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INTRODUÇÃO 

As desastrosas conseqüências das atividades antrópicas sobre o meio ambiente alertam 
para a necessária reorganização do espaço. Como primeiro passo nesse processo de 
gerenciamento dos recursos naturais, “a função de planejamento constitui o processo 
estruturado no qual ocorrem a tomada de decisão e a solução do problema” (KLISKEY, 
1995). Para delimitar a área a ser gerenciada, os cientistas ambientais têm considerado a 
bacia hidrográfica como unidade de estudo, já que os recursos hídricos são afetados 
diretamente pelos resíduos sólidos e líquidos gerados pelas atividades desenvolvidas a 
montante. A preservação e restauração dos ecossistemas, no entanto, implicam no 
desenvolvimento de técnicas e metodologias adequadas, que possibilitem um melhor 
conhecimento do ecossistema, suas funções, características, complexidades e balanço 
energético (TUNDISI, s/d). 

Um método muito eficiente no estudo ambiental consiste na superposição de mapas 
temáticos. Um “bom” mapa fornece mais adequadamente a informação espacial desejada 
do que estatísticas, pareceres técnicos e modelos, os quais, muitas vezes, são de difícil 
compreensão para a maioria de legisladores e das pessoas incumbidas de tomar decisões. 
Por outro lado, os mapas analógicos apresentam limitações (e.g., rigidez de uma escala fixa, 
dificuldade com a atualização das informações), tendo em vista a alteração dinâmica do 
espaço (KLISKEY, 1995). Também o grande volume de informações, a demora na 
realização de tarefas monótonas (e.g., confecção de carta clinográfica através de ábacos) e 
o concomitante desenvolvimento da Ciência da Computação contribuíram para o avanço nas 
técnicas de Geoprocessamento. Assim, a Cartografia Digital e os Sistemas de Informações 
Geográficas (SIGs) significaram uma melhora na coleção e armazenamento de dados para 
inventários, monitoramento, análise e simulação ambientais. Os mapas temáticos, em 
formato digital, passaram a ser armazenados num SIG como uma série de camadas 
georreferenciadas, onde cada camada ou plano de informação contém os dados de um 
único atributo, ou seja, uma camada para tipo de solo, outra para rede de drenagem etc. Um 
banco de dados alfanumérico complementa as informações espaciais que podem ser 
analisadas através de superposição de camadas, modelagem, “buffering” ou análise de rede 
(CONGALTON & GREEN, 1995). 

A caracterização do meio físico de uma área de estudo constitui-se, para vários autores 
(DALE & McLAUGHLIN, 1988; ASSAD et al., 1993; NATIONAL RESEARCH COUNCIL, 1993; 
NORMAN et al., 1994), numa importante informação para o planejamento racional de uso e 
conservação do solo e da água. Nesse contexto, a utilização do SIG permite a integração 
dos dados de forma mais precisa e rápida que os métodos tradicionais de análise. Além 
disso, o SIG pode aumentar muito a utilidade dos dados existentes e fornecer dados novos, 
melhorando projetos de planejamento (FLETCHER & PHIPPS, 1991). Os sistemas de 
informação representam, na área ambiental, especialmente nos países em desenvolvimento 
ou do Terceiro Mundo, uma importante ferramenta para o controle e preservação de 
desperdícios dos escassos recursos financeiros disponíveis. 
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PROBLEMAS AMBIENTAIS: GENERALIDADES 

O município de Botucatu, na região centro-sul do Estado de São Paulo, está inserido nas 
províncias geomorfológicas da Depressão do Médio Tietê Superior, Cuesta Basáltica e 
Planalto de Botucatu/Itatinga (IPT, 1981). A área de estudo caracteriza-se por uma 
instabilidade geotectônica, onde ocorrem processos de escorregamento, rastejo e queda de 
blocos nas escarpas da Serra de Botucatu, e muito localmente em encostas íngremes do 
reverso da Cuesta. Devido às fragilidades do quadro geológico regional, o IPT (1995) 
classificou o município como de alta criticidade em relação aos processos erosivos. Tal 
fragilidade tem sido agravada em decorrência do avanço da agricultura em locais impróprios, 
antes ocupados pela vegetação nativa da região, especialmente mata e cerrado (BARROS, 
1988; CAMPOS, 1993; SIMÕES & CARDOSO, no prelo). As cabeceiras de drenagem 
encontram-se muito deterioradas, apresentando processos erosivos avançados, como as 
voçorocas (IPT, 1995). Inevitavelmente, as conseqüências dessa agressão recaem sobre os 
custos de produção, já que o desmatamento implica em perda de solo, aumento de pragas e 
doenças, assoreamento dos rios, dentre outros.  

As bacias hidrográficas do Ribeirão Lavapés e do Rio Pardo drenam grandes áreas do 
município e merecem especial atenção. A bacia do Rio Pardo, na zona de recarga do 
Aqüífero Botucatu, é responsável pelo fornecimento de água para abastecimento dos 
municípios de Pardinho e Botucatu, no entanto, está sujeita à contaminação por 
agroquímicos devido às intensas práticas agrícolas aí desenvolvidas (ENGEA, 1990). A bacia 
do Ribeirão Lavapés, por sua vez, apresenta alto nível de poluição (LEOPOLDO, 1989; 
ZUCCARI et al., 1991; CONTE, 1992), já que drena o sítio urbano de Botucatu e recebe 
quase todos os esgotos domésticos, efluentes industriais do município e grandes cargas de 
sedimentos que são carreados para a Represa de Barra Bonita.  

Deve ser considerado, ainda, que parte da região constitui a Área de Proteção Ambiental 
(APA) Corumbataí-Botucatu-Tejupá, Perímetro Botucatu. A APA-Botucatu compreende uma 
superfície total de aproximadamente 2105 km2, formada por parcelas territoriais de nove 
municípios. Dentre estes, os municípios de Pardinho (74,31%) e Botucatu (23%) estão 
bastante comprometidos em termos da área de seus respectivos territórios. De acordo com 
ENGEA (1990), as Áreas de Proteção Ambiental são “unidades de manejo sustentável” nas 
quais se procura conciliar a preservação da diversidade biológica e dos recursos naturais, 
com o uso sustentável de parte desses recursos, mantendo-se tanto a propriedade privada 
da terra como a jurisdição municipal sobre elas. Assim, no planejamento regional, deve ser 
levada em conta a área destinada à APA e os objetivos de uso sustentável. 

A fim de analisar o quadro ambiental do município e auxiliar no planejamento regional, optou-
se pela implantação do Sistema de Informações Geográficas IDRISI, elaborado pelo 
Departamento de Geografia da Clark University, Massachussetts (USA), capaz de agilizar os 
resultados, tratar grande volume de dados e diminuir a imprecisão dos trabalhos efetuados 
manualmente. 

Estudo de caso: as áreas de preservação permanente na bacia do Ribeirão Lavapés 

O primeiro projeto desenvolvido na região através do Sistema de Informações Geográficas 
consistiu na avaliação das áreas de preservação permanente da bacia do Ribeirão Lavapés 
(SIMÕES, 1996). Esse projeto foi motivado especialmente pelos processos erosivos 
desenvolvidos nas cabeceiras de drenagem e pelo assoreamento crescente na 
desembocadura do Ribeirão Lavapés na represa de Barra Bonita (fig.1). Tais desequilíbrios 
são respostas à retirada da maior parte da vegetação ripária. Sabe-se que a sedimentação 
nos cursos de água, resultante de processos erosivos, reduz a qualidade da água e a 
deficiência dos reservatórios, canais de irrigação e vias navegáveis, assim como aumenta o 
risco de enchentes. Para proteger essas áreas vulneráveis, a legislação brasileira, através 
do Código Florestal Lei no. 7.771 de 1965, alterada pelas leis nos. 7.803 e 7.875 de 1989 
(FARIAS & LIMA, 1990), define como áreas de preservação permanente: as florestas e 
demais formas de vegetação natural situadas ao longo dos rios ou de qualquer curso de 
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água, desde seu nível mais alto, em faixa marginal cuja largura mínima varia de acordo com 
a largura do curso de água; a vegetação natural num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros 
de largura nas nascentes e nos olhos de água; a vegetação natural nas encostas ou partes 
destas com declividade superior a 45o (100%). Na bacia do Lavapés os cursos de água 
apresentam menos de 10 (dez) metros de largura, exigindo, portanto, uma faixa marginal 
mínima de 30 (trinta) metros. A Lei Orgânica do Município (BOTUCATU, 1990) fixa uma faixa 
adicional de proteção de 250 (duzentos e cinqüenta) metros do front da Cuesta de Botucatu 
em direção ao seu reverso. 

 
Figura 1- Mapa de localização da bacia do Ribeirão Lavapés, Botucatu 

 

Nessa avaliação foi considerado como vegetação nativa a mata mesófila semidecídua, que 
hoje é essencialmente representada por matas secundárias, os cerrados e os cerradões. O 
mapa de uso do solo foi obtido a partir de fotografias aéreas verticais de 1977, em escala 
nominal aproximada de 1:45.000, e atualizado por análise visual de imagem do Landsat-5-
TM, obtida em julho de 1989. Nesse projeto foi utilizado o software IDRISI, versão 4.1, DOS. 
O banco de dados digital formado inclui carta hipsométrica, Modelo de Elevação Digital, carta 
clinográfica, mapa de solos, rede de drenagem, cobertura vegetal nativa, mapa das áreas de 
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preservação permanente exigidas pelo Código Florestal e mapa das áreas de preservação 
permanente existentes na bacia. 

Os resultados obtidos mostram que os remanescentes de vegetação nativa são 
encontrados na bacia do Ribeirão Lavapés da seguinte forma (tab. 1): as áreas de olhos 
d’água e nascentes apresentam apenas 4,83% (0,07 km2) de vegetação nativa, 
considerando-se uma área de 1,45 km2 como situação ideal. A faixa de 250 metros de front 
da Cuesta apresenta 8,33% da área da vegetação protegida para a bacia e a mata ciliar, 
5,75%.  

 
VEGETAÇÃO  

 
ÁREAS 

NATIVA  
Situação Ideal 

 
Situação Real 

  
km2 

 
km2 

 
% 

raio de 50 m -  
olhos d’água, nascentes 

 

 
1,45 

 
0,07 

 
4,83 

faixa marginal de 30 m  
 

 
6,09 

 
0,35 

 
5,75 

faixa de 250 m do front 
da Cuesta 

 

 
3,00 

 
0,25 

 
8,33 

TABELA 1 - Distribuição da vegetação nativa segundo faixa de proteção 

 

PROBLEMAS E PERSPECTIVAS PARA O FUTURO 

O projeto desenvolvido para avaliar as áreas de preservação permanente na bacia do 
Ribeirão Lavapés levantou várias questões relacionadas à largura da faixa de 30 metros em 
torno dos cursos d’água. Buscou-se, assim, compreender mais a fundo a importância da 
mata ciliar (ou vegetação ripária) no equilíbrio dos ecossistemas numa bacia hidrográfica.  

A mata ciliar desempenha importante papel como controlador hidrológico de uma bacia. As 
áreas ripárias são reguladoras de fluxo de água (superficiais e subsuperficiais) e de 
sedimentos (que levam consigo nutrientes) entre as áreas mais altas da bacia hidrográfica e 
o sistema aquático (REICHARDT, 1989). Atuam como filtros e por isso são também 
designadas como “sistema tampão” (CORBETT & LYNCH, 1985). Conseqüentemente, 
todas estas funções conduzem à melhoria da qualidade da água, fornecendo numerosos 
benefícios ambientais e sócio-econômicos. 

No Brasil, a proteção da vegetação ciliar garantida pelo Código Florestal fixa uma largura 
mínima de acordo com a largura do curso d’água. Esse tipo de delimitação é menos 
complicado, mas não considera as diferenças regionais e as condições física, ecológica e 
sócio-econômica da área. As áreas de preservação permanente ao longo dos cursos de 
água estabelecidas pela legislação brasileira não são produtos de investigação científica, o 
que, mesmo se houver o seu cumprimento, não garante a eficiência necessária para a 
filtragem dos poluentes de fontes difusas. 

Vários modelos científicos têm sido desenvolvidos para avaliar a eficiência de tampão para a 
redução de sedimentos e remoção de substâncias dissolvidas e/ou pequenas substâncias 
em suspensão. O modelo de delimitação de largura de zonas tampão, proposto por 
PHILLIPS (1989) e complementado por XIANG (1993), está sendo integrado à tecnologia SIG 
em parte da bacia do Alto Rio Pardo, nos municípios de Pardinho e Botucatu (fig. 2). Tal 
projeto (FAPESP 97/03021-4) permitirá o planejamento de larguras de zonas tampão 
adequadas para adoção como prática conservacionista nessa bacia hidrográfica. 
Considerando-se o uso do solo atual, a declividade e as características do solo 
(condutividade hidráulica saturada e capacidade de armazenamento de água), pode-se 
calcular a largura da zona tampão eficiente para o planejamento de recuperação da mata 
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ciliar em áreas degradadas, ou onde a largura da mata ciliar existente não atinja a largura 
mínima necessária. Por se tratar de uma área agrícola e de nascente de uma grande bacia 
com potencial hidrológico importante, é fundamental o planejamento do uso para a 
conservação e recuperação da vegetação ripária. 

 
Figura 2 - Mapa de localização da área de estudo na bacia do Rio Pardo, municípios de Pardinho e 

Botucatu, SP 

 

Simultaneamente estão em desenvolvimento, pelos Departamentos de Engenharia Rural e 
Ciências do Solo, UNESP/Botucatu, com o uso da metodologia SIG, projetos para 
determinação da capacidade de uso das terras nessa área da bacia, mapeamento semi-
detalhado dos solos em escala 1:10.000 e atualização do uso do solo através de imagens 
Landsat-TM, bandas 3, 4 e 5, de julho e novembro de 1997. Os resultados esperados desses 
projetos servirão como base para o planejamento do uso sustentável da área de estudo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de recentemente difundida entre o meio acadêmico brasileiro, especialmente a partir 
de 1990, “a potencialidade e efetividade da aplicação das técnicas de geoprocessamento 
(sensoriamento remoto/SIG) como procedimento hábil para manipulação e análise de 
informações multi-temáticas no contexto gerencial de bacias hidrográficas e planejamento 
agrícola/ambiental” (VALÉRIO FILHO, 1995) podem ser compreendidas como essenciais 
para o conhecimento aprofundado da área de estudo e para o monitoramento das dinâmicas 
alterações do espaço. 

Em especial o SIG-IDRISI, pelo seu caráter mais “amigável”, tem permitido o 
desenvolvimento de projetos ambientais importantes, além de funcionar como instrumento 
didático de grande valia nos primeiros contatos com as técnicas de geoprocessamento. 
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