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Resumo

O

momento é oportuno para o exame de cadeias técnicas de baixo custo.
Governos locais brasileiros estão começando a visualizar o valor estratégico
da conversão de seus documentos, do meio analógico para o meio
digital/magnético. O exame de uma cadeia técnica de baixo custo é proposto para oferecer
soluções de acesso público com o objetivo de servir de apoio à implementação de políticas
públicas que interessem à gestão local do território. Para melhor elucidação da questão foi
utilizada uma porção do território paulista, onde será apresentado um estudo de caso sobre
gestão local do meio ambiente. Foram utilizadas de técnicas de geoprocessamento, capazes de
gerar documentos de base cartográfica, através da inserção de dados espaciais: de uso e
cobertura, e, de restrições legais ao uso e ocupação. Três documentos foram gerados como
produto da cadeia técnica proposta: uma “Carta de Uso e Cobertura do Solo”, uma “Carta de
Restrições ao Uso e Ocupação” e uma “Carta de Uso, Permissões e Transgressões de
Ocupação”. Esses documentos contemplam exigências legais do Sistema de Informações
Gerenciais, proposto na Legislação Estadual de São Paulo. O produto se refere a área do
Bairro Estoril e arredores, no Distrito de Riacho Grande da Região Metropolitana da Grande
São Paulo, SP, Brasil.

Abstract

N

owadays, the exam of low cost technical chains is opportune. Brazilian local
governments are beginning to visualize the strategic value of the conversion
of documents, from analogical media to the digital and magnetical media.
The exam of a low cost technical chain is proposed to offer public access solutions with the
objective of serving from support to the implementation of public policy that interest the local
government of the territory. For better elucidation of this subject a portion of the territory of
São Paulo were used, where a study case were presented on local government environment.
Geoprocessing techniques were used to make cartographic base documents through the
spacial data insertion: of use and covering and of legal restrictions to the use and occupation.
Three documents were generated as a product of the chain technical proposal: a “Map of Land
Use and Covering”, a “Map of Restrictions to the Land Use and Occupation” and also a “Map
of Land Use, Permissions and Transgressions of Occupation”. These documents visualize
legal contents of Management Information System as the proposal by São Paulo State Laws.
The product refers Bairro Estoril area and surroundings, in the District of Riacho Grande of
the Metropolitan Grande São Paulo, São Paulo State, Brazil.
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1. Introdução.

A gestão ambiental, assim como outros tipos de gestão territorial, deve se
preocupar com a abordagem dos elementos do meio de uma maneira integrada,
seguindo a tradição das linhas de abordagem do meio em geografia. O exame das
características físicas do meio, da cobertura vegetal e do nível de intervenção humana,
pode permitir a identificação de unidades de paisagem geográficas com padrões de
aptidão e restrições singulares. O exame da aptidão e das restrições e a verificação do
uso e ocupação dos locais cabe ao sistema gestor, assim como as intervenções
posteriores no sentido de compatibilizar o uso e ocupação com a aptidão e com as
restrições.
A preocupação com a proteção da água deve ocorrer de maneira a considerar a
água como um recurso natural escasso, mesmo em regiões de regime pluvial tropical ou
sub-tropical úmido, como no caso do Brasil. Esse recurso é de interesse estratégico para
o desenvolvimento do pais e para a garantia da qualidade de vida da sua população.
Essa é uma discussão que deve ocorrer em todos os âmbitos da gestão territorial,
mesmo quando apenas se tangencia a questão ambiental.
Visando a garantia do abastecimento de água. A preocupação com o controle e
manejo dos recursos hídricos de manter a qualidade das águas e impedir a ocupação
desregrada e suburbana em locais que possam poluir cursos ou corpos d'água com
emissão de esgoto sem tratamento, deve ser uma constante nas políticas públicas,
mesmo em locais onde não existem mananciais de grande importância para o
abastecimento dos sistemas urbanos, isentos de grande concentração de nascentes ou
significantes corpos d'água, ou em situações de influência de fenômenos como El Niño,
ou La Niña, oscilações na temperatura das águas do Pacífico (nas proximidades da linha
do equador, e próximas à América do Sul), que tem sido visto como possível causador de
regimes pluviais acima da média (El Niño), ou abaixo da média (La Niña) para
determinados meses na região Sudeste do Brasil. A qualidade de vida da população dos
grandes sistemas urbanos depende desse controle e manejo, em áreas de mananciais
hídricos. Para o abastecimento a um custo baixo são necessários mananciais com água
que demande de pouco tratamento para estar apta ao consumo. Quanto maior a poluição
do manancial maior é o gasto com tratamento e menor a quantidade disponibilizada para
consumo.
Devido aos reflexos dos impactos diretos e indiretos na água, causados pela
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intervenção humana nos elementos do meio, recomenda-se, desde 1991, em leis
estaduais (Lei Estadual 7663/91) e 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre
o Meio Ambiente (ECO92, Agenda 21, Rio de Janeiro), a implementação de políticas
públicas em bacias ou sub-bacias hidrográficas (como unidades territoriais), mesmo
quando as políticas públicas consideram a questão ambiental apenas, repito, de
maneira tangencial ao seu tema.
Uma bacia ou uma sub-bacia hidrográfica podem conter porções de mais de
um município, em seu território. Os municípios que recortam uma bacia podem
conter desigualdades quanto a renda, possibilidades de investimentos e custeio na
gestão dos recursos hídricos, sendo muito comum no Brasil. Porém, todos são
responsáveis pela gestão da bacia comum.
Não adianta um Município "rico" implantar um eficiente sistema de gestão,
numa porção da bacia, se os outros Municípios da bacia não puderem fazer o
mesmo para somar forças e garantir uma coerente e equivalente gestão por toda a
área da bacia.
No intuito de integrar esforços para a gestão e o manejo das bacias
hidrográficas existem os Comitês de Bacia (criados pela Lei Estadual 7663/91),
sendo formados por uma “participação paritária e tripartite entre Estado, Município e
Sociedade Civil” (SMA,1997). Essa integração de esforços gerenciada pelos
Comitês de Bacia exige a busca de recursos técnicos, por parte dos governos
locais, para possibilitar o cumprimento das diretrizes e metas propostas e
acordadas, dentro de padrões semelhantes.
Em países como: EUA, França, Inglaterra, Alemanha, Japão e Espanha etc.,
a difusão do uso de Sistemas de Informação Geográficos1 em órgãos
governamentais têm sido vistos como soluções de valor estratégico para apoio e
1 O Sistema de Informação discutido possui um enfoque geográfico, utiliza-se de técnicas de análise
da informação espacial, utilizadas pela geografia, e cuja utilização pela mesma antecede a
existência de hardware e software com capacidade para o geoprocessamento. O equívoco de
muitos autores ao traduzir o termo: Geographic Information System, da língua inglesa, como
Sistema de Informações Geográficas ocorre devido ao fato de se denominar as informações
georreferenciadas como informações geográficas, mas as informações contidas nesses sistemas
não são compostas apenas por informações georreferenciadas, também são compostas por dados
sócio-econômicos, dados cadastrais, e outros tipos de dados espaciais ou não que compõem
objetos de análise da geografia, mas sobretudo, pela maneira que esses sistemas tratam essas
informações o enfoque desses sistemas é geográfico, e por isso o sistema de informação, aqui
explanado, é geográfico.
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integração de diversos setores de atuação desses órgãos. Servindo como
importante ferramenta no apoio à tomada de decisões para: planejamento, gestão e
manejo ambiental, análise de redes (de telefonia, viária, de eletricidade, de água e
esgoto, de gás), cadastro urbano, localização negocial, atendimento ao público,
atendimento aos acidentes e emergências urbanas. Contribuindo na agilidade e
transparência dos processos decisórios e para baixar os custos administrativos,
incentivando a administração participativa em muitos âmbitos do poder público, com
a difusão dos meios de apoio à decisão baseados em informações fornecidas pelos
Sistemas de Informação Geográficos (SIG), de uso público. A maior parte, dos
quais, sendo veiculados pela Rede Mundial (Web).
Pode ser verificada a tendência de desenvolvimento e implementação,
nesses países, de sistemas abertos (OpenGIS), como no caso do Open GIS
Consortiun criado em 1994, a partir da associação de representantes dos
desenvolvedores de software, de universidades e de órgãos governamentais nos
Estados Unidos e na Europa, principalmente. Esses são sistemas abertos que
propõem a difusão das informações em formatos padronizados e reconhecidos por
vários software de geoprocessamento desenvolvidos por empresas de informática
diferentes, ou em muitos casos, com formatos reconhecidos em WebBrowsers
(providos de acessórios para reconhecimento desses dados), mas com a
colaboração para a elaboração de um padrão de organização e estrutura

das

informações.
A experiência brasileira nessa área ocorre de maneira fragmentada. Com o
SIG sendo utilizado de maneira isolada em algumas secretarias e repartições
públicas. As informações desses SIGs, muitas vezes, não são disponibilizadas às
outras secretarias e à sociedade civil, para disseminação e integração das
informações. Existe muita redundância no trabalho realizado por departamentos de
orgãos públicos, muitas vezes ocorrem trabalhos complementares com padrões de
formatos diferentes, dificultando ou, até mesmo, impossibilitando a integração
desses dados e a conclusão dos trabalhos. Há dificuldades de se perceber o valor
estratégico desses sistemas na integração de secretarias e departamentos públicos
para melhor administrar e atender a população, com produtos sem custos às
instituições públicas, permitindo a modernização administrativa nas unidades
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municipais do Brasil. Somente no último governo decidiu-se difundir tecnologias de
geoprocessamento de acesso público, através da disponibilidade de download pela
Rede Mundial. Porém, ainda longe dos sistemas análogos de outros países que
tendem a disponibilizar informações a outros sistemas, mas já disponíveis para
diversas plataformas, como é o caso do sistema SPRING (Sistema para
Processamento de Informações Geográficas), desenvolvido pelo INPE (Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais).
A padronização e produção de microcomputadores pessoais em larga escala
têm feito o preço desse produto diminuir muito com o passar dos anos. Os
computadores, antes feitos sob encomenda, ou encontrados apenas em comércios
especializados, agora podem ser comprados em supermercados ou televendas, se
tornando cada vez mais próximos de outros produtos, como eletrodomésticos, em
facilidades de compra. As facilidades de aprendizagem e treinamento também tem
sido verificada. Com o decorrer dos anos, têm diminuído as horas necessárias para
a aprendizagem dos programas. Os software estão mais "amigáveis" com a
padronização de menus e rotinas impostas pelos fabricantes dos software mais
utilizados.
Durante a evolução da informática, o computador, que antes ocupava um
andar inteiro com seus componentes eletrônicos e circuitos, custava milhões de
dólares, agora pode ser colocado sobre uma mesa de escritório ou, como no caso
dos computadores portáteis como este que foi usado para escrever esta
dissertação, sobre o colo do digitador, com preço que pode chegar a quinhentos
dólares para computadores pessoais.
Os sistemas operacionais e programas especializados foram, de maneira
inversa, aumentando seu tamanho para armazenamento, incrementando a interface
gráfica para facilitar a operação desses, se tornando produtos mais valiosos do que
o próprio computador. Nos últimos anos, em contra-ataque ao monopólio de
algumas empresas que conseguiram disseminar seus sistemas operacionais e
software, e torná-los conhecidos da maioria dos usuários de computadores
pessoais, surgem sistemas operacionais e programas gratuitos (freeware),
distribuidos e disseminados livremente pela Rede Mundial, alguns desses como o
sistema operacional Linux (desenvolvido inicialmente pelo norte-americano Linus
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Towards, e modificado livremente por todo o mundo), já está disseminado entre os
usuários, com conhecimentos intermediários e avançados de software, que
procuram uma alternativa aos custosos sistemas operacionais da MicroSoft. Com o
Linux, milhares de freeware têm sido desenvolvidos, para essa plataforma, com
aplicações em todas as áreas já existentes para plataforma MicroSoft-Windows
como: editores de texto, sistemas de gerenciamento de redes, sistemas de desenho
assistido por computador (CAD), planilhas eletrônicas, Navegadores (WebBrowsers)
da Rede Mundial e outros.
Na mesma linha do preço dos programas de computador, está o preço da
informação, em termos mundiais essa tem aumentado seu volume, complexidade
da estrutura, o espaço para armazenagem e também tem aumentado seu preço,
com o passar do tempo. Contando, também aqui como no caso dos software, com
a disseminação de informações e dados gratuitamente, pela Rede Mundial com
inúmeros órgãos mundiais como: governos de países desenvolvidos e governos
locais

dentro

destes,

organizações

não-governamentais

e

universidades

disponibilizando seus dados. Porém, no Brasil, infelizmente, ocorre um atraso para
implementação dessa filosofia, apenas uns poucos órgãos disponibilizaram seus
dados na rede e apenas no último governo, como é o caso do IBGE, e mesmo
assim não foram disponibilizados todos os dados, alguns dados dificilmente são
encontrados (como documentos cartográficos) e quando o são, estão em escalas
muito pequenas, quando o maior acervo analógico do IBGE está em escalas médias
(1:100.000 e 1:50.000).
Estamos num momento oportuno para o exame de cadeias técnicas de baixo
custo. Unidades municipais brasileiras estão começando a visualizar o valor da
conversão de seus documentos, do meio analógico para o meio digital/magnético.
Com o objetivo de oferecer soluções de acesso público e baixo custo,
principalmente visando os municípios menos providos de recursos, propomos o
exame de uma cadeia técnica visando universalizar a utilização das ferramentas de
gestão em governos locais, propiciando a possibilidade de obtenção das
informações com qualidade equivalente de resultados entre unidades de gestão,
como no caso da gestão dos mananciais hídricos da Grande São Paulo, integrando
os membros responsáveis pela implementação de políticas públicas e contando com
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a gerência dos Comitês de Bacia.
Dessa maneira, o objetivo desse trabalho é o de examinar e propor uma
cadeia técnica de baixo custo e de acesso livre que possa servir de apoio à
implementação de políticas públicas que interessem a gestão local do território. Para
melhor elucidação da questão será utilizada uma porção do território paulista, onde
será apresentado um estudo de caso sobre gestão local do meio ambiente,
utilizando-se de sistemas de informação geográficos, capazes de processar e
confeccionar documentos de base cartográficos através da inserção de dados
espaciais de uso, cobertura e restrições legais ao uso e ocupação.
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2. Escolha da área e do enfoque.

2.1. Escolha do enfoque e a pesquisa bibliográfica.

A escolha do Bairro Estoril e arredores no Município de São Bernardo do
Campo, ocorreu com a visita a Prefeitura de São Bernardo do Campo, em busca de
um tema que se encaixa com a proposta de elaboração de cadeias técnicas para
apoio à implementação de políticas públicas. O que pode ser encontrado foram
informações sobre o uso e ocupação do solo e as leis que incidem sobre a área de
mananciais hídricos, em pastas com legislação, cartas e fotografias aéreas. A
decisão tomada, então, foi a utilização das fotografias aéreas como base para a
confecção dos mapas, por se tratar do elemento mais atualizado dentre as fontes
disponíveis na prefeitura (vôo realizado em 1997), foram obtidas dez cópias de
fotografias aéreas e optou-se por trabalhar na área coberta por essas fotografias, a
área compreendia o bairro Estoril e arredores desse bairro na direção da Rodovia
Índio Tibiriçá, Distrito de Riacho Grande. A idéia inicial foi: a elaboração de
procedimentos para espacialização da legislação de restrições de uso e ocupação
do solo, utilizando as fotos do levantamento aerofotogramétrico realizado em 1997 e
uma carta datada de 1996, em escala 1:5.000, com o zoneamento proposto pela Lei
Municipal 4446/96, contendo o Bairro Estoril e arredores. A área foi aceita para o
Estudo de Caso por se tratar de uma área com uma heterogeneidade de usos,
interessante para a aplicação da cadeia técnica, possuindo muitas possíveis
irregularidades e muitos usos compatíveis com a legislação. Decidiu-se pela
delimitação de uma área de estudo, com tamanho adequado para a impressão em
escala 1:5.000, numa folha tamanho A1. A escala 1:5.000, foi estabelecida por uma
imposição técnica: essa é a maior escala obtida em bases cartográficas para a área
de estudo.
A segunda visita em busca de informações sobre a área, já delimitada ao
Bairro Estoril e arredores, ocorreu na Secretaria do Meio Ambiente, na Biblioteca da
CETESB, e no DUSM (por se tratar do mesmo prédio a Biblioteca e o DUSM foram
visitados no mesmo dia), onde se obteve cópias das cartas 1:10.000 do Sistema
Cartográfico Metropolitano (SCM), folhas 3222 e 4211 com espacialização das
áreas de Classe A (população superior a 50 hab/hectare) e áreas de “vegetação
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natural”, o termo é utilizado para discriminar a Mata Atlântica, matas secundárias,
campos e várzeas, das Leis Estaduais 898/75 e 1172/76, com data da última
atualização em 1981, também se obteve cadernos com cópias das leis estaduais
que tratam da proteção aos mananciais.
Com o decorrer da pós-graduação o INPE-SPRING (Sistema para
Processamento de Informações Geográficas) versão 3.2 começou a ser estudado
como possibilidade de utilização para execução parcial do projeto. A partir da
disponibilização do INPE-SPRING 3.3, com o estudo dos recursos disponíveis,
optou-se pela utilização do SPRING para todas as etapas do projeto, por se tratar
de um software capaz de atender à cadeia técnica proposta e sem custo de
licenciamento, o que o torna adequado para implantação de várias estações de
trabalho em um município que deseje por em prática o objetivo proposto por este
estudo, sem onerar o orçamento do mesmo.
INPE-SPRING 3.2, 3.3, 3.4, 3.5a2.
2.2. Estudo de Caso.

Bairro do Estoril e Arredores, Distrito de Riacho Grande, Município de São
Bernardo do Campo, Região Metropolitana da Grande São Paulo, SP. Aplicação
dos requisitos 2o., 4o., 5o. E 7o. contidos no banco de dados do Sistema Gerencial
de Informações descritos no artigo 30o. e criado no artigo 11o. Inciso VI da Lei
Estadual 9866/97.
2.2.1. Características da Área de Estudo.

Área do Estudo: Bairro Estoril e arredores, no Distrito de Riacho Grande,
Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo.
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Figura 1 Localização da Área de Aplicação da Cadeia Técnica
proposta. Fonte: IBGE, 1997, adaptado por CAPITANIO, 2000.

Figura 2 Fotografias aéreas obtidas no vôo realizado em 1997 para o Município de São
Bernardo do Campo.CAPITANIO, 2000.

A área do estudo encontra-se totalmente dentro do Distrito de Riacho
Grande, no Município de São Bernardo do Campo, na Região Metropolitana da
Grande São Paulo. Nas proximidades do km 29 da Via Anchieta, ao lado esquerdo
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desta via. Estando situada entre a SP-148 “Estrada do Mar”, a Rodovia Índio Tibiriçá
e o Reservatório Eng. Billings.

Possuindo a altitudes acima de 746.5 metros

(limite máximo do Reservatório Billings). Apresentando uma amplitude máxima de
60 metros. Com relevo predominante de vertentes côncavas ou convexas nas
declividades maiores que 30% (13.5°), existência de pequenas planícies aluviais
em alguns trechos, com declividades menores que 5%.
O clima no Distrito de Riacho Grande é caracterizado pela alta concentração
de umidade, médias entre 80% e 90% e elevada quantidade de mm de precipitação
Em MORAES, 1994, é apresentada a pluviosidade elevada da região do distrito de
Riacho Grande:
"Com ventos vindos basicamente do Sudeste, apresenta umidade relativa do ar entre
80% e 90% e temperaturas médias anuais entre 18 e 19 graus celsius. As médias
mensais mais altas, 21 a 22 graus celsius, são registradas entre dezembro e março,
enquanto as mais baixas, 14 a 15 graus celsius, registram-se entre junho e julho
(PMSBC). Caracterizada como uma das zonas brasileiras de maior índice de
precipitação, apresenta, segundo registros do DAEE (Departamento de Água e Esgoto de
São Paulo), janeiro como o mês mais chuvoso, com índices de 250 mm de pluviosidade,
e julho como o mês mais seco, com pluviosidade média entre 30 e 40 mm. A
pluviosidade média anual está entre 1300 e 1400 mm, e a evapotranspiração potencial,
entre 800 e 900 mm, criando um excedente hídrico de 400 a 600 mm (SMA-1992)".
(MORAES, P. R., 1994, p.36).

A vegetação nativa da área possui correspondência com a floresta
encontrada na Serra do Mar, contendo espécies de Mata Atlântica, conforme o
"Atlas das Unidades de Conservação Ambiental do Estado de São Paulo", 1996:
"No Leste do Estado, há remanescentes da floresta ombrófila densa - floresta úmida,
com árvores e arbustos muito próximos uns dos outros - que é sempre-verde, alta e com
vários estratos. É na encosta da Serra do Mar que essa floresta possui os maiores
remanescentes. (...)Uma vez passada a crista, em direção ao interior, (...) O dossel é
mais baixo, em média, do que o da floresta sempre-verde, mas as espécies são
essencialmente as mesmas e, quando em plena folhagem, o dossel é completamente
fechado e o chão totalmente sombreado".(SMA e CESP,1996).
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Figura 3 Mosaico das Folhas 3222 e 4211 do SCM. Fonte: EMPLASA, 1981 mosaico e adaptação
CAPITANIO, 2000.

Com a área de estudo contornada por uma linha preta de espessura maior do
que as demais.A região a ser estudada ocupa uma área de 2.208.004 m2 e
perímetro de 10.753 metros. Formando um polígono irregular, os pontos extremos
localizam-se:
coordenadas

coordenadas

geográficas

UTM

(graus)
Norte

Sul

Leste

Oeste

46° 29' 57,732” W,

347.212 m E,

23° 46' 04” S

7.370.668 m N

46° 30' 10,397” W,

346.867 m E,

23° 46' 46,340” S

7.369.362 m N

46° 31' 23,192” W,

344.800 m E,

23° 46' 26,922” S

7.369.937 m N

46° 29' 40,592” W,

347.706 m E,

23° 46' 29,759” S

7.369.881 m N

Quadro 1 Pontos Extremos da área de estudo.

Coordenadas apresentadas em: Coordenadas Geográficas: Graus Decimais;
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Coordenadas Geográficas: Graus, Minutos e Segundos Decimais; Coordenadas
UTM (Universal Transversal de Mercator), Meridiano Central 45°, Zona 23,
Hemisfério Sul, Datum Horizontal Córrego Alegre, Datum Vertical Imbituba.
2.2.1.1. A área de estudo e o abastecimento de água da Metrópole Paulistana.

A área escolhida para o estudo de caso está completamente dentro da Bacia
Hidrográfica do Reservatório Billings.
A Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings, Sistema Produtor Rio Grande é
responsável pelo fornecimento de 6,02% da água potável da Região Metropolitana
de São Paulo, o que representa uma vazão de 3,5 m3/s.
Em entrevista para o jornal Folha de São Paulo, Horácio Pedro Peralta 2, da
Comissão de Meio Ambiente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) comenta
sobre a capacidade do reservatório Billings:
“que o governo estadual, em vez de buscar água longe da região metropolitana, deveria
utilizar a Billings para abastecimento e não para produção de energia elétrica. A Billings
fica na região sul da Grande São Paulo. Parte da água da represa é bombeada para a
usina de Henry Borden, em Cubatão, para geração de energia elétrica. Como a Billings é
usada para gerar energia está sob jurisdição federal. Se o ministério autorizar, a
captação de água na Billings saltará de 3,5 m3/s para 9 m3/s.” (matéria publicada pela
Folha de São Paulo em 22/03/1996, p. 3-3).

Cerca de 216 km2 do Município de São Bernardo do Campo está dentro da
Bacia da Billings, o que representa 53% da área do Município, segundo o Sumário
de Dados de 1994 da EMPLASA. Esta bacia ocupa, ainda, 96 km2 (54%) do
Município de Santo André, 33 km2 (100%) do Município de Rio Grande da Serra,
107 km2 (100%) do Município de Ribeirão Pires, 7 km2 (22%) do Município de
Diadema e cerca de 300 km2 (20%) do Município de São Paulo.

2 Folha de São Paulo - Estado promete investir 63 milhões até 98 - Jornal Folha de São Paulo, São
Paulo, p. 3-3, 1996.
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%

Sistema Cantareira

33

56,70%

Sistema Guarapiranga

12,1

20,79%

Sistema Alto Tietê

4,6

7,90%

Sistema Rio Claro

3,05

6,02%

Sistema Rio Grande – Res. Billings

3,05

6,02%

Sistema Cotia

1,5

2,57%

Total

58,2 m3./s

100,00%

Tabela 1 Fonte: Secretaria de Recursos Hídricos, 1998. In: SMA, 1997.

2.2.1.2. A ocupação atual na Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais.

Figura 4

Área Urbanizada na Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings. Fonte:

SMA/CPLA/GTLPM, 1997. In: SMA, 1997.

Segundo a Secretaria do Meio Ambiente (SMA, 1997)

3

o processo de

ocupação nas áreas de mananciais, dobrou o tamanho da área urbanizada de 1949
a 1962.

3 SMA - Lei Estadual No. 9866/97 - Uma nova política de Mananciais: Diretrizes e Normas para a
Proteção e Recuperação das Bacias Hidrográficas dos Mananciais de interesse Regional do
Estado de São Paulo, Ed. Papergraf, São Paulo, p. 8, 1997.
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Até 1974, pode-se identificar a ocupação nos braços do Reservatório Billings,
na margem esquerda, nos braços Cocaia e Bororé, e na margem direita no Riacho
Grande, com grande intensidade sobre as proximidades da sede do distrito e na
península do atual Parque Municipal do Estoril.
De 1974 até 1980, pode-se verificar, principalmente a expansão das manchas
já existentes.
Entre 1980 até 1985, surgem pontos de ocupação entre a península do
Estoril e a rodovia Índio Tibiriçá, e expande a área ocupada junto a área de
ocupação anterior a 1974.
A partir de 1985 até 1992,

as manchas de ocupação possuem áreas

menores, com apenas um destaque a área da cratera Colônia, e a ocupação do
Bairro Orquídeas.
De 1992 até 1995, podemos verificar um aumento da ocupação entre os
braços Pedra Branca e Taquacetuba e à margem direita do braço Alvarengas, nas
proximidades da Rodovia Imigrantes.
Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings.

Figura 5 Bacia Hidrográfica do Reservatório Billings. In: SMA, 1997, Adaptado por CAPITANIO, 2001.
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2.2.1.3. Histórico de ocupação no Distrito de Riacho Grande e construção do
reservatório Billings.

Segundo MORAES

4

(1994) e MEDICI

5

(1981), o Distrito de Riacho Grande

originou-se a partir da criação de linhas de colonização para substituição da mão de
obra escrava, no terceiro quarto do século XIX, várias linhas se estabeleceram nos
limites atuais do distrito de Riacho Grande: Rio Grande, 1888; Rio Pequeno, 1891;
Bernardino de Campos, 1894; Capivary, 1891; Dr. Campos Sales, 1897; Curucutu; e
Voluntários da Pátria. Totalizando 367 lotes.
A linha colonial de Rio Grande foi estabelecida sobre terras beneditinas
desapropriadas pelo Governo da Província de São Paulo.
As linhas coloniais nos limites do atual Distrito de Riacho Grande fizeram
parte do Núcleo Colonial São Bernardo.
A atividade econômica das linhas era diversificada: serrarias, hortas,
carvoarias , e culturas de laranjas, mandioca, batata, feijão, milho.
No final do século XIX configura-se um vilarejo denominado Vila do Rio
Grande.
Na década de 20. Prevendo o aumento do consumo de energia elétrica e
colapso do sistema produtor por não conseguir atender as necessidades, foi
planejada a desapropriação de parte das terras da Vila Rio Grande, para construção
de um reservatório.
A empresa The São Paulo Traimway, Light and Power Company Ltda
planejou a construção de dois grandes reservatórios no topo da Serra do Mar. Com
saída no Vale do Rio das Pedras, e um desnível de aproximadamente 740 metros,
os reservatórios serviriam para abastecer a usina de Henry Borden que se instalaria
em Cubatão. As águas provenientes dos rios Pinheiros e Tietê seriam bombeadas
para o reservatório Billings, para auxiliar na vazão para a usina hidrelétrica.
As obras começaram em 1925 terminando por volta de 1942. “As inundações
4 MORAES, Paulo Roberto de - A península de Riacho Grande: Uma abordagem Geográfica na
Análise Ambiental - Dissertação de Mestrado, Depart. De Geografia, FFLCH, USP. São Paulo, pp.
53-65, 1994.
5 MEDICI, A. - São Bernardo, seus bairros, sua gente. PMSBC. 1981.
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cobriram lentamente a Vila do Rio Grande, o Rio Grande e parte de seus afluentes,
determinando uma reorganização do espaço na região. A lavoura foi praticamente
eliminada, as serrarias foram obrigadas a deslocar-se para outro lugar: alguns
imigrantes instalaram-se junto à represa, um pequeno grupo fundou um novo núcleo
urbano, que conservou o nome de Vila do Rio Grande” (MORAES 6, p.49, 1994).
A partir de 1948, a Vila do Rio Grande passou a se chamar Vila do Riacho
Grande.
O loteamento junto à represa inicia-se com o caráter de lazer e turismo,
ocorrendo uma ocupação de alto padrão e com o aparecimento de barcos de lazer.
Entre as décadas de 50 e 60, cessou a extração de madeira e a produção de
carvão vegetal.
No princípio dos anos 70, ocorre uma desmotivação para a utilização do
reservatório para lazer, devido a poluição da Billings que vai aumentando devido ao
alto grau de poluição das águas que são trazidas pelos rios Tietê e Pinheiros.
Já no início da década de 80, a represa era um “reservatório de esgoto a céu
aberto”(MORAES, p. 52, 1994)

7

. Não tendo efeito, a Legislação Estadual (Lei

898/75) que decretou a Bacia do Reservatório da Billings como Área de Proteção de
Mananciais, tentando proteger os mananciais hídricos para garantir o abastecimento
de água da metrópole:
“O bombeamento das águas do Rio Tietê e do Rio Pinheiros para a represa ocorria sem
nenhuma preocupação com a qualidade ambiental” (MORAES, p. 52, 1994).

A poluição das águas gerou um abandono dos clubes, chácaras e casas de
fim de semana. Na década de 80 começa a ocupação em larga escala, com
loteamentos clandestinos ou irregulares e favelas transformando a região em
periferia da Grande São Paulo, como destaca MORAES (p. 53, 1994).
Em 1983, ocorre a suspensão do bombeamento regular das “águas poluídas”
dos rios Tietê e Pinheiros para o reservatório Billings. Porém este bombeamento
ainda ocorria em dias que ocorriam enchentes nas várzeas do Tietê e Pinheiros, sob
comando da Eletropaulo, alegando que amenizaria o efeito das enchentes. Apesar
6 Ibid, p.49.
7 Ibid, p.52.

Edson Capitanio

17

de decidido em 1992, somente em 1996, ficou proibido o bombeamento, em
qualquer hipótese, dos rios Tietê e Pinheiros para a Billings.
2.2.1.4. O lazer no reservatório, no trecho da área de estudo.

Atualmente a situação de "local para recreação" volta a ter sentido em se
tratando do reservatório Billings:
“Um dos locais mais visitados da Billings, por exemplo, é a região do Riacho Grande, na
altura do km 29 da via Anchieta. No sentido capital-litoral, na margem direita da Anchieta,
fica a 'prainha'. Rodeada por barzinhos e restaurantes, a Rua Amazonas lota aos finais
de semana de pessoas que aparecem para tomar sol, andar de jet ski ou vela.Um dos
restaurantes flutuantes do lugar, o Atrevidu's, possui, além do cardápio a base de peixes,
um pier para receber clientes que chegam de barco.Na mesma região, do outro lado da
Anchieta, numa travessa da Caminho do Mar (SP-148) _a Estrada Velha de Santos_, fica
o parque municipal Estoril. Ao todo, são 373 mil m2, margeados pela Billings, com área
para banho, pesca e reserva florestal típica de Mata Atlântica. Um teleférico atravessa
toda a extensão do parque, passando pela área dos quiosques, com churrasqueiras,
lanchonetes e sanitários desembocando num mini-zoológico com 330 animais, entre
aves, macacos, capivaras e jaguatiricas.No fim da Estrada Velha fica a Casa de Pedra,
ou, oficialmente, Pouso Paranapiacaba (que, em tupi, significa 'lugar de ver o
mar').Construída por D. Pedro I e tombada pelo governo estadual, a casa oferece de sua
varanda uma vista fantástica da baixada santista e das cachoeiras que descem a Serra
do Mar.Aviso aos navegantes: As represas, entretanto, nem sempre permitem diversão
segura. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental mede semanalmente a
qualidade de 11 praias da Guarapiranga e de 5 da Billings. Na semana passada, na
Guarapiranga, só a praia do Yacht Club Santo Amaro apresentava qualidade satisfatória.
As outras estavam impróprias. Na Billings, a situação era melhor: duas (Clube Prainha
Taiti e Clube dos Funcionários Públicos Municipais) estavam excelentes, uma, próximo
ao zoo do parque municipal, muito boa, e duas, impróprias.”(PESSINI 8, Folha de São
Paulo, Cad. Especial, p. 112/333,01/12/1996).

Na matéria acima, estão apresentadas algumas opções de lazer que a
represa e o comércio do Riacho Grande proporcionam aos habitantes da metrópole.
As duas praias citadas como de qualidade excelente, pela CETESB, para a semana
anterior a 01 de dezembro de 1996, localizam-se dentro da área de estudo.
Também a praia “próxima ao zoo do parque municipal”, referindo-se ao Parque
Municipal do Estoril foi considerada como muito boa pela CETESB.
Em dois finais de semana, que foi executado trabalho de reconhecimento da
área de estudo, foi verificado que as atividades de lazer aquáticas, no reservatório,
são divididas entre a população de baixa renda e a população de alta renda da
metrópole. Vários ônibus de excursão trouxeram banhistas, de bairros de baixa
renda para as praias do Parque Municipal do Estoril, a população de renda alta
8 PESSINI, A. C. - Aviso aos Navegantes - Jornal Folha de São Paulo, São Paulo, Cad. Especial, p.
112/333, 1996.
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utiliza a represa para esportes náuticos, passeios de lancha e “jet ski”.
2.2.2. Gestão Ambiental e Qualidade de Vida.

A concentração humana originada pela urbanização e as atividades
originadas desta concentração provocam uma quebra no funcionamento do
ambiente natural9, como cita CAVALHEIRO (1991), citação também comentada em
ROCHA (1999)10.
“Além dos efeitos do clima urbano, o uso do solo influencia o bem-estar dos cidadãos de
forma direta. A mistura de usos incompatíveis diminui a qualidade de vida. Em vários
pontos da cidade, em zonas residenciais, é permitida a convivência de fontes poluidoras
com residências. (...) Poluem o ar, o solo e as águas, como também são fontes de ruídos
e poluição visual, por atraírem veículos e pelo seu próprio funcionamento. Quando se
pensa em organizar os usos na cidade com base na melhoria na qualidade de vida não
se deve permitir essa mistura de usos incompatíveis”11 (NUCCI, J. C. & CAVALHEIRO,
F., 1998).

A urbanização provoca muitas mudanças no meio onde se instala. Remove
ou compacta o solo, mudando suas propriedades de infiltração e circulação subsuperficial, geralmente, impermeabilizando-o. Redireciona a rede de drenagem,
encurtando o caminho da água, através da retificação dos cursos d'água na
construção de galerias subterrâneas ou a céu aberto. Aumenta a velocidade de
escoamento superficial e pelas galerias, nas vertentes, devido à impermeabilização
do solo, retirada de vegetação e diminuição dos obstáculos de redução da
velocidade de escoamento. Gera gargalos de escoamento nos fundos de vale e
várzeas, de pouca declividade, devido à ocupação residencial ou comercial destas
áreas, criando problemas sociais com as perdas materiais e as vezes até de vidas
humanas, com as enchentes.
A remoção da vegetação e a substituição pelo concreto e pelo asfalto muda o
albedo, mudando as propriedades de absorção, reflexão e emissão de radiação
eletromagnética dos locais, provocando alterações microclimáticas, de aumento da
amplitude térmica, e diminuição da umidade do ar, canalização de ventos nas áreas
mais verticalizadas etc.
9

CAVALHEIRO, F. Urbanização e Alterações Ambientais In: Análise Ambiental: Uma questão
Multidisciplinar, Org. Sâmia Maria Tauk, UNESP, São Paulo, p. 88, 1991.
10 ROCHA, J. C. de S. Função Ambiental da Cidade: Direito ao Meio Ambiente Urbano
Ecologicamente Equilibrado Ed. Juarez de Oliveira, São Paulo, 1999.
11 NUCCI, J. C. & CAVALHEIRO, F. Escala de Proporção espacial e Mapeamento do Uso do Solo
no Ambiente Urbano. In: Anais do VIII Seminário Regional de Ecologia, São Carlos, p. 632, 1998.
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A ocupação "desgovernada" do território gera uma série de problemas de
ordem ambiental, comprometendo a qualidade de vida. Estes problemas são
principalmente causados pela poluição.
A poluição atmosférica é gerada pela emissão de poluentes por fábricas,
automóveis, aviões durante a decolagem e aterrissagem e também o grande
consumo de cigarros.
As indústrias lançam efluentes nos rios e córregos, muitas vezes, sem o
tratamento devido e com substâncias tóxicas, prejudicando a população que mora
nas proximidades dos cursos d'água, e que costumam tirar alimento de pesca
nesses cursos, como comenta ROCHA (1999) 12.
O crescimento da ocupação nas áreas periféricas às áreas urbanas ocorre,
em muitos casos como na Região da Grande São Paulo, nas áreas de mananciais
hídricos, reservados, legalmente, para abastecimento da população concentrada
nos centros urbanos e periferia destes centros. Essa expansão da área urbana
gerando, inclusive, crescimento da demanda de água tem provocado problemas de
abastecimento.
Devido ao crescimento do consumo e da necessidade de tratamento da água
para abastecimento, aliado, muitas vezes a estiagem ou pouca precipitação em
períodos do ano, o sistema de abastecimento, por vezes, tem entrado em situação
crítica gerando necessidade de racionamento.
Os mananciais hídricos têm recebido poluição dos bairros residenciais
instalados às margens dos reservatórios, muitas vezes, sem o tratamento do esgoto.
O esgoto desses locais é despejado diretamente no reservatório ou nos cursos
d'água da bacia hidrográfica deste.
“Pode-se constatar que o consumo de água não apenas cresce paralelamente ao padrão
de vida da população, mas que o consumo per capita nas grandes cidades é duas a três
vezes maior que em comunidades pequenas. Isto significa que os habitantes dos
grandes centros e pessoas de nível de vida elevado produzem quantidades maiores de
águas contaminadas, necessitando em consequência de um maior fornecimento de água
tratada do que os moradores de pequenas cidades ou pessoas de nível de vida mais

12 ROCHA, J. C. de S. Função Ambiental da Cidade: Direito ao Meio Ambiente Urbano
Ecologicamente Equilibrado Ed. Juarez de Oliveira, São Paulo, p. 09, 1999.
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modesto” (FELLENBERG 13, 1977, também citado em NUCCI 14, p. 30, 1996).

O Estado e os Municípios devem regulamentar e fiscalizar o uso e ocupação
do território em Áreas de Proteção Ambiental como nas Áreas de Proteção e
Recuperação dos Mananciais (área de interesse do estudo de caso a ser
apresentado), visando a organização da ocupação, garantindo o abastecimento de
água e outros componentes de infra-estrutura, tentando manter as condições
necessárias de qualidade de vida adequada para a população.
FIORILLO e RODRIGUES

15

(1997) destacam a preocupação da Legislação

Federal com a qualidade de vida.
No Art. 225, da Constituição Federal, está estabelecido:
“o meio ambiente ecologicamente equilibrado é bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida”.

A preocupação com a qualidade de vida é notada por toda a Carta Magna. O
conceito de meio ambiente está estabelecido na Lei Federal 6938/81, Art. 3, inciso I:
“É o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.

No Art. 24, Inciso VI da CF:
“Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre:
(...) VI - Florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e
dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição”.

O termo “concorrentemente” denota, segundo FIORILLO e RODRIGUES, p.
275, que os Estados não podem mudar os critérios de uso definidos pela Legislação
Federal, nem estabelecer condições diferentes de classes das adotadas pela
Legislação Federal. Podem, porém restringir mais, os itens que lhe convier.
A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, de Estocolmo
1972, se ocupou de assuntos como: a poluição dos oceanos; conservação dos
13 FELLENBERG, G. - Introdução aos problemas da poluição ambiental. Ed. EPU-Springer-EDUSP,
São Paulo, 1980 (original em alemão de 1977).
14 NUCCI, J. C. - Qualidade Ambiental e Adensamento: Um estudo de Planejamento da Paisagem do
distrito de Santa Cecília (MSP) - Tese de Doutoramento em Geografia Física. FFLCH - Depart. De
Geografia - USP, São Paulo, 1996.
15 FIORILLO, C. A. P. e RODRIGUES, M. A. - Manual de Direito Ambiental e Legislação Aplicável Ed. Max Limonad, Guarulhos, p. 23, 1997.
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solos, limites permissíveis de poluição e outros. Sendo considerada por muitos
pesquisadores

como

a

primeira

mobilização

internacional,

de

Estados,

preocupando-se exclusivamente com a questão dos problemas ambientais
derivados da intervenção humana.
“A Conferência de 1972 sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo, é considerada
o ponto de partida do movimento ecológico, muito embora os problemas ambientais
tenham sido bem anteriores. Citam-se inúmeros exemplos de degradação do meio
ambiente, principalmente quanto
à pureza do ar, como a proclamação real de
1306, do Rei Eduardo I, proibindo o uso, em Londres, do carvão em fornalhas abertas ...
No Brasil foram criadas, em 1635, as primeiras Conservatórias, visando a proteção do
pau-brasil como propriedade real. Em, 1797, foi assinada a primeira Carta Régia sobre a
conservação das florestas e madeiras; em 1808, Dom João VI funda o Jardim Botânico...
Dom Pedro II, em 1861, mandou plantar a Floresta da Tijuca, a fim de garantir o
suprimento de água para o Rio de Janeiro, ameaçado pelos desmatamentos das
encostas dos morros. Para muitos, o I Congresso Internacional para a Proteção da
Natureza, realizado em Paris, em 1923, representa o primeiro passo importante no
sentido de abordar o problema no seu conjunto. Vários tratados sobre a proteção de
determinadas espécies – acordos de pesca, sobre focas, baleias – foram assinados no
início do século, mas neles o objetivo das partes não era a proteção das espécies, mas,
sim, a proteção dos interesses econômicos e comerciais. Em outras palavras, o objetivo
era evitar a extinção de importante fonte de renda. Citam-se contudo, algumas
convenções importantes assinadas antes de 1972, relativas à proteção da fauna e da
flora, muitas delas em vigor no Brasil. A Convenção Internacional para a Prevenção da
Poluição do Mar por Óleo (Londres, 1954) é o primeiro tratado de defesa do meio
ambiente ou, mais precisamente,contra a poluição. Foi revista em 1962. Em 1969, duas
outras convenções sobre o mesmo tema foram assinadas em Bruxelas. Mas, nesta
questão, principalmente em 1954, os Estados não tinham uma consciência ecológica no
seu sentido mais amplo. A questão era encarada sob um prisma bem mais restrito, de
combate a um problema específico.” (SILVA, p. 25, 1995).

O Código Florestal 4771/65 e a Lei de Parcelamento do Solo 6766/79,
possuem elementos regulamentadores da ocupação e seus itens espacializáveis
serão utilizados para definição das permissões de uso.
A Legislação Estadual de São Paulo se preocupa com a qualidade das águas
para abastecimento, a partir de 1975, com a Lei 898/75, regulamentada pela Lei
1172/76, com a legislação de proteção aos mananciais. Apesar desta preocupação
legal com a proteção dos Mananciais, a suspensão do bombeamento regular do
esgoto dos Rios Tietê e Pinheiros pela Eletropaulo, somente ocorreu em 1983,
passando a bombear o esgoto para a represa somente em situações de cheia
desses rios para amenizar as enchentes, até 1996, quando finalmente foi proibido o
bombeamento das “águas”(esgoto) dos Rios Pinheiros e Tietê para o Reservatório
Billings. O bombeamento inicialmente ocorria para auxiliar a geração de energia
elétrica pela Usina Hidrelétrica Henry Borden para o polo industrial de Cubatão.
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A Legislação Municipal de São Bernardo do Campo regulamenta o uso e a
ocupação através de sua Lei de Zoneamento Urbano 4446/96.
O planejamento e gestão do uso e ocupação do solo em Áreas de Proteção e
Recuperação dos Mananciais deve possuir instrumentos e equipe técnica que
possibilitem a verificação do território e localizem usos irregulares que agridem o
meio ambiente. Esses instrumentos devem fazer parte da gestão local, gestão de
prefeituras e secretarias municipais, que implementando projetos unificados de
gerenciamento

de

informações

geográficas

facilitam

a

uniformização

das

informações e a eficiência do sistema.
2.2.2.1. A gestão dos recursos hídricos no Estado e as Áreas de Proteção e
Recuperação dos Mananciais.

Antes de comentar sobre a gestão dos Recursos Hídricos no Estado de São
Paulo, cabe expor a definição de política pública redigida em FACEPE (2000)
adotada nesta dissertação:
“Política Pública é um processo. Ela se inicia pela identificação de um problema de
natureza coletiva bem como de seu contexto (quais são os principais agentes envolvidos,
os eventos e condições que precipitaram sua emergência, e os cursos alternativos a
serem tomados). A partir daí, passa-se a identificação de medidas que levem ao desenho
de um conjunto de programas, projetos e ações com objetivos, metas e escopo bem
definidos. Ela se complementa com a sua implementação e com a avaliação de seus
impactos” (FACEPE, 02/2000).

Apresentação

de

Políticas

Públicas

com

foco

nos

problemas

de

abastecimento de água e na proteção e recuperação dos mananciais hídricos de
interesse regional para o abastecimento das áreas mais populosas do Estado de
São Paulo:
A metrópole paulistana, a região de Campinas e a Região de Sorocaba-Itu,
em 1990, apresentam qualidade das águas péssimas ou ruins, nas bacias
hidrográficas do Alto-Tietê, do Piracicaba e do Médio-Tietê (Dados da Secretaria de
Recursos Hídricos, SMA, p. 2, 1997). Possuindo problemas no abastecimento de
água da sua população.
Em 1975 e 1976, foram promulgadas as leis estaduais No. 898, de 18 de
Dezembro de 1975, e No. 1172, de 17 de Novembro de 1976, que possuiam como

Edson Capitanio

23

objetivo delimitar as áreas de proteção aos mananciais e disciplinar a ocupação do
solo nessas áreas, na tentativa de evitar o adensamento populacional e poluição
das águas nessas áreas. Os dados da Secretaria de Recursos Hídricos citados pela
Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SMA, op. Cit., 1997), sobre a qualidade das
águas nas bacias hidrográficas com maior contingente populacional no Estado de
São Paulo, apresentado acima, mostram problemas com a aplicação das leis
estaduais 898 e 1172, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente alegou falta de
instrumentos de gestão que dessem ao Estado condições de garantir a aplicação
dessas leis de forma eficiente.
Em 1991, foi promulgada a Lei Estadual No. 7663 que:
“Estabelece normas de orientação à Política Estadual de Recursos Hídricos bem como
ao Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos”

Citando em seu Artigo 2o. Os objetivos da Política Estadual de Recursos
Hídricos :
“... assegurar que a água, recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento
econômico e ao bem-estar social, possa ser controlada e utilizada, em padrões de
qualidade satisfatórios, por seus usuários atuais e pelas gerações futuras, em todo
território do Estado de São Paulo”.

A Lei Estadual 7663/91 criou o Sistema Integrado de Gerenciamento de
Recursos Hídricos – SIGRH adotando as grandes bacias hidrográficas do Estado de
São Paulo como Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI.
Dividindo o Estado de São Paulo em UGRHIs delimitadas pelas 22 principais bacias
hidrográficas, quanto ao interesse regional de abastecimento.
Em 1992, A Agenda 21, documento resultante da Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio de Janeiro, 1992, coloca que:
“O manejo integrado dos recursos hídricos, inclusive a integração dos aspectos
relacionados à terra e à água, deve ser feito ao nível de bacia ou sub-bacia de captação”
(ONU, cap. 18.9, 1993).

Certificando a Lei Estadual 7663/91 que adota a “bacia hidrográfica como
unidade de planejamento e gestão” (Artigo 3o., Inciso II). E, também, cria Unidades
de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI, previsto no Sistema Integrado de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (instituído pela Lei Estadual 7663-91);
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As UGRHIs, através dos planos de bacias específicos, devem possuir:
“diretrizes gerais, a nível regional, capazes de orientar os planos diretores municipais,
notadamente nos setores de crescimento urbano, localização industrial, proteção
dos mananciais, exploração mineral, irrigação e saneamento, segundo as
necessidades de recuperação, proteção e conservação dos recursos hídricos das
bacias ou regiões hidrográficas correspondente” (Lei Estadual 7663/91, artigo 17o.,
inciso I).

A Lei Estadual 9866, promulgada em 28 de novembro de 1997, estipula:
“Diretrizes e normas para a proteção e recuperação das bacias hidrográficas dos
mananciais de interesse regional do Estado de São Paulo”.

Estabelecendo a forma de gestão das Áreas de Proteção e Recuperação dos
Mananciais, criando áreas de intervenção visando a proteção, recuperação e
preservação dos mananciais. As áreas de intervenção podem ser de um entre três
tipos: I – Áreas de Restrição à Ocupação; II – Áreas de Ocupação Dirigida; ou III –
Áreas de Recuperação Ambiental.
“Artigo 12 – Nas APRMs, para aplicação de dispositivos normativos de proteção,
recuperação e preservação dos mananciais e para a implementação de políticas
públicas, serão criadas as seguintes Áreas de Intervenção:
I – Áreas de Restrição à Ocupação;
II – Áreas de Ocupação Dirigida; e
III – Áreas de Recuperação Ambiental”.
“Artigo 13 – São Áreas de Restrição à Ocupação, além das definidas pela Constituição
do Estado e por lei como de preservação permanente, aquelas de interesse para a
proteção dos mananciais e para a preservação, conservação e recuperação dos
recursos naturais”.
“Artigo 14 – São Áreas de Ocupação Dirigida aquelas de interesse para a consolidação
ou implantação de usos rurais e urbanos, desde que atendidos os requisitos que
garantam a manutenção das condições ambientais necessárias à produção de água
em quantidade e qualidade para o abastecimento das populações atuais e futuras”.
“Artigo 15 – São Áreas de Recuperação Ambiental aquelas cujos usos e ocupações
estejam comprometendo a fluidez, potabilidade, quantidade e qualidade dos
mananciais de abastecimento público e que necessitem de intervenção de caráter
corretivo”.

Divisão da UGRHI do Alto Tietê em Sub-Regiões:
O Comitê da Bacia Hidrográfica da UGRHI do Alto-Tietê, que corresponde a
quase totalidade da Região Metropolitana da Grande São Paulo, para efeito de
gerenciamento, a UGRHI do Alto-Tietê foi dividida em cinco Sub-Regiões:
Sub-Região Juqueri – Cantareira;
Sub-Região Alto-Tietê – Cabeceiras;
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Sub-Região Cotia – Guarapiranga;
Sub-Região Billings – Tamanduateí;
Sub-Região Pinheiros – Pirapora.

Figura 6 Sub-Regiões da UGRHI do Alto-Tietê. Fonte: SMA/CPLA/GTLPM, editado por CAPITANIO,
2000.

A Sub-Região Billings – Tamanduateí incorporou a Bacia Hidrográfica do
Reservatório Billings, a Bacia do Rib. Capivari – Monos, parte da Bacia do Rio
Guaió, parte da Bacia do Reservatório de Taiaçupeba, além da Bacia do Rio
Tamanduateí fora do Município de São Paulo.
2.2.2.2. Áreas de Mananciais na Região Metropolitana de São Paulo.

A Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais - APRM – é considerada
como:
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“uma ou mais sub-bacias hidrográficas dos mananciais de interesse regional para
abastecimento público” (Lei Estadual 9866/97, artigo 3o.).

Figura 7 Áreas de Mananciais Hídricos, Fonte: EMPLASA, Sumário de Dados 1994, In: SMA, 1997,
editado por CAPITANIO, 2000.

A implementação dos instrumentos de planejamento e gestão nas APRMs
estão, ainda, dependendo da criação e delimitação através de leis estaduais
específicas, conforme estabelece o artigo 4o. da Lei Estadual 9866/97, mediante
proposta do Comitê de Bacia Hidrográfica e por deliberação do Conselho Estadual
de Recursos Hídricos, ouvidos o CONSEMA – Conselho Estadual do Meio Ambiente
e o CDR – Conselho de Desenvolvimento Regional.
Instrumentos de “Planejamento e Gestão”, para as Áreas de Proteção e
Recuperação dos Mananciais (APRMs), segundo Lei Estadual 9866/97:
“Artigo 11 - São instrumentos de planejamento e gestão:
I – áreas de intervenção e respectivas diretrizes e normas ambientais e urbanísticas
de interesse regional;
II – normas para implantação de infra-estrutura sanitária;
III – mecanismos de compensação financeira aos Municípios;
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IV – Plano de Desenvolvimento e Proteção Ambiental – PDPA;
V – controle das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, capazes
de afetar os mananciais;
VI – Sistema Gerencial de Informações; e
VII – imposição de penalidades por infrações às disposições desta lei, específicas de
cada APRM”.

Requisitos mínimos do “Sistema Gerencial de Informações”, segundo artigo
30o. da Lei Estadual 9866/97:
“Artigo 30 – As APRMs contarão com um Sistema Gerencial de Informações, destinado
a:
I – fornecer apoio informativo aos agentes públicos e privados que atuam nas bacias;
II – subsidiar a elaboração e os ajustes nos planos e programas previstos; e
III – monitorar e avaliar a qualidade ambiental.
Parágrafo Primeiro – O Sistema Gerencial de Informações consiste em um banco de
dados, permanentemente atualizado com informações dos órgãos participantes do
sistema, contendo no mínimo:
1. características ambientais das sub-bacias;
2. áreas protegidas;
3. dados hidrológicos de quantidade e qualidade das águas;
4. uso e ocupação do solo e tendências de transformação;
5. mapeamento dos sistemas de infra-estrutura implantados e projetados;
6. cadastro dos usuários dos recursos hídricos;
7. representação cartográfica das normas legais;
8. cadastro e mapeamento das licenças, autorizações e outorgas expedidas pelos
órgãos competentes;
9. cadastro e mapeamento das autuações efetuadas pelos órgãos competentes;
10. informações sobre cargas poluidoras e outras de interesse; e (sic!)
11. indicadores de saúde associados às condições do ambiente físico, biológico e
socioeconômico.
12. informações das rotas de transporte de cargas tóxicas e perigosas”.
Parágrafo Segundo – O Sistema Gerencial de Informações será operacionalizado pelo
órgão técnico da APRM, que garantirá acesso aos órgãos da administração pública
municipal, estadual e federal e à sociedade civil”(grifo meu, representando dados
propostos para serem contemplados pelo presente trabalho).

Até agora, nenhuma APRM teve sua criação concluída e promulgada em lei
específica, foi verificado que a Sub-Região Cotia-Guarapiranga é a mais adiantada
nos trabalhos para promulgação de leis específicas criando e delimitando APRMs e
Áreas de Intervenção.
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2.2.3. Legislação pertinente. Elementos utilizados para composição dos
documentos base.

A legislação utilizada para elaboração do documento base foi obtida, como
citado anteriormente (ITEM), através de pesquisa na Prefeitura do Município de São
Bernardo do Campo, na Biblioteca da CETESB e no DUSM (Departamento de Uso
do Solo Metropolitano) da SMA (Secretaria Estadual do Meio Ambiente).
Antes de iniciar a citação das leis utilizadas para espacialização da legislação
cabe um adendo quanto ao direito à propriedade. A argumentação da questão do
direito à propriedade é bem exemplificada nesta explanação de CANOTILHO e
MOREIRA:
“A defesa do meio ambiente pode justificar restrições a outros direitos
constitucionalmente protegidos. Assim, por exemplo, a liberdade de construção, que
muitas vezes se considera inerente ao direito de propriedade, é hoje configurada como
'liberdade de construção potencial', nas quais se incluem as normas de proteção ao meio
ambiente” (CANOTILHO e MOREIRA 16, p. 348, 1985, in: FIORILLO e RODRIGUES, p.
29, 1997).

2.2.3.1. Legislação Federal.

Lei 4771/65: Código Florestal;
Insere áreas de influência, de preservação permanente, faixas: no entorno de
rios, lagos, lagoas, reservatórios, nascentes, topos: de morros, montes, montanhas
e serras e em vertentes: com declividade superior a 100 % (45° graus):
“Art. 2 Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as florestas e
demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima seja:
1) de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de
largura;
2) de 50 (cinqüenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50
(cinqüenta) metros de largura;
3) de 100 (cem) metros para os cursos d'água que tenham de 50 (cinqüenta) a 200
(duzentos) metros de largura;
4) de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água que tenham de 200 (duzentos) a
600 (seiscentos) metros de largura;
5) de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que tenham largura superior a
16 CANOTILHO, J. J. e MOREIRA, V. - Constituição da República Portuguesa Anotada - Ed. Coimbra,
Coimbra, Portugal, p. 348, 1985.
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600 (seiscentos) metros; (Redação dada à alínea pela Lei Federal 7803, de
18.07.1989).
b)ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;
c) nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados 'olhos d'água', qualquer
que seja sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 (cinqüenta) metros de
largura; (Redação dada à alínea pela Lei Federal 7803, de 18.07.1989).
d) no topo de morros, montes, montanhas e serras;
e) nas encostas ou partes destas, com declividade superior a 45 graus, equivalente a
100% na linha de maior declive;
f) nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
g) nas bordas dos tabuleiros ou chapadas, a partir da linha de ruptura do relevo, em
faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; (Redação dada à
alínea pela Lei Federal 7803, de 18.07.1989).
h) em altitude superior a 1800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a
vegetação. (Redação dada à alínea pela Lei Federal 7803, de 18.07.1989).
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos
perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos
respectivos planos diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites
a que se refere este artigo. (Parágrafo acrescentado pela Lei No. 7803, de
18.07.89). (grifo meu, situações que aparecem na área de estudo).

Nos últimos anos, está se propondo mudanças no Código Florestal. As
propostas de mudança, possuem vários motivos, desde a modernização deste que
vêm de 1965, até interesses de bancada (como a "bancada ruralista") na Câmara
dos Deputados Federais.
O “Novo Código Florestal” diminui a reserva legal a 25% da área da
propriedade, segundo Marco Antonio Gonçalvez do ISA – Instituto Socio-Ambiental
(mansagem de correio eletrônico, recebido em 16 de fevereiro de 2001),
possibilitando o aumento da área desmatada nas propriedades brasileiras:
“O deputado federal Moacir Micheletto (PMDB-PR), relator da comissão mista formada
para converter em lei a medida provisória (MP 2.080-59/01) que modifica artigos do
Código Florestal, deverá apresentar uma nova proposta de texto a ser levada à votação
no próximo mês de março. A informação, fornecida pelo próprio deputado paranaense,
consta de uma reportagem publicada no último dia 28 de janeiro no caderno de
Agronegócios do diário O Estado do Paraná. Ao jornal, o deputado afirma que seu texto
"terá o apoio de 95% dos congressistas"...Se for verdade, a informação é preocupante, já
que sua mais recente proposta restitui muitos dos equívocos defendidos pelos ruralistas
nos textos anteriores, e que desencadearam uma histórica mobilização nacional em
defesa da proposta construída democraticamente no Conselho Nacional do Meio
Ambiente (CONAMA). Segundo avaliação feita pelo advogado André
Lima, da
assessoria jurídica do Instituto Socioambiental (ISA), a proposta de nova não tem nada,
já que reincorpora teses vencidas no processo de discussão dentro do Conama - onde
os ruralistas foram representados pela Confederação Nacional da Agricultura (CNA)...
Dentre os problemas contidos na atual proposta do deputado Micheletto estão a redução
da reserva legal na Amazônia de 80% para até 25%, a possibilidade de implantação de
empreendimentos altamente impactantes nas áreas de preservação permanente, a
possibilidade de realocação de reserva legal e substituição de floresta nativa por
florestas exóticas e o conceito equivocado de que reserva legal somente serve-se para
exploração econômica de madeira”.
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A votação para a MP 2080-59/01 na Câmara Federal está prevista para 05 de
maio de 2001.
Lei 6766/79, Dispõe sobre

o parcelamento do solo urbano e dá outras

providências:
“que disciplina o parcelamento do solo em terrenos onde as condições geológicas são
desfavoráveis à edificação, em áreas de preservação ecológica ou ainda naquelas onde
a poluição torne insuportáveis as condições sanitárias. Essa lei visa a por fim aos
problemas ligados a riscos de deslizamentos e desabamentos, que poriam em risco a
integridade do patrimônio e da pessoa humana” (MORAES17, p. 81, 1994).

No Art. 3., está restrito o parcelamento do solo, em vertentes com declividade
superior a 30 % (13,5°), ao atendimento de exigências específicas das autoridades
competentes, ou seja, mediante a aprovação de projeto na Prefeitura Municipal.
No Art. 4. Inciso III, determina uma reserva de uma faixa non aedificandi de
15 m ao longo das águas correntes e dormentes.
2.2.3.2. Legislação Estadual.

Leis 7805/72, 8001/73 e 8328/75: proíbem o loteamento em terrenos baixos,
sujeitos a inundações e regulamentam o loteamento em vertentes com declividades
superiores a 30%;
Lei 898/75, Lei que disciplina a proteção dos mananciais:
“Disciplina o uso do solo para a proteção dos mananciais, cursos e reservatórios de água
e demais recursos hídricos de interesse da Região Metropolitana de São Paulo”. (Com
redação dada pelas leis No. 3.746/83 3 7.384/91).
“Visando orientar a ocupação das bacias hidrográficas dos mananciais de abastecimento
da Região Metropolitana da Grande São Paulo, foram promulgadas as Leis 898, de 18 de
dezembro de 1975, e 1172, de 17 de novembro de 1976, que delimitaram áreas de
proteção aos mananciais correspondentes a 54% do território da RMGSP e
estabeleceram parâmetros de uso e ocupação do solo para áreas, buscando evitar o
adensamento populacional e a poluição das águas”(SMA18, p. 6, 1998).

O reservatório Billings foi declarado área de proteção, no art. 2° inciso I da Lei
898/75, assim como toda a área a montante e entre os divisores de água do
escoamento

superficial

contribuinte

deste

reservatório,

manancial

para

17 MORAES, Paulo Roberto de - A península de Riacho Grande: Uma abordagem Geográfica na
Análise Ambiental - Dissertação de Mestrado, Depart. De Geografia, FFLCH, USP. São Paulo,
p.81, 1994.
18 SMA - Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo - Lei Estadual No. 9.866/97 - Uma
nova Política de Mananciais, Ed. Papergraf, São Paulo, 1998.
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abastecimento à Região Metropolitana de São Paulo. A restrição ao uso, maior ou
menor, está delimitada na lei 1172/76. Às faixas ou áreas de maior restrição e aos
corpos d'água, levam a denominação de áreas ou faixas de 1a. Categoria. Para as
demais áreas dentro dos limites de mananciais coloca-se a denominação de áreas
de 2a. Categoria.
Lei 1172/76, lei que delimita as áreas de restrição à ocupação e uso:
“Delimita as áreas de proteção relativa aos mananciais, cursos d'água a que se refere o
artigo 2° da Lei No. 898/75, estabelece normas de restrição de uso do solo em tais
áreas e dá providências correlatas”.

Segundo o art. 2° da Lei 1172/76 as áreas de 1a. Categoria (áreas de
preservação ou non aedificandi) são constituídas por:
•

Corpos d'água;

•

A faixa de 50 metros de largura, medida em projeção horizontal, a
partir da linha de contorno correspondente ao nível de água máximo
dos reservatórios públicos, existentes e projetados;

•

A faixa de 20 metros de largura, medida em projeção horizontal, a
partir dos limites do álveo, em cada uma das margens dos rios
referidos no art. 2° da Lei 898/75, e das de seus afluentes primários,
bem como em cada uma das margens dos afluentes primários dos
reservatórios públicos, existentes e projetados;

•

As faixas definidas no art. 2° e sua alínea “a” da Lei Federal 4771/65,
referentes às margens dos demais cursos d'água;

•

As áreas cobertas por mata e todas formas de vegetação primitiva
(onde se inclui o campo e a vegetação de brejo e várzea);

•

As áreas com quota inferior a 1,50 metros, medida a partir do nível
máximo dos reservatórios públicos existentes e projetados e situados a
uma distância mínima inferior a 100 metros das faixas de 50 metros do
reservatório e de 20 metros das margens dos rios e lagos citados no
item III deste artigo;
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As áreas onde a declividade for superior a 60%, calculada a intervalos
de 100 metros a partir do nível de água máximo dos reservatórios
públicos, existentes e projetados e dos limites do álveo dos rios, sobre
as linhas de maior declive.

Como parágrafo único neste artigo, está a definição dos afluentes
primários:
•

Cursos d'água diretamente tributários dos reservatórios públicos,
existentes e projetados, e dos rios citados no artigo 2° da Lei 898/75;

•

Cursos d'água diretamente tributários, resultante da confluência de
dois ou mais rios, considerando-se, também, seu prolongamento, o rio
formador que tiver maior área de drenagem.

O art. 3° da 1172/76 define as áreas ou faixas de 2a. Categoria, também
chamadas de áreas ou faixas de menor restrição.
As áreas ou faixas de 2a. Categoria são classificadas como:
•

Áreas ou faixas de Classe A;

•

Áreas ou faixas de Classe B;

•

Áreas ou faixas de Classe C;

Figura 8 Classes A, B e C. Extraído de SMA, 1997.
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O Art. 5° define: áreas ou faixas de Classe A:
•

Áreas arruadas e ocupadas com densidade demográfica bruta superior
a 50 habitantes por hectare, estabelecidas com base nas fotos e cartas
plano-altimétricas do levantamento aerofotogramétrico do Sistema
Cartográfico Metropolitano, mencionado no artigo 1° desta lei
(levantamento aerofotogramétrico de 1974);

•

Demais

áreas

arruadas,

constantes

do

levantamento

aerofotogramétrico, contíguas às áreas ou faixas definidas no item
anterior;
A área de Classe A mais próxima da área de estudo, para fins de cálculo de
faixas de Classe B ou C, é a Sede do Distrito de Riacho Grande.
As áreas ou faixas de Classe B são definidas através de critérios aplicados
sobre uma tabela:
Quadro Anexo I à lei No. 1172/76.
Menor das Distâncias da (l) Máxima área da faixa
área de Classe A a qualquer de Classe B em % da
das faixas de 1a. Categoria área de Classe A
de que tratam os incisos II e
III do Art. 2°, em metros.

Máxima largura da faixa
de Classe B em % da
raiz quadrada da área
de Classe A

l <= 500

70

17

1.000 >= l > 500

80

19

5.000 >= l > 1.000

90

21

l > 5.000

100

23

Quadro 2 Critérios para delimitação das áreas ou faixas de Classe B.

A Classe C constitui-se das áreas ou faixas não compreendidas entre as
Classes A e B.
Cada classe possui especificação quanto ao tamanho dos lotes comportados
em seu interior, sendo que o tamanho do lote nunca deve ser inferior a 500 m2, o
lote deve possuir apenas uma edificação, e nas Classes A, B e C, o tamanho do
lote deve obedecer a uma proporção entre a faixa estimada de "ocupantes
equivalentes por hectare" e a "ocupação média de 4,3 ocupantes equivalentes por
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edificação". Em verificação na Secretaria do Meio Ambiente, quanto às Classes
existentes na área de estudo, obteve-se valores de largura das faixas dentro da
Classe C identificada em relação a Classe A - Vila do Riacho Grande (pois a área de
estudo está completamente inserida na Classe C):

Ocupantes equivalentes por Distância da Classe Largura da Faixa de
hectare - Classe C
A - Vila do Riacho Influência
Grande
24 152,638 m

25,44 m

21 178,079 m

12,72 m

17 190,799 m

12,72 m

13 203,519 m

101,759 m

10 305,279 m

101,759 m

Tabela 2 Tabela de largura das faixas de influência, segundo estimativa de ocupantes equivalentes
por hectare

O tamanho dos lotes , como já dito, obedece a uma relação entre "ocupantes
equivalentes por hectare" e a "ocupação média de 4,3 ocupantes equivalentes por
edificação", acrescida de parâmetros singulares que devem ser identificados nos
loteamentos a fim de se aumentar ou não o tamanho do lote especificado pela
proporção principal, como no caso de existência de mata dentro do loteamento, um
valor de bonificação é acrescido ao valor do tamanho dos lotes, segundo "Quadro IX
- anexo a lei no. 1172/76".
Ocupantes equivalentes por Lotes por hectare
hectare - Classes C

Área mínima do Lote

24 5,581 lotes/ha

1791,79 m2

21 4,883 lotes/ha

2047,92 m2

17 3,953 lotes/ha

2529,72 m2

13 3,023 lotes/ha

3307,97 m2

10 2,325 lotes/ha

7301,07 m2

Tabela 3 Área mínima dos lotes por faixa de influência, segundo estimativa de ocupantes
equivalentes por hectare

No Art. 5°, Inciso I, é utilizado o termo: "densidade demográfica bruta",
quantificada em hab/ha (habitantes por hectare), considerando a "ocupação média
de 4,3 ocupantes equivalentes por edificação", e considerando, também, a
impossibilidade de mais de uma edificação por lote em área de proteção de
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a faixa de

ocupantes equivalentes por hectare (ou "População Equivalente", como é definida
no "Quadro IX - anexo a lei no. 1172/76") dividida pelo valor fixo 4,3 (média de
habitantes por domicílio na GSP, empiricamente verificada no censo de 1970). O
resultado dessa equação é o número de lotes por hectare, se dividir 1 hectare
(10000 m2) pelo valor obtido do número de lotes por hectare obtém-se o tamanho
do lote. Conforme equação descrita no "Quadro IX - anexo a lei no. 1172/76".
O tamanho para os lotes no Bairro Estoril, medidos a partir do lote mais
próximo da Classe A, Riacho Grande, seria de 3307,97 m2, pois a distância
encontrada é de 296 m e a faixa de "População Real Estimada" corresponde a 13
oceq/ha (ocupantes equivalentes por hectare). Esse valor aproximado não considera
parâmetros como:
•

menor das distâncias do terreno a qualquer das faixas de 1a.
Categoria em m;

•

bonificação da densidade bruta equivalente para empreendimentos
nas áreas de Classe C que tenham parte de suas áreas cobertas por
florestas.

Após verificação do que deveria ser feito para inserir esse tema na cadeia
técnica optou-se por não verificar "área de lote" em mananciais, por acrescentar um
tempo acima do previsto para o término do trabalho, caso fosse abordado e
inserido.
No Art. 9° são colocadas para áreas ou faixas de 1a. Categoria ou de maior
restrição, a permissão dos seguintes usos e atividades:
•

Pesca;

•

Excursionismo, excetuando o campismo;

•

Natação;

•

Esportes náuticos;
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Outros esportes ao ar livre, que não importem em instalações
permanentes e quaisquer edificações, ressalvado o disposto no art. 10.

Quanto as obras e edificações nas áreas ou faixas de 1a. Categoria, o art.
10° determina que somente são permitidos serviços, obras e edificações destinados
a proteção dos mananciais, à regularização de vazões com fins múltiplos, ao
controle de cheias e à utilização de águas prevista no art. 8° desta lei, ou seja, da
utilização das águas para abastecimento. É permitida a construção de ancoradouros
de pequeno porte, rampas de lançamentos de barcos, praias artificiais, pontões de
pesca e tanques de piscicultura, respeitando o art. 3° da Lei 898/75.
2.2.3.3. Legislação Municipal.

Lei 4446/96 lei de Zoneamento:
“Estabelece o zoneamento para o Município de São Bernardo do Campo, regulamenta o
uso do solo nas diversas zonas; define gabaritos e dá outras providências”.

Existem duas zonas dentro da Área de Estudo (ZR.3-8 e ZPE-7):
•

ZR.3: Zona Residencial tipo 3 (ZR.3-8) englobando a área urbana na
península do Estoril e a área urbana central da Sub-sede de Riacho
Grande. Esta zona permite os seguintes usos:

01 - Residências individuais, sendo permitida a construção de até 2 (duas) habitações
por terreno. Art. 21, inciso I;
02 - Atividade ecônomica do lar. Art. 21, inciso II;
03 - Templos religiosos, exceto os provisórios. Art. 21, inciso I;
04 - Instituições culturais. Art. 21, inciso IV;
05 - Clubes e locais de uso esportivo e/ou recreativo em geral. Art. 21, inciso V;
06 - Prédios públicos. Art. 21, inciso VI;
07 - Clínicas e consultórios em geral, Art. 21, inciso VII;
08 - Escolas que ministrem cursos regulares ou não regulares. Art. 21, inciso VIII;
09 - Leiloeiros. Art. 21, inciso IX;
10- Hospitais. Art. 21, inciso X;
11 - Escritórios e/ou consultórios de profissionais liberais. Art. 21, inciso XI;
12 - Prédios residenciais que possuam mais de uma habitação, inclusive residências
geminadas. Art. 22, inciso II;
13 - Instituições de saúde. Art. 22, inciso III;
14 - Hotéis e apart-hotéis (flat). Art. 22, inciso IV;
15 - Estabelecimentos de comércio a varejo em geral e de comércio cotidiano em
especial. Art. 22, inciso V;
16 - Panificadoras, restaurantes e lanchonetes. Art. 22, inciso VI;
17 - Bancos, sedes administrativas, estabelecimentos de prestação de serviços e
delegacias de polícia. Art. 22, inciso VII;
18 - Oficinas em geral, pequenas indústrias e artesanatos, depósitos, armazéns,
estabelecimentos de comércio atacadista, garagens em geral, agências de
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despachos de cargas e encomendas, estabelecimentos destinados a embalagens e
acondicionamento de materiais e produtos, até 500 m2. de construção, excluindo-se
o uso acessório, desde que a somatória das projeções das edificações não
ultrapasse o coeficiente de ocupação desta zona e proibindo: a. Indústrias químicas,
de produtos inflamáveis ou explosivos e de usinas de cimento; b. depósitos de
sucatas, ferro-velho e de inflamáveis; Art. 22, inciso VIII;
19 - Supermercados, Hipermercados, shopping-centers e similares. Art. 22, inciso IX;
20 - Estacionamento de veículos. Art. 22, inciso X;
21 - Sedes de partidos políticos legalizados e comitês políticos. Art. 22, inciso XI;
22 - Condomínios residenciais. Art. 22, inciso XII;
23 - Lavagem rápida e lubrificação de veículos de passeio. Art. 22, inciso XIII;
24 - Postos de abastecimento de veículos, inclusive com serviços de lavagem,
lubrificação, reparação e borracharia e loja de conveniências. Art. 22, inciso XIV;
25 - Agências funerárias. Art. 23, inciso II;
26 - Pensões. Art. 23, inciso III;
27 - Oficinas em geral, pequenas indústrias e artesanatos, depósitos, armazéns,
estabelecimentos de comércio atacadista, garagens em geral, agências de
despachos de cargas e encomendas, estabelecimentos destinados a embalagens e
acondicionamento de materiais e produtos, até 1000 m2 de construção, excluindose o uso acessório descrito pelas alíneas “a” e “b”. Art. 23, inciso IV.
•

ZPE: Zonas de Preservação Ecológica (ZPE-7). Esta zona permite os
seguintes usos:

01 - Parques ecológicos. Art.33, inciso I;
02 - Jardins botânicos, aquários e reserva ecológica. Art.33, inciso II;
03 - Reflorestamento. Art.33, inciso III;
04 - Clubes de campo. Art.33, inciso IV;
05 - Zoológicos e currais. Art.33, inciso V. Este uso somente é permitido se possuir
projeto aprovado por órgão estatal ou instituição especializada no trato da poluição
do ar, do solo, das águas e visual. Art. 66, inciso II;
06 - Loteamentos e/ou desmembramentos para fins residenciais e/ou de fim-de-semana,
sendo proibida a construção de mais de uma habitação por terreno devendo
respeitar frente mínima de 20 metros e área mínima de 5.000 m2. Art.33, inciso VI.
Este uso somente é permitido se possuir projeto aprovado por órgão estatal ou
instituição especializada no trato da poluição do ar, do solo, das águas e visual. Art.
66, inciso II;

No parágrafo 2o. do Art. 33 é definido que a ocupação por loteamentos e/ou
desmembramentos para fins residenciais somente serão permitidos em áreas
urbanas e/ou de expansão urbana.
Segundo o Art. 45, nas zonas de Preservação Ecológica “ZPE”, as
edificações poderão ocupar até 2 % da área do terreno sendo expressamente
proibido o desmatamento sem a competente autorização da Coordenadoria da
Habitação e Meio Ambiente da Prefeitura.
O Art. 51, determina as faixas de influência para cursos d'água:
"Art. 51. Ao longo dos cursos d'água lindeiros e/ou ternos do terreno, toda e qualquer
construção deverá respeitar aos seguintes recuos:
I - quando se tratar de rio ou córrego de divisa com outro município, a faixa será de 25
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metros medidos a partir do eixo retificado;
II - nos demais rios e córregos, a faixa será de 15 metros de cada lado, medidos a
partir do eixo retificado; e
III - quando se tratar da Represa Billings, a faixa será de 50 metros, medida a partir da
cota 747,60 exceto quando se tratar de cobertura para abrigo de embarcações,
desde que essas sejam desmontáveis e com área máxima de 50 m2.

No Art. 54, inciso V, alínea “b” fica definida a altura máxima será de 1
pavimento acima do térreo.
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3. A cadeia técnica de baixo custo.

3.1. Cadeia técnica.

Uma cadeia técnica proposta é a concatenação de três elementos: hardware,
software, Procedimentos de Geoprocessamento.
3.1.1. Hardware.

O hardware possui capacidade de armazenar enormes quantidades de dados
e processá-los a grandes velocidades. A sua utilização aumenta a confiabilidade da
informação além das possibilidades de retenção e recuperação de informações,
como coloca BIO, 1985.
O hardware utilizado durante o trabalho foi modificado para acompanhar as
atualizações tecnológicas da informática. No início do trabalho o hardware
disponível era um microcomputador com processador Pentium de 100 Mhz, 32 Mb
de memória RAM, placa de vídeo de 2 Mb com aceleração 2D, hard disk com
capacidade de 1,2 Gb com valor estimado em US$ 800.00, para a época. Com esse
equipamento, foi executada a etapa de aquisição de dados das fontes disponíveis,
essa etapa contou com a utilização de periféricos de varredura como um scanner
Simplex VideoCompo, de varredura de documentos coloridos, comportando
tamanho A4 para entrada de documentos, com resolução máxima de 600 X 600 dpi.
Também foi utilizado um scanner OCE 9400 na empresa Digimapas Sistema de
Informação Eletrônica Ltda, comportando o tamanho A0 para entrada de
documentos, varredura de documentos em monocromático e resolução de 400 x
400 dpi. Na fase de processamento dos dados o hardware sofreu modificação para
um microcomputador

com processador AMD K6-II 3D de 266 Mhz, 64 Mb de

memória RAM, placa de vídeo de 8 Mb com aceleração 3D, hard disk com
capacidade de 1,7 Gb, com custo estimado em US$ 250.00 para a modificação. Na
fase atual e já a partir da fase de processamento dos resultados para confecção das
Cartas o hardware sofreu uma outra modificação para um microcomputador com
processador AMD K6-II 3D de 450 Mhz, 64 Mb de memória RAM, placa de vídeo de
4 Mb com aceleração 2D, hard disk com capacidade de 6 Gb, com custo estimado
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em 125 dólares para a modificação.
3.1.2. Software.

Os software utilizados durante o trabalho são desenhados para utilização de
plataforma Microsoft - Windows 95, com o decorrer do trabalho ocorreu a
atualização do sistema operacional para o Microsoft - Windows 98, a intenção de
utilização de uma plataforma de domínio público o Red Hat Linux 5.2 foi "por água
abaixo" devido a problemas impossibilitando a instalação do software INPE SPRING na versão para esta plataforma. O que ocorreu foi um problema na hora da
instalação do software, seguindo as instruções dos arquivos de instalação ocorria
um erro, o suporte técnico do INPE foi contactado, mas não se conseguiu responder
por que o INPE - SPRING não completava a instalação no hardware, esse problema
levou ao abandono da tentativa de se utilizar um equipamento com todos os
programas internos sendo de acesso gratuito. Para as etapas de aquisição eletroóptica dos dados foram utilizados software fornecidos pelos próprios fabricantes dos
equipamentos de varredura. Após a varredura das fotos do levantamento
aerofotogramétrico foi utilizado o software Corel - PhotoPaint 6.0, adquirido
juntamente com o scanner, para tratamento de balanço de cores nas imagens.
Todas as demais etapas foram realizadas com o software INPE - SPRING (Sistema
para PRocessamento de INformação Geográfica), versões 3.3, 3.4 e 3.5a2 para
plataforma Microsoft - Windows, a excessão do software utilizado para redação do
projeto, do relatório de qualificação e da dissertação, o SUN - StarOffice versão 5.1,
também de acesso gratuito.
O INPE - SPRING pode ser adquirido, gratuitamente, via download pela Rede
Mundial na página: http://www.dpi.inpe.br/spring.
O SUN - StarOffice pode ser adquirido, gratuitamente, via download pela
Rede Mundial na página: http://www.sun.com.
3.1.3. Procedimentos de Geoprocessamento.

Estes procedimentos são divididos em etapas: Aquisição de dados;
processamento e análise; e apresentação dos resultados.
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3.2. Situação das fontes disponíveis e o preparo dos dados.

Os documentos utilizados como fontes para a aplicação da cadeia técnica
foram obtidos em dois locais: na Prefeitura do Município de São Bernardo do
Campo e na Secretaria Estadual do Meio Ambiente - SMA.
Órgão

Documento obtido

Prefeitura
do Fotos coloridas do Levantamento aerofotogramétrico realizado
em 1997, pela empresa BASE Aerofotogrametria Ltda.
Município de São
Escala aproximada: 1:5.000.
Bernardo do Campo
Carta 1:5.000 em preto e branco, anexa a lei de Zoneamento
do Município de São Bernardo do Campo, Lei Municipal
4446/96. Cópia em preto e branco com a área de estudo
e a sede do Distrito de Riacho Grande.
Cartas 1:2.000 em preto e branco, extraídas do GEGRAM
datadas de 1954 e 1973, cópias feitas a partir de
reproduções heliográficas. Cartas contendo o Bairro
Estoril.
Lei Municipal 4446/96, Zoneamento do Município de São
Bernardo do Campo.
Lei Federal 4771/65, "Código Florestal".
Lei Federal 6766/79, "Lei de Parcelamento do Solo".
Secretaria Estadual Cartas 1:10.000 do Sistema Cartográfico Metropolitano,
do Meio Ambiente
Folhas 3222 "Riacho Grande" SF-23YCVI4NEB e 4211
"Caveiras" SF-23YDIV3NOA, de 1974 e 1981.
Lei Estadual 7805/72 "Proibe loteamento em terrenos baixos,
sujeitos a inundações".
Lei Estadual 8001/73.
Lei Estadual 8328/75 "regulamenta o loteamento em vertentes
com declividades superiores a 30%".
Lei Estadual 898/75 "Lei de Proteção aos Mananciais
Hídricos".
Lei Estadual 1172/76 "Lei que disciplina a lei 898/75".
Lei Estadual 7663/91 "orienta a Política Estadual de Recursos
Hídricos e cria o Sistema Integrado de Gerenciamento
de Recursos Hídricos"
Lei Estadual 9866/97 "Diretrizes e normas para a proteção e
recuperação das bacias hidrográficas dos mananciais de
interesse regional do estado de São Paulo".
Quadro 3 Relação de documentos obtidos e fonte de obtenção.
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3.2.1. Descrição das fontes disponíveis e capacidade de extração de
informação das mesmas.

Fonte:

Temas extraídos para o trabalho:

Fotografias Aéreas.

Uso e cobertura do solo.

Cartas GEGRAM.

Edificações.

Carta Anexa à Lei Municipal Arruamento, Limites do
4446/96
"Zoneamento
do Reservatório, Lagos, Linhão.
Município de São Bernardo do
Campo".

Zoneamento,

Lotes,

Toponímia,

Folhas do SCM, 1974.

Área Urbana 1976 (1172/76)

Folhas do SCM, 1981.

Mata (1172/76), hipsometria, cursos d'água, limite máximo do
reservatório.

Quadro 4 Relação de temas extraídos e documentos fonte.
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3.3. Etapas da cadeia técnica e os recursos necessários para execução.

Aplicando técnicas de cartografia digital e geoprocessamento, este trabalho
elabora um instrumento de apoio ao planejamento e gestão de representação
cartográfica, para identificar o uso e cobertura, as restrições de uso e ocupação do
solo e a compatibilidade entre estes dois temas, aplicando este procedimento para a
área de estudo.
Os custos para a geração de um produto como este, são muito baixos,
envolvendo apenas gastos com aquisição de fontes de dados e cartas. O resultado
é um produto acessível e simples de ser colocado em funcionamento por um órgão
interessado no planejamento e gestão do uso e ocupação em áreas protegidas
legalmente ou não.
O produto a ser gerado como resultado deste estudo será composto por uma
carta de uso e cobertura do solo, uma carta de restrições de uso e ocupação do solo
e uma carta síntese de compatibilidade entre uso, permissões e transgressões de
ocupação. Em escala 1:5.00019.
Para elaboração destas cartas será necessária:
•

Varredura

eletro-óptica

das

cartas

do

Sistema

Cartográfico

Metropolitano;
•

Georreferenciamento das imagens geradas;

•

a aquisição digital de dados de topografia, através da digitalização
sobre as imagens georreferenciadas;

•

processamento das imagens do levantamento aerofotogramétrico,
incluindo georreferenciamento, balanço e equalização do histograma e
mosaico;

19 Essa resolução espacial está limitada pela resolução espacial máxima das fontes cartográficas
utilizadas (1:5.000). Alguns itens da legislação não podem ser representados nessa escala, não
sendo portanto, utilizados nessa pesquisa. Exemplo: ocupação de passeios e recuos prediais.
Poderíamos, porém, utilizar estes itens para esses procedimentos propostos, desde que
pudéssemos dispor de equipamentos como GPS Geodésicos para coleta de coordenadas de
amarração trigonométrica, para georreferenciamento, podendo subir a resolução de análise para
até 1:500 ou 1:1.000 (ideal para mapas cadastrais) é um procedimento custoso (alguns milhares
de reais) e por isso está descartado da pesquisa.
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classificação sub-supervisionada do uso do solo, com verificação de
campo para interpretação do uso;

•

elaboração da matriz de uso e cobertura do solo;

•

espacialização dos elementos da legislação Federal, Estadual e
Municipal, de interesse ao estudo de ocupação;

•

processamento do mapa de declividade, através da geração de um
MNT (Modelo Numérico de Terreno);

•

elaboração da matriz de espacialização da legislação de restrição à
ocupação;

•

intersecção da matriz de uso e cobertura do solo com a matriz de
espacialização da legislação de restrição à ocupação;

•

elaboração da matriz síntese de uso, permissões e transgressões de
ocupação;

Resultados:
Confecção das cartas de "uso e cobertura do solo", de "restrições de uso e
ocupação do solo" e de "uso, permissões e transgressões de ocupação".
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Carta Anexa a Lei
Mun. 4446/96
esc. 1:5.000

Fotos Aéreas,
1997

Aquisição de Dados
3.
Varredura-eletro-ótica
e
Georreferenciamento a partir
dos temas digitalizados

1.
Varredura eletro-ótica
e
Georreferenciamento

2.
Digitalização
Legislação
Municipal

Processamento
Legislação
Estadual

Legislação
Federal

6. Modelos
Numéricos de
Terreno

4. Classificação
Sub-supervisionada de
uso e cobertura do solo
8. Faixas de
Influência de
restrições à
ocupação
relacionadas a
hidrografia

7. Matriz de
Declividades

9. Matriz de
Restrições à
Ocupação

Análise

5. Matriz de Uso e
Cobertura do Solo

10. Intersecção da matriz
de uso e ocupação com a
matriz de restrições à
ocupação

Resultado
12. Carta de
Restrições à
Ocupação

13. Carta de Uso,
Permissões e
Transgressões de Uso

Figura 9 Organograma de etapas e procedimentos da cadeia técnica proposta.

11. Carta de
Uso e Cobertura
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3.3.1. Tecnologia Digital utilizada.

3.3.1.1. As técnicas cartográficas digitais georreferenciadas, como elementos
de controle e manejo.

Elaboração da base cartográfica digital.
O mapa digital surgiu da necessidade de agilidade na obtenção de dados
precisos e espacializados, necessidade de cruzamento de informações para
obtenção da visualização da distribuição espacial de algum fenômeno ou tema
armazenado num banco de dados e com alguma informação espacial. Porém, o
perigo de inserção de dados irreais existe e pode gerar problemas sérios a quem for
utilizar destas informações, como coloca TAVARES (1993):
“Administrar regiões exige o manuseio correto de dados vindos das mais diversas fontes,
integrando-os em fluxos complexos, fazendo cruzamentos relacionais em diversas
formas de representação ou caracterização como: dados vetoriais, dados raster,
atributos, modelos digitais e outros” (TAVARES, P.20, p. 40, 1993).

Ainda em TAVARES (1993), existe uma proposta de procedimentos para
elaboração, utilização e manutenção de bases cartográficas para utilização em
Sistemas de Informação Geográfica.
O autor define base cartográfica como sendo:
“... o conjunto de dados representativos da área mapeada, obtido por meio de critérios
consagrados de levantamentos, obedecidas as prescrições técnicas em vigor”.

O conteúdo da base cartográfica deve conter os acidentes geográficos e
detalhes da infra-estrutura da área mapeada. A aquisição dos dados espaciais a
serem representados ocorre normalmente por “restituição numérica”, isto é,
classificação supervisionada ou sub-supervisionada ou por digitalização (vetorial ou
raster), a partir de cartografia existente ou através de imagens obtidas por sensores
orbitais ou aerolevantamento. O autor cita a amarração da escolha por
aerolevantamento ou sensores orbitais como função da escala de mapeamento.
A utilização das bases ocorre através da manipulação das informações
gráficas podendo, através de algoritmos de inteligência artificial, produzir modelos,
20 TAVARES, P. - A qualidade da base de dados gráfica para o Geoprocessamento - In: Fator GIS
No. 03, Ed. Sagre, Curitiba, p. 40, 1993.
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simulações, alternativas, relatórios e soluções. Nesta etapa, o autor coloca:
“é necessário entendermos que o SIG (Sistema de Informações Geográficas) é neutro e
produzirá alternativas válidas se estivermos manipulando os elementos corretos ...”.

Nesse instante devemos refletir sobre a capacitação técnica da equipe
multidisciplinar formada para implantar e gerenciar o SIG.
CÂMARA21 (1994) coloca a possibilidade de produção da base cartográfica
(entrada de dados) através de:
•

digitalização em mesa, é o mais usual procedimento para entrada de
dados a partir de dados. É um procedimento custoso e demorado, pois
passa pela digitalização das linhas, ajuste de nós, geração de
topologia e geração de identificadores para cada objeto digitalizado.
Utilizando-se da mesa digitalizadora, um equipamento composto por
uma prancheta com sensores formando uma malha magnética com
coordenadas de linhas e colunas ativadas por um “puck”, uma bobina
que insere registros magnéticos identificando a posição (x,y) do toque
sobre a mesa digitalizadora.

•

digitalização óptica, realizada por scanners. Segundo CÂMARA (1994),
para obter resultados aceitáveis é necessário utilizar dispositivos de
alta qualidade, com pelo menos 300 dpi ("dots per inch": pontos por
polegada). Existem muitos algoritmos de conversão de formato raster
para vetor mas o procedimento sempre exige intervenção do operador.

•

entrada via caderneta de campo e leitura na forma digital. Exige um
demorado trabalho de digitalização.

Para manutenção das bases cartográficas existe a necessidade de manter
relativamente atualizada a base em relação a realidade terrestre. TAVARES coloca
a utilização de imagens de satélite são úteis para identificação de alterações no
espaço em escalas

médias e pequenas, menores do que 1:50.000. Podendo

identificar modificações significativas no sistema viário; implantação de distritos
industriais, áreas de lazer, favelas; e canalização de rios. Para as escalas de maior
detalhe o autor cita que somente coberturas aerofotogramétricas são capazes de
21 CÂMARA, G. - Anatomia de um SIG - In: Fator GIS No. 04, Ed. Sagre, Curitiba, p. 12, 1994.
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atender às exigências para uma boa restituição cartográfica. Não reconhecendo a
possibilidade de utilização de imagens de satélite com resolução de 10 metros
(Sensor Pancromático SPOT, por exemplo), para identificação de objetos em
escalas maiores que 1:50.000. Para efetuar as alterações através das imagens de
sensores aerotransportados, utiliza-se da superposição das imagens, matrizes, à
carta digital antiga, através do georreferenciamento, para então atualizar os
elementos da carta.
3.3.2. Aquisição e entrada de dados. Elementos de planimetria.

Modelos de dados:
•

Dados Matriciais;
No modelo de dados matricial os dados espaciais são representados como

uma matriz do tipo P(m,n), onde:
m = número de colunas
n = número de linhas
Cada célula de uma matriz possui uma posição x,y e um valor “z”, x
representa a coluna, y representa a linha onde a célula se encontra e z é um valor
que pode ser expresso por números inteiros, reais, binários ou caracteres,
determinando um código de identificação para a célula, agrupando a célula a um
conjunto.
O valor de cada célula dentro da matriz representa um código atribuído a uma
classe do fenômeno estudado. Este código ou valor pode representar dado
altimétrico, classe de uso e ocupação, ou outro tema. A incidência de um
agrupamento de células de mesmo código em determinadas partes da matriz pode
dar a noção de polígonos representando uma determinada classe do tema.
“A representação matricial supõe que o espaço pode ser tratado como uma superfície
plana, onde cada célula está associada a uma porção do terreno. A resolução do sistema
é dada pela relação entre o tamanho da célula no mapa ou documento e a área por ela
coberta no terreno.” (CÂMARA, G.22 et. Al., p. 16, 1999).
22 CÂMARA, G., BARBOSA, C. C. F., DAVIS, C., FONSECA, F. - Fundamentos de
Geoprocessamento:
Cap.
2
Conceitos
Básicos
em
Geoprocessamento.
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Dentro do modelo matricial de dados é possível representar os valores “z”,
segundo alguns tipos de matrizes, apresentado em CÂMARA et. Al. (1999) 23:
•

Grade Regular: uma matriz de números reais. Pode ser gerada por
interpolação espacial em Modelos Numéricos de Terreno (MNT),
podendo expressar valores altimétricos, declividades, orientação de
vertentes, mapas de temperatura, mapas de pluviosidade e outros que
utilizam valores numéricos decimais. A grade regular pode ser
representada em tons de cinza com aumento de brilho crescente do
preto ao branco, ou em tons de uma paleta de cores pré-estabelecida;

•

Imagem em Tons de Cinza: imagem normalmente representada com
valores inteiros de 0 a 255, representando aumento de brilho do preto
ao branco em valores de cinza;

•

Imagem Temática: representação matricial de valores inteiros, com
valores representando classes de um determinado tema;

•

Imagem Sintética (ou Codificada): representação de uma imagem em
cores, utilizada para mostrar imagens em composição colorida em
placas gráficas falsa-cor. Utilização de três matrizes, dentro de um
arquivo, cada uma expressando valores de uma determinada cor
fundamental R,G e B. Quando visualizada, a imagem compõe cores
através da fusão das cores fundamentais em diferentes valores de
intensidade.

•

Dados Vetoriais;
Os dados vetoriais são dados expressos por coordenadas pontuais e

relações entre estas coordenadas através de identificadores. Normalmente
organizados como banco de dados, os dados vetoriais podem ser expressos por
registros do banco de dados com os seguintes campos:
•

Pontos: Os pontos possuem coordenadas (x,y) e um terceiro campo
identificador (z). Este terceiro campo, normalmente é singular, isto é,

Http://www.dpi.inpe.br/cap2.pdf, Cachoeira Paulista, p. 16, 1999.
23 Ibid, p.17.
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possui um valor de chave de identificação único sem correspondência
no mesmo banco. Este valor chave permite o relacionamento deste
elemento espacial com os seus atributos estocados em outro banco de
dados, normalmente alfanumérico e em outro formato. Pontos podem
representar: postes, marcos geodésicos, cotas altimétricas, sedes de
municípios,

árvores,

estabelecimentos

comerciais,

equipamentos

públicos, pontos de controle para georreferenciamento etc. ;
•

Polilinhas (ou Linhas Poligonais, ou Arcos, ou Linhas Compostas, ou
Links): As polilinhas são elementos compostos por um ponto inicial, um
ponto final, vértices intermediários e uma chave de identificação. As
linhas podem ser expressas através de um banco de dados de pontos,
com x,y,z e um banco de dados de links. O banco de dados de links
possui um campo: chave do ponto inicial, chave do ponto final, vértices
e chave de identificação do link. A polilinha expressa na tela não
representa um número infinito de pontos entre um ponto inicial e um
final, ela representa uma relação entre dois pontos, passando por
determinados outros pontos de valor inferior na hierarquia espacial.
Normalmente,

os

sistemas

de

geoprocessamento

calculam

o

comprimento das polilinhas automaticamente, disponibilizando esta
informação no Banco de Dados. Também reconhecem as linhas que
começam nos mesmos pontos em que outras terminam ou também
começam. Tendo topologia atribuída a este elemento, pode-se
identificar direções através de atributos do banco de dados associado,
que determinam o sentido de fluxo de uma polilinha, com valor 1 para
fluxo na mesma orientação da topologia, ou seja, do ponto inicial para
o final, valor 0 para permissão de fluxo nas duas orientações, e valor -1
para fluxo na orientação contrária a da topologia, por exemplo. Podese representar redes, com polilinhas, como: rede viária, rede fluvial,
rede de abastecimento de água e esgoto, rede telefônica, rede elétrica
etc. Também pode-se representar isolinhas: como curvas de nível,
isolinhas barométricas, magnetismo terrestre etc.;
•

Polígonos: São regiões do plano, compostas por no mínimo 3 pontos

Edson Capitanio

51

(vértices) limitada por uma ou mais polilinhas conectadas de tal forma
que o último ponto de uma linha seja idêntico ao primeiro da próxima,
segundo CÂMARA et al.
Os planos de Informação:
São camadas de informações relacionadas a um determinado tema. Dentro
de um plano de informação pode-se inserir diferentes sub-camadas de dados,
porém sempre dentro de um determinado tipo de modelo: vetorial ou matricial.
Recomendações para a utilização dos modelos de dados matriciais ou
vetoriais, segundo BURROUGH (p. 169, 1989):
“1. Utilizar estruturas de dados vetoriais para dados estruturados, arquivados
fenomenologicamete (solos, unidades de uso do solo etc.);
2. Utilizar métodos vetoriais para análise de redes, como de redes de telefonia, ou
análise de redes de transporte;
3. Utilizar estruturas de dados vetoriais e métodos de apresentação vetorial para máxima
qualidade de desenho;
4. Utilizar métodos matriciais para “overlay” (sobreposições de camadas), combinações
de mapas e análises espaciais rápidas e com custo baixo;
5. Utilizar métodos matriciais para simulações e modelagem quando é necessário
trabalhar com superfícies.
6. Utilizar matriz e vetor combinados para “plottagens” de alta qualidade de linhas em
combinação com áreas preenchidas por cor. As linhas podem ser apresentadas em
formato vetorial e as áreas preenchidas em rasters compactos como matrizes, ou
estruturas 'quadtree';
7. Preferencialmente, utilize estruturas de dados vetoriais compactas para MNT, mas não
negligencie matrizes de altitude;
8. Utilizar algoritmos Matriz-Vetor ou Vetor-Matriz, para converter dados para a forma
mais adequada para a análise ou manipulação;
9. Lembre que o “Sistema de Display” pode operar ambos: matriz ou vetor,
independentemente das estruturas de dados que são utilizadas para estocar e manipular
o dado” (BURROUGH, P.169,1989).

3.3.2.1. Conversão das bases cartográficas, do meio analógico (impresso em
papel) para o meio digital/magnético.

A conversão das bases cartográficas para o meio digital/magnético ocorre em
três etapas:
- Varredura eletro-óptica das cartas;
- Georreferenciamento; e
- Digitalização e cadastro dos temas associados ao projeto.
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3.3.2.1.1. Varredura eletro-óptica das Folhas de escala 1:10.000 SCM da
EMPLASA, e Folha complementar à Lei Municipal 4446/96, em escala 1:5.000,
correspondentes à área de estudo.

A varredura eletro-óptica será executada com a utilização de um sensor
“scanner” (da marca OCÉ, modelo 9440, monocromático, formato A0) nas folhas
3222 e 4211, do SCM (Sistema Cartográfico Metropolitano) em escala 1:10.000, na
restituição de 1981, com o tema: “Áreas de Mata e demais formas de vegetação
primitiva - Lei 1172/76”, e folha complementar à Lei

Municipal 4446/96, com o

zoneamento urbano, lotes e quadras em escala 1:5.000.
A etapa de varredura terá como produto gerado: imagens digitais dos
documentos de base, efetuando a análise da resolução e controle de erro para
garantir a qualidade das imagens.
Imagens resultantes.
As imagens resultantes serão arquivadas em formato de matrizes do tipo “Bit
Map” de 1 bit. Estas matrizes são representadas por duas opções de valores: 1 e 0,
para o preto e para o branco.
Determinação da resolução (tamanho do pixel).
A resolução a ser adotada para a varredura será de 200 pontos por polegada
(dpi), por se tratar de bases cartográficas, monocromáticas, compostas por
informações pontuais, lineares ou poligonais fechadas.
Controle de Erro.
Avaliação do tamanho do pixel e de homogeneidade na varredura.
3.3.2.1.2. Georreferenciamento das imagens das folhas do S.C.M.

A definição de registro, ou georreferenciamento, apresentada pelo INPE,
define o procedimento de registro das imagens como procedimento de eliminação
de distorções causadas no processo de formação da imagem, porém este
procedimento não elimina as distorções como a paralaxe, ele apenas as minimiza:
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“Registro é uma transformação geométrica que relaciona coordenadas da imagem (linha
e coluna) com coordenadas geográficas (latitude e longitude) de um mapa. Essa
transformação elimina distorções existentes na imagem (sic!), causadas no processo de
formação da imagem, pelo sistema sensor e por imprecisão dos dados de
posicionamento da plataforma (aeronave ou satélite)” (INPE 24, op. Cit., Cap. 3, p. 1,
1999).

O georreferenciamento possui algumas funções para o geoprocessamento da
informação espacial:
•

Integração de imagens obtidas por sensores diferentes;

•

Integração entre imagem e vetores digitalizados a partir de mapas;

•

Facilidades para comparação e análise de diferenças de resposta entre
imagens obtidas em datas diferentes;

•

Mosaico de imagens;

•

Posicionamento de imagem digital para posterior aquisição de
informações vetoriais digitalizando sobre a imagem.

O georreferenciamento é um processo que envolve três etapas25 (INPE, op.
Cit., Cap. 3, p. 1, 1999):
•

Coleta dos Pontos de Controle;

•

Definição da equação de reamostragem;

•

Definição do Processo de Interpolação.

Escolha dos pontos de controle.
“... feições possíveis de serem identificadas do modo preciso na imagem e no mapa,
como por exemplo o cruzamento de estradas” (INPE 26, Cap. 03, p. 01, 1999).

As imagens obtidas pela varredura eletro-óptica serão registradas a partir da
inserção de pontos de controle no interior das imagens.
Os pontos de controle são pontos de coordenadas conhecidas que são
utilizados para posicionar as imagens, ou arquivos vetoriais, a partir da relação entre
24 INPE - SPRING 3.3: Apostila de Curso - Aula 3: Registro de Imagens,
http://www.dpi.inpe.br/spring, São Paulo, 1999.
25 Ibid, p. 1.
26 Ibid, p. 1.

p. 1,

Edson Capitanio

54

a coordenada local de um ponto na imagem e a coordenada geográfica que este
ponto representa.
Os pontos de controle serão inseridos no cruzamento de linhas verticais e
horizontais da malha UTM, próximos aos cantos e nos cruzamentos próximo ao
meio da imagem.
Registro de Imagem.
Sequência de comandos para georreferenciamento de imagens através da
interpolação e reamostragem a partir de pontos de controle, pontos de coordenada
conhecida.
Determinação da Distorção.
Verificação na tela do computador com a verificação das coordenadas das
intersecções da malha de coordenadas UTM, na imagem em comparação com as
coordenadas observadas no mapa em papel.
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3.3.2.1.3. Digitalização e cadastro de atributos dos elementos de planimetria e
temas associados ao projeto.

Elemento planimétrico:

Descrição:

Logradouros:

Os logradouros serão digitalizados como polilinhas. Os logradouros
serão digitalizados considerando um eixo entre as quadras colocando
elementos do tipo segmento de reta para cada quadra da rua. Os
trechos de logradouros serão compostos pelos seguintes atributos: tipo
do logradouro e nome do logradouro;

Lotes:

Os lotes serão digitalizados como polígonos e possuirão como atributo
uma chave de identificação e área calculada internamente ao sistema.
Eles serão digitalizados a partir da carta de Zoneamento urbano que
acompanha, em anexo, à lei 4446/96.

Quadras:

As quadras serão obtidas por processo de concatenação de áreas a
partir dos lotes gerando polígonos e possuirão como atributo uma
chave de identificação e área calculada internamente ao sistema. Elas
serão digitalizadas a partir da carta de Zoneamento urbano que
acompanha, em anexo, à lei 4446/96.

Hidrografia:

A hidrografia será digitalizada em níveis de informação, segundo a
denominação da Legislação Estadual: Lei 898/75 e Lei 1172/76.

Cursos d'água:

Afluentes primários ou secundários do Reservatório Billings.
Considerando como afluentes primários: “os cursos d'água
diretamente tributários dos reservatórios públicos, existentes e
projetados ...” Lei 1172/76, Art. 2o., parágrafo único, item 1o. Os
cursos d'água serão digitalizados como polilinhas.

Lagos:

Os Lagos serão digitalizados como polígonos.

Reservatórios:

O Reservatório será digitalizado como polígono.

Vegetação:

Mata: As Matas serão digitalizadas como polígonos.
Campos Naturais: Os Campos Naturais serão digitalizados como
polígonos.
Várzea: As Várzeas serão digitalizadas como polígonos.

Rede Elétrica:
Zonas da
4446/96:
Classe A

Lei

Linhão: O Linhão será digitalizado como polígono.
Municipal O Zoneamento Municipal de São Bernardo do Campo será digitalizado
como polígono.
A Classe A \vila Riacho Grande será digitalizada como polígono.

Quadro 5 Temas extraídos das cartas SCM e anexa à Lei Mun. 4446/96.

3.3.2.2. Cálculo das áreas, ou faixas, de influência da hidrografia, segundo
Legislação Federal e Estadual.

Todas as áreas, ou faixas, de influência serão processadas através da
geração de um mapa de distâncias num MNT, com posterior fatiamento das faixas
correspondentes às áreas de interesse.
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Faixas de 30 metros no entorno dos cursos d'água, incluindo rios de 1a.
Categoria e rios Secundários com até 10 metros de largura, segundo o Código
Florestal (Lei Federal 4771/65), Art. 2o., item “a”, sub-item “1”;
Áreas de 50 metros no entorno das nascentes, incluindo nascentes de rios de
1a. Categoria e de rios Secundários, segundo o Código Florestal 4771/65, Art. 2o.,
item “c”;
Faixas de 50 metros no entorno dos limites máximos dos reservatórios,
segundo a Lei Estadual 1172/76, Art. 2o., inciso II.
3.3.2.3. Geração do mapa de declividade através de um Modelo Numérico de
Terreno.

Digitalização das Curvas de Nível das Cartas 3222-81 e 4211-81 do SCM,
como polilinhas com elevação.
“O termo modelo numérico de terreno é utilizado para denotar a representação
quantitativa de uma grandeza que varia continuamente no espaço” (CÂMARA et al.27, p.
8, 1999).
Classes28:
Características de ocupação:
0 a 10 %

Ocupação permitida sem restrições;

10 a 20 %

Ocupação permitida sem restrições;

20 a 30 %

Ocupação permitida sem restrições;

30 a 60 %

Loteamento mediante licença especial de projeto, Lei Federal 6766/79,
Art. 3.

maior do que 60 %:

É considerada área de 1a. Categoria, pela Lei Estadual 1172/76, Art. 2,
item 7o. Para esta classe deverá ser feito um modelo numérico de
terreno à parte, pois a Legislação Estadual, 1172/76, Art. 2o., determina
que a declividade superior a 60%, deve ser “calculada a intervalos de 100
metros a partir do nível de água máximo dos reservatórios públicos
existentes e projetados e dos limites do álveo dos rios, sobre as linhas de
maior declive” (Para atendimento deste item deveria ser elaborado um
Modelo Numérico de Terreno com pixel no valor de 100 metros por 100
metros, de resolução. As áreas com resposta positiva ao parâmetro:
declividade maior que 60%, seriam isoladas num arquivo à parte para
posterior junção às outras classes de declividade), porém para efeitos
desta pesquisa optou-se por adotar todas as declividades superiores a
60% como áreas de 1a. Categoria.

Quadro 6 Classes de declividade adotadas.

27 CÂMARA, G., BARBOSA, C. C. F., DAVIS, C., FONSECA, F. - Fundamentos de
Geoprocessamento:
Cap.
2
Conceitos
Básicos
em
Geoprocessamento.
Http://www.dpi.inpe.br/cap2.pdf, Cachoeira Paulista: p. 8, 1999.
28 ROSS, J. L. S. - Análise empírica da fragilidade dos Ambientes Naturais e Antropizados - Lab. De
Geomorfologia - Depto. De Geografia – USP, São Paulo: p. 66, 1993.
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Após a elaboração das faixas de influência e matriz de declividades as duas
matrizes foram concatenadas criando uma terceira matriz temática com informações
de restrição ao uso e ocupação.
Classes adotadas para restrição à ocupação
Área não edificável Lei Estadual 898/75 e 1172/76.
Área não edificável Lei Federal 4771/65.
Área não edificável Linhão.
Área edificável com restrições Lei Federal 6766/79.
Reservatório.
Lago.
Quadro 7 Classes adotadas para restrição à ocupação.

As classes de restrição foram definidas segundo critérios estabelecidos a
partir da interpretação da legislação federal, estadual e municipal.
A "área não edificável Lei Estadual 898/75 e 1172/76" corresponde às áreas
de 1a. Categoria (áreas de preservação ou non aedificandi) descritas no artigo 2o.
da Lei Estadual 1172/76 e incluem: "vegetação primitiva", áreas com declividade
superior a 60% e inferior a 100% (45 graus).
A "área não edificável Lei Federal 4771/65" corresponde as áreas descritas
no "Código Florestal" como: "de preservação permanente". Correspondem às faixas
50 metros para corpos d'água (lagos e reservatórios) e nascentes, 30 metros para
os cursos d'água, e declividades superiores a 45 graus.
As faixas de linhão (linha de transmissão de energia elétrica), são
propriedades não edificáveis.
As "áreas edificáveis com restrição Lei Federal 6766/79" correspondem as
áreas com declividades entre 30 % e 60 %. A Lei Estadual 8328/75 regulamenta a
ocupação em declividades superiores a 30 % já desde 1975 e por isso todas as
edificações posteriores a 1975 e com inclinação do terreno superior a 30 %,
entraram nesta condição.
O reservatório e os lagos também correspondem a áreas não edificáveis.
Os lotes da Zona residencial ZR-III que invadem área da ZPE foram
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classificados a parte através de algoritmo inserido diretamente na carta síntese de
uso, permissões e transgressões de ocupação.
3.3.3. Aplicação de técnicas do Sensoreamento Remoto, sobre a área de
estudo.

As técnicas de Sensoreamento remoto estão, em geral, associadas a
utilização de dispositivos que captam respostas da interação da radiação
eletromagnética com os objetos da superfície terrestre.
“Uma imagem digital pode ser definida por uma função bidimensional, da intensidade de
luz refletida ou emitida por uma cena, na forma I(x,y); onde os valores de I representam,
a cada coordenada espacial (x,y), a intensidade da imagem nesse ponto. Essa
intensidade é representada por um valor inteiro, não-negativo e finito, chamado “nível de
cinza”. A cada ponto imageado pelos sensores, corresponde a uma área mínima
denominada pixel (picture cell), que deve estar geograficamente identificado e para o
qual são registrados valores digitais relacionados a intensidade de energia refletida em
faixas (bandas) bem definidas do espectro eletro-magnético”. (INPE29,p.01., 1999).
“Uma imagem digital é formada a partir da transformação da energia registrada pelo
sensor em uma representação numérica (matriz), que pode ser definida como um
conjunto de elementos discretos de informação (pixels). Cada pixel correspondente a
uma pequena área imageada no terreno, possui um valor digital, normalmente referido
como nível de cinza, que representa a intensidade de energia refletida e/ou emitida pelos
objetos presentes naquela área” (SCHMIDLIN30, p. 19, 1994).

Todo corpo com temperatura absoluta acima de zero graus kelvin emite
radiação eletromagnética sendo assim considerado uma fonte de radiação.
“A radiação eletromagnética é gerada por ondas produzidas pela oscilação ou aceleração
de uma carga elétrica. As ondas eletromagnéticas possuem ambas componentes elétrica
e magnética. A radiação eletromagnética pode ser distribuída em um contínuo que se
estende desde as ondas de frequência extremamente alta (comprimento de onda curto)
até as ondas de frequência extremamente baixa (comprimento de onda longo),
constituindo o espectro eletromagnético”31(HAMBURGER, 1997).

Quando uma onda eletromagnética atinge um objeto ocorre um processo de
transferência de energia da radiação para o objeto. Esse objeto pode absorver,
refletir ou refratar essa radiação, interagindo e provocando emissão de radiação em
outros comprimentos de onda. O Sol pode ser considerado a principal fonte de
emissão de energia eletromagnética a ser utilizado para o Sensoreamento Remoto
29 INPE – SPRING 3.3: Apostila de Curso – Aula 2, p.1, http://www.dpi.inpe.br/spring, Cachoeira
Paulista: 1999.
30 SCHMIDLIN, D. - Sensoreamento Remoto: Captura da Informação Espacial - In: Fator GIS No. 05,
Ed. Sagre, Curitiba, p. 19, 1994.
31 HAMBURGUER, D. S., et al. - Princípios de Sensoreamento Remoto - In: Programa de
Transferência de Tecnologia. Vol. I. Apostila elaborada por SABESP e Escola Politécnica da USP,
São Paulo, p.3, 1997.
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(NOVO, p.12, 1988)32. O pico de emissão de radiação eletromagnética pelo Sol está
entre os comprimentos 0,4 micrometros e 0,7 micrometros que é a banda de
comprimentos perceptíveis pela visão humana.
“As fontes de radiação caracterizam-se por seu espectro de emissão ao longo do
espectro de radiação eletromagnética. A radiação solar caracteriza-se pela máxima
emissão na região visível do espectro eletromagnético” (NOVO, op. cit., p.19, 1988)33.

Como já citado, as radiações visíveis tem comprimentos de onda que vão de
0,38 micrometros até 0,76 micrometros podendo delimitar faixas aproximadas de
comprimentos para as cores do arco-iris:

Quadro 8

Cor

Banda de comprimentos

Violeta

0,38 - 0,45 micrometros

Azul

0,45 - 0,50 micrometros

Verde

0,50 - 0,57 micrometros

Amarelo

0,57 - 0,59 micrometros

Laranja

0,59 - 0,61 micrometros

Vermelho

0,61 - 0,76 micrometros

Faixa do visível no espectro eletromagnético. Fonte: MARTINELLI, M. - Curso de

Cartografia Temática - p. 22, 1991.

MARTINELLI

34

(1991) explica a teoria científica para visualização das cores

de YOUNG-HELMHOLTZ:
“o olho humano obteria a sensação da cor mediante a excitação de três tipos de cones
retinianos sensíveis às três principais regiões da porção visível do espectro de radiações
eletromagnéticas: as regiões do azul-violeta, do verde e do vermelho. Quando há excitação de apenas
um cone formam-se, alternadamente, as cores fundamentais: azul-violeta, verde e vermelhoalaranjado. Quando há excitação de dois cones forma-se, alternadamente, as cores primárias: cyan,
yellow e magenta”.

32 NOVO, E. M. L. M. - Sensoreamento Remoto: Princípios e aplicações. Ed. Edgard Blücher, 2. ediç.,
São Paulo, p. 12, 1988.
33 Ibid. p.19.
34 MARTINELLI, M. - Curso de Cartografia Temática - Ed. Contexto, São Paulo, p. 23, 1991.
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A utilização de fotografias aéreas coloridas, baseia-se no fluxo radiante solar
refletido, nos comprimentos de onda da região do visível do espectro
eletromagnético. Pode-se utilizar de sensores capazes de registrar comprimentos
maiores que 6 micrometros, para identificação do fluxo termal emitido pela
superfície terrestre, são os chamados: sensores infravermelho.
3.3.3.1. Inserção
ortofotocarta.

das

fotografias

aéreas

para

composição

de

uma

A base cartográfica utilizada neste projeto utilizará uma imagem de
background com o mosaico de ortofotos (ou ortoimagens) aéreas georreferenciadas
da área de estudo, com resolução de 50 cm (tamanho do pixel).
A fotografia aérea possui projeção perspectiva e está geometricamente
relacionada com o tipo de câmera utilizada para sua obtenção. Geralmente, o eixo
da câmera aponta para baixo em posição vertical com relação ao terreno.
Existem elementos de variáveis que alteram a composição das imagens
fotográficas, permitindo diferentes tipos de interpretação do terreno: elementos que
podem ser estabelecidos e controlados, tais como: tipo de filme; tipo de filtro; ângulo
e distância focal da lente e altura de vôo.
“A fotografia aérea é um registro instantâneo dos detalhes do terreno que se determina,
principalmente pela distância focal da lente da câmera, pela altura de vôo do avião no
momento da exposição e pelo filme e filtros usados. Pode-se, também, defini-la como um
combinado de imagens fotográficas, que reúnem os elementos de reconhecimento
usuais para a interpretação” (RAY35,p.2, 1963).

O filme pode ser confeccionado de maneira a permitir apenas a sensibilidade
a determinadas faixas do espectro visível ou infra-vermelho. Para utilização com
Sensoreamento Remoto pode-se utilizar filmes do tipo: Pancromático (Preto e
Branco); Infravermelho Preto e Branco; Filmes coloridos; Filmes infravermelhos
coloridos (NOVO36, p.67, 1988).
Os filmes Pancromáticos registram em tons de cinza a banda espectral
35 RAY, Richard G. - Fotografias Aéreas na Interpretação e Mapeamento Geológico - Traduzido do U.
S. Geologicol Survey Professional Paper 373/1960 por Jesuíno Felicíssimo Jr., São Paulo: I.G.G.,
1963
36 NOVO, E. M. L. M. - Sensoreamento Remoto: Princípios e aplicações. São Paulo: Ed. Edgard
Blücher, 2. ediç., p. 67, 1988.
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correspondente a região espectral do visível, de 0,38 micrometros até 0,72
micrometros;
Os filmes Infravermelhos Preto e Branco registram comprimentos de 0,36
micrometros até 0,90 micrometros. E para se obter apenas o registro das radiações
infravermelhas é necessário utilizar filtros que bloqueiem o registro de radiações da
região espectral do visível.
Os filmes coloridos podem ser do tipo positivo ou negativo, os positivos
geram os slides os negativos geram, no papel, a fotografia colorida.
Os filmes infravermelho coloridos registram trechos do espectro infravermelho
em tons falsa-cor para realçar determinados elementos do meio físico pelos quais
se tem interesse.
O registro dos comprimentos de onda selecionados, que pode ser estipulado
pela escolha do tipo de filme ou pela utilização de filtros, cria uma imagem com
alterações de tom, podendo diferenciar determinados elementos topográficos.
Quando se utiliza filme pancromático convencional é comum utilizar um filtro de cor
amarelo intenso (menos-azul) que permite a captura dos alvos nas cores verdeazulada, amarela, laranja e vermelha (RAY, p. 2, 1963).
Quando se utiliza filme colorido, geralmente, utiliza-se do espectro visível
completo. As cores são obtidas através da utilização de camadas sensíveis a
determinadas faixas de comprimentos de onda sobre uma base do filme fotográfico.
Uma primeira camada sensível a radiação da faixa do azul (imagem positiva
amarela), um filtro amarelo (retendo a radiação azul), uma segunda camada
sensível a radiação verde (imagem positiva magenta) e uma terceira camada
sensível a radiação vermelha (imagem positiva cyan).
O ângulo da lente da câmera representa o ângulo do vértice do cone de
imagem invertida passando através da lente. O ângulo da lente afeta indiretamente
a adição de paralaxe nas fotografias. Quanto maior o ângulo da lente, maior a altura
do vôo, e menor a paralaxe na fotografia.
A distância focal está relacionada com a altura do vôo na determinação da
escala da fotografia. A escala é igual à razão da distância focal pela altura de vôo.
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A composição de ortofotocartas é uma alternativa aos procedimentos para
atualização cartográfica.
BUENO e ROBBI37 (1994) colocam a utilização de procedimentos de
atualização cartográfica com a utilização de fotografias aéreas ou imagens de
satélite como sendo o meio com mais vantagens do tipo custo benefício:
“A comparação de fotografias ou imagens de satélite com o mapa desatualizado deve ser
feita com o uso de processo que permita sobrepor a nova imagem ao mapa existente, o
que pode ser feito por via óptica ou computacional”.

As autoras comparam, neste artigo, a utilização de fotografias aéreas ou
imagens de satélite por meios convencionais ou por meios computacionais, para
atualização cartográfica.
No meio convencional, a atualização é feita observando a fotografia ou a
imagem em papel e editando as novas feições sobre o mapa em papel. Este
procedimento proporciona menor precisão. Como alternativa neste meio, pode-se
indicar as novas feições e depois, realizar a estéreo-restituição para fazer o
mapeamento atualizado.
No meio digital, utiliza-se ortofotocartas para revisão sobrepondo-se a
imagem fotográfica transformada, de projeção cônica para projeção ortogonal e o
mapa digital e editando-se o mapa diretamente sobre a imagem dando mais
precisão as alterações.
Como destacam LUNETTA et al.

38

(1991), o conhecimento e controle do erro

dentro da entrada, processamento e análise da informação é um detalhe
indispensável para a confiabilidade de qualquer sistema gestor territorial. Executar
operações de análise de dados espaciais com dados de acurância desconhecida,
ou com tipos de erros incompatíveis, produzirá um produto com baixa confiabilidade
e de uso restrito no processo de tomada de decisão.
“O processo de integração de dados de sensoreamento remoto em um GIS, usualmente,
inclui os seguintes procedimentos analíticos: aquisição de dados, processamento de
dados, análise de dados, conversão de dados, averiguação de erro, e apresentação do
37 BUENO, D. M., ROBBI, C. - Atualização: Vital para o mapeamento. - In: Fator GIS No. 04, Curitiba:
Ed. Sagre, p. 16, 1994.
38 LUNETTA, R. S., et al. - Remote Sensing and Geographic Information System Data Integration:
Error Sources and Research Issues. In: Photogrametric Engineering & Remote Sensing, Vol. 57,
No. 6, Junho de 1991, p. 677, Danvers, EUA, 1991
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produto final. Erros podem ser transferidos de uma etapa do processo para a próxima
etapa, tornando desconhecida a margem de erro manifestada no produto final. Erros
podem se acumular através dos processamentos dos dados, podendo ser sombreados
por outros erros de maior magnitude. As fontes potenciais de erro que podem existir no
fluxo do processamento dos dados está ilustrado na figura abaixo. Embora o fluxo típico
de processamento que está mostrado em uma direção horária, bidirecional e cruzando
elementos o fluxo de processamento modelizado é possível. Por exemplo, a conversão
de dados normalmente ocorre após a análise dos dados. Todavia, em alguns casos a
conversão pode ocorrer na forma de raster-to-raster (redimensionamento do tamanho do
pixel) ou vector-to-raster”.(LUNETTA et al., p. 677, 1991).

Figura 10 Fluxo cumulativo de erro. Fonte: LUNETTA et al., Photogrametric Engineering &
Remote Sensing, Vol. 57, p. 678, 1991.
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3.3.4. Aquisição e entrada de dados. Imagens georreferenciadas geradas a
partir de fotografias aéreas.

3.3.4.1. Conversão das fotografias aéreas do meio analógico, papel, para o
meio digital/magnético.

Varredura eletro-óptica das fotos do levantamento aerofotogramétrico de
1997, correspondente à área de estudo.
A varredura eletro-óptica será executada com a utilização de um sensor
“scanner” da marca: Simplex, modelo VIDEOCOMPO, com resolução máxima de
600 dpi, com capacidade de captação de radiações refletidas e ou emitidas na faixa
do espectro eletromagnético do visível.
Imagens resultantes:
A composição das matrizes de pixels é explicada por CÂMARA et al.,1999:
“Obtidas por satélites, fotografias aéreas ou 'scanners' aerotransportados, as imagens
representam formas de captura indireta de informação espacial. Armazenadas como
matrizes, cada elemento de imagem (denominado 'pixel') tem um valor proporcional à
energia eletromagnética refletida ou emitida pela área da superfície terrestre
correspondente.” (CÂMARA et al.39, p. 9, 1999).

Através da varredura serão extraídas imagens de 24 bits, compostas por três
bandas: R, G e B de 256 valores (8 bits). Mostra as cores dos pixels através da
composição aditiva dos valores de cores fundamentais.
Determinação da Resolução (tamanho do pixel).
As imagens serão geradas em resolução de 600 dpi. Resolução máxima do
instrumento de varredura eletro-óptica.
3.3.4.2. Georreferenciamento das imagens do vôo aerofotogramétrico.

Para georreferenciamento das imagens do vôo aerofotogramétrico, será
necessário adquirir pontos de controle, distribuídos por toda a extensão das
39 CÂMARA, G., BARBOSA, C. C. F., DAVIS, C., FONSECA, F. - Fundamentos de
Geoprocessamento:
Cap.
2
Conceitos
Básicos
em
Geoprocessamento.
Http://www.dpi.inpe.br/cap2.pdf, Cachoeira Paulista:, p. 9, 1999.
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imagens. Estes pontos de controle refletirão localizações identificadas nas
informações digitalizadas, como: cruzamentos do sistema viário, vértices em
quadras e quaisquer outras informações que sejam reconhecidas nos elementos
vetoriais e na imagem simultaneamente.
Nem sempre o registro adequa satisfatoriamente as imagens aos vetores.
Nesse caso, pode ser interessante a utilização de um segundo registro a partir da
imagem gerada no primeiro registro, o que pode também determinar perda de
resolução.
3.3.4.3. Balanceamento do histograma de distribuição de valores de R, G e B
para as imagens das fotografias aéreas.

Homogeneização de contraste e brilho entre as fotografias aéreas.
Preparando estas para a composição do mosaico.
3.3.4.4. Composição
georreferenciadas.

do

mosaico

de

imagens

aerofotogramétricas

O mosaico de imagens georreferenciadas é um procedimento de adição de
imagens georreferenciadas gerando uma imagem, cuja área é a somatória das
áreas das outras imagens.
3.3.4.5. Classificação sub-supervisionada da imagem, para obtenção de uso e
cobertura do solo.

A classificação é um procedimento para identificação de padrões e objetos
homogêneos obtendo informações generalizadas da imagem. Obtendo um mapa de
pixels com classes que expressam o resultado do procedimento.
Para esta classificação é necessário coletar amostras das classes escolhidas,
pixels representativos das classes.
A técnica de classificação utilizada será a Máxima Verossimilhança, é uma
técnica de classificação “pixel a pixel”, que considera os pixels isolados para
encontrar regiões homogêneas a partir ponderação das distâncias entre médias dos
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níveis digitais das classes definidas pelas amostras escolhidas, utilizando
parâmetros estatísticos.
“Os conjuntos de treinamento (amostras de classe) definem o diagrama de dispersão das
classes e suas distribuições de probabilidade, considerando a distribuição de
probabilidade normal para cada classe do treinamento” (INPE 40, Cap. 5, p. 1, 1999).

Verificação de campo para comprovação de uso da classificação.
A elaboração de croquis de ocupação foi necessária, para posterior
verificação da classificação sub-supervisionada.
A edição da Classificação foi apoiada na validação de campo e na utilização
de folhas do GEGRAM, para o Bairro Estoril, cartas topográficas em escala 1:2.000.
Para obtenção de informações sobre ocupação anteriores a 1954 e 1973, data da
restituição das cartas utilizadas.
As classes de uso e cobertura do solo apresentadas foram uma adaptação
das classes encontradas nas fontes cartográficas utilizadas (1:10.000 SCM, 1:2.000
GEGRAM).
As áreas edificadas foram adotadas considerando a época de construção,
adotando intervalos de tempo para verificar, em caso de irregularidade, se a
edificação é anterior ou posterior à lei.
Indústrias, depósitos de lixo, entulho ou de produtos químicos ou áreas
suburbanas representam usos nocivos da propriedade e foram divididas em classes.
As áreas de sítios, chácaras ou lotes com baixa densidade de ocupação
(casas de fim de semana ou habitações de alto padrão social), são agrupadas numa
mesma classe por se tratarem de áreas com espaços livres, com boa infiltração de
águas pluviais, uso legalmente aceito pela legislação em áreas de mananciais. Essa
classe não inclui as edificações dentro dessas áreas, as edificações foram
classificadas isoladamente para aplicar legislação.
Clubes ou áreas de recreação correspondem a áreas destinadas ao lazer,
permitadas em áreas de mananciais.
40 INPE - SPRING 3.3: Apostila de Curso - Aula 5: Classificação, p. 1, http://www.dpi.inpe.br/spring,,
Cachoeira Paulista: 1999.
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Áreas de cultivo e classes de cobertura vegetal identificadas foram adotadas
por fazerem parte dos usos aplicados à área de estudo e reconhecidos pela
legislação.
Vias públicas e corpos d'água foram acrescentados a classificação para
identificar sistema viário e elementos do sistema hidrográfico.
Classes de Uso e Cobertura do solo examinadas:
Indústria, depósito de lixo, entulho ou produtos químicos;
Área edificada posterior à 1973;
Edificação posterior a 1954 e anterior à 1973;
Edificação anterior à 1954;
Área suburbana;
Área aberta;
Sítio, chácara ou edificação de baixa densidade de ocupação;
Clube e área de recreação;
Área de cultivo;
Campo ou arbustos;
Mata;
Várzea;
Reservatório;
Lago;
Vias Públicas;
Solo Exposto.
Quadro 9 Classes de uso e cobertura do solo examinadas.

3.3.5. Composição das cartas analíticas de uso e cobertura do solo e de
aplicação da legislação de restrições de uso e ocupação do solo

A composição das matrizes para gerar as cartas analíticas, necessita de
operações booleanas, matemáticas e de reclassificação. Para efetuar todas essas
operações o SPRING possui uma linguagem de manipulação de matrizes chamada
LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento ALgébrico).
A estrutura do programa em LEGAL possui três partes:
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declarações: onde se declaram as variáveis. Essas podem ser
matrizes do tipo Temático, Numérico ou Imagem e são associadas às
categorias onde se armazenam os planos de informação;

•

instanciação: possui dois operadores possíveis, RECUPERE ou
NOVO. Esses operadores são responsáveis pela associação de uma
variável a um plano de informação da categoria associada a essa
variável ou geração de um novo plano de informação em uma
categoria;

•

operações: são responsáveis por cálculos nas matrizes gerando
transformações, operações booleanas, operações matemáticas, todas
com

representação

espacial,

ou

operações

estatísticas

com

representação de resultados em tabelas ou valores resultantes
expressos num texto. Transformações podem ser de três tipos:
RECLASSIFIQUE, transforma classes existentes em uma matriz
temática para outras classes de outra matriz temática; PONDERE,
transforma uma classe de uma matriz temática em valor numa matriz
numérica; FATIE, transforma um valor, ou intervalo de valores, de uma
matriz numérica para uma classe de uma matriz temática; Operações
booleanas, utiliza o operador ATRIBUA gerando resultados do tipo
verdadeiro ou falso e operadores de intersecção (e lógico), de união
(ou lógico), negação, complemento, ou comparação de valores
identificando maior, maior ou igual, menor, menor ou igual, igual,
diferente; operações matemáticas, operações aritméticas: de soma,
subtração, multiplicação ou divisão, funções matemáticas: seno,
cosseno, tangente, arco tangente, logaritmo, exponencial, raiz
quadrada, ou relações: menor que, maior que, menor ou igual, maior
ou igual, igual ou diferente.
Serão utilizados algoritmos em LEGAL (anexos) para reclassificar uso e
cobertura do solo, fatiar modelos numéricos de terreno e expressões booleanas
para compor as matrizes finais de "uso e cobertura do solo", de "restrições de uso e
ocupação do solo" e "uso, permissões e transgressões de ocupação".
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Escolha das Cores para a Legenda.
A escolha das cores para a legenda seguiu a matriz demonstrada a seguir:
Maior
intervenção
humana

Menor
intervenção
humana
Quadro 10 Matriz de cores segundo o nível de intervenção humana, CAPITANIO, 2000.

3.3.5.1. Carta de uso e cobertura do solo.

A carta de uso e cobertura do solo será elaborada a partir da classificação
sub-supervisionada do uso e cobertura do solo nas imagens das fotografias aéreas,
contando com o controle pela verificação de campo.
3.3.5.2. Carta de aplicação da legislação de restrições de uso e ocupação do
solo.

A elaboração da carta de aplicação da legislação de restrições de uso e
ocupação do solo, ocorrerá através da sobreposição das áreas de influência,
determinadas pela legislação federal, estadual e do zoneamento proposto pela
legislação municipal, associada a base cartográfica digital e ortoimagem gerada com
o mosaico das imagens georreferenciadas das fotografias aéreas.
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3.3.5.3. Carta síntese com uso, permissões e transgressões de ocupação.

A elaboração de uma carta síntese, ocorrerá com a indicação da
compatibilidade entre o uso, permissões e transgressões de ocupação.
As classes da carta síntese foram definidas após o processamento e
composição das matrizes de uso e cobertura e de restrições de uso e ocupação do
solo.
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4. Execução e descrição dos procedimentos.

A execução dos procedimentos de geoprocessamento propostos na cadeia
técnica iniciou-se em fevereiro de 2000 tendo seu término no final do

mês de

novembro, do mesmo ano.
Antes de iniciar os procedimentos propostos foi elaborado um fluxograma.
Baseado na cadeia técnica esquematizada o gráfico representou as fontes de
informações adquiridas, os processos e decisões realizados durante a execução e
os dados e produtos gerados no sistema. Esse fluxograma veio a facilitar o controle
sobre o que já havia sido executado e o que faltava ser executado durante o
andamento do trabalho, além ajudar a manter o trabalho sob uma linha de conduta
fixa, evitando desvios do rumo dos processamentos e dúvidas sobre direções a
serem tomadas.
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Legenda:

Processo

Representa atividade, um processamento ou ação executada dentro do
sistema.

Decisão

Representa a tomada de decisão sobre um processo que deve ser
executado.

Entrada
Saída

Representa Informação que vai entrar ou sair do sistema.

Documento

Símbolo utilizado para informações documentais geradas no sistema.

Coleção de
Documentos

Terminal

Símbolo que representa coleção de documentos, como no caso dos temas
vetoriais.

Inicia ou termina o sistema

Figura 11 Componentes do fluxograma. Fonte: Smartdraw 2.0 Help File.
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Início
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Cursos d'água

Imagens do
Pré-Registro
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Lagos
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definitivos de
Controle

Lagos
União das
Matrizes

Classe A
Vetores dos Elementos
Topográficos

Mata

Matriz de Restrições à
Ocupação

Matriz de Uso e
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Classificação

Intersecção de Matrizes
(Algoritmos em
LEGAL)

Arruamento

Conversão da
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Reservatório

Matriz de Uso,
Permissões e
Transgressões de Uso

Edição

Composição do Layout da
Carta de Uso, Permissões
e Transgressões de Uso
(SCARTA)

Definição
das
amostras de
cobertura do
solo

1a. Edição da
Classificação

Lagos

Composição do Layout
da Carta de uso do
Solo (SCARTA)

Georreferenciamento

Classificação
sub-supervisionada do
Uso e Cobertura do solo

2a. Edição da
Classificação
Composição do Layout
da Carta de Restrições à
Ocupação (SCARTA)

Imagens
Georreferenciadas

Mosaico

Imagem do
Mosaico

Validação de
Campo

2a. Validação
de Campo

Cartas GEGRAN:
1954,1973
Carta de Uso e
Cobertura do Solo

Carta de Uso,
Permissões e
Transgressões de Uso

Carta de Restrições
à Ocupação

Figura 12 Fluxograma das etapas da cadeia técnica examinada. CAPITANIO, 2000.
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4.1 Execução da aquisição e processamento dos dados obtidos

4.1.1. Aquisição dos dados de topografia

O início dos procedimentos de aquisição dos dados de topografia ocorreu, em
fevereiro de 2000, com a varredura das cartas obtidas na SMA e na Prefeitura de
São Bernardo do Campo, esse procedimento necessitou de processamento externo,
devido a necessidade de utilização de um equipamento do tipo scanner em formato
A0 e demorou, aproximadamente meia hora. A varredura em si demorou alguns
minutos (aproximadamente 2 minutos para as três cartas), o transporte dos dados e
a gravação do compact disk foram responsáveis pela demora adicional.
Varredura eletro-óptica das cartas 1:10.000: 3222/81, 4211/81 e

1:5.000:

4446/96 gerou arquivos TIF (Tagged Image Format) com 600 dpi e pixel de
aproximadamente

20x20

cm

de

resolução

para

a

escala

1:5.000

e

aproximadamente 40x40 cm na escala 1:10.000.
Importação das imagens no IMPIMA 3.3: As imagens formato TIF foram
importadas com resolução de 1 m2, por célula, para as cartas escala 1:10.000 e 50
por 50 cm, por célula, para carta escala 1:5.000. O motivo desta diferença entre a
resolução da escala 1:10.000 em relação a escala 1:5.000 é a qualidade resultante
da imagem e o tamanho do arquivo. A carta 1:5.000 sofre degeneração dificultando
identificação de texto com resolução de 1 m o que não ocorre com as cartas
1:10.000.
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Figura 13 Imagem reduzida da Carta 3222/81 do Sistema Cartográfico Metropolitano - SCM.
Escala do documento original 1:10.000.

Figura 14 Imagem reduzida da Carta 4211/81 do Sistema Cartográfico Metropolitano - SCM.
Escala do documento original 1:10.000.
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Imagem reduzida da Carta Anexa a Lei Municipal 4446/96, escala do

documento original 1:5.000.

As imagens importadas no software INPE-IMPIMA 3.3 são gravadas no
formato GRB. Formato adequado para o georreferenciamento no software INPESPRING 3.3.
4.1.2. Georreferenciamento das imagens das cartas 1:10.000 e 1:5.000.

Etapas do georreferenciamento, no SPRING 3.3:
"

Coleta dos Pontos de Controle: Nessa etapa foram escolhidos os
elementos com coordenadas conhecidas nas cartas SCM, optando-se
pela distribuição dos pontos de controle sobre a malha UTM, coletando
quatro pontos de controle nos extremos da malha e quatro pontos
próximos ao centro da imagem.

"

Definição da equação de mapeamento: Equação de primeiro grau;

"

Definição do processo de interpolação: Vizinho mais próximo;

As imagens das cartas 1:10.000 geradas pelo georreferenciamento foram
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arquivadas na categoria SCM, sob os planos de informação: 3222-81; 4211-81; e
3222_4211-81 e a imagem gerada pelo georreferenciamento da carta 1:5.000 foi
arquivada na categoria 4446_96, sob plano de informação 4446_96.
Categoria
(imagem)
SCM

3222-81

Figura 16

4211-81

3222_4211-81

Categoria SCM e seus planos de

informação.

4.1.3. Digitalização dos temas das cartas 1:10.000 e 1:5000

Após a aquisição e georreferenciamento das imagens das cartas 1:5.000 e
1:10.000, ocorreu a digitalização dos temas encontrados nessas cartas, que seriam
necessários para a execução das etapas seguintes. Esse procedimento foi
executado, ainda, no SPRING 3.3 e teve a duração aproximada de 20 horas de
trabalho e foi iniciado ainda em fevereiro de 2000.
Segue uma descrição dos temas extraídos com local de arquivo (categoria e
plano de informação do SPRING).
Hidrografia.
Digitalização dos cursos d'água, nascentes, lagos e reservatório a partir da
folha 3222/81 e 4211/81 do SCM (Sistema Cartográfico Metropolitano). Esses temas
foram arquivados na categoria 3222_81, juntamente com o tema arruamento
complementar, referente as rodovias fora da área de estudo mas de importância
para referência de localização da área.
Os cursos d'água foram digitalizados como segmentos de reta e foram
arquivados no plano de informação "Curso_d_água". A representação gráfica desse
plano foi atribuída como linha de traçado contínuo e cor azul.
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As nascentes foram digitalizadas como pontos e foram arquivadas no plano
de informação "Nascente". A representação gráfica desse plano foi atribuída como
símbolo de círcunferência contínua e cor azul.
Os lagos foram digitalizados como polígonos e foram arquivados no plano de
informação "Lago". A representação gráfica desse plano foi atribuída como área de
borda contínua, sem preenchimento interior e cor cyan.
O "Limite Máximo de Reservatório", referente a cota altimétrica 746.5, está
representado nos documentos fonte, foi digitalizado como polígono e arquivado no
plano de informação "Reservatório". A representação gráfica desse plano foi
atribuída como área de borda contínua, sem preenchimento interior e cor cyan,
sutilmente mais escuro do que os lagos.

Categoria
(cadastral)
3222_81
Arruamento
Complementar

Curso d_água

Reservatório

Lago

Nascente

Figura 17 Categoria 3222_81 e seus planos de informação.

Figura 18 Mapa com os temas da categoria 3222_81.
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Os logradouros, arruamento, área de influência da linha de transmissão de
energia elétrica, perímetro da área de estudo e malha de articulação da grade UTM
foram digitalizados a partir da imagem da carta 1:5.000 e foram arquivados na
categoria 4446_96_cadastral.
Os logradouros foram digitalizados como segmentos de reta, representando
os eixos de logradouro e arquivados no plano de informação "Logradouros". Foram
atribuídos os nomes dos logradouros aos segmentos, através de relacionamento do
banco de dados gráfico com um banco de dados alfanumérico que armazena os
nomes. A representação gráfica desse plano foi atribuída como linha de traçado
contínuo e cor preta.
O arruamento, representando o meio fio das ruas, foi digitalizado como
segmentos de reta e arquivado no plano de informação "Arruamento". A
representação gráfica desse plano foi atribuída como linha de traçado contínuo e cor
cinza.
As faixas reservadas da linha de transmissão de energia elétrica (Linhão)
foram digitalizadas como polígonos e arquivadas no plano de informação "Linhão". A
representação gráfica desse plano foi atribuída como área de borda contínua, sem
preenchimento interior e na cor verde.
A articulação, representando a malha de coordenadas UTM, foi digitalizada
como segmentos de reta e arquivada no plano de informação "Articulação". A
representação gráfica desse plano foi atribuída como linha de traçado contínuo e cor
preta.
A área de estudo e o perímetro foram digitalizados como segmentos de reta e
arquivados

nos

planos

de

informação

"Área

de

Estudo"

e

"Perímetro",

respectivamente. A representação gráfica desses planos foi atribuída como linha de
traçado contínuo e vermelha.
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Categoria
(cadastral)
4446_96_cadastral

Articulação

Linhão
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Área de Estudo

Logradouros

Perímetro

Figura 19 Categoria 4446_96_cadastral e seus planos de informação

Figura 20 Mapa com os temas categoria 4446_96_cadastral

Os lotes e o limite de zona urbana foram digitalizados a partir da imagem da
carta 1:5.000 e arquivados na categoria 4446_96_temático.
Os lotes foram digitalizados como polígonos e arquivados no plano de
informação "Lotes". A representação gráfica desse plano foi atribuída como área de
borda contínua, sem preenchimento e na cor marrom.
O limite de zona urbana foi digitalizado como polígono e arquivado no plano
de informação "Zoneamento". A representação desse plano foi atribuída como área
de borda contínua, com preenchimento interior na cor magenta, para área urbana
"ZR-3" e sem preenchimento interior para Zona de Preservação Ecológica "ZPE".
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4446_96_temático

Lotes

Zoneamento

Figura 21 Categoria 4446_96_temático
e seus planos de informação

Figura 22 Mapa com os temas da categoria 4446_96_temático
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Vegetação (Mata, Várzea e Campos "Naturais"):
A digitalização da vegetação ocorreu a partir da folha 3222/81 e 4211/81 do
SCM, com espacialização da Lei Estadual 1172/76, e foi arquivada na categoria
"Legislação".
A mata foi digitalizada como polígono e arquivada no plano de informação
"SP 1172/76". A representação desse plano foi atribuída como área de borda
contínua, com preenchimento na cor verde.

Categoria
(temática)
Legislação

4771_Nascentes

SP 1172/76
Classe C

4771_Rios

SP 1172/76
Classe B

Faixas de Influência
Hidrografia e
Vegetação

Faixas de Influência
Hidrografia

SP 1172/76
Classe A

Linhão

SP 1172/76

Figura 23 Categoria Legislação e seus planos de informação. Além da vegetação, outros
planos de informação foram colocados nesta categoria, posteriormente, por exigência do
processamento.

Edson Capitanio

83

Figura 24 Mapa com os temas digitalizados a partir das cartas do SCM na
categoria Legislação

O término desta etapa de digitalização ocorreu em março de 2000.
4.1.4. Aquisição dos dados do aerolevantamento.

A aquisição dos dados do aerolevantamento ocorreu em março, de 2000,
com a varredura das fotografias aéreas e o pré-processamento das cores destas,
preparando para o georreferenciamento e demais processamentos da cadeia
técnica. Esta etapa durou cerca de 8 horas.
A varredura eletro-óptica das fotografias, do levantamento aerofotogramétrico
de 1997 da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo, foi realizada com a
utilização de um periférico de varredura, scanner. Todas as fotografias do vôo, onde
apareciam trechos da área de estudo, foram convertidas para imagens, num total de
10 fotos. Fotos: 95, 96, 97, 132, 133, 134, 153, 154, 174, 175, 176.
O balanço e equalização do histograma de cores foi realizado no software
Corel - PhotoPaint 6.0, software recebido juntamente com o scanner. Esse préprocessamento serviu para tornar as fotografias aéreas o mais semelhantes
possível em termos de brilho e contraste.
Após a aquisição e pré-processamento ocorreu a importação das imagens no
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software SPRING-IMPIMA 3.3.
4.2. Processamento das imagens

4.2.1. Georreferenciamento
fotografias

das

imagens

geradas

pela

varredura

das

O Georreferenciamento de todas as imagens das fotografias aéreas foi
executado nos meses de abril, maio e junho de 2000, no INPE-SPRING 3.3, em
duas etapas: "pré-registro", onde foi posicionada a imagem sobre a área de estudo
preparando para o "registro final", onde ocorreu a sobreposição entre as imagens e
os vetores extraídos da cartografia oficial, que devem coincidir em coordenadas. O
pré-registro levou, aproximadamente, 10 horas para ser executado em todas as
imagens e o registro final levou, aproximadamente, 160 horas para ser executado
em todas as fotos contando o tempo para selecão das fotos com menores
distorsões, que posteriormente compuseram o mosaico.
O pré-registro foi executado em três fases:
Coleta dos pontos de controle para pré-registro: a coleta dos pontos de
controle foi efetuada através de identificação de coordenadas de elementos nos
vetores digitalizados, a partir das cartas 3222/81, 4211/81 e da carta anexa a Lei
Municipal 4446/96, e localização de pixels correspondentes aos elementos
digitalizados. Seis pontos de Controle foram utilizados para esta etapa de PréRegistro. Todos os pontos foram posicionados em cruzamentos de vias públicas.
Definição da equação de mapeamento: Equação de primeiro grau;
Definição do processo de interpolação: Vizinho mais próximo;
As imagens geradas foram arquivadas na categoria "Ortofoto", em planos de
informação cujo nome se refere ao número de designação da foto no vôo. Após o
registro final as imagens do pré-registro foram apagadas por se tratar de dados sem
valor para as etapas posteriores.
Após o pré-registro, as imagens com coordenadas geográficas foram
sobrepostas, uma a uma, aos planos de Informação contendo arruamento,
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hidrografia, limite de reservatório e linhão, para facilitar a obtenção dos pontos de
controle no momento de registro das imagens do levantamento aerofotogramétrico.
O registro final ocorreu sobre as imagens originais e não sobre as imagens do
pré-registro, sendo estas últimas, de serventia apenas para facilitar a obtenção dos
pontos de controle através da sobreposição dos temas vetoriais digitalizados da
carta 1:5.000.
O registro final foi executado em quatro fases:
Sobreposição dos temas vetoriais às imagens do pré-registro;
Coleta dos Pontos de Controle para registro final: a coleta dos pontos de
controle foi efetuada através de identificação de coordenadas de elementos nos
vetores digitalizados, a partir das cartas 3222/81, 4211/81 e da carta anexa a Lei
Municipal 4446/96, e localização de pixels correspondentes aos elementos
digitalizados. De quinze a trinta e dois pontos de controle foram utilizados para cada
imagem desta etapa de registro. Foram colocados pontos posicionados em
cruzamentos de vias públicas, cruzamentos de vias públicas com o linhão, margens
do reservatório e dos lagos. Para cada imagem foram necessárias de duas a três
tentativas de georreferenciamento para obter a melhor adequação da imagem ao
vetor.
Definição da equação de mapeamento: Equação de segundo grau;
Definição do processo de interpolação: Convolução Cúbica;
O controle de erros, para definição do momento ideal para o mosaico e
prosseguimento do projeto, foi efetuado através da sobreposição dos vetores
utilizados para o georreferenciamento, com as imagens das fotos, individualmente.
Se, após um registro final, a imagem possuia distorções acima de 10 m no terreno,
mudava-se alguns pontos de registro e se reprocessava o registro da imagem, na
expectativa de que o erro baixasse. Em alguns casos como no de registro final da
foto 96, foram necessárias 4 tentativas de coleta de pontos e processamento da
retificação (ou, georreferenciamento) para obtenção de uma imagem com boa
sobreposição com os vetores. Notou-se que em alguns casos os vetores e,
conseqüentemente, a carta 1:5.000, possuiam diferenças com a realidade expressa
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nas fotografias aéreas como, por exemplo, esquinas que se extendiam em ângulos
agudos na carta, diferentemente das fotos e da realidade observada em campo.
Essas diferenças foram notadas e não se pode coletar pontos de controle onde elas
ocorriam. A acuidade visual para distinção de elementos é de 0,2 cm o que
corresponde, na escala 1:5.000, a 10 m no terreno. Esse valor foi adotado como
referência para verificação da distorção no georreferenciamento.
Amostra

Local

Coord
vetor

no Coord
na Distância entre coord. na
imagem das carta 1:5.000 e coord. na
fotografias
foto georreferenciada.

Amostra 1. Esquina
da
Rua 344913.24
Portugal com a Rua
7369870.46
Sagres.

344916.43

Amostra 2. Esquina
da
Rua 345444.04
Aljubarrota com a Rua
7369925.48
José Gea.

345441.75

Amostra 3. Trecho
da
Estrada 347386.34
Velha para Ribeirão
7369782.40
Pires, limite leste da
área de estudo.

347387.02

Amostra 4. Entrada do Clube do 347262.42
Sindicato
dos
7370359.57
Metalúrgicos de São
Paulo.

347257.57

Amostra 5. Início da Rua Álvaro da 346909.51
Silva Madeira.
7369880.10

346911.54

Amostra 6. Entrada do Clube do 346429.63
BANESPA na Estrada
7369802.27
Velha para Ribeirão
Pires.

346429.08

Amostra 7. Início da Estrada Velha 345762.90
para Ribeirão Pires na
7369480.38
SP -148 Estrada Velha
do Mar.

345756.16

Amostra 8. Trecho
da
Rua 345457.08
Aljubarrota, limite leste
7369892.16
da ZR-III.

345453.50

3.83m

7369872.58
3.73m

7369928.42
7.31m

7369775.11
4.85m

7370359.78
2.31m

7369878.98
1.44m

7369803.60
7.30m

7369483.19
4.33m

7369594.60

Quadro 11 Amostras e distâncias medidas para exame da qualidade do georreferenciamento.
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Amostras utilizadas para verificação de diferenças entre vetores

digitalizados e áreas correspondentes nas imagens das fotografias aéreas.

Após o registro definitivo das imagens das fotografias aéreas ocorreu a
seleção das melhores áreas dentro das imagens georreferenciadas (áreas com
menores distorções), para posterior composição do mosaico. As imagens escolhidas
foram: 96, 132, 154, 174 e 176.
As imagens selecionadas foram arquivadas na categoria "ortofoto", em planos
de informação (PI) cujo nome expressa o número de designação da fotografia no
vôo acrescido das letras "R", "G", e "B", para diferenciá-las das imagens do préregistro, que foram arquivadas em planos de informação com os números de
designação e posteriormente apagadas (como já citado acima) por se tratar de
informação sem utilidade para os procedimentos posteriores e para arquivo.
Categoria
(imagem)
Ortofoto

Ortofoto
Brilho

96 RGB

132 RGB

Ortofoto

154 RGB

Classificação
174 RGB

176 RGB

Figura 26 Categoria Ortofoto e seus planos de informação
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Figura 27 Imagem da fotografia 96 com vetores sobrepostos após georreferenciamento aprovado em
exame de qualidade.

4.2.2. Mosaico das imagens georreferenciadas das fotografias aéreas.

Com a seleção das imagens de menor distorção, dentre as que sobrepunham
toda a área de estudo, foi executado o processamento do mosaico das imagens.

Figura 28 Imagem do Mosaico final:
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O mosaico levou cerca de uma hora para ser executado e foi arquivado nos
PI's: “ortofoto_b”, “ortofoto_g”, “ortofoto_r” onde foi, posteriormente, feito um balanço
de brilho para adequação a impressão e foram gerados os PI's “ortofoto_brilho_b”,
“ortofoto_brilho_g”, “ortofoto_brilho_r”, todos na Categoria “Ortofoto”. Após o
mosaico foi iniciada a utilização da versão 3.4 do SPRING, em julho de 2000.
4.2.3. Uso e cobertura do solo

4.2.3.1. Classificação sub-supervisionada do uso e cobertura do solo no
mosaico georreferenciado.

No sentido de agilizar a elaboração de um mapa de uso e cobertura do solo,
utilizou-se o procedimento de classificação sub-supervisionada em fotografias
aéreas, através de amostragem, interpretação das fotos e verificação de campo.
A classificação foi executada através do processamento da imagem mosaico
das fotografias, extraindo padrões de cobertura através da utilização de amostras
identificadas como: vegetação arbórea, vegetação arbustiva ou rasteira, solo
exposto, edificações, na imagem mosaico das fotografias aéreas. Essas amostras
foram escolhidas a partir de polígonos de porções representantes das classes
desejadas. A coleta de amostras levou cerca de 4 horas para ser efetuada.
Categoria
(temática)
USO_Temático

Classificação
Editada
Figura 29

Categoria USO_temático e

seu plano de informação

A classificação sub-supervisionada41 foi arquivada no plano de informação:
“1_CLASSIFICAC”, na categoria “ORTOFOTO”.
41 Sub-supervisionada porque a classificação necessita de amostras como referências das classes a
serem extraídas. Numa classificação automática o software tenta classificar cobertura a partir de
variações radiométricas dos elementos da imagem, considerando, por exemplo as 7 bandas do
espectro eletromagnético expressas pelos sensor TM (no caso de imagens de satélite LANDSAT).
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acrescidas

da

hidrografia:

reservatório, lago, edificações, vegetação arbórea, vegetação arbustiva ou rasteira,
solo exposto.

Figura 30 Imagem da classificação sub-supervisionada.

Após a classificação foi feito um trabalho de campo para verificação de
"verdade terrestre", que juntamente com a interpretação das próprias fotografias
aéreas auxiliou o procedimento de edição da classificação.
Validação de campo (15/07/2000): A primeira validação de campo levou
cerca de 12 horas percorrendo todas as ruas e estradas da área de estudo com
automóvel e filmando áreas relevantes para posterior análise e para facilitar a
interpretação das fotografias aéreas. O trajeto inicou-se pela Rua Portugal e ruas
que intersectam-na, seguindo para a Estrada Velha para Ribeirão Pires e ruas que a
intersectam, SP-148 Estrada Velha do Mar e interior do Parque Municipal do Estoril.
O foco deste trabalho de campo estava na verificação de uso e cobertura, com
preocupação especial para a verificação de áreas com uso industrial, depósitos de
lixo, entulho ou produtos químicos (após trabalho de campo verificou-se que não
existia esses usos na área de estudo), subúrbio, clubes ou áreas de recreação,
sítios e áreas de cultivo.
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4.2.3.2. Edição da classificação

Após a classificação sub-supervisionada foi efetuada uma primeira edição
para homogeneizar e filtrar pixels isolados de áreas com classes não encontradas,
aplicando a interpretação das fotografias aéreas à primeira validação de campo.
Classes da primeira reclassificação: edificações, área urbanizada, solo
exposto, sítios, chácaras e urbanização de baixa densidade, área de recreação,
campo ou vegetação arbustiva, mata, várzea, lago, reservatório e via pública.
A primeira reclassificação levou cerca de 20 horas e foi arquivada no PI:
“Classificação_Editada”, da Categoria “USO_tematico”.

Figura 31 Imagem da Primeira Reclassificação.

Segunda Validação de Campo

(03/11/2000): todas as ruas da área de

estudo foram percorridas por automóvel, filmando a área, com destaque para
verificação do uso em ruas como a Rua Álvaro da Silva Madeira, que intersecta a
Estrada Velha para Ribeirão Pires, Rua Aljubarrota, Rua Mafra e Rua Sagres. Esta
validação de campo teve a preocupação com a proximidade das edificações à
hidrografia e com uso de suburbano. Após o trabalho de campo o vídeo foi
analisado e as informações relevantes nele identificadas foram transcritas para
croquis da área de estudo para facilitar a edição da classificação de uso do solo.
Classes da segunda reclassificação: 1. Área Edificada anterior a 1954; 2.
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Área Edificada posterior a 1954 e anterior a 1973; 3. Área Edificada posterior a
1973; 4. Subúrbio; 5. Solo Exposto; 6. Sítios, Chácaras ou Área Urbana de Baixa
densidade; 7. Clubes de Campo ou áreas destinadas à recreação pública ou
particular; 8. Área de cultivo; 9. Campo ou vegetação arbustiva; 10. Várzea; 11.
Mata; 12. Lago; 13. Reservatório; 14. Vias Públicas.
A segunda reclassificação levou cerca de 20 horas para ser executada e foi
arquivada,

inicialmente,

nos

PI's:

“Area_Urbana”,

“Reclassif_supervision”

e

“Vias_Publicas” da categoria “Reclassificacao”. Para edição das classes de uso, foi
criado um PI “Reclassi_final” para onde foram transportadas as informações dos PI's
“Area_Urbana”

e

“Reclassif_supervision”,

após

término

da

edição

o

PI

“Reclassi_final” foi processado um mosaico sobrepondo o PI “Vias_Publicas” ao PI
“Reclassi_final” criando o PI “Reclassificacao” na categoria “Reclassificacao”.
Categoria
(temática)
Reclassificação
Área_Urbana

Reclassificação
Final

Vias_Públicas

Reclassificação

Figura 32 Categoria Reclassificação e seus planos de informação

4.2.3.3. Elaboração da matriz de uso e cobertura do solo.

A matriz de uso e cobertura do solo foi elaborada com aplicação de
algoritmos para reclassificação das classes da categoria "Reclassificação", visando
juntar todos os dados de uso e cobertura num mesmo plano de informação, o plano
"Reclassificação". Essa etapa levou cerca de 20 horas de trabalho e sua demora
ocorreu, principalmente devido a necessidade de aprendizagem da linguagem de
manipulação espacial (LEGAL).
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Figura 33 Matriz de uso e cobertura do solo.

4.2.4. Restrições de uso e ocupação do solo.

4.2.4.1. Mapa de declividades.

A elaboração do mapa de declividades levou cerca de 20 horas, grande parte
desse tempo devido a digitalização das curvas de nível.

Categoria
(temática)
3222_81_MNT

Altimetria_81

Curso d'água
Mapa de Distâncias

Nascentes Faixas
de Influência

Figura 34 Categoria 3222_81_MNT e seus planos de informação.

A digitalização das curvas de nível foi realizada usando como base as cartas
1:10.000, 3222-81 e 4211-81. As curvas de nível e os pontos cotados foram
digitalizados como segmentos de reta, com atribuição de altitude e arquivados no
plano de informação "altimetria_81" da categoria "3222_81_MNT". A representação
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gráfica atribuída aos segmentos de reta foram linhas contínuas de cor marrom.

Figura 35 Curvas de nível digitalizadas a partir das folhas 3222 e 4211 do SCM 1981.

Categoria
(temática)
3222_81_Declividades

Decliv
Figura 36 Categoria 3222_81_declividades e seu plano de informação.

As curvas de nível foram utilizadas para processamento do modelo numérico
de terreno - MNT, essas entraram no processo como amostras de altimetria e
através delas foi gerada uma grade triangular; expressando, com os vértices dos
triângulos, as altitudes de todos os pontos da área de estudo, através de
interpolação espacial.
O modelo numérico de terreno, expresso pela grade triangular gerada, foi
utilizado para processamento das declividades gerando um modelo numérico de
declividades expressas em porcentagem. Esse modelo numérico que expressa a

Edson Capitanio

95

porcentagem de declividade da área de estudo foi arquivado no plano de informação
"3222_decliv_porcent" da categoria "4446_96_MNT".
Para a utilização das declividades na geração de uma matriz de restrições de
uso e ocupação do solo foi necessária a conversão do modelo numérico para um
modelo temático de dado, possibilitando o fatiamento das classes de declividade
em: 0-10%, 10-20%, 20-30%, 30-60%, 60-100%, acima de 100%. A matriz temática
de declividades, gerada pelo fatiamento de classes, foi arquivada no plano de
informação "Decliv" da categoria "3222_81_declividade".
Imagem das Declividades Fatiadas:

Figura 37 Mapa de declividades já com as classes utilizadas para o trabalho.

4.2.4.2. Elaboração das faixas de influência de rios, nascentes, reservatórios,
lagos (leis estaduais 898-75/1172-76 e federal 4771-65).

As faixas de influência de hidrografia exigiram uma seqüência de
procedimentos para serem geradas, num total de 12 horas gastas com o
processamento.
Para a elaboração das faixas de influência dos elementos da hidrografia
foram necessárias 3 etapas:
Identificação dos elementos de hidrografia: os elementos de hidrografia
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foram identificados a partir de seus planos de informação;
Processamento do mapa de distâncias: foi gerado um mapa de distâncias
em torno dos elementos. O mapa de distâncias é uma grade retangular com valores
de distância iniciados a partir dos elementos selecionados (distância zero),
interpolando valores de distância até o total preenchimento das células da matriz. O
modelo numérico de terreno gerado para o cursos d'água foi arquivado no plano de
informação "Curso_d_agua_distância" (30 metros de influência) e o modelo
numérico gerado para as nascentes, lagos e reservatório foi arquivado no plano
"Nascentes_Faixas_de_Influencia" (50 metros de influência), ambos da categoria
"3222_81_MNT".
Fatiamento das faixas de influência: o fatiamento das distâncias
respectivas para cada elemento de hidrografia gerou um plano de informação sobre
modelo temático de dados. As faixas de influência geradas pelo fatiamento foram
arquivadas no plano de informação "Faixas de Influência Hidrografia" da categoria
"legislação".

Figura 38 Faixas de Influência de Hidrografia, já fatiadas.

4.2.4.3. Elaboração da matriz de restrições de uso e ocupação do solo.
A elaboração da matriz de restrições de uso e ocupação do solo ocorreu
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através da união da matriz de classes de declividade, que possui alguma restrição à
ocupação, com a matriz de faixas de influência, gerada através dos mapas de
distância.
Após a execução da matriz de restrições de uso e ocupação do solo foi
necessária a vetorização da matriz para posterior sobreposição com ortoimagem
mosaico das fotografias aéreas.

Figura 39 Matriz de restrições de uso e ocupação do solo.

4.2.5. Uso, Permissões e Transgressões de Ocupação.

A matriz de uso, permissões e transgressões de ocupação foi elaborada
através do cruzamento da matriz de uso e cobertura do solo com a matriz de
restrições de uso e ocupação do solo.
4.2.5.1. Algoritmos utilizados.

Para processamento da matriz de uso, permissões e transgressões de
ocupação foram utilizados algoritmos escritos em LEGAL, cujo objetivo foi cruzar a
matriz de uso e cobertura do solo com a matriz de restrições de uso e ocupação do
solo. Os algoritmos 8 ao 10 (anexo 2), expressam as operações efetuadas.
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Categoria
(temática)
Uso e Legis lação
1_1 Usos nocivos
a propriedade

Uso e Permissões
de Uso

1_3 Usos nocivos a
propriedade
Zoneamento Urbano

2_1 Usos em
desacordo

4_1 Uso em acordo
com a legislação

3_1 Uso mediante
projeto especial
autorizado pelo Estado

Figura 40 Categoria Uso e Legislação e seus planos de informação.

4.2.5.2. Elaboração da Matriz
Ocupação.

de Uso, Permissões e Transgressões de

Categoria Uso e Legislação, Plano Uso e Permissões de Uso.

Figura 41 Matriz de uso, permissões e transgressões de ocupação.
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5. Apresentação dos Resultados.

A cadeia técnica proposta nesse trabalho visa o atendimento a alguns itens
do "Sistema Gerencial de Informações" proposto pela Lei Estadual 9866/97.
Itens do art. 30 da Lei Estadual 9866/97 atendidos pela pesquisa;
“Artigo 30 – As APRMs contarão com um Sistema Gerencial de Informações, destinado
a:
I – fornecer apoio informativo aos agentes públicos e privados que atuam nas bacias;
II – subisidiar a elaboração e os ajustes nos planos e programas previstos; e
III – monitorar e avaliar a qualidade ambiental.
Parágrafo Primeiro – O Sistema Gerencial de Informações consiste em um banco de
dados, permanentemente atualizado com informações dos órgãos participantes dos
sistema, contendo no mínimo:
1. características ambientais das sub-bacias;
2. áreas protegidas;
3. dados hidrológicos de quantidade e qualidade das águas;
4. uso e ocupação do solo e tendências de transformação;
5. mapeamento dos sistemas de infra-estrutura implantados e projetados;
6. cadastro dos usuários dos recursos hídricos;
7. representação cartográfica das normas legais;
8. cadastro e mapeamento das licenças, autorizações e outorgas expedidas pelos
órgãos competentes;
9. cadastro e mapeamento das autuações efetuadas pelos órgãos competentes;
10. informações sobre cargas poluidoras e outras de interesse; e
11. indicadores de saúde associados às condições do ambiente físico, biológico e
socioeconômico.
12. informações das rotas de transporte de cargas tóxicas e perigosas”.
Parágrafo Segundo – O Sistema Gerencial de Informações será operacionalizado pelo
órgão técnico da APRM, que garantirá acesso aos órgãos da administração pública
municipal, estadual e federal e à sociedade civil” (grifo meu, representando dados
apresentados).

O item 2, "áreas protegidas" foi identificado na carta de "restrição ao uso e
ocupação", com as faixas de influência de hidrografia, vegetação e áreas de
passagem da linha de transmissão de eletricidade.
O item 4, "uso e ocupação do solo e tendências de transformação" foi
identificado pela carta de "uso e cobertura do solo". Faltando a análise de
tendências de transformação. Essa depende da implementação do Plano de Bacia,
que só ocorrerá após a criação da Área de Proteção e Recuperação dos Mananciais
na região do Reservatório Billings, e que depende de lei específica para ser criado.
O item 5, "mapeamento dos sistemas de infra-estrutura implantados e
projetados", foi realizado com a digitalização do arruamento e eixos de logradouros,
pois esse foi o único item de infra-estrutura obtido nas cartas examinadas para a
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confecção do trabalho.
O item 7, "representação cartográfica das normas legais" foi atendido pela
carta de "restrição ao uso e ocupação" com aplicação das faixas de influência de
hidrografia e vegetação conforme o "Código Florestal" (Lei Fed. 4771/65) e a "Lei de
Mananciais" (898/75 e 1172/76). A aplicação do item 7 ocorreu na carta de "uso,
permissões e transgressões de ocupação", identificando: os usos nocivos
(transgressões às Leis Federais, Estaduais e Municipais); os usos em desacordo
(usos em desacordo com a legislação mas anteriores a promulgação das mesmas);
e usos em acordo com a legislação.
5.1. Carta de Uso e Cobertura do Solo.

Imagem da "Carta de Uso e Cobertura do Solo na Área do Bairro Estoril e
Arredores", PI “Reclassificação”, Categoria “Reclassificação”:

Figura 42 Imagem reduzida da Carta de Uso e Cobertura do Solo. Em razão do conforto do leitor, o
mapa original encontra-se no final do trabalho.

Algoritmos utilizados para a composição da Carta de Uso e Cobertura do Solo
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(anexo 2):
Algoritmos 1. e 2. : Reclassifica PI “Classificação_Editada” da Categoria
“Uso_tematico”

criando

os

PI's

“Reclassif_supervision”

e

“Area_Urbana”,

respectivamente, na Categoria “Reclassificacao”.
Algoritmo

3.

:

Reclassifica

PI

“Classificação_Editada”

da

Categoria

“Uso_tematico” criando PI “Vias_Publicas” na Categoria “Reclassificacao”.
Descrição dos itens e área das classes da legenda.
A Carta de Uso e Ocupação do Solo foi confeccionada através de
Classificação sub-supervisionada das fotografias aéreas da PMSBC (1997), com
edição apoiada em trabalho de verificação de campo.
Classificação e edição produzida no software INPE-SPRING 3.4
Plano de Informação: Reclassificação
Representação: Imagem Temática
Classes:
Área edificada posterior a 1973: classe: "edif_pos_75", área: 164.449 m2.
Área edificada extraída da classificação sub-supervisionada do uso do solo e
interpretação das fotografias aéreas apoiadas na validação de campo. Áreas
edificadas não existentes nas cartas do GEGRAM 1954 e 1973. A maior
concentração de áreas edificadas posteriores a 1975, ocorre na área mais
densamente recortada pelo sistema viário, na porção Oeste da área de estudo, e
na Rua Álvaro da Silva Madeira (entre o Clube do Banespa e o Clube do Banco do
Brasil).
Edificação posterior a 1954 e anterior a 1973: classe: "edif_ant_75", área:
11.016 m2. Área edificada extraída da Carta GEGRAM de 1973, menos as
edificações constantes desta carta e da Carta GEGRAM de 1954. Esta classe
ocorre apenas na porção Oeste da área de estudo. As edificações aparecem
distantes umas das outras mas com pelo menos uma ocorrência em cada rua, sem
que ocorra "uma concentração relevante" em local algum.
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Edificação anterior a 1954: classe: "edif_ant_54", área: 15.264 m2. Área
edificada extraída da Carta GEGRAM de 1954. Ocorre apenas na porção Oeste da
área de estudo, em algumas ruas mais próximas ao Parque Municipal do Estoril, e
da Rodovia SP-148.
Área Suburbana: plano de informação: "suburbio", área: 8.733 m2. Área
suburbana extraída de classificação sub-supervisionada do uso do solo com
posterior interpretação das fotografias aéreas apoiadas na validação de campo.
Ocorrem duas manchas dessa classe na área estudada, a primeira no interior da
quadra norte da Rua Mafra e a segunda entre a Rodovia SP-148, a Rua Sagres e a
Rua Cintra, estando localizada no interior desta quadra.
Espaço Aberto: classe: "area_aberta",

área: 19.010 m2. Essa classe foi

extraída da interpretação das fotografias aéreas e sobreposição do zoneamento
urbano municipal. São espaços abertos compreendidos nos loteamentos localizados
em Zona Residencial III, pelo zoneamento urbano municipal. Compõem-se de
terrenos cercados, mas não edificados. Ocorrem em manchas na Rua Portugal com
a Rua Cintra, algumas ocorrências na área a Sudeste da Rua Aljubarrota (sudeste
do loteamento) e entre a Rua José Gea e a Rua Piraquaras.
Sítio, Chácara ou Edificação de Baixa Densidade de Ocupação: classe:
"edif_baixa_dens", área: 136.910 m2. Essa classe foi extraída da interpretação das
fotografias aéreas e sobreposição com os lotes digitalizados. Áreas não edificadas
de Sítios, Chácaras, ou Áreas com baixa densidade de ocupação no entorno de
edificações, excetuando a edificação dentro desses lotes (pois esta foi classificada
nas três primeiras classes apresentadas).
Clubes e Áreas de Recreação: classe: "clubes_e_recr", área: 273.496 m2.
Essa classe foi extraída da interpretação das fotografias aéreas, sobreposição com
os lotes digitalizados e validação de campo para verificação do uso. São quatro
manchas dessa classe na área estudada. O Parque Municipal do Estoril e a Sede
Nautica da Associação dos Funcionários Públicos de São B. do Campo (localizada
no final da Rua Portugal, fazendo divisa com o parque municipal) compõem a
primeira mancha. O Clube do BANESPA, o Clube do Banco do Brasil (AABB Associação Atlética do Banco do Brasil) e o Clube do Sindicato dos Metalúrgicos

Edson Capitanio

103

compõem as três manchas restantes. Todas as ocorrências dessa classe localizamse às margens do reservatório Billings.
Áreas de Cultivo: classe: "cultivo", área: 2.759 m2. Identificada através de
classificação sub-superviosionada do uso com interpretação das fotografias aéreas
e validação de campo. Somente uma mancha dessa classe ocorre na área
estudada, na porção Leste. Não se conseguiu acesso ao local para verificar o tipo
de cultivo, apenas verifica-se a existência do mesmo.
Campo ou Arbustos: classe: "campo_ou_arbustos",

área: 124.050 m2.

Identificados através de classificação sub-superviosionada do uso com interpretação
das fotografias aéreas e validação de campo. A classe é composta por vegetação
baixa ou média, por gramíneas e arbustos. Ocorrem manchas pequenas por toda a
área estudada, sendo mais significativas as manchas no linhão.
Mata: classe: "mata",

área: 1.505.159 m2. Identificada através de

classificação sub-superviosionada do uso com interpretação das fotografias aéreas
e validação de campo. Representa a maior área dentre as classes, ocorrendo por
toda a extensão da área estudada.
Várzea: classe: "varzea",

área: 13.626 m2. Identificada através de

classificação sub-superviosionada do uso com interpretação das fotografias aéreas
e validação de campo. Ocorrem três manchas de várzea: duas no reservatório
Billings e uma no lago ao norte da Rod. SP-148.
Reservatório: classe: "reservatorio", área: 1.511.698 m2. Identificado através
de interpretação das fotografias aéreas e validação de campo. Ocorre apenas o
Reservatório Billings na área estudada.
Lago: classe: "lago",

área: 487.460 m2. Identificados através de

interpretação das fotografias aéreas e validação de campo. Verificou-se a existência
de 7 lagos, sendo um deles maior do que a soma das áreas dos demais (localizado
entre a SP-148 e a Estrada Velha para Ribeirão Pires).
Vias Públicas: classe: "vias_publicas",

área: 200.243 m2. Identificadas

através de classificação sub-superviosionada do uso com interpretação das
fotografias aéreas e validação de campo. A malha viária é discreta no centro e Leste
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da área estudada, sendo mais significativa na área loteada do Bairro Estoril, pelas
ruas que se iniciam na Rua Portugal.
Solo Exposto: classe: "solo_exposto",

área: 91.896 m2. Identificados

através de classificação sub-superviosionada do uso com interpretação das
fotografias aéreas e validação de campo. Ocorre de maneira pigmentada por toda a
extensão da área estudada tendo suas manchas mais significativas na porção Leste
da área.
Área total das classes: 4.565.769 m2.
Área total do Plano de Informação: 6.785.364 m2.
5.2. Carta de restrições de uso e ocupação do solo.

Figura 43 Imagem reduzida da Carta de Restrições de Uso e Ocupação do Solo. Em razão do
conforto do leitor, o mapa original encontra-se no final do trabalho.

Algoritmos utilizados (anexos):
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Algoritmo 4. cria PI “Faixas e decliv” na Categoria “restr_ocup” a partir da
atribuição

de elementos dos PI's “Faixas de Influência Hd_Vg” e “Decliv” das

Categorias “legislacao” e “3222_81_declividade”, respectivamente.
Algoritmo 5. cria PI “Decliv60” na Categoria “restr_ocup” a partir da atribuição
de valores do PI “Decliv” da Categoria “3222_81_declividade”.
Descrição dos itens e área das classes da legenda.
Carta de Restrições de uso e ocupação do solo gerada através do
cruzamento das áreas de influência (buffers), espacializando as legislações Federal,
Estadual e Municipal, pertinentes ao trabalho, gerados através de MNT, com Carta
de Declividades, também gerada por MNT e com temas de restrição extraídos das
cartas SCM 3222 e 4211: “lei 1172/76”.
Processamento dos MNT (Modelo Numérico de Terreno) e cruzamentos dos
temas: declividade, áreas de restrição à edificação, reservatório e lago, realizados
no software INPE-SPRING versões 3.3, 3.4 e 3.5a2.
Plano de Informação: "restr_ocup/Faixas e decliv_60%"
Representação: Mapa Vetorial
Plano de Informação: Faixas e decliv
Representação: Imagem Temática
Classes.
Área não edificável Lei Est. 898/75 e 1172/76: classe: "nao_edif89875_1172-76", área: 608.085 m2. Áreas de Mata definidas pela lei estadual 1172/76.
Área não edificável Lei Fed. 4771/65: classe: "nao_edif4771-65", área:
1.305.753 m2. Áreas com declividades acima de 60% (60% é o valor das áreas de
1a. categoria da lei 1172/76, que foi acrescida nesta classe juntamente com a
restrição às áreas com declividade acima de 100% da Lei federal 4771/65), e faixas
de influência de rios, nascentes e reservatório.
Área não edificável, Linhão: classe: "nao_edif_linhao", área: 38.446 m2.
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Identificado na carta 1:5.000 e através de interpretação das fotografias aéreas e
validação de campo. O linhão compõe a área reservada a manutenção da rede de
transmissão de eletricidade.
Área

edificável

com

restrições

Lei

Fed.

6766/79:

classe:

"edif_com_restr6766-79", área: 708.029 m2. Áreas com declividades entre 30 e 60%
e não pertencentes a alguma outra classe de restrição à ocupação.
Reservatório: classe: "reservatorio", área: 1.511.698 m2. Identificado através
de interpretação das fotografias aéreas e validação de campo. Ocorre apenas o
Reservatório Billings, na área estudada.
Lago: classe: "lago", área: 487.460 m2. Identificados através de interpretação
das fotografias aéreas e validação de campo. Verificou-se a existência de 7 lagos na
área.
Área total das classes: 4.659.471 m2.
Área total do plano de informação: 6.785.364 m2.
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5.3. Carta síntese de uso, permissões e transgressões de ocupação.

Figura 44 Imagem reduzida da Carta de Uso, Permissões e Transgressões de Ocupação. Em razão
do conforto do leitor, o mapa original encontra-se no final do trabalho.

Descrição dos itens e área das classes da legenda.
Plano de Informação: Uso e Legislação/Uso e Permissões de Uso.
Representação: Imagem Temática
5.3.1. Usos nocivos da Propriedade, (transgressão à Lei Fed. 4771/65, às Leis
Est. 898/75 1172/76, ou à Lei Mun. 4446/96)

Indústria,

Usina,

Depósito

de

lixo

ou

Entulho:

classe:

"Indústria_usina_deposito", área: 0.00 m2. Classe "sem ocorrência" na área de
estudo.
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Área Suburbana: classe: "Suburbio", área: 8.733 m2. Área suburbana
extraída de classificação sub-supervisionada do uso do solo com posterior
interpretação das fotografias aéreas

apoiadas na validação de campo. Classe

extraída diretamente da matriz de uso do solo. Ocorrem duas manchas dessa classe
na área estudada, a primeira no interior da quadra norte da Rua Mafra e a segunda
entre a Rodovia SP-148, a Rua Sagres e a Rua Cintra, estando localizada no interior
desta quadra. Devido a falta de infra-estrutura e densidade de ocupação esta classe
compõe transgressões a legislação, por despejar resíduos provenientes de esgoto,
diretamente no reservatório.
Área edificada invadindo Zona de Preservação Ecológica: classe:
"Urb_em_ZPE", área: 1.898 m2. Lotes e edificações particulares pertencentes à ZRIII invadindo ZPE, área do Parque Municipal do Estoril. Classe originária do
cruzamento da carta de uso e cobertura do solo com a carta de restrições de uso e
ocupação do solo.
Edificação invadindo Faixa de Influência: classe: "Edif_invadindo_fx_influ",
área: 43.734 m2. Edificações construídas posteriormente a 1973, em faixas de
influência (não edificáveis) ou declividades superiores a 60% determinadas pelas
leis Estaduais 898/75, 1172/76 e Federal 4771/65, ou edificações construídas entre
1954 e 1973 para o caso da ocupação em faixas de influência determinadas pela
Lei Federal 4771/65.
Clube invadindo Faixa de Influência: classe: "Clube_invadindo_fx_influ",
área: 24.504 m2. Áreas de Clubes construídas posteriormente a 1973, em faixas de
influência (não edificáveis) de mata determinadas pelas leis Estaduais 898/75,
1172/76.
Sítio, Chácara, ou Área Edificada de Baixa densidade invadindo Faixa de
Influência: classe: "Sitio_invadindo_fx_influ", área: 2.407 m2. Áreas não edificadas
de Sítios, Chácaras, ou Áreas com baixa densidade de ocupação no entorno de
edificações,

(excetuando

as

edificações

dentro

desses

lotes,

que

foram

classificadas a parte). ocupadas posteriormente a 1973, em faixas de influência (não
edificáveis) de mata determinadas pelas leis Estaduais 898/75, 1172/76.
Área de Cultivo invadindo Faixa de Influência: plano de informação:
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"Cultivo_invadindo_fx_influ", área: 0.00 m2. Áreas de Cultivo em faixas de influência
(não edificáveis) de mata determinadas pelas leis Estaduais 898/75, 1172/76. Essa
classe não possui ocorrência na área de estudo.
Solo

Exposto

invadindo

faixa

de

Influência:

classe:

"Solo_exposto_invadindo_fx_influ", área: 3.588 m2. Solo exposto em faixas de
influência (não edificáveis) de mata determinadas pelas leis Estaduais 898/75,
1172/76.
5.3.2. Usos em Desacordo com a Legislação (ocupação anterior à Lei Fed.
4771/65, ou às Leis Est. 898/75, 1172/76)

Edificação anterior à Lei invadindo Faixa de Influência de Restrição à
Ocupação: classe: "edif_ant_lei_invadindo_fx_influ", área: 8.081 m2. Edificações
construídas entre 1954 e 1973, em faixas de influência (não edificáveis) ou
declividades superiores a 60% determinadas pelas leis Estaduais 898/75, 1172/76,
ou edificações construídas anteriormente a 1954, para o caso da ocupação em
faixas de influência determinadas pela Lei Federal 4771/65.
Área Loteada Anterior a 1975: classe: "urb_ant75", área: 113.633 m2.
Loteamentos com Lotes de área inferior à área mínima delimitada pela Lei Estadual
1172/76, porém aprovados anteriormente a lei.
5.3.3. Uso sujeito à aprovação de projeto especial conforme Lei Federal
6766/79

Edificação em terreno com declividades entre 30 e 60% (Necessita de
Projeto Especial de construção): classe: "urb_decliv_30", área: 26.769 m2. Áreas
edificadas em declividades entre 30 e 60%.
5.3.4. Usos e Ocupações de Acordo com a Legislação.

Edificação Regular: classe: "Edificação Regular", área: 17.793 m2.
Edificações de acordo com a legislação aplicada neste trabalho, estando em lotes
com tamanhos superiores ao mínimo exigido.
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Sítio, Chácara, ou Área edificada com baixa densidade de ocupação:
classe: "Sitio_Chacara_urb_bx_dens", área: 113.712 m2. Áreas não edificadas de
Sítios, Chácaras, ou Áreas com baixa densidade de ocupação no entorno de
edificações,

(excetuando

as

edificações

dentro

desses

lotes,

que

foram

classificadas a parte para aplicação de leis específicas às edificações).
Espaço Aberto: classe: "Área Aberta", área: 19.010 m2. São espaços
abertos compreendidos nos loteamentos localizados em Zona Residencial III, pelo
zoneamento urbano municipal (Lei Municipal 4446/96). Compõem-se de terrenos
cercados, mas não edificados. Ocorrem em manchas na Rua Portugal com a Rua
Cintra, algumas ocorrências na área ao sudeste da Rua Aljubarrota (sudeste do
loteamento), e entre a Rua José Gea e a Rua Piraquaras.
Clube de Campo ou Área de Recreação: classe: "Clube_de_Campo", área:
248.992 m2. Corresponde a áreas destinadas ao lazer e recreação, pública e
privada. São quatro manchas dessa classe na área estudada. O Parque Municipal
do Estoril e a Sede Nautica da Associação dos Funcionários Públicos de São B. do
Campo (localizada no final da Rua Portugal, fazendo divisa com o parque municipal)
compõem a primeira mancha. O Clube do BANESPA, O Clube do Banco do Brasil
(AABB - Associação Atlética do Banco do Brasil) e o Clube do Sindicato dos
Metalúrgicos compõem as três manchas restantes. Todas as ocorrências dessa
classe localizam-se às margens do reservatório Billings.
Área de Cultivo: classe: "Cultivo", área: 2.759 m2. Área destinada ao cultivo
de plantas. Somente uma mancha dessa classe ocorre na área estudada, na porção
Leste. Não se conseguiu acesso ao local para verificar o tipo de cultivo, apenas
verificou-se a existência da mesma (como já citado no item 5.1.).
Campo ou Arbustos: classe: "Campo_ou_Veg_Arbustiva", área: 124.015
m2. A classe é composta por vegetação baixa ou média, por gramíneas e arbustos.
Ocorrem manchas pequenas por toda a área estudada, sendo mais significativas as
manchas no linhão.
Mata: classe: "Mata", área: 1.504.857 m2. Áreas com vegetação arbórea
nativa. Representa a maior área dentre as classes. Ocorrendo por toda a extensão
estudada.
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Várzea: classe: "Varzea", área: 13.626 m2. Ocorrem três manchas

de

várzea: duas no reservatório Billings e uma no lago ao norte da Rod. SP-148.
Reservatório: classe: "Reservatorio", área: 1.511.698 m2. Trecho do
Reservatório Billings, Braço Rio Grande, destinado ao abastecimento de água da
população da Grande São Paulo.
Lago: classe: "Lago", área: 487.460 m2. Verificou-se a existência de 7 lagos
(como já citado nos itens 5.1. e 5.2.).
Vias Públicas: classe: "Via Publica", área: 200.073 m2. A malha viária é
discreta no centro e Leste da área estudada, sendo mais significativa na área
loteada do Bairro Estoril, pelas ruas que se iniciam na Rua Portugal.
Solo Exposto: plano de informação "Solo Exposto", área: 88.427 m2. Solo
exposto ou solo nu. Ocorre de maneira pigmentada por toda a extensão da área
estudada tendo suas manchas mais significativas na porção Leste da área.
Área total das classes: 4.565769 m2.
Área total do plano de Informação: 6.785364 m2
Os usos descritos como transgressões às leis podem ser reenquadrados para
usos em desacordo com a legislação vigente mas de ocupação anterior à
promulgação da lei que enquadra a área discutida, devido a um intervalo existente
entre a cartografia utilizada como fonte de informação documental e a data da
Legislação.
O mapa de transgressões não discarta a fiscalização local, pois os mapas
apresentados possuem fontes de informações com datas diferentes às legislações a
eles

aplicadas.

Gerando

informações

de

cunho

potencialmente

exatas,

necessitando de fiscalização e verificação do cadastro das áreas de transgressão à
legislação para

averiguação da exatidão dos dados apresentados. Essa

averiguação não foi possível nesse trabalho por não dispor dos dados cadastrais da
Prefeitura do Município de São Bernardo do Campo, para as edificações, as datas
apresentadas se referem à verificação da existência das edificações em cartas de
datas anteriores ou posteriores às leis.
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5.4. Apresentação e descrição das cartas como instrumentos de apoio.

O perfil de utilização da cadeia técnica proposta se concentra no
conhecimento exato dos parâmetros utilizados para aplicação da mesma. A
utilização destes procedimentos nas áreas circunvizinhas ou nas mesmas pelo
município de São Bernardo do Campo e em Área de Proteção aos Mananciais é
possível sem alterações nos procedimentos. A adaptação destes procedimentos
para municípios vizinhos necessita de pucas modificações englobando apenas,
modificações nos itens referentes à aplicação da legislação municipal.
As cartas geradas servem de apoio ao planejamento, manejo e controle das
áreas correspondentes, facilitando a identificação de problemas de ordem legal e
ambiental nas áreas ocupadas.
5.5. Características ideais que o "Sistema Gerencial de Informação" deveria
possuir.

A cadeia técnica, aqui proposta, visa atender alguns itens do Sistema
Gerencial de Informação proposto na Lei Estadual 9866/97, como já foi discutido.
Segundo BIO, 1985, um sistema de informação com enfoque gerencial
deveria:
-Produzir informações necessárias, confiáveis e em tempo hábil;
-Possuir políticas capazes de assegurar que objetivos fossem atingidos de
maneira simples, direta e eficiente;
-Integrar-se a uma estrutura organizacional lógica e auxiliar a coordenação
entre as diferentes partes organizacionais por ele interligadas.
-Possuir um fluxo total de procedimentos (internos e externos ao
processamento) racional, integrado, rápido e de menor custo possível; e
-Conter dispositivos de controle interno que garantam a confiabilidade das
informações de saída e adequada proteção aos ativos controlados pelo sistema.
Os elementos apresentados devem estar contidos em sistemas como o
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"Sistema Gerencial de Informações", proposto na Lei Estadual 9866/97, pois são
fundamentais para a manutenção qualitativa das informações por eles gerados e
para garantir que se atinjam os objetivos propostos pelas políticas (pelo menor custo
possível). Sistemas que possuem os elementos acima citados são sistemas de alta
qualidade.
Alguns itens propostos acima foram alvo de exame nesta dissertação:
"Produzir informações necessárias, confiáveis e em tempo hábil"; "Ter um fluxo total
de procedimentos (internos e externos ao processamento) racional, integrado,
rápido e de menor custo possível"; "Conter dispositivos de controle interno que
garantam a confiabilidade das informações de saída e adequada proteção aos
ativos controlados pelo sistema". A preocupação com esses itens levou à
estruturação da cadeia técnica como tal.
5.6. Graus de dificuldade encontrados na execução.

Durante a execução dos procedimentos propostos na cadeia técnica,
algumas etapas possuíram maior grau de dificuldade. A aquisição de pontos para o
georreferenciamento a partir dos vetores sobrepostos às imagens do pré-registro foi
o momento mais demorado da pesquisa. Foram necessárias três tentativas para
coleta de pontos de controle em algumas das imagens das fotografias aéreas. A
digitalização dos vetores a partir das imagens das cartas 1:5.000 e 1:10.000 foi a
etapa que exigiu menor grau de conhecimento técnico e a elaboração dos
algoritmos em LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico) foi a
etapa que exigiu maior grau de conhecimento técnico. A partir da verificação de
diferenças nos graus de dificuldade e conhecimento mínimo exigido para o
cumprimento das etapas da cadeia técnica, foram elaboradas classes de
especialização para permitir a classificação dos procedimentos executados. Segue
adiante uma tabela com o nível técnico desejável proposto para execução das
etapas da cadeia técnica.
Quadro contendo o nível de instrução técnica onde o conhecimento é
desejável para as etapas propostas.
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com Analista
com
Técnico com 2o. Técnico
Curso Superior e
grau
e
curso Curso Superior
Especialização
técnico
de
desenho apoiado
por computador.

Etapa

Gerente
com
Curso Superior e
Pós-Graduação
em área correlata.

Escolha
dos
parâmetros legais a
serem aplicados

-

-

+

++

Escolha das fontes
utilizadas entre as
disponíveis

-

-

++

+

Varredura
eletroóptica das cartas
do SCM e carta
anexa à Lei Mun.
4446/96.

+

+

-

+

Georreferenciamento das imagens
das cartas.

-

++

++

+

Digitalização
dos
temas das cartas.

++

+

-

+

Varredura
eletroóptica das fotos do
levantamento
aerofotogramétrico

++

+

-

+

Pré-Registro
das
imagens
das
fotografias aéreas.

-

++

++

+

Registro definitivo
das imagens das
fotografias aéreas

-

++

++

+

Coleta de amostras
para classificação
sub-supervisionada
de uso e cobertura
do solo.

-

-

++

+

Acompanhamento
da
classificação
sub-supervisionada
de uso e cobertura
do solo.

-

-

++

++

Validação
de
Campo
para a
classificação

+

++

+

+

Edição
classificação

da

-

++

++

++

Elaboração
de
algoritmos
para
reclassificar matriz

-

-

++

-

Elaboração
da
matriz de "uso e
cobertura do solo".

-

-

++

+
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com Analista
com
Técnico com 2o. Técnico
Curso Superior e
grau
e
curso Curso Superior
Especialização
técnico
de
desenho apoiado
por computador.

Etapa

Processamento do
MNT
para
elaboração
de
matriz
de
declividades
Fatiamento
classes
declividades
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-

das
de

Gerente
com
Curso Superior e
Pós-Graduação
em área correlata.

+

++

+

++

++

+

Processamento do
MNT
para
elaboração
de
mapas
de
distâncias
de
hidrografia

-

-

++

+

Fatiamento
das
faixas de influência
de hidrografia

-

++

++

+

Elaboração
de
algoritmos
para
reclassificar matriz

-

-

++

-

Elaboração
da
matriz de faixas de
influência e outras
áreas de restrições
de uso e ocupação
do solo

-

-

++

+

Elaboração
de
algoritmos
para
unir,
concatenar,
realizar intersecção
e reclassificação de
matriz

-

-

++

-

Intersecção
das
matrizes de "uso e
cobertura do solo"
com "restrições de
uso e ocupação do
solo".

-

-

++

+

Elaboração
da
matriz de "uso,
permissões
e
transgressões de
ocupação".

-

-

++

+
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Etapa

Confecção
das
cartas de "uso e
cobertura do solo",
"restrições de uso
e ocupação do
solo"
e
"uso,
permissões
e
transgressões de
ocupação"
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com Analista
com
Técnico com 2o. Técnico
Curso Superior e
grau
e
curso Curso Superior
Especialização
técnico
de
desenho apoiado
por computador.
-

++

++

Gerente
com
Curso Superior e
Pós-Graduação
em área correlata.
++

Quadro 12 Nível de instrução técnica onde o conhecimento é desejável
Legenda: (++) Fundamental o conhecimento; (+) Conhecimento desejável; (-) Não é necessário o
acompanhamento do procedimento.
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5.7. Custos para implementação da cadeia técnica.

Etapa

Tempo
Gasto

Custo (consid. Tempo
máximo admitido pela
legenda e 15 Dóllares a
hora).

Escolha dos parâmetros legais a serem aplicados
Escolha das fontes utilizadas entre as disponíveis
Varredura eletro-óptica das cartas do SCM e carta anexa à Lei Rápido
Mun. 4446/96.

5

Georreferenciamento das imagens das cartas.

Rápido

15

Digitalização dos temas das cartas.

Rápido

300

Varredura eletro-óptica
aerofotogramétrico

das

fotos

do

levantamento Rápido
60

Pré-Registro das imagens das fotografias aéreas.

Rápido

150

Registro definitivo das imagens das fotografias aéreas

Lento

2400

Coleta de amostras para classificação sub-supervisionada de Médio
uso e cobertura do solo.

60

Acompanhamento da classificação sub-supervisionada de uso Médio
e cobertura do solo.

30

Validação de Campo para a classificação

Rápido

300

Edição da classificação

Médio

600

Elaboração de algoritmos para reclassificar matriz

Rápido

600

Elaboração da matriz de "uso e cobertura do solo".

Rápido

300

Processamento do MNT para elaboração de matriz de Rápido
declividades

90

Fatiamento das classes de declividades

Rápido

45

Processamento do MNT para elaboração de mapas de Rápido
distâncias de hidrografia

180

Fatiamento das faixas de influência de hidrografia

Rápido

45

Elaboração de algoritmos para reclassificar matriz

Rápido

600

Elaboração da matriz de faixas de influência e outras áreas de Rápido
restrições de uso e ocupação do solo

120

Elaboração de algoritmos para unir, concatenar, realizar Médio/L
intersecção e reclassificação de matriz
ento

1200

Intersecção das matrizes de "uso e cobertura do solo" com Médio
"restrições de uso e ocupação do solo".

300

Elaboração da matriz de "uso, permissões e transgressões de Rápido
ocupação".

150

Confecção das cartas de "uso e cobertura do solo", "restrições Rápido
de uso e ocupação do solo" e "uso, permissões e
transgressões de ocupação"

600

Total
Tabela 4 Custos e tempo estimado para execução dos procedimentos.

8150
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Legenda: (Para o cálculo do custo estimou-se as horas gastas e o valor de
US$ 15,00 por hora).
Rápido > 40 horas.
Médio entre 40 e 80 horas.
Lento < 80 horas.
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6. Considerações finais e referências para trabalho posterior.

A possibilidade de implementação de instrumentos de apoio ao planejamento
e gestão com instrumental técnico de baixo custo é plenamente viável. Pode-se
utilizar tecnologias de baixo custo para apoio à implementação de políticas públicas.
Governos locais podem obter, rapidamente, informações precisas através de
análises espaciais tecnologicamente avançadas.
6.1. O momento é adequado para a proposta de cadeias técnicas.

Novamente deve ser ressaltado o momento oportuno para o exame de
cadeias técnicas como a apresentada. Prefeituras e outros órgãos da administração
pública têm direcionado esforços no sentido de converter seus documentos para
formatos digitais e organizar sistemas de informação para agilizar e apoiar a tomada
de decisões nos seus diversos setores.
Com a cadeia técnica proposta, unidades municipais com poucos recursos,
podem obter informações ambientais ou sócio-econômicas através de técnicas
equivalentes às dos municípios de maior poder aquisitivo, ou seja, em igualdade de
condições tecnológicas os municípios com poucos recursos financeiros são capazes
de gerir seu território da mesma maneira que os municípios com maior renda,
apenas utilizando ferramentas de baixo custo disponíveis, atualmente, na Rede
Mundial de Informação (Internet). Propiciando a possibilidade de obtenção das
informações com qualidade equivalente de resultados entre unidades de gestão,
como no caso da gestão dos mananciais hídricos da Grande São Paulo, como já
citado na introdução desta dissertação.
Também a transparência dos procedimentos, quando levados para sistemas
de uso público, deve ser considerada, pois o processamento eletrônico de dados
produz resultados exatos e lógicos, facilitando o entendimento e controle dos
procedimentos.
Hardware já não é mais tão oneroso, software de baixo custo já estão
disponíveis para quase todas as áreas de aplicação dentro de uma instituição,
dados podem ser obtidos através da conversão do meio analógico para o digital, e
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para isso basta haver uma equipe de profissionais com nível de conhecimento
específico diversificado (desde o 2o. Grau para desenhistas, até o curso superior
com especialização e pós-graduação, para analistas e gerentes) treinados para esta
tarefa, o que não deve representar obstáculo para execução deste trabalho em um
órgão de governo local.
6.2. Conveniência da padronização dos formatos de informação entre
unidades municipais para facilitar a integração entre sistemas de governos
locais e também com órgãos regionais de gestão territorial.

O exame das possibilidades de obtenção da informação para apoio à
implementação de políticas públicas na gestão territorial deve levar à busca de
padrões que permitam a fusão de dados de sistemas utilizados em unidades
municipais vizinhas, visando a possibilidade de integração dos sistemas e facilitando
a atuação conjunta desses governos locais na resolução de seus problemas de
ordem territorial, como no exemplo da gestão ambiental proposta.
A transparência de procedimentos da cadeia técnica proposta é um elemento
que garante a confiabilidade das informações geradas pela. Unidades municipais
podem difundir suas informações físicas e sócio-econômicas entre si, com esse
instrumento, ajudando-se mutuamente nas questões que envolvam fatores que
transcendam ao seus territórios.
Assim como no projeto OpenGIS, devemos perceber o valor estratégico da
disseminação de informações em formatos de fácil acesso/importação permitindo a
análise integrada do território, expandindo e integrando os sistemas de informação
geográficos, facilitando a ação integrada sobre os problemas.
Para dar continuidade ao trabalho apresentado, alguns elementos podem ser
acrescentados para complementar a pesquisa.
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O 4o. item do art. 30, da Lei Estadual 9866/96: "uso e ocupação do solo e
tendências de transformação", pode ser melhor trabalhado mostrando as tendências
de transformação do uso do solo através da análise da evolução deste no tempo.
Para isso seqüências de fotografias aéreas de décadas diferentes podem ser
utilizadas. Também mapas de distâncias podem ser utilizados para irradiar a
estimativa de expansão da área ocupada.
No 5o. item do artigo acima citado: "mapeamento dos sistemas de infraestrutura implantados e projetados", foi realizada a digitalização do arruamento e
eixos de logradouros, por se tratar do único dado obtido. Outras redes devem ser
mapeadas para se obter um quadro mais preciso da infra-estrutura das áreas,
como: rede de água e esgoto, com digitalização de peças e tubulações; rede
elétrica, com digitalização de postes, equipamentos instalados e cabos aéreos e
subterrâneos; rede telefônica, equipamentos instalados, rede aérea e subterrânea;
rede de dutos de gás canalizado para uso doméstico, se houver; rede de dutos de
óleo ou gás de grandes diâmetros, se houver; rede de transporte público, como
linhas de ônibus.
O cálculo do tamanho dos lotes através das faixas de classe A, B e C pode
ser inserido, através da elaboração do mapa de distâncias dessas classes. Também
o número de pavimentos das edificações pode ser levado em consideração.
Para melhor aplicação do zoneamento urbano, pode-se aplicar os
procedimentos propostos a cada zona urbana individualmente. Com mosaico
posterior dos resultados para integrar a base.
A noção mais clara do aumento das diferenças entre as fontes cartográficas e
o resultado dos diversos processamentos pode ser obtida com a expressão destas
diferenças por meio de matrizes interpoladas a partir de modelos numéricos de
terreno.
O estudo da utilização de ortoimagens com sobreposição de polígonos
representados por

hachuras, deve ser realizado através da experimentação de

possibilidades no software utilizado. Tentativas de utilização desta técnica no
SPRING, demonstraram a possibilidade de utilização de poucos elementos sobre a
ortoimagem.
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Nesse estudo não se aplicou normas de acentuação na nomenclatura dos
elementos do sistema (variáveis e níveis de informação internos). Visando a
padronização dos nomes de variáveis e outros elementos do sistema pode-se
adotar a não utilização de acentuação e/ou cedilha nos nomes ou as normas de
acentuação vigentes na língua portuguesa. Esse detalhe será utilizado em estudo
futuro, pois percebe-se a lacuna deixada.
Este trabalho está sendo realizado num momento em que as prefeituras
iniciam sua aquisição e armazenamento de dados em formatos digitais, investindo
na

conversão

de

seus

documentos,

do

meio

analógico

para

o

meio

digital/magnético. Em alguns anos é possível que esse procedimento não seja mais
aplicável da maneira como está organizado, talvez seja necessário reformular a
estrutura de procedimentos. A manutenção, a atualização e o controle de qualidade
da informação contida no sistema serão, então, o foco de atenção.
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manejo dos recursos hídricos de
manter a qualidade das águas e
impedir a ocupação desregrada e
suburbana em locais que possam
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Anexo I - Legislação Aplicada

Leis Federais:
Lei No. 4771/65 "Código Florestal"
Lei No. 6766/79 "Lei de Parcelamento do Solo"
Lei No. 9433/97 "Política Nacional de Recursos Hídricos"

Leis Estaduais (São Paulo - Brasil):
Lei No. 898/75 "Lei de Proteção dos Mananciais"
Lei No. 1172/76
Lei No. 2177/79
Decreto No. 15037/80
Lei No. 7663/91 "Política Estadual de Recursos Hídricos"
Lei No. 9866/97 "Lei de Proteção das Bacias Hidrográficas dos Mananciais de
Interesse Regional do Estado de São Paulo"

Lei Municipal (Município de São Bernardo do Campo - SP):
Lei No. 4446/96 "Lei de Zoneamento"
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Anexo II - Algoritmos Utilizados

Carta de Uso e Cobertura do Solo:

Algoritmos 1. e 2. : Reclassifica PI “Classificação_Editada” da Categoria
“Uso_tematico” criando PI “Area_Urbana” na Categoria “Reclassificacao”.
Algoritmo

3.

:

Reclassifica

PI

“Classificação_Editada”

da

Categoria

“Uso_tematico” criando PI “Vias_Publicas” na Categoria “Reclassificacao”.
Algoritmo 1.
//Reclassificação do mapa de uso a partir de verificação de campo 03-112000
{
Tematico lago("USO_tematico"), reclassi ("Reclassificacao");
//recuperando planos
lago = Recupere (Nome = "Classificação_Editada");
//Criando novo plano
reclassi = Novo (Nome= "Reclassif_supervision", resx=1, resy=1, Escala
=5000);
//Definindo relações entre classes
reclassi = Atribua (categoriafim = "Reclassificacao")
{
"solo_exposto" : (lago.Classe == "SOLO EXPOSTO"),
“cultivo” : (lago.Classe == “CULTIVO”),
“campo_ou_arbustos” : (lago.Classe == “GRAMÍNEAS OU ARBUSTOS
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BAIXOS”),
“varzea” : (lago.Classe == “VARZEA”),
“mata” : (lago.Classe == “VEG ARBOREA”),
“lago” : (lago.Classe == “LAGO”),
“reservatorio” : (lago.Classe == “RESERVATORIO”)
};
}

Algoritmo 2.
//Reclassificação do mapa de uso a partir de verificação de campo 03-112000
{
Tematico lago("USO_tematico"), reclassi ("Reclassificacao");
//recuperando planos
lago = Recupere (Nome = "Classificação_Editada");
//Criando novo plano
reclassi = Novo (Nome= "Area_Urbana", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
reclassi = Atribua (categoriafim = "Reclassificacao")
{
"edif_pos_75" : (lago.Classe == "ÁREA EDIFICADA")
};
}

Algoritmo 3.
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//Reclassificação do mapa de uso a partir de verificação de campo 03-112000
{
Tematico lago("USO_tematico"), reclassi ("Reclassificacao");
//recuperando planos
lago = Recupere (Nome = "Classificação_Editada");
//Criando novo plano
reclassi = Novo (Nome= "Vias_Publicas", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
reclassi = Atribua (categoriafim = "Reclassificacao")
{
"vias_publicas" : (lago.Classe == "VIA DE TRANSITO")
};
}
Carta de Restrições à Ocupação:

Algoritmo 4. cria PI “Faixas e decliv” na Categoria “restr_ocup” a partir da
atribuição

de elementos dos PI's “Faixas de Influência Hd_Vg” e “Decliv” das

Categorias “legislacao” e “3222_81_declividade”, respectivamente.
Algoritmo 5. cria PI “Decliv60” na Categoria “restr_ocup” a partir da atribuição
de valores do PI “Decliv” da Categoria “3222_81_declividade”.

Algoritmo 4.
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//Cruzamento entre 2 planos temáticos 3222_81_declividade e legislacao
{
Tematico

legi("legislacao"),

decl

("3222_81_declividade"),

restrleg

("restr_ocup");
//recuperando planos
legi = Recupere (Nome = "Faixas de Influência Hd_Vg");
decl = Recupere (Nome = "Decliv");
//Criando novo plano
restrleg = Novo (Nome= "Faixas e decliv", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
restrleg = Atribua (categoriafim = "restr_ocup")
{
"nao_edif4771-65" : (legi.Classe == "Faixa_não_edificavel" ),
"nao_edif898-75_1172-76"

:

(legi.Classe

"Faixa_não_edificavel_vegetacao" ),
"edif_com_restr6766-79" : (decl.Classe == "30-60%")
};
}

Algoritmo 5.
//Cruzamento entre 2 planos temáticos 3222_81_declividade e legislacao
{
Tematico decl ("3222_81_declividade"), restrleg ("restr_ocup");

==
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//recuperando planos
decl = Recupere (Nome = "Decliv");
//Criando novo plano
restrleg = Novo (Nome= "Decliv60", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
restrleg = Atribua (categoriafim = "restr_ocup")
{
"nao_edif4771-65"

:

(decl.Classe

==

"60-100%"

||

decl.Classe

==

"100%_acima")
};
}

Algoritmo 6.
//Cruzamento entre 2 planos temáticos Reclassificação e restr_ocup
//Uso em desacordo com a legislação e posterior as leis: Federais 4771-65 e
6766-79
// e Estaduais 898-75 e 1172-76
{
Tematico rec("Reclassificacao"), restr("restr_ocup"), uso("Uso e Legislação");
//recuperando planos
rec = Recupere (Nome = "Reclassificacao");
restr = Recupere (Nome = "Faixas e decliv_60%");
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//Criando novo plano
uso = Novo (Nome= "1_1", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
uso = Atribua (categoriafim = "Uso e Legislação")
{
"Suburbio" : (rec.classe == "suburbio" ),
"Edif_invadindo_fx_influ" : (rec.classe == "edif_ant_75" && restr.Classe ==
"nao_edif4771-65" ),
"Edif_invadindo_fx_influ" : (rec.classe == "edif_pos_75" && restr.Classe ==
"nao_edif4771-65" ),
"Edif_invadindo_fx_influ" : (rec.classe == "edif_pos_75" && restr.Classe ==
"nao_edif_linhao" ),
"Edif_invadindo_fx_influ" : (rec.classe == "edif_pos_75" && restr.Classe ==
"nao_edif898-75_1172-76" ),
"Clube_invadindo_fx_influ" : (rec.classe == "clubes_e_recr" && restr.Classe
== "nao_edif898-75_1172-76" ),
"Sitio_invadindo_fx_influ" : (rec.classe == "edif_baixa_dens" && restr.Classe
== "nao_edif898-75_1172-76" ),
"Cultivo_invadindo_fx_influ" : (rec.classe == "cultivo" && restr.Classe ==
"nao_edif898-75_1172-76" ),
"Solo_exposto_invadindo_fx_influ"

:

(rec.classe

==

"solo_exposto"

&&

restr.Classe == "nao_edif898-75_1172-76" )
};
}

Algoritmo 7.
//Reclassificação do mapa de uso a partir de verificação de campo 03-112000
{
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Tematico lago("legislacao"), rest ("restr_ocup");
//recuperando planos
lago = Recupere (Nome = "Linhão");
//Criando novo plano
rest = Novo (Nome= "Linhao_n_edif", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
rest = Atribua (categoriafim = "restr_ocup")
{
"nao_edif_linhao" : (lago.Classe == "Faixa_não_edificavel_linhão")
};
}
Carta de Uso, Permissões e Transgressões de Uso

Intersecção de temas entre a matriz de uso e cobertura do solo e a matriz de
restrições ao uso e ocupação.

Algoritmo 8.
//Cruzamento entre 2 planos temáticos Reclassificação e restr_ocup
//Uso em desacordo com a legislação e anterior as leis: Federais 4771-65 e
6766-79
// e Estaduais 898-75 e 1172-76 e Municipal 4666-96
{
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rec("Reclassificacao"),

restr("restr_ocup"),

zon("4446_96_tematico"), uso("Uso e Legislação");
//recuperando planos
rec = Recupere (Nome = "Reclassificacao");
restr = Recupere (Nome = "Faixas e decliv_60%");
zon = Recupere (Nome = "Zoneamento");
//Criando novo plano
uso = Novo (Nome= "2_1", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
uso = Atribua (categoriafim = "Uso e Legislação")
{
"edif_ant_lei_invadindo_fx_influ"

:

(rec.classe

==

"edif_ant_54"

&&

:

(rec.classe

==

"edif_ant_54"

&&

(rec.classe

==

"edif_ant_75"

&&

(rec.classe

==

"edif_ant_75"

&&

(rec.classe

==

"edif_ant_54"

&&

restr.Classe == "nao_edif4771-65" ),
"edif_ant_lei_invadindo_fx_influ"

restr.Classe == "nao_edif898-75_1172-76" ),
"edif_ant_lei_invadindo_fx_influ"

:

restr.Classe == "nao_edif898-75_1172-76" ),
"edif_ant_lei_invadindo_fx_influ"

:

restr.Classe == "edif_com_restr6766-79" ),
"edif_ant_lei_invadindo_fx_influ"

:

restr.Classe == "edif_com_restr6766-79" ),
//negação
"urb_ant75" : (rec.classe == "edif_ant_54" && restr.Classe != "nao_edif477165" ),
"urb_ant75" : (rec.classe == "edif_ant_54" && restr.Classe != "nao_edif89875_1172-76" ),
"urb_ant75" : (rec.classe == "edif_ant_75" && restr.Classe != "nao_edif4771-
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65"),
//Zoneamento
"urb_ant75" : (rec.classe == "edif_pos_75" && zon.Classe == "ZR3-8")
};
}

Algoritmo 9.
//Cruzamento entre 2 planos temáticos Reclassificação e restr_ocup
//Uso em desacordo com a legislação e anterior as leis: Federais 4771-65 e
6766-79
// e Estaduais 898-75 e 1172-76 e Municipal 4666-95
//Uso mediante projeto especial aprovado.
{
Tematico rec("Reclassificacao"), restr("restr_ocup"), uso("Uso e Legislação");
//recuperando planos
rec = Recupere (Nome = "Reclassificacao");
restr = Recupere (Nome = "Faixas e decliv_60%");
//Criando novo plano
uso = Novo (Nome= "3_1", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
uso = Atribua (categoriafim = "Uso e Legislação")
{
//Zoneamento ZR3-8
"urb_decliv_30" :
"edif_com_restr6766-79"),

(rec.classe == "edif_pos_75" && restr.Classe ==
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(rec.classe == "edif_baixa_dens" && restr.Classe ==

"edif_com_restr6766-79")
};
}

Algoritmo 10.
//Reclassificação dos Usos Permitidos
{
Tematico rec("Reclassificacao"), uso("Uso e Legislação");
//recuperando planos
rec = Recupere (Nome = "Reclassificacao");
//Criando novo plano
uso = Novo (Nome= "4_1", resx=1, resy=1, Escala =5000);
//Definindo relações entre classes
uso = Atribua (categoriafim = "Uso e Legislação")
{
//Zoneamento ZR3-8
"Sitio_Chacara_urb_bx_dens" : (rec.classe == "edif_baixa_dens"),
"Clube_de_Campo" : (rec.classe == "clubes_e_recr"),
"Cultivo" : (rec.classe == "cultivo"),
"Campo_ou_Veg_Arbustiva" : (rec.classe == "campo_ou_arbustos"),
"Varzea" : (rec.classe == "varzea"),
"Mata" : (rec.classe == "mata"),
"Reservatorio" : (rec.classe == "reservatorio"),
"Lago" : (rec.classe == "lago"),
"Via Publica" : (rec.classe == "vias_publicas"),
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"Solo Exposto" : (rec.classe == "solo_exposto"),
"Edificação": (rec.classe == "edif_ant_54"),
"Edificação": (rec.classe == "edif_ant_75"),
"Edificação": (rec.classe == "edif_pos_75"),
"Espaço Aberto": (rec.classe == "area_aberta")
};
}
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