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1 - Introdução 
 
O aumento da atividade humana tem provocado importantes alterações e conseqüentes 
impactos sobre o meio ambiente. O planejamento ambiental tem adquirido destaque em 
décadas recentes, dado o interesse em redirecioná-lo para considerar não somente os 
ambientes criados e modificados pelos seres humanos, mas também o ambiente natural ao 
seu redor. 

A crescente necessidade de apresentar soluções e estratégias que interrompam e revertam 
os efeitos da degradação ambiental e do esgotamento dos recursos naturais vem se 
fortalecendo cada vez mais, provocando uma série de questionamentos, como por exemplo: 
Como enfrentar o conjunto de problemas ambientais, detectados principalmente nas grandes 
cidades? Como elaborar e desenvolver estratégias eficazes para saná-los? Como garantir a 
aplicabilidade dessas estratégias? 

As respostas para tais questionamentos devem ser decorrentes de uma mudança, de uma 
revisão do binômio homem/natureza. Para tanto é necessário não mais dissociar o ambiente 
urbano do ambiente natural, é necessário ver a cidade como um sistema ecológico, que 
possui fragilidades e que também é vulnerável, uma vez que depende de outros sistemas 
para se manter. Portanto, o homem não pode exercer somente o papel controlador desse 
sistema, ele faz, antes de mais nada, parte dele. 

Desta maneira, a problemática ambiental urbana deve ser analisada dentro de uma 
perspectiva ambiental extra-urbana, isto é, a cidade e o homem não estão desligados dos 
elementos naturais (ex.: água, ar, solo), todos fazem parte de um sistema natural global, 
sobre o qual o homem vem atuando e intervindo sem considerar as conseqüências de suas 
próprias atividades, que surtem efeito cumulativo, comprometendo o presente e 
principalmente o futuro de sua própria existência. 

A abordagem sistêmica tem sido o caminho para a aplicação de metodologias e filosofias de 
análise e síntese dos problemas e questões organizacionais relacionadas ao meio ambiente, 
tratando o mundo em termos de relações e integrações.  

Esta abordagem implica em uma maior utilização de ferramentas computacionais de 
análise, que sejam capazes de manipular grandes quantidades de dados e gerar novas 
informações e conhecimentos, a serem usados no processo de gerenciamento e tomada de 
decisão. O Sistema de Informações Geográficas (SIG) é, provavelmente, dentre as 
ferramentas de suporte à decisão, aquela que mais se adequa a este enfoque sistêmico de 
gerenciamento de recursos naturais, dada as suas características de integração e 
manipulação de grandes quantidades de dados espaciais e alfanuméricos. 

O Brasil tem adotado a bacia hidrográfica como uma unidade de planejamento do uso e 
manejo de recursos naturais, procurando integrá-la à questão da ocupação urbana e sua 
dinâmica. 

Em decorrência da crise de abastecimento de água em algumas bacias hidrográficas, o 
Estado de São Paulo criou a Lei 7663/91, que estabeleceu a forma de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, adotando-se a bacia hidrográfica como unidade físico-territorial de 
planejamento e gerenciamento. A atual Divisão Hidrográfica do Estado de São Paulo consta 
de 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos, onde se constituíram os Comitês 
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de Bacias Hidrográficas, formados por representantes de órgãos do governo, prefeituras e 
sociedade civil. 

Estes aspectos mostram o grande potencial da utilização do SIG pelos Comitês de Bacias 
Hidrográficas que, como órgãos coordenadores da gestão integrada destas bacias, devem 
concentrar, coordenar, manipular e disponibilizar as informações, necessitando portanto, 
deste tipo de ferramenta computacional. 

Este trabalho tem por objetivo apresentar o SIG como ferramenta de integração, 
planejamento e gerenciamento de informações e abordar o seu potencial de aplicação em 
bacias hidrográficas, ilustrado através de estudos de caso. 

 

 

2 - A interação desenvolvimento - meio ambiente 

 

Segundo Slocombe (1993), as atividades de desenvolvimento humano se estendem e 
afetam todo o planeta. Meio ambiente e desenvolvimento não podem mais ser abordados 
separadamente, como implicam os conceitos de desenvolvimento e sustentabilidade 
preconizados desde o início da década de 70. Uma sociedade sustentável seria aquela na 
qual os recursos e o meio ambiente são usados e gerenciados de maneira não somente a 
satisfazer as suas necessidades atuais, mas também as futuras. Este autor defende ainda 
uma abordagem de planejamento do ecossistema para integrar meio ambiente e 
desenvolvimento. 

Os planejamentos feitos de forma tradicional estão focados nas comunidades e suas 
populações, usos da terra, economias e infra-estrutura, através de um processo de definição 
de objetivos, planejamento e regulamentação. O planejamento ambiental enfoca o ambiente 
biofísico de populações e comunidades e os efeitos decorrentes de outras atividades de 
planejamento e desenvolvimento. É mais descritivo e científico que os planejamentos 
tradicionais. 

O termo ecossistema, da forma como é usado por ecologistas, é mais apropriado para um 
sistema local, uma comunidade distinta e coerente de organismos e o ambiente físico com o 
qual ela possa interagir (Slocombe, 1993). Esforços no sentido de se entender o 
ecossistema como um todo, em termos da interação dos componentes biológicos  e físicos 
modificados pelo homem, têm aumentado consideravelmente o nosso conhecimento do 
mundo natural (Odum,1983). O melhor conhecimento da estrutura, funcionamento e 
evolução do ecossistema tem ajudado o entendimento das suas mudanças e suas 
respostas à tensões provocadas por estas mudanças (Rapport et al., 1985). 

Em seus estudos, Slocombe (1993) concluiu que não há duvidas quanto à necessidade da 
integração meio ambiente/desenvolvimento quando se aborda o planejamento integrado, 
porém desenvolver um novo mecanismo de planejamento que os integre não é uma tarefa 
fácil. Trabalhar nesta direção é importante para ligar as atividades biofísicas e sócio-
econômicas. A ênfase nas necessidades locais, a autoconfiança e capacidade de 
organização, a definição de metas e participação e a adoção de uma abordagem sistêmica 
estão no cerne daquilo que muitos vêem como necessidades críticas para se atingir a 
sustentabilidade. 

 
3 - A abordagem sistêmica 
 
À medida que as cidades crescem  em tamanho e densidade, as mudanças que produzem 
no ar, no solo, na água e na vida, em seu interior e à sua volta, agravam os problemas 
ambientais que afetam o bem-estar de cada morador. Todas essas interações das 
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atividades humanas com o ambiente natural produzem um ecossistema  muito diferente 
daquele existente anteriormente à cidade. Este sistema é sustentado por uma importação 
maciça de energia e de matérias-primas, “um sistema no qual os processos culturais 
humanos criaram um lugar completamente diferente da natureza intocada, ainda que unida a 
esta através dos fluxos de processos naturais comuns” (Odum,1983). 

De acordo com Prélaz-Droux e Musy (1994), os relatórios da Comissão Mundial de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento (WECD) deram novas direções às atividades de pesquisa nas 
áreas de desenvolvimento e meio ambiente. A definição de desenvolvimento sustentável 
situou a terra como apoio a diferentes sistemas: ecológico, agrícola, econômico e político 
(Constanza, 1991). A WECD mostra claramente que os temas que atualmente abordam 
nações e comunidades não podem ser totalmente compreendidos sob o enfoque de apenas 
um destes sistemas. Embora uma ação possa ser temática e espacialmente localizada, ela 
pode gerar impactos em todos os níveis. O mero conhecimento de cada um dos sistemas é 
insuficiente para se achar uma solução verdadeira e efetiva. As interações entre os sistemas 
devem ser consideradas globalmente, de maneira a proporcionar uma sinergia adaptada às 
necessidades de uma abordagem operacional e integrada. 

Segundo Grigg (1997), o pensamento sistêmico é uma maneira de se aplicar filosofias e 
metodologias sistemáticas para analisar e sintetizar problemas complexos e temas 
organizacionais. Pesquisadores nos campos de planejamento regional, ciência regional, 
geografia e economia urbana mostraram que crescimento e desenvolvimento podem ser 
explicados somente de maneira sistemática, ou seja, levando-se em conta fatores de 
interação múltiplos como: imigração, custo de moradia, comércio regional, política, custo de 
vida, infra-estrutura, meio ambiente e qualidade de vida. 

Prélaz-Droux e Musy (1994) desenvolveram uma abordagem sistêmica para implementar 
um sistema de informação da terra visando desenvolvimento sustentável. Segundo os 
autores, para sua implementação este sistema deve confrontar problemas de 
compartimentalização das diferentes disciplinas envolvidas, falta de conhecimento 
envolvendo as informações disponíveis, disseminação e redundância de dados, os quais 
impedem tomadas de decisão coerentes com o desenvolvimento harmonioso da terra e 
funcionamento correto das instituições encarregadas dos assuntos de manejo da terra.  

A implementação de sistemas deste tipo deve também levar em consideração 
requerimentos específicos e necessidades de planejadores de uso da terra, que estão 
primariamente focados na disponibilidade de dados da terra. Suas necessidades também 
implicam na identificação de componentes territoriais, afetadas por projetos de ocupação, 
para se extrair dados úteis para o estudo, além de identificar reações dos componentes e 
sua evolução no tempo. Para responder a todas estas necessidades, os dados manipulados 
por diferentes usuários, com diferentes definições, níveis de exatidão e características, 
devem ser montados num modelo conceitual homogêneo. As dificuldades envolvidas neste 
tipo de procedimento requerem o desenvolvimento de metodologias apropriadas. 

Grigg (1996) definiu a análise de sistemas como “a aplicação de modelos e bancos de dados 
baseados em computador para analisar sistemas numa base holística, de maneira a 
mostrar como os elementos do sistema interagem entre si e com os seus ambientes 
externos”. Em seu estudo sobre gerenciamento de recursos hídricos, este autor definiu a 
sua abordagem sistêmica como “um método sistemático para conceituar o sistema de 
recursos hídricos e utilizar ferramentas de análise de sistemas (bancos de dados, modelos, 
sistemas de informações geográficas (SIG) para identificar e avaliar estratégias de 
gerenciamento”. Ferramentas de análise de sistemas podem gerar conhecimento que pode 
ser usado num processo de tomada de decisão, mas elas não tomam decisão por si só, 
exceto, talvez, em decisões operacionais em nível mais baixo. 

Slocombe (1993) ressalta que o SIG, embora seja uma importante ferramenta para o 
planejamento, não o realiza por si só, pois o cerne do manejo integrado de recursos naturais 
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tem sido baseado mais em coordenação e orientação de metas do que nos dados que lhe 
dão suporte. 
 
 
4 - Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 
 
Segundo Hutchinson e Toledano (1993), a história recente de transferência de tecnologia na 
área de informática tem sido grande, com a incorporação do microcomputador em quase 
todos os setores de negócios, pesquisa, no governo, iniciativa privada, e, em geral, na vida 
das pessoas. Em contraste, a adoção de tecnologias de informação para recursos naturais, 
que são baseadas em tecnologia de computadores, tem sido bem mais lenta do que se 
esperava. Em particular, embora disponível em várias formas nos últimos 20-25 anos, o uso 
de tecnologias aliadas ao sensoriamento remoto por satélites e SIG, para agricultura e 
manejo dos recursos naturais, tem sido mais lento. 

Este atraso é atribuído à inércia burocrática, resistência a mudanças, não disponibilidade de 
equipamentos e pessoal qualificado, ou à falta de uma comparação que mostre uma 
vantagem clara sobre métodos convencionais de coleta, armazenagem e análise de 
informações de recursos naturais. Muitos têm argumentado que as aplicações de 
sensoriamento remoto e o SIG são dirigidas pelo desejo de demonstrar a tecnologia ao invés 
de resolver problemas reais na coleta, manipulação e análise. 

O SIG, como definido por Burrough (1986), é um “poderoso elenco de ferramentas para 
colecionar, armazenar, recuperar, transformar e exibir dados espaciais referenciados ao 
mundo real”. Na verdade, existem diversas definições para o que é um SIG, porém, Silva 
(1998) sintetizou-as na definição dos requisitos necessários a um sistema para que este 
seja considerado um SIG: “o SIG necessita usar o meio digital, portanto o uso intensivo de 
informática é imprescindível; deve existir uma base de dados integrada, estes dados 
precisam estar geo-referenciados e com controle de erro; o SIG deve conter funções de 
análise destes dados, variando de álgebra cumulativa (ex.: operações do tipo soma, 
subtração, multiplicação e divisão) até álgebra não cumulativa (operações lógicas)”. 

Para ser capaz de realizar estas operações, e ainda dispor de entrada e saída de dados em 
diversos formatos, o SIG normalmente integra diversos outros sistemas (ex.: processamento 
digital de imagens, análise estatística, análise geográfica, digitalização), tendo como ponto 
central um banco de dados. A figura 1 mostra os diversos sistemas que podem integrar um 
SIG. 
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Figura 1 - Sistemas que integram um SIG (adaptado de EASTMAN, 1993) 

 
Dessa forma, os sistemas que compões o SIG podem ser divididos em: 

• Sistemas de entrada de dados: sistema de processamento digital de imagens (PDI), 
digitalização de mapas, sistema de posicionamento global (GPS), dados tabulares 
(planilhas eletrônicas) e dados estatísticos; 

• Sistemas de armazenamento de dados: banco de dados espacial (mapas digitais) e 
banco de dados de atributos (alfanuméricos); 

• Sistemas de análise de dados: sistema de análise geográfica (operações algébricas), 
sistema de análise estatística e sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD); 

• Sistemas de saída de dados: sistema de exibição cartográfica (saída de mapas para a 
tela, impressora, plotter e arquivos digitais). 

 

Pelo conjunto de seus sistemas, o SIG pode ser considerado como uma das principais 
ferramentas de análise de sistemas, como definidas por Grigg(1996), pois consiste num 
ambiente de armazenamento, tratamento e manipulação de dados, aplicação de modelos e 
processamento de séries temporais, onde é possível visualizar cenários passados, atuais e 
simular cenários futuros. 

Num SIG, dados da paisagem e da cobertura vegetal podem ser analisados juntamente com 
outros conjuntos de dados (ex.: solos, modelos digitais de elevação, restrições) para se 
modelar cenários futuros e se avaliar a efetividade de políticas de planejamento, em termos 
de mudanças na paisagem, monitoradas para cada área (Peccol et al., 1994). Além disso, 
as informações podem ser armazenadas e manipuladas de uma maneira flexível e os 
resultados podem ser documentados num formato mais adequado para tomadores de 
decisão como governo, políticos e líderes comunitários. 

 A integração entre modelos ambientais e SIG é um vasto e crescente campo para 
cientistas ligados ao geo-processamento e meio ambiente. Após a expansão de pesquisas 
baseadas em SIG no final da década de 80, é evidente o desenvolvimento de uma nova onda 
de interesse em SIG pelas ciências do meio ambiente (ex.: ecologia, biologia, hidrologia), 
dado o número de pesquisadores envolvidos na integração de modelos ligados ao meio 
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ambiente e à tecnologia SIG (Bacellar et al., 1994; Carver et. al., 1995 e Shirmohammadi et 
al, 1994). 

Logicamente o sistema depende de sua interação com o analista e o tomador de decisão, 
que é quem interpreta os resultados gerados, colocando toda a sua experiência, juntamente 
com um processo de discussão com a comunidade ou seus representantes, para sintetizá-
los e analisá-los, gerando informações e decisões que afetam esta comunidade e o meio 
ambiente ao seu redor. Dessa forma, o SIG fica caracterizado como um importante sistema 
de suporte à decisão. A figura 2 mostra como o SIG se insere no processo decisório 
participativo de uma comunidade. 
 

SIG

 
Figura 2 - O SIG no contexto de tomada de decisão (Adaptado de Aronoff, 1989) 

 
O processo de transferência de tecnologia SIG para a agricultura e para o meio ambiente em 
países em desenvolvimento tem sido mais “dirigido pela tecnologia”, entretanto soluções têm 
sido propostas no sentido de envolver os “beneficiários” (ou a comunidade) no processo de 
montagem, execução e implementação e avaliação dos projetos (Hutchinson e Toledano, 
1993). 

A abordagem participativa oferece uma estrutura potencialmente útil para se transferir 
tecnologia SIG, enfocando-se prioritariamente os problemas dos usuários ao invés das 
virtudes do sistema. A incorporação de usuários finais como parte da equipe executora 
contribui para a transferência nos dois sentidos. 

Segundo Lima (1994), a Metodologia do Planejamento Participativo (MPP), aplicada ao 
desenvolvimento sustentável, parte do entendimento do meio ambiente como um conjunto de 
relações entre o homem , a sociedade e a natureza, que acontecem nas dimensões do 
espaço e do tempo. Este autor ressalta a bacia hidrográfica como a unidade básica de 
planejamento de todas as atividades e serviços. Neste contexto, a influência e os efeitos de 
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qualquer tipo de projeto empreendido devem ser analisados do ponto de vista da bacia (ou 
microbacia) onde serão localizados. 

 
5 - Uso do SIG em projetos ligados a bacias hidrográficas 
 
Rebouças (1997) relata que a moderna gestão dos recursos hídricos (águas atmosféricas, 
superficiais e subterrâneas) impõe a prática de princípios como: adoção de bacia 
hidrográfica como unidade físico-territorial de planejamento, usos múltiplos integrados da 
água, reconhecimento da água como bem natural limitado e de valor econômico, e gestão 
descentralizada e participativa. No paradigma de desenvolvimento global sustentável, a 
disponibilidade de água doce é reconhecida como fator competitivo ambiental, econômico e 
essencial do mercado global. 

O crescimento das cidades, de pólos industriais e áreas irrigadas tem levado ao surgimento 
de regiões onde a água  tornou-se um recurso escasso, no âmbito geográfico, tanto no que 
se refere à quantidade como à qualidade. Conseqüentemente, o surgimento de focos de 
conflitos entre usuários de recursos hídricos exigiu, por parte do governo Federal, e alguns 
governos estaduais, medidas para o controle do seu uso (Cavalieri et al., 1998). 

A Lei 7663/91 regulamenta, no Estado de São Paulo, a forma de Gerenciamento de 
Recursos Hídricos, adotando a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento e 
manejo. O estado está subdividido em 22 Unidades de Gerenciamento de Recursos 
Hídricos, onde estão sendo constituídos os Comitês de Bacias Hidrográficas que, formado 
por representantes do governo, prefeituras e sociedade civil, é um fórum de deliberação de 
planos de utilização, conservação, proteção, manejo e recuperação de recursos hídricos. 

 Pelas suas características de reunir a comunidade de “usuários”, “beneficiários” e 
órgãos controladores de uma bacia hidrográfica, os Comitês de Bacias são os locais ideais 
para se discutir a implantação e o uso da tecnologia SIG para auxílio ao planejamento, 
gerenciamento, diagnósticos do meio físico, avaliações de impactos e monitoramento da 
bacia hidrográfica. 

Alguns autores tem ressaltado a importância do uso do SIG como ferramenta de análise de 
sistemas (Grigg, 1996), diagnóstico do meio físico (Bacellar et. al., 1994; Beltrame, 1994; 
Cavalieri et. al., 1997 e 1998), modelamento (Bacellar et. al., 1994; Lima, 1997, Cavalieri et. 
al., 1998), impactos (Bacellar et. al., 1994; Lima, 1997; Cavalieri et. al., 1998) e planejamento 
(Lima, 1997, Valério Filho, 1992; Cavalieri et. al., 1997 e 1998) de bacias hidrográficas, 
colocando sempre a sua importância na integração e visualização de dados, geração de 
novas informações e como sistema de suporte à decisão. 

A seguir são apresentados dois exemplos de aplicação do SIG em bacias hidrográficas. 

 
5.1 - Estudo de Caso da Microbacia do Ribeirão Cachoeirinha (Iracemápolis/SP) 
 
O município de Iracemápolis, localizado na região de Piracicaba/SP, utiliza como única fonte 
de abastecimento de água um reservatório que se encontra na microbacia do Ribeirão 
Cachoeirinha. O Plano Diretor Ambiental é uma das diretrizes inseridas no Plano Diretor 
Integrado para o município, que visa ordenar o uso e ocupação do solo urbano e rural 
(Prefeitura Municipal de Iracemápolis, 1994). Segundo o documento, este Plano Diretor 
estabelece para o município três macrozonas: 

a) Zona de Proteção dos Recursos Hídricos, que visa recuperar e preservar os mananciais 
de abastecimento público, garantindo-os até o ano 2008; 

b) Zona Urbana, que visa disciplinar e ordenar o uso e ocupação do solo; 

c) Zona Rural, que visa criar um zoneamento ambiental adequado; 
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Apesar do cuidado do Plano Diretor em estabelecer e preservar áreas de mananciais, as 
represas que armazenam a água utilizada pelo município vêm sofrendo uma diminuição do 
seu nível, devido a um processo de assoreamento decorrente de erosão na área da bacia. 

O objetivo deste trabalho (Bacellar, 1994) foi utilizar o SIG para fazer um diagnóstico do meio 
físico na microbacia, usando a Equação Universal de Perdas de Solo (EUPS) e um mapa 
qualitativo de conflitos de uso da terra versus tipo de solo. Foram usados como base 
cartográfica o modelo digital do terreno (figura 3) e os mapas de uso atual (figura 4), solos 
(figura 5), todos em escala 1:10.000. 

Do modelo digital do terreno foram gerados mapas de classes de declividades, exposição de 
vertentes e comprimento de rampas. Foram gerados mapas temáticos para todos os outros 
fatores da EUPS (Wischmeier e Smith, 1978), que foi adaptada por Bertoni e Lombardi Neto 
(1985): 
 
A = R.K.L.S.C.P 
 
onde:  A = perda de solo 
  R = erosividade (poder erosivo das chuvas) 
  K = erodibilidade do solo (suscetibilidade dos solos à erosão) 
  LS = fator topográfico (declividade e comprimento de rampa) 
  C = fator uso/cobertura vegetal e manejo 
  P = fator práticas conservacionistas 
 
Todos os fatores foram manipulados no SIG através de operações algébricas, resultando em 
mapas de potencial natural de erosão e expectativa de erosão segundo a EUPS (figura 6). 
Estes mapas mostraram um baixo potencial natural de erosão e baixa expectativa de erosão. 
Porém, a análise qualitativa do mapa resultante da tabulação cruzada (figura 7) entre os 
mapas de uso atual e solos, mostrou uma área, na cabeceira da bacia, com cultura de cana-
de-açúcar sobre um solo de textura arenosa, o que provavelmente tem causado perdas de 
solo e carregamento de sedimentos para a represa. Uma vez detectadas áreas críticas para 
erosão, foram feitas recomendações para alteração de uso ou manejo nestas áreas. 

 
Figura 3 - Modelo digital do terreno  
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Figura 4 - Uso atual das terras  Figura 5 - Mapa de solos 

 
 

 
Figura 6 - Erosão segundo a EUPS  Figura 7 - Solos x Uso atual 

 
O projeto se restringiu à utilização do SIG a este diagnóstico e elaboração de 
recomendações técnicas à Prefeitura de Iracemápolis, para resolução do problema de 
erosão e assoreamento das represas. Neste sentido foram utilizadas as suas ferramentas 
de operações algébricas e aplicação de modelo matemático. 

A maior parte das áreas da microbacia pertencem à uma usina de cana-de-açúcar, que por 
sua vez tem um papel importante na economia local. Coube à prefeitura, como representante 
da comunidade envolvida, e num processo político posterior a este trabalho, manter 
entendimentos com a empresa, de forma a esclarecer a importância do problema e 
sensibilizá-la a cooperar na sua solução. 

 
5.2 - Estudo de Caso do Macrozoneamento das Bacias do Mogi-Guaçu, Pardo e Médio 
Grande (Estado de São Paulo) 
 
Segundo Cavalieri et. al. (1998), as bacias hidrográficas situadas a leste do Estado de São 
Paulo, que incluem as bacias dos rios Mogi-Guaçu, Pardo e Médio Grande, são 
consideradas críticas pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos. Por este motivo, estas 
bacias estão entre as primeiras a implantar os seus Comitês de Bacia Hidrográfica. A Lei 
7641/91, do Estado de São Paulo, dispõe, entre outras medidas, sobre a proteção ambiental 
e estabelece critérios para uso e ocupação do solo para estas bacias. Dentro da mesma lei 
destaca-se o macrozoneamento desta área, cujas diretrizes devem ser elaboradas com a 
participação de agências estatais, municípios e entidades da sociedade civil. 

Para a elaboração do Decreto do Macrozoneamento das Bacias Hidrográficas dos Rios 
Mogi-Guaçu, Pardo e Médio Grande, foi realizado um diagnóstico sócio-econômico, 
ambiental e político-institucional da região, delineando-se perspectivas futuras para seu 
desenvolvimento, que visam compatibilizar a dinâmica econômica com as exigências 
ambientais (Governo do Estado de São Paulo, 1995). 
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Visando introduzir o SIG como sistema para a integração dos dados desta região, a 
Faculdade de Engenharia Agrícola da Universidade Estadual de Campinas 
(FEAGRI/UNICAMP), em conjunto com a Faculdade de Agronomia “Manoel Carlos 
Gonçalves”, da Fundação Pinhalense de Ensino, vem realizando a montagem de uma base 
de dados geo-referenciada e o diagnóstico do meio físico desta região. 

Cavalieri et al. (1997) elaboraram a montagem de um banco de dados geo-referenciado 
(Escala 1:250.000) a partir das informações do documento do macrozoneamento (Governo 
do Estado de São Paulo, 1995). Este banco de dados veio a facilitar a visualização destas 
informações, por município, compartimento de bacia ou por bacia. A segunda parte deste 
projeto foi a montagem do diagnóstico do meio físico (Cavalieri et. al., 1998), visando 
determinar as áreas com potencial de risco de erosão, seguindo metodologia semelhante à 
adotada no estudo de caso do Município de Iracemápolis-SP. Este diagnóstico vem a 
completar aqueles citados anteriormente. Dessa forma a região passa a dispor de uma base 
de dados geo-referenciados, em escala 1:250.000, facilitando, dessa forma, a implantação 
de SIG pelos Comitês de Bacias e pelas prefeituras. 

Dentro da mesma região encontra-se em desenvolvimento um outro projeto (Rocha et. al., 
1997), na escala de 1:50.000, somente para a Bacia do Rio Mogi-Guaçu (figura 8), com o 
mesmo objetivo de formar uma base de dados geo-referenciados. Neste caso, existe um 
envolvimento direto com o Comitê da Bacia do Rio Mogi-Guaçu, que realizou a avaliação 
técnica e dos benefícios do projeto para a região. 

 
Figura 8 - Modelo digital da Bacia do Rio Mogi Guaçu-SP 

 
 
Estes projetos prevêem a realização de “Workshops”, promovidos em conjunto com os 
Comitês das Bacias hidrográficas envolvidas, para a apresentação de resultados e 
divulgação da tecnologia SIG entre as prefeituras, além de servir de base para discussão e 
possível redirecionamento do projeto SIG em função de demandas específicas da 
comunidade. 
 
 
6 - Conclusões 
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A abordagem sistêmica, no âmbito do planejamento integrado, implica no maior uso de 
ferramentas de informática capazes de integrar e processar grandes volumes de 
informações, geralmente tratadas de forma temática, de maneira a servir de suporte ao 
processo de tomada de decisão. 

O SIG é, dentre as ferramentas de análise de sistemas (Grigg, 1996), aquela que apresenta 
maior potencial de suporte à tomada de decisão, sendo especialmente adequado, em função 
de sua característica de análise espacial, para o tratamento de informações ligadas ao meio 
ambiente. 

Embora disponha de uma grande capacidade de processamento e análise de informações, o 
SIG, por si só, não é capaz de tomar decisões, como relata Slocombe (1993). Porém, pode 
ser perfeitamente inserido num contexto em que os beneficiários, ou seja, a comunidade, 
adquiram consciência do seu potencial e participem de seu projeto de montagem, como 
propõem Hutchinson e Toledano (1993). 

A integração de informações de uma bacia hidrográfica, que reúne normalmente diversos 
municípios e forma uma grande comunidade de usuários e beneficiários destas 
informações, é um caso típico onde o SIG pode e deve ser inserido como ferramenta de 
suporte à análise e ao planejamento. Os Comitês de Bacias Hidrográficas, da forma como 
estão estabelecidos no Estado de São Paulo, é um fórum de discussão representativo desta 
comunidade, tendo papel fundamental na adoção, implantação e divulgação da tecnologia 
SIG. 

Os estudos de caso apresentados são ilustrativos do potencial e limitações do SIG como 
suporte ao planejamento de bacias hidrográficas. Ambos os casos mostraram, como 
recomendam Hutchinson e Toledano (1993), que é fundamental o envolvimento da 
comunidade de usuários para o sucesso de seu uso, seja através de ações políticas dos 
seus representantes, como em Iracemápolis-SP, ou a divulgação dos seus benefícios 
através de “workshops” abertos à comunidade, como no caso do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Mogi-Guaçu. Desta forma, fica claro o papel do SIG como uma etapa do 
processo decisório participativo ilustrado na figura 2, numa interação com a comunidade e 
que resulta na sua maior adequabilidade e aprimoramento. 
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