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Resumo

Este trabalho trata da análise Geo-ambiental  do Município de Mangaratiba no sul
do Estado do Rio de Janeiro utilizando como ferramenta o Geoprocessamento. Visa uma
compreensão sistematizada de propostas relativas à qualidade de vida da população local,
conjugado com o crescente interesse pelo potencial turístico que a região apresenta.

Pretende-se demostrar que a região necessita adequar as mudanças resultantes de
crescimento aos princípios de sustentabilidade. O monitoramento das áreas de interesse ao
adensamento populacional cria condição favorável para que projetos na área de expansão
urbana sejam responsáveis pela preservação do ambiente natural; condição que órgãos
municipais, e parte da população civil local são responsáveis. Manter o equilíbrio entre
expansão urbana e proteção ambiental é primordial para o desenvolvimento sustentável.
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Introdução

O presente trabalho trata da aplicação de recursos de geoprocessamento, mais

especificamente da análise espacial através do cruzamento de variáveis, para a

caracterização do potencial turístico – recursos e áreas de interesse – em Mangaratiba, RJ.

Os estudos que proporcionaram a indicação dos pontos notáveis ao potencial de interesse

turístico conjugados segundo sua adeqüabilidade foram gerados através da criação de

mapas temáticos de análises de fatores relacionados ao turismo. O desenvolvimento do

estudo de caso baseou-se na classificação espacial de variáveis selecionadas, gerando

análises de potencial de riscos ambientais (classificação das áreas de maior e menor risco

ao uso), o potencial de proteção ambiental (classificação de áreas segundo necessidade de

proteção) e a produção final do mapa de interesse ao turismo. Já existiam bases

cartográficas desenvolvidas por estudos do Lageop-UFRJ, abordando algumas variáveis e,

para alcançar os resultados desejados, foram selecionados os dados de altimetria, unidades

geomorfológicas, declividades e uso do solo e cobertura vegetal. Elaboramos, ainda, mapa

de espacialização de recursos e atividades turísticas, com base em nosso conhecimento do

município, visando correlacionar mais estas variáveis com os dados já disponíveis.

Os resultados, ainda que parciais, obtidos no presente estudo demostram a importância que

o tema de geoprocessamento e turismo têm atualmente. Foi possível visualizar a

espacialização do fenômeno, o que pode resultar em apoio a decisões no planejamento e

desenvolvimento turístico. Foi escolhido como tema da monografia o estudo do potencial

turístico por tratar-se de assunto de interesse devido ao crescente número de visitas

ocorridas na região, e por ter uma beleza cênica peculiar em todo a área apresentada.
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I. Revisão bibliográfica sobre SISTEMA DE INFORMAÇÃO  GEOGRÁFICO

O processo de utilização de ferramentas de geoprocessamento e, mais especificamente, de

Sistema de Informação Geográfico, requer a  discussão de termos  utilizados quanto à

definição da nomenclatura GIS, SIG ou SGI, o que é polêmica desde a primeira tradução, e

persiste até a atualidade. Autores brasileiros e estrangeiros apresentam argumentos

utilizados para defenderem diferentes pontos de vista, não só quanto ao significado do

termo, quanto à definição do escopo dos sistemas de geoprocessamento.

Segundo BURROUGH e MCDONNELL, (1998,apud ROCHA,2000:47) Geographical

Information Systems - GIS é um conjunto poderoso de ferramentas para coletar, armazenar,

recuperar, transformar e visualizar dados sobre o mundo real para um objetivo específico.

Esta definição enfatiza as ferramentas de GIS: hardwares, softwares, bancos de dados e

Sistema de Gerência de Bancos de Dados.

Já BONHAM-CARTER (1996) acredita que o termo se aplica a três situações:

a) O georreferenciamento de base de dados digitais, em citações como:

“Este GIS comporta muitas variáveis ambientais...”

b) a tecnologia e seu potencial: “Define o GIS como o próprio geoprocessamento e

aplicabilidade funcional é um campo que vem crescendo rapidamente...”.

c) a associação do termo a um software específico: “Este GIS opera em computadores

pessoais...”

ARONOFF(1989,apud ROCHA,2000:47) define GIS como “sistema de captação,

armazenamento, manipulação, análise e apresentação de dados georreferenciados.”

Observa-se que usa definição semelhante à de BURROUGH e MCDNNELL (op.cit.).

Assim, acredita-se que o geoprocessamento é o uso computadorizado de informação,

vinculada de alguma maneira a um determinado lugar no espaço, através da utilização de
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endereços, ou até mesmo de coordenadas. Há diversas  aplicações em geoprocessamento,

divididas em sistemas, tais como: GIS (Geographic Information System), Sensoriamento

Remoto, Modelagem de Terrenos, dentre outros.

Seguindo esta abordagem, GODOY(2001) Fala das diversas aplicações que existem no

sistema GIS, entre as quais podemos citar as que envolvem administração municipal,

planejamento urbano e rural, cartografia e mapeamento temático, mapeamento cadastral,

gerenciamento das fontes naturais (meio ambiente), estudos sobre demografia populacional,

estudos de mercado e aplicação multidisciplinares. Esta ferramenta pode ser utilizada na

tomada de decisões de forma a diagnosticar as prováveis fontes de ocorrência de eventos

espaciais, por exemplo, a elaboração e criação  de uma APA (Área de Proteção Ambiental)

através de um gerenciamento que manipule dados ou informações vinculados a  um

determinado lugar no espaço.

Como lembra GODOY (op.cit.), o gerenciamento utilizando o sistema GIS permite a

visualização em mapas, numa escala conforme a necessidade, determinando feições para

cada característica representada nesse mapa, ou, até mesmo, associando elementos e

informações contidas em banco de dados ao elemento geográfico.

Órgãos estatais podem desenvolver  sistemas GIS simplificando, valorizando os aspectos

relacionados a aplicações específicas. Pode-se aplicar o sistema em diversas áreas:

•  Manter e monitorar as fontes de recursos naturais existentes;

•  Manter atualizado o cadastro de imóveis e valores de um município;

•  Identificar áreas propicias ao Potencial de Proteção Ambiental;

•  Manter e desenvolver áreas de interesse ao Turismo;

•  Monitorar mudanças no Meio Ambiente  e respectivas Área de Risco;

•  Infra estrutura e Potencial Turístico, entre outras.

CÂMARA E MEDEIROS (1998) indicam como características principais do SIG a

capacidade de inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais
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provenientes de dados cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural, imagens

de satélite e redes de modelos numéricos de terreno. Oferecem mecanismos de manipulação

e análise, bem como de consulta, recuperação, visualização e impressão do conteúdo da

base de dados georreferenciados.

Muitos autores questionam o real objetivo atribuído ao SIG. TEIXEIRA et alli (1992, apud

ROCHA,2000:48) consideram como informação geográfica o conjunto de dados cujo

significado contém associações ou relações de natureza espacial. Esses dados podem ser

representados em forma gráfica (pontos, linhas, polígonos) numérica’(caracteres

numéricos) ou alfanumérica(combinação de letras e números).

Propondo outra definição, XAVIER-DA-SILVA (1999) associa o SIG a estruturas de

captura, exibição e análise (transformações dirigidas) de conjunto territorialmente integrado

de dados ambientais. Esse modelo, denominado Sistema Geográfico de Informação, tem a

capacidade de analisar relações taxonômicas e topológicas entre variáveis e entre

localidades constantes da sua base atualizável de dados georreferenciados. Os SIGs

permitem, assim, uma visão holística do ambiente, através de análises sinópticas ou

particularizadas, propiciam a aplicação de procedimentos heurísticos à massa de dados

ambientais sob investigação.

Concordando com XAVIER-DA-SILVA, ROCHA (2000) destaca que o adjetivo

“geográfico” é relativo ao sistema e não à informação. É devido à estruturação específica

do sistema geográfico que se deve sua capacidade para gerar ganho de conhecimento sobre

a realidade territorial analisada. O SGI seria, assim, um sistema de análise “geográfica”.

Atualmente é consideravelmente crescente o número de usuários do SGI e do

Geoprocessamento no Brasil. Se em finais da década de 70 era difícil achar interlocutores,

hoje é igualmente difícil o exercício da contenção quanto ao uso e abuso desta ferramenta

de precisão tecnológica.
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I.1.Componentes do SIG

Segundo ROCHA(2000) o SIG compreende quatro elementos básicos que operam em um

único contexto hardware, software, dados e profissionais.

O hardware pode ser qualquer tipo de plataforma computacional, incluindo computadores

pessoais, workstations e mini-computadores de alta performance. Quanto aos periféricos de

entrada , são utilizados mesas digitalizadoras , scanners, drives de fita, câmaras digitais,

restituidores fotogramétricos, instrumentos topográficos eletrônicos, GPS e outros. Os

periféricos de saída, são os monitores, plotters e impressoras.

Existe um grande número de Sistemas de Informação Geográfica, com características

variadas em termos de tipos de estrutura de dados, modelos de banco de dados, sistema de

análise e outros. Apesar de possuírem habilidades diferentes, existem módulos comuns à

maioria destes programas:

•  Sistema de Aquisição e Conversão de Dados

•  Sistema de Apresentação Cartográfica

•  Sistema de Análise Geográfica

•  Banco de Dados Espaciais e de Atributos

•  Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados

•  Sistema de Processamento de Imagens

•  Sistema de Modelagem Digital do Terreno – MDT

•  Sistema de Análises Estatística
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Fig. 1 – Componentes do SIG  ( BRITALDO FILHO,2001:4)

No presente trabalho serão utilizados os conceitos de 1, 2, 3, ou seja: aquisição e conversão

de dados, apresentação cartográfica e análise geográfica.

I.1.1 Aquisição e conversão de dados

Segundo ROCHA (2000:55) os dados em SIG podem ser divididos em dois grupos: dados

gráficos que descrevem as características geográficas da superfície (forma e posição) e

dados não gráficos, alfanuméricos ou descritivos, que informam os atributos dos elementos

gráficos. No presente trabalho não será montado banco de dados alfanumérico, pois os

atributos dos elementos gráficos são feitos pela indexação espacial.
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Além disto, na montagem da base de dados existem duas formas de armazenamento de

dados espaciais: o sistema vetorial e o sistema matricial (raster).Como no presente trabalho

serão utilizados os dois sistemas, cabe discutir seus conceitos:

a) Sistema Vetorial

Os mapas são abstrações gráficas nos quais linhas, superfícies e símbolos são usados para

representar as localizações de objetos do mundo real. Assim, são compostos por pontos ,

linhas e polígonos. Internamente, um SIG representa os pontos, linhas e áreas como um

conjunto de pares de coordenadas (x,y ou Longitude, Latitude). Os pontos são

representados por apenas um par. De coordenadas. Linhas e áreas são representadas por

seqüências de pares de coordenadas, sendo que nas áreas o último par coincide exatamente

com o primeiro.

Para extrair resultados de análises mais complexas, os SIGs contam com um conjunto de

algoritmos  que lhes permitem analisar topologicamente as entidades espaciais.

b) Sistema Matricial

O sistema matricial é o modelo usado pelo software SAGA/UFRJ, desenvolvido pelo

IGEO-LAGEOP, utilizado no presente trabalho.

Neste formato, há uma matiz de células às quais estão associados valores, que permitem

reconhecer os objetos sob a forma de imagem digital.  Cada uma das células, denominada

pixel, é endereçável por meio de suas coordenadas (linha e coluna). É possível associar o

par de coordenadas da matriz (coluna, linha) a um par de coordenadas espaciais(x,y) ou

(Longitude, Latitude). A cada pixel é associado um valor.. Os valores são sempre números

inteiros e limitados, geralmente entre 0 e 255. Os valores definem uma cor para

apresentação na tela ou para impressão, mas na verdade representam uma medição de

alguma grandeza física, corresponde a um fragmento do mundo real.
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Usando como exemplo, uma imagem obtida por satélite, que é raster ou matricial, observa-

se que os sensores captam a intensidade da reflexão de radiação eletromagnética sobre a

superfície da Terra em uma  específica faixa de freqüências. Quanto mais alta a reflectância

mais alto será o valor do pixel. A figura ilustra estes formatos

  

Fig. 2 – Formatos vetorial e matricial (BRITALDO FILHO,2001:4)

Figura 3 – Comparação entre a estrutura Vetorial e Matricial.

(Adaptada de CÂMARA e MEDEIROS,1998).
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Ainda sobre a relação entre sistemas vetoriais e matriciais deve ser abordada a conceituação

da visão de campos e de objetos. Segundo GOODCHILD ( apud BORGES, 2001:8 ), a

realidade geográfica pode ser percebida segundo duas visões: a visão de campos e a visão

de objetos. Na visão de campos ( também chamada de modelo de campos), o mundo real é

visto como uma superfície contínua sobre a qual entidades geográficas variam

continuamente segundo diferentes distribuições. Cada fenômeno é visto como uma camada

contínua, não existindo nenhuma posição no espaço geográfico que não esteja associada a

algum valor correspondente à variável representada. É comum a subdivisão dessa camada

continuarem regiões de mesmo conteúdo (variável constante) como, por exemplo, uma

superfície de vegetação. Normalmente, os fenômenos naturais, físicos ou biológicos, são

representados por variáveis contínuas como por exemplo: Risco Ambiental, Potencial de

Proteção Ambiental, Áreas de Interesse ao Turismo e tipo de Solo. Na visão de objetos (

também chamada de modelo de objetos), a realidade é vista como uma superfície ocupada

por entidades identificáveis e cada posição (x,y) do espaço poderá estar ou não ocupada.

Cada entidade possui uma determinada posição, geometria e características próprias.

No presente trabalho utiliza-se a forma de estrutura dos dados em formato matricial, pois é

a lógica adotada pelo programa SAGA, de modo que a realidade geográfica é percebida

com a visão de campos.

BORGES(2001:9 ) diz que até o aparecimento dos primeiros SIGs, praticamente nada

existia em termos de representação específica de modelos de dados, de entidades

geográficas ou espaciais. No entanto, o grau de generalidade das técnicas de modelagem de

dados exige a escolha da representação das entidades. Hoje, apesar de toda a expressividade

oferecida pelas técnicas tradicionais de modelagem de dados, há ainda dificuldades devido

ao fato de que muitas informações geográficas precisam ser consideradas com respeito à

localização onde elas são válidas, o tempo de observação e a sua precisão de

obtenção/representação. A modelagem do mundo real é uma atividade complexa porque

envolve a discretização do espaço geográfico para a sua devida representação.
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c) As escalas de mensuração

Um dos cuidados fundamentais na transformação das informações do mundo real para o

modelo de representação e análise é a definição das escalas de mensuração. Segundo ROSA

e BRITO (1996:10, apud MOURA,2000:27) o trabalho de padronização das escalas

permite que dados qualitativos (descrições verbais) sejam apresentados de modo

quantitativo (por números) segundo a avaliação ou ranking de suas qualidades. As escalas

existentes são nominal, ordinal de intervalo e de razão:

c.1) NOMINAL  – é qualitativa ou seletiva. Usando como exemplo o uso do solo, observa-

se que os componentes não podem ser hierarquizados, a não ser segundo algum julgamento

de valor.

Exemplo: Uso do Solo

                Cobertura Vegetal

                Área Urbana

                Cursos de água

Segundo ( MOURA,2000:28 ) não se pode dizer que a Cobertura Vegetal seja mais ou

menos importante que a Área Urbana, a não ser segundo um recorte classificatório como,

por exemplo, a avaliação do valor da terra para fins de implantação de linha de transmissão

de energia elétrica.

c.2) ORDINAL – é possível ordenar os componentes segundo grandeza ou preferência,

mas, também como na classe anterior, não é possível a aplicação de operações aritméticas,

mas somente avaliar a freqüência e a classe modal. Baseia-se na hierarquização de

posições. Usando como no exemplo a classificação de estradas em municipal, estadual e

federal, observa-se que não é possível dizer que uma seja o dobro da  outra..

c.3) INTERVALAR – Os intervalos são conhecidos e cada observação pode receber valor

numérico preciso. O ponto zero é arbitrário e não indica ausência da característica medida,



13

como o exemplo de temperatura. É infinita em extensão e densidade entre duas posições. A

utilização de operações aritméticas é limitada a transformações lineares. Podem-se aplicar

técnicas de estatística paramétrica.

c.4) RAZÃO  - Os intervalos são conhecidos e o zero é uma origem verdadeira. Pode-se

citar o caso de número de habitantes por município. Os componentes são elencados,

classificados e mensurados. Permitem a ampla utilização de operações aritméticas e

aplicações de técnicas de estatística paramétrica.

No estudo em questão, há mapas em escala nominal, ordinal, intervalar e de razão. Para a

construção de sínteses de dados serão atribuídos valores numéricos a cada componente de

legenda, segundo sua importância ou peso nas análises propostas.

.

I.1.2 Apresentação Cartográfica

Como lembram MOURA e ROCHA,(2001:1) Os sistemas CAD – Computer Aided Design

– Projeto Auxiliado pelo computador ou também chamada CADD – Computer Aided

Drafting and Design – Projeto e Desenho Auxiliador, são sistemas destinados a auxiliar no

projeto e nos desenhos em geral. Os sistemas CAM -  Computer Aided Manufacturing –

Manufatura Auxiliada pelo Computador, executam peças necessitando-se de um CAD para

projetá-las também. Já o SIG – Sistema Informativo Geográfico, - utiliza o CAD como uma

das formas de aquisição, tratamento e análise de dados georreferenciados.

Segundo (ROCHA,2000:48) os Sistemas CAD armazenam dados espaciais como entidades

gráficas. Esses sistemas, apesar de terem sido criados para facilitar a criação de projetos de

engenharia e arquitetura, são freqüentemente utilizados em cartografia digital.

COWEN (1990,apud MOURA e ROCHA,2001:1) abordando relação CAD x SIG, fala da

existência de produtos caracterizados como CAD, os caracteriza dos como SIG e os que

classifica como “COMPUTER MAPPING”.  O autor mostra que as primeiras definições de
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SIG levavam à visão errada de que qualquer mapeamento por computador poderia ser um

SIG.

Detalhando as definições, o autor associa o conceito de CAD ao desenho, à representação

de informações geográficas usando recursos gráficos, construção de mapas em escala

real(1:1) e à precisão que se pode obter com a elaboração de mapas e cálculo de áreas.

Adverte, contudo, que: “...O sistema CAD, por si só, não é capaz de automaticamente

destacar cada parcela baseada em valores armazenados em um banco de dados auxiliar

contendo informações relativa à propriedade, ao uso ou a valores.”

O conceito de “COMPUTER MAPPING”, é caracterizado por COWEN como a ligação

entre dados cartográficos e alfanuméricos, possibilitando resposta a algumas questões

georreferenciadas, embora não possa ser considerado exatamente um SIG.  Nesses

casos...combinando operações padrão de manipulação de banco de dados com transmissão

automática de símbolos, o sistema “computer mapping” proporciona uma ligação muito

melhor entre informações geográficas e a apresentação do que é simplesmente desenho ou

sistemas CAD. Contudo, tais sistemas pecam pela pouca capacidade em relação aos tipos

que estão agora disponíveis com os sistemas informativos geográficos com características

completas”.

Como lembra (ROCHA,2000:49) a diferença fundamental entre um CAD e um SIG é que o

CAD não incorpora a possibilidade de realização de análises espaciais ou funções

geográficas. Como uma parte dos SIG, os sistemas CAD são bastante usados na entrada e

conversão de dados, assim como na impressão de mapas.
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Fig. 4 – Diferenças entre SIG e CAD. (Adaptada de KORTE, 1992, apud ROCHA,

2000:49).

As inovações científicas e tecnológicas têm provocado uma revisão do conceito tradicional

da Cartografia, definido pela International Cartographic Association como “a arte, ciência

e tecnologia de elaboração de mapas em conjunto com o seu estudo como documentos

científicos e trabalhos de arte”(ICA,1973,apud BRITALDO FILHO,2000:3)

BOARD, (1989,apud BRITALDO FILHO,2000:3) propôs que o mapa passasse a ser visto

como um instrumento holístico e de abstração intelectual de uma realidade geográfica,

podendo sua representação ser visual, digital ou táctil. Ainda sobre o tema TAYLOR

(1991,apud BRITALDO FILHO,2000:3) sugere que a Cartografia seja vista como a

organização, apresentação, comunicação e utilização de geo-informação em forma gráfica

(analógica),digital ou táctil. O autor defende que a Cartografia Digital ou Cartografia

Assistida por Computador deve ser vista não apenas como um processo de automação de

métodos manuais, mas sim como um meio para se buscar ou expor novas maneiras de lidar

com dados espaciais. BRITALDO FILHO (2000:3-4) acredita que um sistema de

Cartografia Assistida por Computador – CAD, pode ser compreendido como um conjunto
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de ferramentas, incluindo programas e equipamentos, orientado para a conversão para o

meio digital, armazenamento e visualização de dados espaciais. Um sistema de Cartografia

Digital (Cartografia Assistida por Computador), tem como ênfase a produção final de

mapas. Assim, são algumas funções desejadas para um sistema CAD:

•   Entradas de dados, edição e manipulação.

•  Operações básicas de desenho

•  Visualização de feições pontuais e lineares.

•  Programa de desenho de contorno ou isolinhas.

•  Suporte para projeções cartográficas, incluindo transformações de coordenadas e

medidas de distâncias entre dois pontos, considerando a curvatura da terra.

•  Posicionamento preciso de feições através de entrada de coordenadas pelo teclado.

•  Posicionamento de elementos em lógicas( noção de camadas ou planos de informação

ou layers).

•  Associação de atributos aos elementos cartográficos.

•  Manipulação do objetos gráficos, no qual pontos, linhas e áreas podem ser combinados

para um único fenômeno ou ente espacial.

•  Elaboração de grade de coordenadas.

Fig. 5 – Manipulação de elementos  cartográficos (SOARES FILHO, 2000:5 )
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Enfocando a questão das vantagens e desvantagens de um sistema CAD, MONMONIER

(1982,apud BRITALDO FILHO,2000:5) coloca que a Cartografia Digital ou Cartografia

Assistida por Computador não deve ser encarado apenas como um simples elo entre a

cartografia tradicional e um sofisticado processo de controle de equipamentos, mas sim

como uma mudança de processos e conceitos, os quais permitirão a utilização dos mapas

como um melhor instrumento de pesquisa, ensino e comunicação de informações,

aumentando assim, o valor de suas informações para tomada de decisões.

Com o desenvolvimento de projetos nas áreas Cartografia Digital ou CAD – Cartografia

Assistida por Computador - pode-se observar a diferença na qualidade e potencial de

utilização em comparação à Cartografia Analógica (Tradicional). Não descartando a

possibilidade de bons trabalhos com a utilização da Cartografia analógica,. o sistema CAD

viabiliza uma série de aplicações importantes e de precisão.

Entre as vantagens na utilização do CAD, BRITALDO FILHO(2000:5):cita:

•  Possibilidade de ressimbolização e fácil alteração.

•  Experimentação de novas técnicas de visualização, novas projeções cartográficas e

diferentes testes de representação.

•  Aumento da produtividade

•  Ampliar a divulgação e o uso da informação geográfica pela novas mídias digitais,

sobretudo a Internet.

•  Emprego de algoritmos de generalização permite criar mapas de síntese regional.

•  Possibilidade de avaliação dos resultados a priori da impressão.

•  Emprego de um SIG

•  Revisão continuada da base de dados.

•  Maior quantidade de informação pode ser representada.

•  Derivação de outros temas a partir do processamento dos  mapas digitais.

•  Criar mapas que são difíceis de realizar por métodos convencionais.

•  Automação de rotinas repetitivas e criação de bibliotecas de símbolos.
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O mesmo autor (op.cit.:6)lembra que existem desafios e mesmo desvantagens a serem

superadas:

•  Escassez de mão de obra treinada.

•  Exige pessoal mais qualificado.

•  Mudança na rotina de trabalho, implicando em um investimento em treinamento e

adaptação, o que se requer um tempo de maturação até que este novo método seja

plenamente adotado.

•  Maior investimento inicial, que pode ser  superado com a maior produtividade.

•  Aprendizado continuado, posto que consiste em uma tecnologia em constante

avanço.

•  Geração de mapas de baixa qualidade, pois com os computadores muitos se

aventuram em produzir mapas sem que tenham um conhecimento mínimo necessário de

cartografia.

I.1.3.Sistema de Análise Ambiental

No final da década de 70, praticamente ainda não existiam artigos publicados no Brasil

sobre Sistemas Geográficos de Informação ( SGIs ) e Geoprocessamento. Teve papel

pioneiro o estímulo da União Geográfica Internacional – UGI, em sua Comissão de

Processamento de Dados através da inclusão do assunto na Reunião Latino Americana, na

época das instalações do Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais em São José dos

Campos.

A Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, a partir de então, iniciou-se no processo

de disseminação do uso Geoprocessamento e dos Sistemas Geográficos de Informações.

Coube ao Departamento de Geografia, juntamente com o Laboratório de

Geoprocessamento – LAGEOP – desenvolver estudos de Geoprocessamento originando a

criação do Sistema de Análise Geo Ambiental, conhecido como SAGA/UFRJ, e com a
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implantação de Área de Concentração em Geoprocessamento nos níveis de Mestrado e

Doutorado, no Programa de Pós Graduação em Geografia.

Cabe aqui ressaltar que o presente trabalho estará aplicando o sistema SAGA/UFRJ e sua

base metodológica para o desenvolvimento de análise espacial

a) Conceitos gerais em análise ambiental

Constituem passos do procedimento científico identificar e classificar fenômenos

registráveis, juntamente com a investigação das associações das variáveis que compõem o

problema, buscando relações causais. As análises são sistematizadas no campo da Lógica

Formal como, por exemplo, a lógica Nebulosa, que se assemelha ao processo de raciocínio

humano em situações triviais, e está sendo utilizada como elemento de apoio à decisão em

situações complexas, como são os problemas ambientais.

Segundo XAVIER-DA-SILVA (1999) há quatro conceitos fundamentais na pesquisa

ambiental, relativas à localização, correlação, extensão e evolução dos fenômenos

registráveis:

•  Todo fenômeno é passível de ser localizado, através da criação de um

referencial conveniente;

•  Todo fenômeno está em constante alteração;

•  Todo fenômeno tem sua extensão determinável, a partir de sua inserção

no referencial escolhido;

•  Apresenta-se com relacionamentos, não sendo registráveis qualquer

fenômeno totalmente isolado.

Na pesquisa ambiental, ligada diretamente a medições imprecisas que discretizam

diretamente as dimensões básicas do tempo e do espaço, terão sempre que ser admitidas

margens de erro e, consequentemente, as relações de causa e efeito terão validade relativa.
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De acordo com XAVIER-DA-SILVA (1982:5), a percepção do ambiente, entendido como

um sistema, é normalmente estruturada sob a forma de modelos, que são conjuntos

organizados de dados aceitos como correspondentes às estruturas de objetos e atributos

ambientais percebidos. Existem muitos tipos de modelos de percepção da realidade, desde

os religiosos – baseados em dogmas – passando pelos artísticos – fundamentados no senso

estético – até os numerosos modelos científicos – ancorados na lógica. O modelo utilizado

na análise ambiental pode ser denominado Modelo Digital do Ambiente, e corresponde a

uma base de dados georreferenciados, cujo sistema é conhecido internacionalmente como

GIS. Comportando estrutura de captura, exibição e de análise (transformações dirigidas)

associadas ao conjunto territorialmente integrado de dados ambientais, este modelo,

denominado Sistema Geográfico de Informação – SGI, tem a capacidade de analisar

relações taxonômicas e topológicas entre variáveis e entre localidades constantes da sua

base atualizável de dados georreferenciados. Os SGIs permitem, assim, uma visão holística

de ambiente e, através de análises sinópticas ou particularizadas, propiciando a aplicação de

procedimentos heurísticos à massa de dados ambientais sob investigação.

b) A Proposta do SAGA como um SIG

Um SIG é um sistema capaz de operar sobre seus dados – que são registros de ocorrência

de fenômenos identificados, para ganhar conhecimento sobre posições, extensões e

relacionamentos taxonômicos, espaciais e temporais contidos em suas bases de dados. O

SGI deve portar mecanismos que executem a transformação  desses registros de ocorrência

em ganho de conhecimento, e a difusão da informação entre os usuários.. Um SIG não deve

ser somente um banco de dados, e muito menos um repositório estático de informações,

mas deve atender à finalidade de ganho significativo de conhecimento e estabelecimento da

comunicação.

Os dados necessitam estar disponíveis e integrados para a região de interesse, através de

combinações para gerar informação. Um bom sistema deve permitir em tempo útil, a tarefa

de coleta, integração e análise dos dados, fornecendo a exibição dos resultados das



21

transformações neles executadas. Este sistema deverá ser capaz de mostrar a localização, a

extensão e os relacionamentos espaciais (e mesmo temporais) das entidades representadas

em sua base de dados, descrevendo uma porção da superfície terrestre e a analisando para

os fins desejados.

Segundo XAVIER-DA-SILVA (1999),é a estruturação específica do sistema geográfico

que se deve sua capacidade para gerar ganho de conhecimento sobre a realidade territorial

analisada: os dados que constituem a base de dados podem ter origens e natureza diferentes,

mas foram estruturado segundo os seus atributos axiomáticos de localização e extensão

territorial de ocorrência, e o sistema que os abriga é que foi responsável pela estruturação

representativa da distribuição espacial das entidades consideradas. Deste fato, decorre a

presente proposição do termo SISTEMA GEOGRÁFICO DE INFORMAÇÃO como

identificador destas estruturas de processamento de dados, denominadas, muitas vezes

sistemas de informações geográficas.

O sistema SAGA-UFRJ trabalha com o georreferenciamento de um a matriz de dados, em

formato raster, organizados por temas. Em cada tema o atributo do pixel, representado por

cores indexadas, informa o tipo de ocorrência espacial para o fenômeno. Uma vez montada

a base de dados, através dos diferentes temas, são aplicados modelos de análise, estando

disponíveis os módulos: assinatura, monitoria, avaliação, potencial de interação e polígono

de Voronoi.

No presente trabalho, foram adotadas bases já existentes para análise do município de

Mangaratiba, foi gerado novo tema de análise segundo os objetivos de estudo, e as

informações foram trabalhadas no módulo de ‘Avaliação”, visando a produção de síntese e

conjugações de dados.

Em situações ambientais é necessário conjugar os fatos de um conjunto de variáveis

convergentes, para obter a investigação precisa. Uma investigação de situação ambiental

apresenta-se como um quadro integrado de condições físicas, bióticas e sócio econômicas
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que representam uma instância do conjunto estruturado e dinâmico de objetos e atributos

que é o ambiente. XAVIER-DA-SILVA (2001:147-154).

Existem várias estruturas lógicas para a análise de dados ambientais, o presente trabalho

utilizou como estrutura lógica de análise e integração o Sistema de Avaliação pela Média

Ponderada. Este modelo de análise é uma das principais formas de estruturação de

raciocínio utilizadas em Geoprocessamento, e se aplica bem ao levantamento e

equacionamento de situações ambientais. Estaremos aplicando o módulo de avaliações do

SAGA, que é baseado na lógica da média ponderada.

b.1) Avaliações pala média ponderada

O mesmo autor lembra que a utilização da média ponderada para a obtenção de estimativas

de possibilidades de ocorrência de entidades e eventos ambientais é, por vezes, considerada

muito simples. Existem pesquisadores que utilizam extimativas de aparente maior

complexidade, como as baysiana, booleana e nebulosa. Contudo, em outros procedimentos

pode, ocorrer, o desprezo de algumas características valiosas dos procedimentos de

avaliação utilizados pela média ponderada.

Ressaltando importantes aspectos do uso da média ponderada em avaliações espaciais.

Deve-se dizer que são procedimentos simples que continuam sendo usados, com sucesso,

na pesquisa ambiental. A relevância  deste procedimento está na possibilidade de estimar a

ocorrência de entidades e eventos a partir da convergência de fatores e característica das

situações ambientais que são analisadas por Geoprocessamento.

A Formulação da média ponderada básica para fins de avaliações multi-classificatórias de

uma situação ambiental, pode ser admitida como:
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Onde:

MPn = média ponderada a ser atribuída a cada unidade de resolução espacial;

Pk = peso atribuído ao plano de informação “k”;

Nk = valor representativo de uma classe do plano de informação “k”, admitida a restrição d

ocorrência de apenas uma classe em cada unidade territorial de discretização adotada

(unidade de resolução espacial, que, neste procedimento avaliativo, pode ser denominado

unidade territorial de integração de dados);

N = número de planos de informação(e classes) envolvidos no cômputo.

Segundo (XAVIER-DA-SILVA, 2001:148-164) as seguintes proposições podem ser feitas

quanto à formulação acima:

•  A média ponderada pode ser postulada da como representativa da

possibilidade de ocorrência de um evento ou entidade ambiental que seja causado, em

princípio, pela atuação convergente dos parâmetros ambientais nela considerados.

•  O somatório dos pesos pode ser normalizado, passando a ser

expresso no intervalo entre 0 e 1, com a soma dos pesos significando a unidade (1). Isto

pode ser entendido como a postulação de que foram consideradas na avaliação todas as

variáveis (planos de informação com suas possíveis classes) contribuem para a

possibilidade de ocorrência de evento estimado.

•  Uma vez aceita a proposição acima, a fórmula da média

ponderada, modificada, pode ser proposta como:

na qual, além dos termos já definidos acima:

(POSS) i = possibilidade de ocorrência de um evento ou entidade ambientais.

•  Os dados envolvidos na avaliação empreendida podem ser lançados em

uma escala ordinal que varie entre 0 e 10 ou entre 0 e 100 (ou outro intervalo qualquer),

para que seja gerada uma amplitude de variação suficiente para considerar com maior

acuidade a variabilidade das estimativas a serem feitas. Este artifício é semelhante ao
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utilizado na criação de valores de pertinência na lógica nebulosa e pode ser usado para

variáveis de escala nominal, as quais podem ser enquadradas no processo de avaliação em

ordem crescente ou decrescente de possibilidades de associação com o evento estimado.

•  A normalização dos pesos e seu contingenciamento entre os valores

entre os valores 0 e 1, tem como conseqüência a definição do valor do peso atribuído a um

plano de informação como o máximo que qualquer das classes daquele plano pode assumir.

Assim sendo, um solo excelente para uma finalidade, ao receber nota 10 (escala ordinal 0 a

10), se tiver associado um peso 0,4 ao plano de informação “Pedologia”, contribuirá apenas

com quatro unidades no somatório gerador da estimativa da possibilidade de ocorrência do

evento estimado(10 x 0,4 = 4)

•   Com a adoção da média ponderada esta criado em espaço

classificatório, em princípio ordinal, mas que pode admitir um grande e variado

detalhamento na classificação das estimativas. Considerado com valores oscilando entre 0 e

10 e contendo apenas dois eixos de ordenação, tal espaço classificatório tomaria a forma de

uma tabela de dupla entrada, com as extensões dos eixos proporcionais aos pesos adotados,

conforme exposto na Figura, apresentada a seguir:

Figura 6 – matriz de classificação – XAVIER DA SILVA, 2000:12.
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Assim, o autor coloca que nas células desta tabela podem ser lançadas as somas das

contribuições de cada variável considerada, passando a tabela a conter todas as instâncias

de avaliação possíveis de serem obtidas como média ponderada, segundo os pesos

definidos. Esta tabela documenta uma primeira aproximação da validade da adoção da

média ponderada como estimativa das possibilidades de ocorrência de eventos ou

entidades: é possível definir a probabilidade de obtenção, por acaso, de qualquer uma

destas instâncias de avaliação. Como são 36 as células componentes da tabela, a

probabilidade de obtenção, por estrito acaso, de uma nota 10 será 1/36, que será igual à

probabilidade de obtenção da nota 0. Analogamente, ter-se-á:

p(1) = 2/36 = p (9)

p(2) = 3/36 = p (8)

p(3) =  4/36 = p (7)

p(4) = 5/36 = p(6)

p(5)  =  6/36 = 1/6 = 0,166...

A probabilidade de se atribuir nota ao acaso é baixa, principalmente para valores extremos.

Mesmo no caso de máxima repetição (nota 5), a probabilidade de sua obtenção por acaso é

de 16,66%. Assim observa-se uma racionalidade na atribuição de pesos e notas como

procedimento para obtenção de estimativas de possibilidades de ocorrência de eventos ou

entidades ambientais. A extensão deste raciocínio para mais de duas dimensões é

semelhante, sendo muito baixas as probabilidades de obtenção de estimativas por acaso, se

foram considerados mais de dois eixos classificatórios /e ou adotadas escalas ordinais com

maior número de instâncias.

XAVIER-DA-SILVA (op cit.:153) apresenta um exemplo para esclarecer o papel atribuído

aos pesos e notas no procedimento de média ponderada: Dois investidores decidem se

associar na compra de uma propriedade agrícola para a produção de soja, cultivo que exige

solos de boa estrutura física (pedologia) e topográfica plana (geomorfologia). Antes de

examinar as propostas de venda apresentadas, decidiram atribuir valores apenas aos

controles ambientais pedológico e geomorfológico citados, julgando que estes seriam
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suficientes como apoio à decisão de compra, criando assim um critério inicial de pesos que

propiciasse uma análise racional das propostas, visando terem as maiores chances de

adquirir uma propriedade adequada à boa produção de soja.

Após esta decisão inicial quanto aos pesos dos parâmetros ambientais julgados mais

importantes, os investidores passaram a analisar as propostas de venda de propriedades

agrícolas, atribuindo valores às diversas classes de solos e de formas de relevo encontradas

nas várias propriedades ofertadas.

Para cada hectare com solos excelentes e situados em terrenos extensos e planos, foram

estimadas, por exemplo, as maiores notas, pela aplicação da média ponderada.

Analogamente, para hectares com topografia muito irregular e solos inadequados para o

plantio da soja foram estimadas notas mínimas. Situações intermediárias também foram

consideradas pela atribuição de valores intermediários entre as notas máximas e mínima.

Cada propriedade ofertada pode ser analisada em termos de seu potencial para a produção

de soja, usando a estrutura da média ponderada discutida (considerados apenas os

parâmetros pedológico e geomorfológico). Foram levantadas, para cada propriedade

ofertada, as extensões territoriais das terras propícias, de média adequação e inadequadas

gerando-se um quadro de informação para à decisão de compra.

O autor destaca alguns aspectos relevantes do exemplo apresentado:

•  O procedimento adotado foi  racional e poderia ser expandido para “n”

parâmetros ambientais, e seria aplicável para muitas outras análises de situações

ambientais.

•  Uma avaliação feita no espaço de atributos (taxonômico) foi executada

de maneira decomposta: inicialmente foi considerada a importância relativa de macro–

controles ambientais (Pedologia e Geomorfologia); posteriormente foram consideradas as

instâncias de ocorrência de cada caso (classes de solos e de forma de relevo) às quais

tiveram notas atribuídas às respectivas possibilidades de associação com o evento de

interesse (alta produção de soja);
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•  As atribuições de pesos e notas foram rebatidas sobre o espaço

geográfico, discretizados (hectares, metros quadrados, etc.) O resultado informou uma

gama de possibilidades relativas às qualificações diferenciadas de cada propriedade,

inclusive quanto à localização e extensão territorial de terrenos julgados adequados, de

média adequação e inadequados, entre outras possíveis categorias.

•  A obtenção das estimativas iniciais (pesos) e posteriores (notas) podem

ser criados como resposta à questão: “Qual a importância relativa, em percentual, atribuível

a este parâmetro ambiental (Pedologia ou Geomorfologia), no exemplo, como controlador

da possibilidade de ocorrência do evento, característica ou entidade ambiental em que se

está interessado ?”

Quanto às notas a serem atribuídas às classes encontradas na situação ambiental sob

análise, pode-se procurar à questão: ”Qual a possibilidade em uma escala de 0 a 10, ou de 0

a 100, da ocorrência desta classe (tipo do solo, ou tipo de forma de relevo, no exemplo

apresentado) em associação territorial com o evento, característica (alta produtividade de

soja, no exemplo) ou entidade em que se está interessada ?”

O autor lembra ainda que propiciar a incorporação ordenada do saber popular ao

conhecimento científico pode enriquecer o valor das estimativas feitas, que não precisam

restringir-se ao conhecido, importante e, por vezes, tendencioso, universo dos especialistas.

Um dos maiores méritos do uso da média ponderada em avaliações ambientais, reside na

sua proximidade, analogia ou semelhança com o raciocínio avaliativo baseado no bom

senso, tal como praticado em julgamentos do cotidiano.
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II. Desenvolvimento da análise espacial

II.1 Metodologia e etapas de trabalho

- Estudo das bases de dados existentes;

- Definição dos objetivos de análise;

- Construção de bases de dados adicionais;

          - Trabalho de cartografia digital em sistema vetorial;

         - Conversão de base vetorial em matricial;

        - Incorporação dos novos dados ao conjunto existente

- Elaboração de análises espaciais através do módulo de avaliações do Saga/UFRJ;

- Discussão dos resultados obtidos.
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II. 2. Estudo de caso de análise espacial em Mangaratiba

Para a aplicação dos recursos de geoprocessamento, escolhemos como área de análise o
município de Mangaratiba, no estado do Rio de Janeiro, com área de 290 km2, população
de 17922 habitantes em 1991, recortado pela Serra do Mar e apresentando 52 km de
extensão litorânea, dos quais 21 km são praias.

Fig. 7 - Mapa de localização – MÈDICI e ALMEIDA, Rev. Geografia, 2001:93.

II. 2.1 Estudo da base de dados existente

Para realizar análise de estudos ambientais, deve-se observar que os elementos que

compõem o meio ambiente são dados com expressão espacial. A base de dados existente

que constitui um projeto, utiliza o SGI e a composição por mapas temáticos.

Os mapas gerados pelo SGI utilizados neste trabalho foram desenvolvidos pelo

SAGA/UFRJ. Seu estudo proporcionou a caracterização da área em aspectos relevantes

para a análise, tais como:

�  Unidades Geomorfológicas

�  Declividades

�  Altimetria(coropletas)

�  Uso e ocupação do solo/cobertura vegetal
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a) Unidades Geomorfológicas

A interpretação dos dados de geomorfologia foi feita por revisão bibliográfica a partir de

GUERRA (1997), e complementada e adaptada por nós segundo os objetivos da pesquisa.

1-Encosta Estrutural Dissecada – Declive nos flancos de um morro ao qual apresenta a

disposição arquiteturial do subsolo já trabalhada por agentes erosivos.

2- Encosta de Talus – Declive nos flancos de um morro, ou de uma encosta do vale onde se

encontra um depósito de detritos.

3- Interfluvio Estrutural Derivado – Declive nos flancos de um morro, onde as ondulações

separam os vales. Constitui pequenas colinas de sedimentos transportados.

4- Terraço Colúvio-Aluvionar – Superfície horizontal ou levemente inclinada, constituída

por material transportado de um local para o outro e depositados pelos rios ou mares.

5- Rampa de Colúvio – Fundo de vale suavemente inclinado, associado a depósitos

coluviais, ou recobertos por sedimentos aluviais.

6- Álveolo Estrutural – É o estado das rochas como nos cortes, com disposição arquitetural

do subsolo. Compreende uma erosão fluvial com secções alargadas de um vale com

sedimentos, ou, uma superfície de paredes inclinados com buracos e cavidades.

7- Terraço Colúvio-Aluvionar de Vale Estrutural – Estado estático das rochas como nos

cortes, com disposição arquiteturial  do subsolo. Aparece como uma banqueta ou patamar

interrompendo um declive contínuo ao longo do litoral com depósitos coluviais, ou,

sedimentos aluviais.

8- Terraço Fluvial – Depósitos aluviais/fluvial, que se encontram nas encostas de um vale.
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9- Vale Estrutural – Corredor ou depressão de forma longitudional que pode Ter

quilômetros de extensão, cujo a forma depende da relação entre resistência das rochas e a

força da erosão.

10- Cordões Arenosos – São detritos carregados pelo mar e pelos rios, que acumulam-se na

costa litorânea.

11- Encosta Adaptada a falhas – Declive nos flancos de um morro, de uma colina ou de

uma serra. Sofrem uma ruptura desnivelada nas camadas mais rígidas.

12- Topo Estrutural – Apresenta-se como rochas com disposição arquitetural do subsolo em

forma de cume, ou, topo do morro.

13- Várzea Fluvial – Terrenos, mais ou menos, planos e baixos que depositam sedimentos,

junto às margens dos rios.

14- Terraço Fluvio Marinho – São depósitos aluviais/fluvial que sofreu erosão e

acumulação devido aos rios e mares.

15- Terraço Marinho – Superfície horizontal ou levemente inclinada, constituída por

depósito sedimentar de origem marinha situado acima do nível médio atual.

16- Terraço Colúvio Marinho – Superfície horizontal ou levemente inclinada por depósito

sedimentar que só aparece no sopé da vertente.

17- Costões  Rochosos – É a penetração da Serra do Mar na direção do oceano, originando

falésias.

18- Plataforma de Abrasão – Zona costeira/litoral onde o mar realiza o seu depósito e

desgaste(erosão).
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19- Crista Estrutural – Estado estático das rochas com disposição arquiteturais do subsolo,

constituída por uma linha determinada pelos pontos mais altos, do plano das vertentes.

20- Paleo-ilha – Formas de relevo no terreno, denotando que no passado existiu um rio

numa determinada região.

21- Colina Estrutural Isolada – Estado estático das rochas com disposição arquitetural do

subsolo, que indica pequenas elevações com declives suaves.

22- Ilha Estrutural – Rochas com disposição arquitetural do subsolo de porções

relativamente pequenas de terras emersas circundadas de água doce ou salgada.

23- Interflúvio Estrutural – Rochas com disposição arquitetural do subsolo, com pequenas

ondulações que separam os vales, cujas vertentes são de forma convexa, constituindo

pequenas colinas.

24- Depressões Associadas – Diz-se dos processos geomórficos de disposição de

sedimentos, em área ou porção do relevo situada abaixo do nível do mar, ou abaixo do nível

das regiões que lhe estão próximas.

25- Residuais de Feixes de Cordões Arenosos – Constitui-se de flechas de detritos

carregados pelo mar ou pelos rios, e acumulados geralmente ao longo da costa. Estas

flechas ou restingas, podem ser paralelas à costa, ou perpendiculares.

26- Praia de Baia – Depósito de areias acumuladas pelos agentes de transportes fluviais ou

marinhos, apresentando uma largura maior ou menor, em função da maré, em forma de

planície costeira.

27- Feixes de Cristas  praiais – Interseção do plano das vertentes – A crista é  constituída

por uma linha determinada pelos pontos mais altos, a partir da qual divergem os dois

declives das vertentes, cujos eixos sequem aproximadamente um mesmo rumo.
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28- Paleo Cordão Arenoso – Denominação usada para os cordões de restinga que, ao

colmatarem uma angra ou baía, formam uma planície costeira/depósito costeiro.

29- Depressões em assoreamento – Diz dos processos geomórficos de deposição de

sedimentos, ex; fluvial, marinho. Em área ou porção do relevo situada abaixo do nível do

mar, ou abaixo do nível das regiões que lhe estão próximas.

30-  Cordão arenoso atual – Constitui-se de flechas de detritos carregados pelo mar e pelos

rios, acumulados ao longo da costa. Esses grãos são transportados pelos agentes erosivos

externos, indo formar as praias, as dunas, etc.

31-  Drenagem – É o traçado produzido pelas águas fluviais que modelam a topografia. O

conjunto desses traçados e drenagem é que dá os padrões de drenagem.

32-  Lagoa – Depressão de formas variadas, principalmente tendendo a circulares, de

profundidades pequenas e cheia de água doce ou salgada. Podem ser definidas como lagos

de pequena extensão e profundidade.

33- Campo – Geralmente as fraturas não ocorrem isoladas, e sim associadas, pois resultam

de esforços tectônicos. Um campo de fratura dá-se como direção principal aquela cuja

constância for maior.

34-  Linha de costa – Denominação dada à zona de contato entre as terras emersas e as

águas do oceano. Correntemente usamos esta expressão para terras da faixa costeira.

35- Ilhas  (contorno) – Porções relativamente pequenas de terras emersas circundadas de

água doce ou salgadas. Constituem massas de terras emersas cuja definição é a mesma que

se dá para os continentes. A diferença está na extensão.
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36 – Spit – Restinga – Sedimentos trazidos pela ação da água e acumulados ao longo da

costa formando uma área de contenção de água.

A região de estudo encontra-se encrostada entre a Serra do Mar e o Oceano Atlântico, o que

permite uma formação geológica peculiar no contexto de sua formação. A área é

caracterizada por número considerável de declividades e encostas estruturais dissecadas. É

importante ressaltar que para o mapeamento não é suficiente conhecer o quê e o quanto

existe, mas é primordial conhecer onde se localiza, pois observa-se grande diversidade

espacial e combinações de diferentes elementos.

Os aspectos geomorfológicos da área de estudo torna a região uma fonte de inspiração para

aqueles que apreciam uma bela paisagem. É uma referência cênica para o sul do estado do

Rio de Janeiro. A formação do relevo que predomina nos arredores permite visualizar

montanhas com forma de perfil humano, como por exemplo a “Bela Adormecida”. Tem-se,

também áreas propícias para a implantação de mirantes controlados pelo município, o que

traria fonte de renda para a região, como exemplo a Pedra do Urubu.

A formação da região permite a presença de belas enseadas com praias procuradas por um

número crescente de visitantes nacionais e internacionais. As ilhas que compõem a

paisagem são muita procuradas para atividades turísticas. A presença de cachoeiras

espalhadas pela região propicia uma vista ímpar ao longo das estradas. O rico acervo

paisagístico torna a região de grande potencial turístico, que se encontra em procura

crescente.

Temos que relatar que a formação geomorfológica da região provoca transtorno em

períodos chuvosos, como a queda de barreiras nos cortes da estrada que liga o município a

outras cidades, como, exemplo Rio de Janeiro e São Paulo(Br116). A população que reside

nas localidades próximas às encostas com declive acentuado se vêem em apuros quando

aproxima o período de chuvas abundantes e torrenciais, causando deslizamentos e

alagamentos em parte do município.
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Fig. 8 – Mapa geomorfológico
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b) Declividades:

No item declividade as classes de mapeamento foram: de 0 a >60%. A declividade

apresenta-se como indicação de características morfológicas do terreno e determinam a

ocupação. A classificação da legenda estipula se a região é propicia ou não para sua

ocupação. Este é fator determinante para que se evite a ocupação em áreas com declividade

superior na faixa de 47%.

MOURA e ROCHA (2001:259) descrevem que a faixa de declividade de 0 a 5% deve ser

analisada quanto ás dificuldades de drenagem e riscos de enchentes (conjugar com

altimetria, pois área plana e baixa é a problemática).A faixa de 5 a 30% é adequada à

ocupação urbana (salvo agravantes relativos a questões geotécnicas, etc.). Na faixa de 30 a

47% ainda é permitida a ocupação urbana, condicionada a laudo geotécnico. A faixa acima

de 47% já apresenta restrição  à ocupação urbana.

BERGAMO (1998), escolheu outras 7 classes que, para adaptação à interpretação proposta

acima, serão avaliadas da seguinte forma:

0 – 5 % = riscos à inundação

5 – 20 % = adequado ao uso

20 – 40 % = adequado ao uso com laudo geotécnico

40 = 60 % = não edificante
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Fig. 9 – Mapa de declividades
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c) Altimetria:

A altimetria, é um aspecto que exerce forte influência na estruturação da cidade, confinada

entre o mar e o maciço da Serra do Mar. A região apresentou uma forma de crescimento

obedecendo a orientação das encostas do maciço, e este fato delimitou o crescimento das

cidades localizadas na região, levando a população a construir edificações muitas vezes em

lugares impróprios para moradia, além da dificuldade de acesso devido à falta de infra

estrutura. A altimetria da região está classificada de acordo com o autor de 0 a 1560m de

altitude mostrando que a região é montanhosa e costeira ao mesmo tempo.

A classificação altimétrica do estudo desenvolvido por BERGAMO (1998) apresenta-se de

acordo com a legenda em:

�  0 a 40m

�  40 a 120m

�  120 a 200m

�  200 a 280m

�  280 a 360m

�  360 a 440m

�  440 a 520m

�  520 a 600m

�  600 a 680m

�  680 a 760m

�  760 a 840m

�  840 a 920m

�  920 a 1000m

�  1000 a 1080m

�  1080 a 1160m

�  1160 a 1240m

�  1240 a 1320m

�  1320 a 1400m

�  1400 a 1480m

�  1480 a 1560m
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Observa-se que a região apresenta conformação estrutural morfológica com o perfil

altimétrico não muito favorável à ocupação humana. É fundamental o monitoramento do

crescimento da região, de modo a evitar a expansão inadequada e desordenada do local,

buscando amenizar da melhor forma possível, os impactos provocados no ambiente.
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 Fig. 10 – Mapa de altimetria
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d) Uso do solo e Cobertura Vegetal

No item cobertura e uso do solo podem-se observar manchas que ainda apresentam

vegetação bem conservada e outras áreas em estágio menos avançado de reconstituição,

possuindo uma composição florística que difere das anteriores. A preservação da cobertura

florestal é importante para a população local, pois representa uma área de lazer para a

população residente e também para os freqüentes turistas que visitam a região. Deve-se

destacar, também , que a retirada da floresta significaria um aumento no escoamento

superficial nas encostas estruturais de declividade acentuada, e no período de fortes chuvas

isto geraria problemas já detectados de inundações dos núcleos urbanos que compõem a

área municipal. A manutenção da floresta nas encostas desempenha um papel de

reservatório das águas das chuvas.

Trata-se da questão de preservação de um dos ecossistemas mais ameaçadas do mundo – a

Mata Atlântica. Desta forma, o que se lança como um grande desafio no momento é como

conciliar a necessidade de preservação desse sistema ambiental tão importante para a

população que reside na região de estudo com as pressões de expansão da ocupação.

De acordo com a legenda elaborada por BERGAMO (1998), percebe-se que a área de

estudo apresenta-se com grande extensão de floresta ombrófila. Destacando-se a Floresta

Ombrófila Densa (Mata Atlântica).O uso do solo apresenta ainda vegetação secundaria

(capoeira), campo (pastagem) e área agrícola, além de área urbanizada, vegetação de

restinga, solo exposto, afloramento rochoso, área inundável, vegetação de mangue,

vegetação de mangue degradado, areia de praia e pontos notáveis, e encosta degradada; ou

seja: grande complexidade ambiental.

A vegetação degradada apresenta-se como áreas de vegetação predominantemente

herbácea-arbustiva no interior da floresta. Refere-se, também, a áreas que podem apresentar

vegetação arbórea, porém possuem pequena extensão e, desta forma, não apresentam a

complexidade de espécies presentes na Mata Atlântica. Estas áreas se caracterizam como

manchas de vegetação inseridas em áreas desmatadas ou ocupadas com uso urbano.
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A área urbana não é densamente povoada, o que muda em períodos de férias escolares e

feriados prolongados com o aumento considerável da população flutuante. A mancha

urbana apresenta o uso simultâneo do comercial e residencial, sem setorizações. Pode-se

observar algumas áreas, predominantemente residenciais e algumas construções destinadas

a veranistas de média e alta renda, como por exemplo as construções em condomínios, que

caracteriza-se por apresentar um tipo de ocupação recente e mantém como base para a

construção a privacidade e a segurança de seus moradores. No interior do condomínio,

muitas vezes, estão presentes vários serviços, o que faz com que os moradores não

necessitem de utilizar-se de serviços externos.

A ocupação do solo, também , constituí-se de residências construídas em décadas passadas,

em padrão luxuoso onde foram fechados os acessos a algumas vias públicas, por motivo de

segurança, o que foi feito pelos próprios moradores. Há, também áreas de pequena extensão

ocupadas por empresas e serviços, as vezes uma única instituição, podendo ter fins

empresariais ou de prestação de serviços, como clubes, hotéis, hospitais etc.
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Fig. 11 – Mapa de uso do solo e cobertura vegetal
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II.2. 3 Definição dos objetivos de análise

O objetivo do presente trabalho é classificar setores segundo o potencial de riscos

ambientais (classificação das áreas de maior e menor risco ao uso), o potencial de proteção

ambiental (classificação de áreas segundo necessidade de proteção) e, finalmente, o

potencial de interesse ao turismo (classificação de áreas segundo a adequabilidade ao uso

turístico). Para conseguir estas análises foram construídos, a partir de modelos de média

ponderada, os seguintes mapas:

a) Mapa de Risco Potencial

b) Mapa de Potenciais de Proteção Ambiental para diretrizes de APA.

c) Mapa de Interesse Turísticos

II.3. Construção de bases de dados adicionais

Devido às dificuldades de tempo, volume e à variedade de componentes que integram o

meio ambiente, definiu-se pela análise de informações, a partir de bases prontas

desenvolvidas pelo Sistema de Análise Geo-Ambiental-SAGA/UFRJ, juntamente com o

Laboratório de Geoprocessamento – LAGEOP do Departamento de Geografia da

Universidade Federal do Rio de Janeiro–UFRJ, realizado em 1998 pelo aluno Rômulo

Bergamo.

Por apresentar-se a área de estudo, o Município de Mangaratiba(RJ), a aproximadamente

520 km de distância  não foi possível, no desenvolvimento do presente trabalho, realização

de pesquisas de campo que poderiam demandar recursos financeiros e de tempo. Assim,

adotamos quatro mapas temáticos já constituídos por Rômulo Bergamo e elaboramos, a

partir de nosso conhecimento da área, o mapa “Recursos e Pontos de Interesse ao Turismo”

em Mangaratiba.



45

O mapa de Turismo foi construído com o uso do software Microstation, baseado em

vetores, utilizando como base de referência cartográfica um mapa raster georreferenciado

do conjunto de dados elaborado por BERGAMO (op.cit). Depois de desenhados os vetores

com as novas informações sobre a base, os desenhos foram estampados, utilizando o

software Descartes, e convertidos em arquivos Tif. Uma vez em tif, os dados de turismo

foram convertidos para formato Saga-RJ, formato RST, e incorporados às análises. O mapa

de turismo foi fundamental na construção da Síntese de Potencial de Interesse Turístico.
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 Fig. 12 - Mapa de Turismo já convertido em sistema SAGA-RJ:
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II.4. Elaboração de análises espaciais através do módulo de avaliação do SAGA:

No presente trabalho foram elaboradas, inicialmente, três análises, objetivando a

verificação das áreas de risco à ocupação, da espacialização das áreas de importância para a

preservação ambiental e identificação de áreas significativas para o desenvolvimento

turístico.

II.4.1. Mapa de Risco Potencial

Na elaboração do mapa temático para identificação de áreas propícias ao Risco Ambiental,

foram atribuídos valores de acordo com as classes e categorias existentes no estudo de caso.

Os valores são atribuídos de acordo com a importância de cada variável na análise final do

tema; segundo o processo de árvore de decisões:

Altimetria............................. 10%

Declividade.......................... 30%

Geomorfologia..................... 20%

Uso do solo/cobertura vegetal...........40%

                           Total                       100%

Na síntese de dados foram atribuídos valores de 0 a 10 como classificatórios, e os

elementos fora de análise receberam valor acima de 10, o que significa bloqueio.

No item altimetria observa-se que de 0 a 40 m atribuiu-se a nota 2 por representar uma

região de planície litorânea não propicia à ocupação devido ao risco de inundação. De 40 a

360 m a nota é alta, ou seja, nota 10,que denota área adequada à ocupação. De 360 a 520 m

pode-se observar que média de valores foi 5 devido às dificuldades de acesso. De 520 a 760

m foram atribuídos valores bastante baixos, por apresentar-se como área de difícil acesso e,

finalmente, de 760 a 1560 m apresenta-se como área não adequada à ocupação devido

altimetria elevada e de difícil acesso. As classificações foram as seguintes:
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CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        0 A 40M                                     2
   12        40 A 120M                                   10
   13        120 A 200M                                  10
   14        200 A 280M                                  10
   15        280 A 360M                                  10
   16        360 A 440M                                  7
   17        440 A 520M                                  5
   18        520 A 600M                                  2
   19        600 A 680M                                  1
   20        680 A 760M                                  1
   21        760 A 840M                                  0
   22        840 A 920M                                  0
   23        920 A 1000M                                 0
   24        1000 A 1080M                                0
   25        1080 A 1160M                                0
   26        1160 A 1240M                                0
   27        1240 A 1320M                                0
   28        1320 A 1400M                                0
   29        1400 A 1480M                                0
   30        1480 A 1560M                                0
   31        DRENAGEM                                    12
   32        CAMINHO                                     13
   33        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   34        FERROVIA                                    15
   35        TRILHA                                      16
   36        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   37        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   38        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   39        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   40        LAGOA                                       21
   41        CAMPO                                       22
   42        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   43        LINHA DE COSTA                              24
   44        ILHAS (CONTORNO)                            25
   45        OCEANO ATLANTICO                            26
   46        LIMITE MUNICIPAL                            27
   47        TOPONIMIA                                   28

Com relação ao mapa de declividade, foram atribuídos valores baixos à declividade de 0-

2,5 %, não adequada à ocupação por estar sujeita `inundação. De 2,5-5% apresenta-se com

nota 5 o que também representa risco à ocupação. De 5-20 % apresenta-se com nota 10

demostrando que a área é adequada ao uso. De 20-40% a nota apresenta-se baixa

permitindo o uso apenas com laudo geotécnico. De 40>60% a nota atribuída é 0(zero) o

que representa uma área não edificante.
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 As classificações foram as seguintes:

CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        0-2,5%(2 E 4)                               3
   12        2,5-5%(2)                                   5
   13        5-10%(2)                                    10
   14        10-20%(2)                                   10
   15        20-40%(2)                                   3
   16        40-60%(2)                                   0
   17        >60%(2)                                     0
   24        DRENAGEM                                    12
   25        CAMINHO                                     13
   26        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   27        FERROVIA                                    15
   28        TRILHA                                      16
   29        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   30        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   31        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   32        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   33        LAGOA                                       21
   34        CAMPO                                       22
   35        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   36        LINHA DE COSTA                              24
   37        ILHAS (CONTORNO)                            25
   38        OCEANO ATLANTICO                            26
   39        LIMITE MUNICIPAL                            27
   40        TOPONIMIA                                   28

Com relação ao mapa de unidades geomorfológicas segundo o risco de adequação à

ocupação, foi feito um levantamento levando-se em consideração a estrutura do terreno.

Deu-se nota com valor alto para os locais que apresentam melhor estrutura para suporte de

carga com relação à ocupação. Aplicou-se nota com valor baixo para os locais que não

apresenta adequação. As classificações foram as seguintes:

CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        ENCOSTA ESTRUTURAL DISSECADA                4
   12        ENCOSTA DE TALUS                            5
   13        INTERFLUVIO ESTRUTURAL DERIVADO             5
   14        TERRACO COLUVIO-ALUVIONAR                   4
   15        RAMPA DE COLUVIO                            3
   16        ALVEOLO ESTRUTURAL                          2
   17        TERRACO COLUVIO-ALUVIONAR DE VALE ESTR.     5
   18        TERRACO FLUVIAL                             6
   19        VALE ESTRUTURAL                             6
   20        CORDOES ARENOSOS                            0
   21        ENCOSTA ADAPTADA A FALHAS                   2
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   22        TOPO ESTRUTURAL                             10
   23        VARZEA FLUVIAL                              2
   24        TERRACO FLUVIO-MARINHO                      2
   25        TERRACO MARINHO                             1
   26        TERRACO COLUVIO-MARINHO                     1
   27        COSTOES ROCHOSOS                            0
   28        PLATAFORMA DE ABRASAO                       2
   29        CRISTA ESTRUTURAL                           8
   30        PALEO-ILHA                                  6
   31        COLINA ESTRUTURAL ISOLADA                   10
   32        ILHA ESTRUTURAL                             8
   33        INTERFLUVIO ESTRUTURAL                      6
   34        DEPERSSOES ASSOREADS                        0
   35        RESIDUAIS DE FEIXES DE CORDOES ARENOSOS     0
   36        PRAIA DE BAIA                               0
   37        FEIXES DE CRISTAS PRAIAIS                   2
   38        PALEO CORDAO ARENOSO                        0
   39        DEPRESSOES EM ASSOREAMENTO                  0
   40        CORDAO ARENOSO ATUAL                        0
   41        SPIT                                        0
   45        DRENAGEM                                    12
   46        CAMINHO                                     13
   47        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   48        FERROVIA                                    15
   49        TRILHA                                      16
   50        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   51        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   52        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   53        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   54        LAGOA                                       21
   55        CAMPO                                       22
   56        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   57        LINHA DE COSTA                              24
   58        ILHAS (CONTORNO)                            25
   59        OCEANO ATLANTICO                            26
   60        LIMITE MUNICIPAL                            27
   61        TOPONIMIA                                   28

Com relação ao mapa de uso do solo e cobertura vegetal que apresentam área com risco de

adequação à ocupação foi feita uma análise levando-se em consideração o tipo de solo e sua

unidade de cobertura vegetal predominante. As notas com valores altos são atribuídas a

locais que não representam risco à ocupação. Os valores médios são os que apresentam-se

como não sendo o ideal para à ocupação mas que não provocam o risco. Já os valores

baixos , ou seja, com nota 0(zero) apresentam-se como os que não podem ser ocupados de

forma alguma por serem impróprios à ocupação. As classificações foram as seguintes:
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CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        FLORESTA OMBROFILA (MATA ATLANTICA)         8
   12        VEGETACAO SECUNDARIA (CAPOEIRA)             10
   15        CAMPO/PASTAGEM                              10
   16        AREA AGRICOLA                               10
   17        AREA URBANIZADA (BAIXA INT. DE OCUPACAO)    10
   18        VEGETACAO DE RESTINGA                       0
   19        SOLO EXPOSTO                                10
   20        AFLORAMENTO ROCHOSO                         6
   21        AREA INUNDAVEL                              0
   22        VEGETACAO DE MANGUE                         0
   23        VEGETACAO DE MANGUE DEGRADADO               0
   24        AREIA DE PRAIA                              0
   25        PONTOS NOTAVEIS                             10
   26        ENCOSTA DEGRADADA                           2
   27        DRENAGEM                                    12
   28        CAMINHO                                     13
   29        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   30        FERROVIA                                    15
   31        TRILHA                                      16
   32        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   33        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   34        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   35        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   36        LAGOA                                       21
   37        CAMPO                                       22
   38        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   39        LINHA DE COSTA                              24
   40        ILHAS (CONTORNO)                            25
   41        OCEANO ATLANTICO                            26
   42        LIMITE MUNICIPAL                            27
   43        TOPONIMIA                                   28



52

Fig. 13 - Mapa de Risco Potencial
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Quanto à análise dos resultados obtidos, com a síntese de geomorfologia, uso do solo e

cobertura vegetal, declividades e altimetria, pode-se realizar uma interpretação da área de

estudo. Foi constatado na análise que os pontos de alto risco de ocupação localizam-se

principalmente na Ilha de Marambaia (ilha e restinga do mesmo nome). Grande parte da

ilha necessita de permanente controle por possuir uma extensa vegetação de restinga. Nas

proximidades de Itacuruça, dirigindo-se para Itaguai, há uma região com alto risco,

imprópria para ocupação, além de uma faixa de alto risco em Muriqui. É possível a

visualização de uma área de extensão significativa nas localidades de Praia Grande que tem

a necessidade de proteção por caracterizar-se como alto risco e imprópria para ocupação.

Uma outra área que demostra alto risco e imprópria para ocupação está dentro da Baia de

Mangaratiba, localizada nas proximidades de Ingaíba e Brás, área que possui uma rica

vegetação de restinga nas desembocaduras do rio São Brás o que exige sua constante

preservação. Há uma pequena extensão próximo a Conceição de Jacarei que, por localizar-

se próximo ao litoral e possuir também uma vegetação de restinga permanente resulta em

classificação como.

Em relação aos pontos de médio risco observa-se que estão localizados nos divisores de

água, fundamentais para o escoamento das chuvas, não permitindo na maioria das vezes sua

ocupação por ser de difícil acesso. Esta região localiza-se nas áreas mais altas das encostas,

o que permite diagnosticar a influência da Serra do Mar. Observa-se que há uma grande

faixa de terra ao longo da costa que permite uma denominação de médio a bom para a

ocupação, como exemplo em grande parte de Praia Grande, faixa costeira de Muriqui, leste

de Itacuruça e Conceição de Jacarei. Apresenta-se também como local de médio a bom o

fundo de vale próximo aos cursos de rio que, por ser uma área relativamente plana, permite

sua ocupação. Os pontos notáveis que apresentam-se com classificação de bom são as áreas

localizadas em fundo de vale bem próximos aos cursos de água e alguns lugares espalhados

ao longo da costa verde, como o exemplo de Mangaratiba em direção a Ibicui e Saí,

continuando ao longo da Br 101,e em alguns pontos a leste. Esses pontos próximos de

Muriqui e Itcuruça já estão mais afastados da linha de costa. Rumo à direção oeste observa-

se pontos notáveis em que se permite a ocupação, como os adentrando por Ingaíba e trechos

nas proximidades da estrada Rio – Santos, até chegar Conceição de Jacarei. Distinguem-se
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áreas ao longo da estrada que liga Mangaratiba a Rio Claro, conhecidas por Serra do Piloto,

com trechos que apresentam uma avaliação positiva, caracterizadas com baixo risco e

adequados à ocupação.

II.4.2 Mapa de Potenciais de Proteção Ambiental para diretrizes de APA

Na elaboração do mapa temático para identificação de áreas de Potencial de Proteção

Ambiental para diretrizes de uma APA (Área de Proteção Ambiental), também foram

atribuídos valores de acordo com as classes e categorias existentes no estudo de caso, em

árvore de decisão Neste caso valorizam-se aspectos relacionados à cobertura e estrutura

vegetal, assim como valores com maior peso para a estrutura geomorfológica e a

declividade do terreno analisado:

Uso do solo/cobertura vegetal......... 30%

Geomorfologia 30%

Proximidades 10%

Declividades 30%

                                 Total                100%

Com relação ao mapa de uso do solo e cobertura vegetal foi feita uma análise ao qual

atribuiu-se notas de 0 a 10, com peso alto, para os locais que necessitam de proteção

ambiental. Os valores acima de 10 não fazem parte da análise.  Já os valores com pesos e

notas médias, ou seja 5, apresentam-se como áreas de pequenas restrições e não

necessidade de proteção. As unidades que apresentam valor 0 (zero) são áreas que não

apresentam a necessidade proteção. As classificações foram as seguintes:

CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        FLORESTA OMBROFILA (MATA ATLANTICA)         10
   12        VEGETACAO SECUNDARIA (CAPOEIRA)             5
   15        CAMPO/PASTAGEM                              0
   16        AREA AGRICOLA                               0
   17        AREA URBANIZADA (BAIXA INT. DE OCUPACAO)    0
   18        VEGETACAO DE RESTINGA                       10
   19        SOLO EXPOSTO                                0
   20        AFLORAMENTO ROCHOSO                         8
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   21        AREA INUNDAVEL                              5
   22        VEGETACAO DE MANGUE                         10
   23        VEGETACAO DE MANGUE DEGRADADO               8
   24        AREIA DE PRAIA                              10
   25        PONTOS NOTAVEIS                             10
   26        ENCOSTA DEGRADADA                           5
   27        DRENAGEM                                    12
   28        CAMINHO                                     13
   29        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   30        FERROVIA                                    15
   31        TRILHA                                      16
   32        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   33        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   34        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   35        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   36        LAGOA                                       21
   37        CAMPO                                       22
   38        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   39        LINHA DE COSTA                              24
   40        ILHAS (CONTORNO)                            25
   41        OCEANO ATLANTICO                            26
   42        LIMITE MUNICIPAL                            27
   43        TOPONIMIA                                   28

Com relação ao mapa de unidades geomorfológicas, pode-se observar que toda a área de

estudo apresenta necessidade de proteção ambiental. Na análise das unidades são atribuídos

os valores com notas de 0 a 10. Por tratar de questão ambiental, todos os componentes da

legenda têm valores de médio a alto, caracterizando assim sua constante necessidade de

proteção. As notas acima de 10 são áreas fora da análise. As classificações foram as

seguintes:

CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        ENCOSTA ESTRUTURAL DISSECADA                6
   12        ENCOSTA DE TALUS                            8
   13        INTERFLUVIO ESTRUTURAL DERIVADO             10
   14        TERRACO COLUVIO-ALUVIONAR                   10
   15        RAMPA DE COLUVIO                            10
   16        ALVEOLO ESTRUTURAL                          5
   17        TERRACO COLUVIO-ALUVIONAR DE VALE ESTR.     6
   18        TERRACO FLUVIAL                             8
   19        VALE ESTRUTURAL                             4
   20        CORDOES ARENOSOS                            10
   21        ENCOSTA ADAPTADA A FALHAS                   6
   22        TOPO ESTRUTURAL                             10
   23        VARZEA FLUVIAL                              10
   24        TERRACO FLUVIO-MARINHO                      10
   25        TERRACO MARINHO                             8
   26        TERRACO COLUVIO-MARINHO                     8
   27        COSTOES ROCHOSOS                            8
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   28        PLATAFORMA DE ABRASAO                       5
   29        CRISTA ESTRUTURAL                           10
   30        PALEO-ILHA                                  10
   31        COLINA ESTRUTURAL ISOLADA                   8
   32        ILHA ESTRUTURAL                             10
   33        INTERFLUVIO ESTRUTURAL                      5
   34        DEPERSSOES ASSOREADS                        4
   35        RESIDUAIS DE FEIXES DE CORDOES ARENOSOS     10
   36        PRAIA DE BAIA                               10
   37        FEIXES DE CRISTAS PRAIAIS                   10
   38        PALEO CORDAO ARENOSO                        10
   39        DEPRESSOES EM ASSOREAMENTO                  4
   40        CORDAO ARENOSO ATUAL                        10
   41        SPIT                                        10
   45        DRENAGEM                                    12
   46        CAMINHO                                     13
   47        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   48        FERROVIA                                    15
   49        TRILHA                                      16
   50        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   51        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   52        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   53        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   54        LAGOA                                       21
   55        CAMPO                                       22
   56        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   57        LINHA DE COSTA                              24
   58        ILHAS (CONTORNO)                            25
   59        OCEANO ATLANTICO                            26
   60        LIMITE MUNICIPAL                            27
   61        TOPONIMIA                                   28

Com relação ao mapa de proximidades, pode-se observar que toda a área de estudo

apresenta-se com notas com mínimo de peso 2 e máximo de peso 10,caracterizando-se,

desta forma a necessidade de proteção de grande parte de área de estudo. Este tipo de

preservação nas proximidades de vias de acesso e caminhos que nos levam a conhecer a

região é importante, por representarem cartões postais para os transeuntes. As

classificações foram as seguintes:

CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        AREAS INDEFINIDAS                           5
   12        EST. PAV.                                   10
   13        EST. NAO PAV. TRAF. PERMANENTE              8
   14        EST.PAV/NAO PAV. TRAF. PERM.                8
   15        EST. NAO PAV. TRAF. PERIODICO               7
   16        EST.PAV/NAO PAV. TRAF. PERIODICO            7
   17        NAO PAV. TRAF. PERM/NAO PAV. TRAF. PER.     7
   18        EST.PAV/NAO PAV.PER./NAO PAV.PERIODICO      7
   19        FERROVIA                                    10
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   20        EST.PAV./FERROVIA                           10
   21        NAO PAV. PERM/FERROVIA                      7
   22        NAO PAV. PERIOD/ FERROVIA                   7
   23        EST.PAV/NAO PAV.PERIOD/FERROVIA             7
   24        NAO PAV.PERM/NAO PAV.PER/FERRO              7
   25        EST.PAV/NAO PAV.PERM/NAO PAV.PER/FERRO      7
   26        CAMINHO                                     4
   27        EST. PAV./CAMINHO                           8
   28        NAO PAV. PERM/CAMINHO                       6
   29        EST. PAV/NAO PAV. PERM/CAMINHO              6
   30        NAO PAV. PERIOD/CAMINHO                     4
   31        EST.PAV/NAO PAV. PER/CAMINHO                4
   32        FERROVIA/CAMINHO                            8
   33        EST. PAV/FERROVIA/CAMINHO                   8
   34        EST. PAV/NAO PAV.PERIO/FERROVIA/CAMINHO     8
   35        TRILHA                                      2
   36        EST. PAV./TRILHA                            5
   37        NAO PAV. PERM/TRILHA                        4
   38        NAO PAV. PERIO/TRILHA                       4
   39        CAMINHO/TRILHA                              2
   40        NAO PAV. PERIO/CAMINHO/TRILHA               3
   41        DRENAGEM                                    12
   42        CAMINHO                                     13
   43        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   44        FERROVIA                                    15
   45        TRILHA                                      16
   46        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   47        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   48        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   49        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   50        LAGOA                                       21
   51        CAMPO                                       22
   52        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   53        LINHA DE COSTA                              24
   54        ILHAS (CONTORNO)                            25
   55        OCEANO ATLANTICO                            26
   56        LIMITE MUNICIPAL                            27
   57        TOPONIMIA                                   28

Com relação ao mapa de declividades, pode-se observar que os valores estão relacionados

de acordo com o percentual apresentando a categoria da legenda. Devido a faixa de 0 a 5%

do terreno apresentar risco de inundação, sua nota manteve um valor de médio a bom. Esta

área coincide com a planície costeira marítima e desembocadura de rios, priorizando a

preservação e proteção ao ambiente. Já o percentual de 5 a 20% de declividade do terreno

não necessita de proteção por apresentar-se como área adequada ao uso com nota de ruim a

médio, sem necessidade de proteção. As notas de 20 > 60% apresentam-se com valores
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altos o que caracteriza a extrema necessidade de proteção. As classificações foram as

seguintes:

CATEG.    LEGENDAS                                    NOTAS
   0         AREA FORA DE ANALISE                        11
   11        0-2,5%(2 E 4)                               8
   12        2,5-5%(2)                                   6
   13        5-10%(2)                                    5
   14        10-20%(2)                                   4
   15        20-40%(2)                                   8
   16        40-60%(2)                                   10
   17        >60%(2)                                     10
   24        DRENAGEM                                    12
   25        CAMINHO                                     13
   26        LINHA TRANSMISSORA DE ENERGIA               14
   27        FERROVIA                                    15
   28        TRILHA                                      16
   29        OLEODUTO SUBTERRANEO                        17
   30        ESTRADA PAVIMENTADA                         18
   31        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERMANENTE           19
   32        ESTRADA NAO PAV. TRAF. PERIODICO            20
   33        LAGOA                                       21
   34        CAMPO                                       22
   35        TERMINAL DE SEPETIBA                        23
   36        LINHA DE COSTA                              24
   37        ILHAS (CONTORNO)                            25
   38        OCEANO ATLANTICO                            26
   39        LIMITE MUNICIPAL                            27
   40        TOPONIMIA                                   28
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Fig. 14 - Mapa de Potencial de Proteção Ambiental para Diretrizes de APA
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A análise do tema Proteção Ambiental obtida na síntese de geomorfologia, uso do solo e

cobertura vegetal, declividade e altimetria, requer delicado manejo com as variáveis.

Utilizou-se no critério de avaliação com notas de 3 a 10, sendo que o valor 3 representa

locais com baixa necessidade de proteção, a média necessidade de proteção recebeu valor

5, e os locais que representam alta necessidade de proteção receberam valor 10.

Segundo NEVES & TOSTES (1992), meio ambiente é tudo o que tem a ver com a vida de

um ser (plantas, animais, pessoas) ou de um grupo de seres vivos; tudo o que tem a ver com

a vida, sua manutenção e reprodução. Compõem também o meio ambiente as interações

destes elementos entre si, e entre as atividades humanas. Por apresentar-se como uma

região muito acidentada geograficamente, o Município deve ter maior atenção para os

aspectos relacionados com a proteção ambiental. A tônica atual da sociedade é resguardar

seus princípios e direitos de defender e preservar o meio ambiente. Defender o meio

ambiente não significa tornar intocadas as riquezas ambientais mas condicionar sua

utilização a seu equilíbrio e defesa, de modo a não comprometer sua qualidade.

Ao analisar o mapa temático é possível identificar as áreas que necessitam de maior

proteção ambiental, como grande parte da Ilha de Marambaia e o entorno de Itacuruça com

as ilhas de Jaguanum. Entre Muriqui e Praia Grande observar-se que a região ao norte da Br

116 (parte de cima da estrada) demostra alta necessidade de proteção, assim como um

trecho da costa entre Praia Grande e Ibicuí na saída de um rio. Pode-se observar que em

Ibicuí há uma mancha que representa alta necessidade de proteção, juntamente com grande

parte no entorno da estrada Imperial, seguindo em direção à Serra do Mar Dentro do

perímetro urbano da cidade de Mangaratiba. Na cidade há pontos que necessitam de

proteção, localizados próximos da linha de costa, entre Mangaratiba e Saco. As áreas

próximas ao Guiti e Cação também demostram alta necessidade de proteção, assim como o

Brás e Ingaíba. Seguindo em direção a oeste de Mangaratiba após o Brás, podem-se notar

pequenos trechos da linha de costa que apresentam-se com alta necessidade de proteção, o

mesmo acontecendo no entorno de Conceição de Jacareí.
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De um modo geral as áreas localizadas na linha de costa a leste de Mangaratiba, ou seja,

seguindo-se em direção ao limite Municipal com Itaguaí são as que possuem valores de

média a baixa necessidade de proteção. O entorno de Mangaratiba também possui média a

baixa necessidade de proteção, demostrando que pode expandir em direção a Ibicuí. O Saco

e Saco de Cima apresentam média necessidade de proteção, tendo a possibilidade de

desenvolvimento, assim como as áreas baixas adentrando Brás e Ingaíba. Outro fator com

característica importante são os pontos isolados que apresentam notas com valor 3, sendo

de baixa necessidade de proteção.

II.4.3 Mapa de Interesse Turísticos

Na elaboração do mapa temático que vise a identificação de Áreas de Interesse ao Turismo

foram atribuídos valores de acordo com as classes e categorias por nós estabelecidas Na

formulação e equacionamento dos pesos foram propostos de acordo com cada tema

apresentado no estudo de caso. Os valores são atribuídos de acordo com a importância de

cada variável na análise final do tema; segundo o processo de árvore de decisões:

Potencial turístico..........................70%

Altimetria......................................10%

Uso do solo e cobertura vegetal....20%

Total..............................................100%

O potencial turístico de Mangaratiba esta relacionado com pontos notáveis que a região

apresenta por vocação. Percebe-se que a distribuição de valores têm o mínimo de peso 4 ao

passo que o máximo de valor peso 10, o que significa que não há situações desfavoráveis,

mas somente a partir de médio valor. Na análise do mapa temático de turismo nota-se que

dentro do Município há uma grande diversidade de potenciais turísticos que necessitam de

proteção para que continuem a atrair visitantes. As classificações foram as seguintes:
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Categ.    Legendas                                    Notas

   1         Hoteis de grande porte                      10

   2         Ruinas Historicas                           10

   3         Hoteis de medio a pequeno porte             6

   4         Mirantes potenciais                         8

   5         Trilhas                                     10

   6         Fundo de mapa                               5

   8         Cachoeiras                                  10

   9         Praias pertencentes a condominio            4

   10        Quiosque                                    8

   11        Praias ja exploradas                        10

   12        Praias com potencial                        9

   13        Rodoviaria                                  6

O mapa de uso do solo visto sob o aspecto de aproveitamento e valores para o turismo, teve

suas variáveis avaliadas de 2 (baixo valor) a 10, seguindo o raciocínio de que é necessário

manter preservado grande parte da região por possuir uma diversificada fonte natural de

vegetação com valor estimável. Apenas para as localidades que não necessitam de maior

proteção foi atribuído valor baixo. As classificações foram as seguintes:

Categ.    Legendas                                    Notas

   0         Area fora de analise                        11

   11        Floresta ombrofila (Mata Atlantica)         10

   12        Vegetacao secundaria (Capoeira)             4

   15        Campo/Pastagem                              2

   16        Area agricola                               4

   17        Area urbanizada (Baixa int. de ocupacao)    6

   18        Vegetacao de restinga                       10

   19        Solo exposto                                2

   20        Afloramento rochoso                         6

   21        Area inundavel                              2

   22        Vegetacao de mangue                         4

   23        Vegetacao de mangue degradado               2

   24        Areia de praia                              10

   25        Pontos notaveis                             10



63

   26        Encosta degradada                           2

   27        Drenagem                                    5

   28        Caminho                                     10

   29        Linha transmissora de energia               2

   30        Ferrovia                                    5

   31        Trilha                                      10

   32        Oleoduto subterraneo                        3

   33        Estrada pavimentada                         10

   34        Estrada nao pav. traf. permanente           10

   35        Estrada nao pav. traf. periodico            10

   36        Lagoa                                       10

   37        Campo                                       5

   38        Terminal de Sepetiba                        4

   39        Linha de costa                              10

   40        Ilhas (contorno)                            10

   41        Oceano Atlantico                            20

   42        Limite municipal                            21

   43        Toponimia                                   22

Com relação a confecção do mapa de altimetria observa-se que os valores são altos na sua

maioria por representar pontos estratégicos de grande potencial para serem visitados por

turistas – atribuímos valores altos para as áreas próximas à orla marítima e a altitudes mais

elevadas, que configuram paisagem significativa. Os valores médios estão relacionados

com itens que não se destacam na paisagem, embora não sejam negativos. As classificações

foram as seguintes:

Categ.    Legendas                                    Notas

   0         Area fora de analise                        11

   11        0 a 40m                                     10

   12        40 a 120m                                   10

   13        120 a 200m                                  10

   14        200 a 280m                                  9

   15        280 a 360m                                  9

   16        360 a 440m                                  8

   17        440 a 520m                                  8

   18        520 a 600m                                  8
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   19        600 a 680m                                  7

   20        680 a 760m                                  7

   21        760 a 840m                                  7

   22        840 a 920m                                  7

   23        920 a 1000m                                 8

   24        1000 a 1080m                                8

   25        1080 a 1160m                                9

   26        1160 a 1240m                                9

   27        1240 a 1320m                                10

   28        1320 a 1400m                                10

   29        1400 a 1480m                                10

   30        1480 a 1560m                                10

   31        Drenagem                                    6

   32        Caminho                                     10

   33        Linha transmissora de energia               0

   34        Ferrovia                                    2

   35        Trilha                                      10

   36        Oleoduto subterraneo                        3

   37        Estrada pavimentada                         10

   38        Estrada nao pav. traf. permanente           10

   39        Estrada nao pav. traf. periodico            10

   40        Lagoa                                       10

   41        Campo                                       5

   42        Terminal de Sepetiba                        4

   43        Linha de costa                              10

   44        Ilhas (contorno)                            10

   45        Oceano Atlantico                            20

   46        Limite municipal                            21

   47        Toponimia                                   22
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Fig. 15 - Mapa de Interesse Turístico
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Uma vez correlacionados os três mapas básicos por pesos e notas, foi gerado o mapa de

Potencial Turístico de Mangaratiba. Este mapa destaca a valorização do local como polo de

atração. Deve-se levar em consideração que a infra estrutura e a capacidade de carga ao

turismo justifica a adeqüabilidade do uso relacionado com a geração de renda e empregos

na região. Os elementos que são analisados representam 70% de importância dentro dos

valores estimados, levantando pontos de interesse ao turismo que tenham condições de uso

sem degradação ao ambiente e perspectiva de melhor controle nas áreas de demanda.

Percebe-se que os pontos plotados no mapa demostram uma fragilidade estrutural do local

sendo importante a elaboração de um plano municipal de apoio à decisão de forma a

melhorar a qualidade dos serviços prestados a comunidade e aos eventuais visitantes. A

linha de costa apresenta-se como atrativo exuberante representado pelo alto valor para o

turismo, assim como alguns pontos esparsos ao longo da localidade que exercem uma

representatividade dentro do contexto estrutural. Os pontos notáveis, como: cachoeiras,

trilhas, mirantes em potenciais. Ruínas históricas praias e hotéis, valorizam a região

viabilizando um melhor controle e auto gestão de sues recursos multiplicando divisas para

o município.
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III. Conclusão

A análise temática do estudo de caso para a geração de mapas da síntese através do uso do

geoprocessamento nos leva a acreditar que trata-se de uma ferramenta poderosa no que se

refere à tomada de decisões. O uso dos programas SAGA e Microstation, como eficazes

ferramentas de geoprocessamento, que permitiram a síntese de variáveis ambientais e,

conseqüentemente, a construção análise espacial.

O referido trabalho se propôs a identificar áreas com risco potencial, com a finalidade de

apontar para os pontos com maior índice de propensão ao risco iminente, e as áreas

prioritárias para proteção ambiental demarcando os pontos que necessitam de maior

cuidado por tratar-se de regiões com fragilidade a degradação do ambiente. Além disto,

enfocou áreas com potencial turístico, identificando os pontos de maior procura por

visitantes correlacionados com adeqüabilidade ao uso.

Em trabalhos futuros seria interessante a continuidade de estudos de caso de fatores ligados

à preservação e à manutenção do ambiente, pois, imagina-se que o município deve

estimular o turismo sustentável, contribuindo assim com a permanência dos pontos cênicos

pertencentes na região. Na realidade, o estímulo à criação de pontos de apoio ao turismo é

uma forma de gerar fontes de emprego. A ferramenta é eficaz no acompanhamento e

monitoramento das áreas identificadas, e que pode levar a auto regulamentação e geração

de renda.

As sínteses abordadas no estudo classificam-se como prioritárias no sentido de manter um

equilíbrio natural nas localidades que apresentam como estudo de caso aspectos

relacionados a bens naturais de valores mensuráveis.

A elaboração e criação do mapa temático de recursos e pontos de interesse configura a idéia

de que a continuidade nas pesquisas e estudos relacionados a identificação e manutenção

dos pontos notáveis contribuiria para o desenvolvimento do município de forma a preservar

e resguardar seu potencial dentro da história e manejar um plano inovador.
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