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1 TIPOS DE FERRAMENTAS UTILIZADOS EM GEOPROCESSAMENTO: QUAIS?

1.1 Sistemas de Geoprocessamento

Rodrigues (1988; 1990) apresenta uma classificação dos Sistemas de

Geoprocessamento em: Sistemas Aplicativos, Sistemas de Informação Geográfica e

Sistemas Especialistas, conforme definições a seguir:

 Sistemas aplicativos: conjuntos de programas que realizam operações

associadas a atividades de projeto, análise, avaliação, planejamento, etc., em áreas

tais como Transportes, Mineração, Hidrologia, Urbanismo. São sistemas voltados à

representação de entes de expressão espacial e à realização de operações sobre

estas representações; visam a realização de um largo espectro de tarefas e podem

ser agrupados segundo classes de sistemas voltados à entrada de dados, à saída

de dados e à realização de tarefas específicas; como por exemplo: projeto assistido

por computador, mapeamento automatizado; 

 Sistemas de informações Geográficas (SIG): denota software que

desempenha as funções de coleta, tratamento e apresentação de informações sobre

entes de expressão espacial e sobre o contínuo espacial. Assim, SIG denota o

software; o hardware, os procedimentos de entrada e saída dos dados, fluxos de

dados de supridores para o sistema e deste para os consumidores, normas de

codificação de dados, normas de operação, pessoal técnico,  etc., que

desempenham as funções de coleta, tratamento e apresentação de informações. 

 Sistemas especialistas: sistemas computacionais que empregam o

conhecimento na solução de problemas que normalmente demandariam a

inteligência humana; emulam o desempenho de um especialista atuando em uma

dada área do conhecimento. 

Entretanto, Rodrigues (1990) nos alerta que o estabelecimento destas classes não

significa que sistemas de geoprocessamento tenham uma única classificação, pelo

contrário, sistemas existentes atualmente possuem muitas vezes, características
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múltiplas com predominância de um particular conjunto de funções. O autor conclui

afirmando que, subjacente a todos estão as técnicas e metodologias de

desenvolvimento de sistemas computacionais e as de tratamento de dados

espaciais. 

Tendo em vista a relativa dificuldade em diferenciar os diferentes sistemas de

geoprocessamento, julgamos relevante explicitar melhor algumas definições,

tomando por base Korte (1994) que apresenta a diferenciação entre CADD, CAM

AM/FM e GIS:

 CADD (Computer Aided Design and Drafting), ou Projeto Assistido por

Computador: é uma tecnologia normalmente empregada pelo Computer Assisted

Mapping - CAM, ou Mapeamento Assistido por Computador, para a produção de

mapas como substituição ao processo cartográfico tradicional. Os dados são

organizados em camadas (layers), empregados para organizar as feições do mapa

por temas (themes). CAM pode reduzir em muito o tempo de produção de mapas e

possibilitar economias de recursos financeiros quando comparado aos processos

cartográficos tradicionais, tornando as atualizações mais simples e rápidas, uma vez

que modifica somente o elemento selecionado sem causar alteração nos demais.

CAM, entretanto, não é um sistema muito adequado para realizar análises; as

relações espaciais não são definidas na estrutura de dados, requerendo

processamentos especiais para a inspeção de tais relações, o que torna demorada a

resposta a perguntas complexas. 

 AM/FM: Automated Mapping, ou mapeamento Automatizado, Facility

Management, isto é, Gerenciamento de Serviços de Utilidade Pública: baseiam-

se também em tecnologia CADD. Entretanto, a apresentação gráfica geralmente não

é tão precisa e detalhada como em sistemas CAM; a ênfase de AM/FM está

centrada no armazenamento, na análise e na emissão de relatórios. As relações

entre os componentes do sistema de utilidade pública são definidas como redes

(Networks) que são associadas a atributos, permitindo assim modelar e analisar a
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operação do sistema de utilidade pública. Atributos não-gráficos podem ser ligados

aos dados gráficos. Dentre as limitações estão a não-definição de relações

espaciais.

 Geographic Information System (GIS), ou Sistema de Informação

Geográfica (SIG): é mais recomendado para a análise de dados geográficos; difere

dos dois sistemas anteriormente apresentados por definir as relações espaciais

entre todos os elementos dos dados. Esta convenção conhecida como topologia dos

dados, vai além da mera descrição da localização e geometria das feições

cartográficas. A Topologia também descreve como as feições lineares estão

conectadas, como as áreas são limitadas, e quais áreas são contíguas. Para definir

a topologia do mapa, o GIS usa uma estrutura de dados especial, empregando

pontos (nodes), linhas (lines) e polígonos (polygons). O SIG também contém dados

atributos, além de dados geométricos espaciais, os quais são associados com os

elementos topológicos,  provendo  maiores  informações  descritivos. Por permitir

acesso a ambos os dados (espaciais e atributos) ao mesmo tempo, o SIG possibilita

buscar o dado atributo e relacioná-lo com o dado espacial e vice-versa. 

Assim sendo, Korte (1994) conclui que, enquanto CAM e AM/FM são empregados

para o armazenamento, a manipulação e a recuperação de dados geográficos, um

SIG construído especificamente para efetuar análises espaciais torna-se necessário

para analisar de forma completa os dados geográficos.

1.2 Sistemas de Informação Geográfica

1.2.1 Definições de SIG

Os sistemas de informação geográfica  compreendem o tipo de sistema mais

amplamente utilizado para a manipulação de dados espaciais, sendo então

considerada a maior plataforma de uso para geoprocessamento. Portanto, a apostila

propõe este capítulo especificamente para exemplificar a importância e
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potencialidade de uso dos SIG's. A fim de melhor compreendermos o que se tem

definido como Sistema de Informações Geográficas (SIG), vamos inicialmente

revisar as definições de sistema, informação geográfica e sistema de informação. 

Considerando:

 Sistema como sendo "conjunto ou arranjo de elementos relacionados de tal

maneira a formar uma unidade ou um todo organizado, que se insere em sistema

mais amplo".  

 Informação geográfica como "conjunto de dados ou valores que podem ser

apresentados em forma gráfica, numérica ou alfanumérica, e cujo significado

contém associações ou relações de natureza espacial";

 Sistema de informação como "conjunto de elementos inter-relacionados que

visam a coleta, entrada, armazenamento, tratamento, análise e provisão de

informações". 

Podemos agora apresentar as definições de Sistemas de Informações Geográficas,

de acordo com os autores mais conceituados internacionalmente:

"Classe ou categoria de sistema de informações caracterizada pela
natureza espacial das informações, tais como a identificação, descrição e
localização de entidades, atividades, limites e objetivos" (Tomlinson (1972)
apud Queiroz Filho (1993)).

"Sistemas voltados à aquisição, análise, armazenamento, manipulação e
apresentação de informações referenciadas espacialmente" (Marble, 1984).

 Geographical Information Systems constituem "um conjunto de ferramentas

para coleta, armazenamento, recuperação, transformação e exibição de dados

espaciais do mundo real para um conjunto particular de propósitos"(Burrough, 1989).

Outras definições, apresentadas por autores brasileiros merecem destaque:

"Sistema de Informação Geográfica (SIG) constitui o tipo de estrutura mais
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importante em termos de viabilização do Geoprocessamento", este último
sendo (um conjunto de procedimentos computacionais que, operando sobre
bases de dados geocodificados ou mais evoluidamente, sobre bancos de
dados geográficos executa análise, reformulações e sínteses sobre os
dados ambientais disponíveis) (Silva e Souza, 1987). 

"Sistemas de Informações Geográficas são modelos do mundo real úteis a
certo propósito; subsidiam o processo de observação (atividades de
definição, mensuração e classificação), a atuação (atividades de operação,
manutenção, gerenciamento, construção, etc...) e a análise do mundo real"
(Rodrigues e Quintanilha, 1991). 

"SIG's são constituídos por uma série de programas e processos de análise, cuja

característica principal é focalizar o relacionamento de determinado fenômeno da

realidade com sua localização espacial; utilizam uma base de dados

computadorizada que contém informação espacial, sobre a qual atuam uma série de

operadores espaciais; baseia-se numa tecnologia de armazenamento, análise e

tratamento de dados espaciais, não-espaciais e temporais e na geração de

informações correlatas" (Teixeira et al, 1992). 

SIG's são sistemas cujas principais características são: “(...)  integrar, numa única

base de dados, informações espaciais provenientes de dados cartográficos, dados

de censo e de cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e modelos

numéricos de terreno; combinar as várias informações, através de algoritmos de

manipulação, para gerar mapeamentos derivados; consultar, recuperar, visualizar e

plotar o conteúdo da base de dados geocodificados" (Câmara, 1993). 

1.3 Contextualização

Nas últimas décadas a informação passou, gradualmente, a desempenhar um papel

fundamental nas organizações (político-econômica-sociais). Isso foi possível com o

advento da informática, que automatiza a informação através de seu processamento

e integração. Ao tempo que a informática desenvolveu-se, outra importante área de

conhecimento também avançava: a Geografia, que adquirindo novas dimensões,

passou a explorar formas de se organizar e se posicionar frente às tecnologias que

envolvem informação. Em paralelo, também o conceito de sistemas ganhou
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relevância, permitindo o amadurecimento e integração de conhecimentos e funções

para realizar tarefas específicas.

Neste contexto, o geoprocessamento surge como uma disciplina integradora de

diferentes áreas de conhecimento e vastíssima aplicação, mas apoiando-se

sobretudo, na informática  e na geografia e mantendo intrínseco o conceito de

sistema.

Um conceito bastante completo de geoprocessamento pode ser encontrado na

revista virtual "FATOR GIS ON LINE". Conforme essa revista o geoprocessamento:

"(...)nada mais é que o uso automatizado de informação que de alguma forma está

vinculada a um determinado lugar no espaço, seja por meio de um simples

endereço ou por coordenadas. Vários sistemas fazem parte do Geoprocessamento,

dentre os quais o SIG é o sistema que reuni maior capacidade de processamento e

análise de dados espaciais. A utilização destes sistemas produz informações que

permitem tomar decisões para colocar em prática ações. Estes sistemas se aplicam

a qualquer tema que manipule dados ou informações vinculadas a um determinado

lugar no espaço, e que seus elementos possam ser representados em um mapa,

como casas, escolas, hospitais, etc." 

O Sistema de Informações Geográficas – SIG, um dos principais componentes do

geoprocessamento, é um valioso instrumento de auxílio ao planejamento, à gestão e

à análise de projetos e atividades socioeconômicas.

Segundo Maguirre et al. (1991), esse sistema pode ser definido a partir de três

propriedades básicas, a saber:

• capacidade de apresentação cartográfica de informações complexas;

• base integrada de objetos espaciais e de seus respectivos atributos ou dados;

•  sofisticado instrumento analítico, composto por um conjunto de procedimentos e

ferramentas de análise espacial.
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Por suas características técnicas, o SIG permite reunir uma grande quantidade de

dados convencionais de expressão espacial e estruturá-los adequadamente, de

modo a otimizar o tratamento integrado de seus três principais componentes:

posição, topologia e atributos. Desse modo, fornece relevantes subsídios para

agilizar o processo decisório de administradores e analistas, ao propiciar, por meio

de complexas aplicações gráficas, rapidez nas análises e prognósticos

socioambientais mais precisos, em diferentes cenários. Tal versatilidade, além de

facilitar o desenvolvimento dos trabalhos, é uma das formas mais eficazes de

integração e validação de dados.

Para tanto, é fundamental que as informações disponíveis sejam de fácil

visualização e passíveis de representação gráfica, na forma de pontos, linhas,

polígonos ou imagens georreferenciadas, ou seja, relacionadas a locais da

superfície terrestre cartograficamente delimitados. Os sistemas de informações são

utilizados para manipular, sintetizar, pesquisar, editar e visualizar informações,

geralmente armazenadas em bases de dados computacionais, de acordo à figura 1.

Figura 1 - Definição de Sistema de Informação Geográfica (SIG).

Fonte: CIH, 2012.

O armazenamento, a recuperação, a pesquisa, a manipulação, o envio, a recepção,

a cópia e a exibição de informações podem ser realizados manualmente, porém

desta forma essas atividades podem ser muito lentas, tediosas, de difícil

padronização e com maior probabilidade de ocorrência de erros. Além disso, mapas
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em papel são difíceis de manejar, armazenar, enviar, receber e copiar. 

A partir de entrada de dados pela interface do SIG, ou pela recuperação de dados do

banco, podem-se realizar consultas e análises espaciais, a  fim  de visualizar a

informação principalmente em formato de mapas digitais. Conforme proposto por

Lobão et al. (2005), a integração de dados em um Sistema de Informações

Georreferenciadas (SIG) é de fundamental importância para estudos ambientais,

devido à possibilidade de agregar dados de biodiversidade, dados sociais,

econômicos, políticos e culturais, potencializando a capacidade de análise.

Dentro desse panorama, o geoprocessamento e os SIG's se colocam como um dos

caminhos mais plausíveis e concretos no apoio ao estudo de uso e cobertura do

solo, porque permite, por meio de todas as suas ferramentas, analisar e tratar dados

georreferenciados disponíveis em grandes quantidade, gerando novas informações,

e assim visualizar cenários passados, atuais e simular cenários futuros. 

Dados da cobertura do solo podem ser analisados com outros conjuntos de dados

(solos, modelos digitais de elevação, restrições etc.) para se modelar cenários

futuros e avaliar a efetividade de políticas de planejamento, em termos de mudanças

na paisagem. Além disso, as informações podem ser armazenadas e manipuladas

de maneira flexível e os resultados podem ser documentados em formato mais

adequado por tomadores de decisão, como governo, políticos e líderes comunitários

(RUBENS; LAMPARELLI, 1998).
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2 SOFTWARES GRATUITOS OU LIVRES DE GEOPROCESSAMENTO

Os Sistemas de Informação Geográfica, são implementados através de softwares

entre outros componentes. Atualmente os softwares livres tomam uma proporção

considerável no mercado, principalmente porque sua utilização não está

condicionada a algum pagamento ou mensalidade, o termo é concebido a todos os

softwares sem custo de aquisição. Por outro lado temos software livre de código

aberto, que segundo a definição criada pela Free Software Foundation é “qualquer

programa de computador que pode ser usado, copiado, estudado e redistribuído

sem restrições.” A maneira usual de distribuição de software livre de código aberto é

anexar a este uma licença de software livre, e tornar o código fonte do programa

disponível, facilitando o uso e alterações por parte de usuários e desenvolvedores

de softwares.

Sendo o código fonte disponível, qualquer pessoa pode analisar o software e

customizá-lo à  sua necessidade, sendo que obrigatoriamente a customização

desenvolvida deve retornar à própria comunidade de desenvolvimento do software.

Este modelo garante a evolução de um SIG em um tempo menor, comparando-se a

outros softwares proprietários, pois muitas pessoas o desenvolvem ao mesmo

tempo.

2.1 Redescobrindo os Softwares Livres

Este capítulo foi retirado em partes da revista FOSSGIS, 1ª Edição, texto de autoria

de Esdras de Lima Andrade, 2011.

Findou-se a primeira década do terceiro milênio e durante este período as

tecnologias de informações geográficas evoluíram de forma impressionante,

principalmente aquelas que são distribuídas sob o “selo”  de Software Livre (SL).

Este, que um dia foi encarado como ficção ou mito, mais do que se tornar realidade,

tornou-se paradigma. Muitas organizações públicas e privadas vêm adotando e

implementando suas soluções com programas livres de licenças restritivas. 
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Aconteceu que, a partir da iniciativa do SAGA GIS em 2000, universidades,

departamentos de governo, agências de fomento e programadores perceberam a

tempo que as geotecnologias tinham se restringido a apenas dois ou três softwares

e iniciaram  uma espécie de revolução SIG. 

Praticamente todo usuário de Geotecnologias, já se viu obrigado a adotar os

principais programas proprietários existentes em suas rotinas diárias; principalmente

se elas estiverem associadas às atividades profissionais. Aqueles que expressam

predileção ou até mesmo simpatia pelo uso de programas livres de

Geoprocessamento, em algum momento de sua carreira não escapou de

contestações por essa escolha. 

No entanto, algo que se deve manter em mente é que, em se tratando de Sistemas

de Informações Geográficas, não existe o software perfeito ou completo - por mais

caro que possa custar. O que define a escolha ou predileção pelos programas parte

das necessidades de cada um; da sua rotina de trabalho; da intimidade com as

tecnologias disponíveis; do grau de usabilidade dos softwares; enfim, dependem de

vários parâmetros que contribuem para tal.

Neste universo os procedimentos não dependem de uma tecnologia apenas, mas

dos conceitos e dos métodos aplicados. Em outras palavras, “não adianta saber

como uma  ferramenta  funciona  se  não  souber  o que  fazer com ela”

Os chamados Free Open Source Software Geographic Information System -

FOSSGIS só estão sendo possível utilizar graças à popularização da internet banda

larga, ao permitir que um número cada vez maior de pessoas passasse mais tempo

diante de seu computador pessoal em busca, além de outras coisas, de

conhecimento.

José Luís Pissin, em um de seus textos, corrobora  este pensamento, ao observar

que o objeto central nas comunidades de software livre é o conhecimento: “O
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envolvimento de pessoas com os mais diferentes níveis de conhecimento é um dos

fatores mais relevantes no sucesso das comunidades”. Isto é, elas são ambientes

que mantém vivo três valores:

a) O acesso ao conhecimento; 

b) A troca de conhecimento e 

c) A criação de novos conhecimentos. 

Para Gilberto Câmara os softwares livres dedicados à geoinformação são divididos

em três formas de desenvolvimento: 

a) Por equipes individuais, cujos projetos são limitados e as suas funcionalidades

incipientes; 

b) Por redes colaborativas, no qual o sucesso dos projetos geralmente são bem

sucedidos caso sejam baseados em estruturas modulares, ou seja, se os programas

forem construídos através de plugins; 

c) Por instituições, que apresentam uma qualidade superior aos demais modelos,

visto que os softwares possuem alto grau de complexidade, o que exige muita

comunicação entre as equipes de programação; sem contar é claro, pela dotação

orçamentária que é disponibilizada para ser investida nos projetos.

Mesmo havendo essa distinção, e por serem livres os softwares, eles sempre

estarão à disposição para serem reutilizados, desde que se tenha continuidade no

desenvolvimento. Diferentemente dos programas proprietários, onde a concorrência

pelo mercado está para os softwares assim como a competição está para a

ecologia. Ambas ações constituem um fator regulador de densidade, contribuindo

para evitar uma  superpopulação de espécies, ou seja, sobressai-se o melhor.

De fato, o que determinará a sobrevivência dos FOSS GIS não é a concorrência

direta entre si,  mas  a capacidade de se organizar e gerir-se através das

comunidades, grau de usabilidade, interface, leitura e escrita de/em diferentes
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formatos dentre outros. O que é absolutamente natural para todos os softwares.

Os FOSSGIS, pelo fato de serem gratuitos, têm influenciado diretamente na

mudança de visão de como os recursos financeiros devem ser aplicados aos

projetos. O dinheiro economizado com a aquisição de um aplicativo poder ser

direcionado à compra de hardwares melhores, na capacitação/reciclagem do corpo

técnico, ou melhor, na obtenção  de mais e melhores dados-fontes.

Figura 2 - Esquema comparativo de custos em softwares.

Fonte: FOSSGIS.

Os argumentos que justificam o uso de SIG livres ganham força neste aspecto frente

aos programas proprietários, porque Software  e Peopleware são os fatores que

menos  custam nessa conformação. Os aplicativos mais usados são disponibilizados

gratuitamente na internet, enquanto a formação e/ou capacitação certificada de mão

de  obra chega a custar, em média, 30% mais barato em relação aos sistemas

proprietários.

O elemento Custo tem sido decisivo na adoção dos SIG baseados em SL

principalmente em órgãos governamentais. Estes começam a admitir os programas

livres em suas  repartições, muitas das vezes atraídos pela vantagem de não gastar

dinheiro com programas.

E este pensamento transcende até os elementos básicos da sustentabilidade que só

o software livre proporciona: programas economicamente viáveis, tecnologicamente

independentes e socialmente justos; atestando que a qualidade dos resultados e

produtos finais não dependem do uso de um determinado aplicativo, mas do talento
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daqueles que manipulam os dados.

Ao trazer essas iniciativas às geotecnologias, pode-se apontar casos de sucesso

com a introdução do software livre no meio governamental e privado; embora esteja

mais presente no primeiro. No Brasil, as empresas públicas como o INPE que

desenvolve o  TerraView e Spring e o Ministério do Meio Ambiente, com o software

online i3Geo, estão na vanguarda desta nova filosofia. 

No exterior, ganha destaque a Espanha com as suas soluções públicas e privadas. A

primeira, diz respeito ao aplicativo gvSIG, que é desenvolvido e mantido pelo

governo  municipal de Valência (Generalitat Valenciana). Já a segunda, trata do

software Kosmo que é desenvolvido pela companhia privada Sistemas  Abiertos  de

Información Geográfica - SAIG. Resta dizer que ambos os programas, junto com o

QGis, são os  aplicativos livres mais utilizados na União Europeia e no Brasil. 

Figura 3 - Linha do tempo dos principais SIG.

Fonte: FOSSGIS.

Os FOSSGIS têm evoluído rapidamente nos últimos anos, tanto que numa escala de
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médio prazo podem estar em pé de igualdade com alguns softwares proprietários,

não só em termos de recursos e usabilidade,  mas  também em quantidade de

usuários. E os principais fatores responsáveis por esta tendência são rapidamente

mostrados a seguir.

1. A melhora significativa na interface dos programas tem os tornado mais atrativos,

funcionais e intuitivos;

2. A inserção de novos recursos tem expandido o leque de opções do que pode ser

realizado com essas tecnologias e suas ferramentas;

3. A estabilidade e a robustez na execução das tarefas tem permitido a execução de

algoritmos cada vez mais complexos e pesados;

4. A União Europeia tem investido consideravelmente no desenvolvimento dessas

tecnologias e com isto estão surgindo no mundo inteiro iniciativas políticas para

aumentar a comunidade de desenvolvedores;

5. As comunidades e as universidades estão sendo e podem ser ainda mais as vias

de difusão dos aplicativos livres.

No tabela 7 encontra-se o nome e características dos softwares livres ou gratuitos

existentes no mercado atualmente. Por outro lado é recomendado para o

desenvolvimento dos trabalhos o uso do software gvSIG, considerando o mesmo

como um excelente SIG para a manipulação da informação geográfica.
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Tabela 1 - Lista de softwares livres e suas funcionalidades.

Fonte: CIH, 2012.

O software gvSIG, é um sistema de informação geográfica desenvolvido pelo

governo de Valência –  Espanha, e que compõe uma das ferramentas mais

poderosas para a manipulação integral de dados geográficos. Trata-se de um

software livre que pode ser efetuado “download” por meio do site

(http://www.gvsig.org), onde qualquer pessoa poderá acessar o software sem custos

de aquisição e a partir daí manipular sua informação geográfica e produzir mapas e

materiais cartográficos de qualidade. 

Como auxílio a esta apostila recomenda-se que o aluno faça “download” do software

gvSIG e acompanhe um passo-a-passo disponibilizado como material de apoio a

esta disciplina. Neste material de apoio encontram-se todas as diretrizes para a
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manipulação do gvSIG. O uso deste sistema fará com que o aluno fixe ainda mais os

conceitos aprendidos nesta apostila e principalmente produza sua própria base de

dados geográficos.
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3 SOFTWARES DE GEOPROCESSAMENTO GVSIG: FORMAS DE UTILIZAÇÃO

3.1 Apresentação do gvSIG

Programa computacional livre:

- Dá a liberdade de utilizá-lo sem a necessidade de compra;

- Dá a liberdade de poder observar o código-fonte;

- Dá a liberdade de alterar o código-fonte;

- Dá a liberdade de distribuir cópias originais e/o alteradas.

Um programa computacional para Sistemas de Informações Geográficas:

O gvSIG dispõe de funções para aquisição, armazenamento, gerenciamento,

manipulação, processamento, exibição e publicação de dados e informações

geográficas.

Programa computacional desenvolvido em Valência – Espanha

- Generalitat Valenciana e IVER

- Financiado pela Comunidade Européia

- Site : www.gvsig.org

3.2 A base filosófica do gvSIG

- Portabilidade –  gvSIG pode ser executado em diferentes plataformas de

hardware/software (Linux, Windows, Mac). Sua linguagem de desenvolvimento é

Java;

- Modularidade –  gvSIG é extensível com novas funções que suas funções não

contemplam;

- Código Aberto – o código fonte original do gvSIG está disponível para download;

- Sem licenças – Não é necessário pagar para utilizar o gvSIG, não existem limites

de computadores e/ou de tempo para utilizar o programa;

- Interoperável – gvSIG pode acessar dados de outros programas computacionais

23   O material deste conteúdo pode ser reproduzido desde que citada a fonte.

http://www.gvsig.gva.es/


proprietários, tais com ArcGIS, AutoCAD, Microstation sem necessidade de alterar

seu formato;

- Respeita padrões - gvSIG segue os padrões do Open Geospatial Consortium -

OGC.

3.3 Estrutura do gvSIG

Figura 4 - Estrutura do gvSIG. 

Fonte: CIH, 2012

O gvSIG é composto por vários tipos de documentos: 

Vistas - São documentos utilizados para exibição, edição, manipulação e

processamento de dados geográficos armazenados em estrutura vetorial e/ou

matricial;

Vistas 3D - São documentos utilizados na exibição de dados em três dimensões;

Mapas - São documentos utilizados na produção de documentos cartográficos;

Tabelas - Documentos utilizados para exibição, edição, manipulação

e processamento de dados tabulares;

Publicação - Documento utilizado na publicação de dados na Internet, a partir do

programa computacional Mapserver.
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Além dos documentos, o gvSIG ainda suporta extensões, que tem como função

adicionar mais funcionalidades ao gvSIG. As extensões para gvSIG podem ser

encontradas na Internet, tais como a extensão Sextante, ou ainda elas podem ser

produzidas por qualquer pessoa a partir de programação em linguagem Java.

3.4 Estrutura de um Projeto gvSIG

Um projeto pode conter: 

- Vários documentos tipo Vistas; 

- Vários documentos tipo Tabelas; 

- Vários documentos tipo Vistas 3D; 

- Vários documentos tipo Mapas; 

- Vários gráficos (linhas, polígonos, textos, hachuras, imagens, etc). 

Figura 5 - Estrutura de um projeto gvSIG.

Fonte: CIH, 2012.

3.5 Ferramentas da Vista

Figura 6 - Ferramentas da Vista.
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Fonte: CIH, 2012.

Menus, Botões e Ferramentas padrões utilizados para trabalhar com Vistas. 

Essa interface pode ser alterada. Quando se tem uma Vista ativa, o gvSIG

disponibiliza os menus e ferramentas ilustradas na figura acima. 

Os menus e ferramentas para se trabalhar com Vistas, possibilitam acessar funções

para salvar projetos, adicionar temas na Vista, alterar propriedades de temas ativos,

exibir editor de legendas, abrir tabelas de feições, encontrar feições de temas com

determinadas características, construir expressões lógicas para pesquisar temas,

visualização de temas (aproximar, afastar e encaixar temas na Vista), selecionar

feições a partir de gráficos, limpar seleções, obter ajuda, clicar sobre uma feição e

visualizar seus atributos, manipular vértices, selecionar feições interativamente com

o mouse, medir distâncias, hotlink ( com imagens, textos, etc), rotular feições,

desenhar (pontos, linhas e polígonos), definir escalas, alterar as propriedades de

uma vista (projeção, cor de seleção), carregar extensões, etc. O ambiente para

trabalhar com Vistas pode ser alterado por meio de customizações. 

3.5.1 Tabelas

Figura 7 - Ferramentas de Tabelas.

Fonte: CIH, 2012.
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Ao tornar uma tabela ativa, o usuário tem a sua disposição um ambiente próprio

para manipular essa tabela. 

Os menus e ferramentas que o gvSIG disponibilizar são próprios para manipular

essa tabela e na janela de projetos o usuário pode ver a lista das tabelas disponíveis

no projeto. 

Uma tabela pode estar fechada, aberta ou ativa, porém na janela de projetos o

usuário pode a qualquer momento abrir e adicionar novas tabelas. Ao abrir uma

tabela, esta fica automaticamente ativa e todo ambiente do gvSIG preparado para a

manipulação da mesma. 

Para abrir uma tabela, o usuário pode dar um duplo click em uma tabela disponível

na janela do projeto ou selecionar uma tabela na janela de projetos e então clicar o

botão Abrir da janela de projetos. Quando se tem uma Tabela ativa, o gvSIG

disponibiliza os menus e ferramentas ilustradas na página anterior. 

Os menus e ferramentas para se trabalhar com Tabelas possibilitam acessar

funções para salvar projetos, manipular conteúdos de células (recortar, copiar e

colar), manipular seleções de registros (selecionar todos registros, limpar a seleção

e inverter seleção), montar expressões para realizar pesquisas, agrupar registros

selecionados, relacionar tabelas por um campo comum, calcular valores para

campos de tabelas, ordenar colunas (crescente, decrescente), selecionar registros

interativamente, editar o conteúdo de uma célula, editar tabelas, alterar as

propriedades de uma tabela, etc. 

O ambiente para trabalhar com Tabelas pode ser alterado por meio de

customizações do gvSIG. 
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3.5.2 Gerenciador de Mapas 

Figura 8 - Gerenciador de Mapas.

Fonte: CIH, 2012

Ao tornar um mapa ativo, o usuário tem a sua disposição um ambiente próprio para

manipular esse documento. 

Os menus, botões e ferramentas que o gvSIG disponibilizar são próprios para

manipular esse mapa, e na janela de projetos o usuário pode ver a lista de mapas

disponíveis no projeto. Um mapa pode estar fechado, aberto ou ativo, porém na

janela de projetos o usuário pode a qualquer momento abrir e construir novos

mapas. 

Ao abrir um layout, este fica automaticamente ativo e todo ambiente do gvSIG

preparado para a manipulação do mesmo. 

Para abrir um mapa, o usuário pode dar um duplo click em um mapa disponível na

janela do projeto ou então selecionar um mapa na janela de projetos e então clicar o

botão Abrir da janela de projetos.
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Quando se tem um Mapa ativo, o gvSIG disponibiliza os menus, botões e

ferramentas ilustradas na página anterior. 

Os menus, botões e ferramentas para se trabalhar com Mapas possibilitam acessar

funções para salvar o projeto, manipular os elementos do mapa (recortar, copiar e

colar), acessar e alterar as propriedades do mapa, agrupar e desagrupar entidades

gráficas, alterar a ordem de exibição dos elementos do mapa, visualizar o mapa

(aproximar, afastar, enquadrar, deslocar), imprimir o mapa, selecionar e

redimensionar elementos do mapa, alterar vértices de elementos, inserir textos no

mapa, inserir entidades gráficas (pontos, linhas e polígonos), inserir documentos no

mapa. O ambiente para trabalhar com Mapas pode ser alterado por meio de

customizações do gvSIG. 

3.5.3 Adicionando Temas na Vista

Figura 9 - Adicionar temas (layers, camadas, plano de informação).

Fonte: CIH, 2012.

Para adicionar temas em uma VISTA, o usuário deve acionar o ícone na barra de

botões, isto causará a abertura de uma caixa de diálogo, onde o usuário pode

“navegar” pelos diretórios e procurar as temas, shapefiles e imagens. 

Os dados espaciais são exibidos na janela esquerda da caixa de diálogo, no caso de

uma tema que possui topologia de polígono, linha, etc., aparece um ícone verde e
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amarelo; dando apenas um clique neste ícone, o usuário pode escolher a feição do

tema que deseja exibir. 

É possível também adicionar dados de servidores de Internet (WFS, WCS, WMS e

ArcMap). Ainda é possível adicionar dados oriundos de bancos de dados

geográficos (PostGIS, HSQLDB, MySQL e Oracle) em ambientes corporativos. 

3.5.4 Edição de Legendas

Figura 10 - Edição de Legenda.

Fonte: CIH, 2012.

A edição de legendas se inicia quando o usuário pressiona o botão direito do mouse

sobre um tema e então escolhe a opção Propriedades no menu de contexto. Esta

ação causará a abertura de uma caixa de diálogo, onde o usuário pode modelar a

legenda e a forma de exibição do tema. 

O usuário pode selecionar quatro tipos de legendas, onde os tipos de legendas mais
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utilizados para simbolizar temas são Símbolo Único, Valores Únicos, Intervalos e

Densidade de Pontos. Nas propriedades do tema é possível etiquetar (colocar

textos) as feições.

No editor de legendas o usuário pode montar a simbologia com o qual o tema será

exibido, o usuário pode escolher um estilo de hachura ou linha ou ponto ou texto, em

seguida é possível escolher as cores para o estilo escolhido. É possível escolher cor

de fundo, frente, contorno, etc. O usuário pode ainda definir com que tamanho um

símbolo pode ser exibido, bom como o tamanho de um texto. 

O usuário pode associar imagens (ícones) para pontos, pode ainda especificar a

porcentagem de transparência dos temas para visualizar vários temas de uma só

vez.

Figura 11 - Formatos de legenda.

Fonte: CIH, 2012.
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Figura 12 - Classificação de legenda em Valores Únicos.

Fonte: CIH, 2012.

Na edição de legenda, o usuário pode desejar alterar algum símbolo, para isto o

usuário deve clicar duas vezes sobre o tipo de símbolo que deseja alterar sobre o

editor de legendas. Isto causará a abertura de uma caixa de legenda, onde o usuário

pode selecionar o padrão de preenchimento (hachuras, linhas e pontos), as cores, à

espessura de linhas e tamanho de pontos, e finalmente a porcentagem de

transparência para o tema. 

3.5.5 Legenda de Intervalo

Figura 13 - Legenda de Intervalos.
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Fonte: CIH, 2012.

Utilizam-se itens numéricos e divide-se os valores desses itens em classes; cada

classe de valores recebe uma intensidade de cor. Geralmente as cores mais claras

são destinadas para as classes de valores menores. 

Em muitas aplicações, é necessário construir mapas quantitativos. Um mapa

quantitativo pode ser construído no gvSIG de duas maneiras, uma delas é utilizando-

se intervalo de cores. Um mapa de intervalo de cores, geralmente ilustra as

pequenas quantidades utilizando-se de cores claras, e as grandes quantidades com

cores mais intensas, como pode ser observado na figura anterior. 

O editor de legendas do gvSIG fornece várias ferramentas para se construir um

mapa quantitativo com intervalo de cores. Primeiro o usuário deve fornecer um item

do tema geográfico que seja numérico (gvSIG já separa todos os itens numéricos),

em seguida o usuário pode escolher faixas de cores disponíveis no gvSIG e também

especificar o número de classes e o método de classificação para graduar as cores. 

É possível que o usuário altere o texto da legenda, para isso basta editar o texto que

se encontra no campo etiqueta do editor de legendas. Se for necessário, o usuário

pode alterar alguma cor específica ou ainda pode eliminar ou alterar a cor, tipo e

espessura da linha de contorno. 
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4 MÉTODO DE CLASSIFICAÇÃO

Intervalos Naturais: Método Default do gvSIG, baseia-se na minimização da

variância dentro de cada classe (Método estatístico de Jenk). Este é o método de

classificação padrão que identifica as quebras entre as classes utilizando uma

fórmula estatística (Otimização de Jenk) consistindo basicamente na minimização da

soma da variância dentro de cada classe.

Intervalos Quartis: Nesse método os valores são ordenados, depois é obtido o

valor da mediana e as partes inferiores e superiores da mediana são subdivididas. 

Cada classe contém o mesmo número de feições. Inicialmente os dados à serem

classificados são ordenados e é encontrado o valor da mediana, em seguida, os

sub-conjuntos acima e abaixo da mediana são subdivididos. 

Intervalos Iguais: Divide a faixa de variação em subfaixas de valores iguais,

considerando o valor menor e o valor maior do conjunto. 

Quando se está produzindo mapas quantitativos, o gvSIG fornece vários métodos de

classificação : 

Este método divide a amplitude dos valores de atributos em subfaixas de igual

tamanho. Então as feições são classificadas baseadas nas subfaixas. Este tipo de

classificação não apresenta bons resultados quando o conjunto de dados em

classificação não apresenta linearidade. 
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Figura 14 - Intervalos Iguais.

Fonte: CIH, 2012.

Pesquisa Interativa

Ferramentas de Seleção 

Seleção por ponto 

Utiliza-se o ícone para selecionar feições do tema ativo.

Seleção por retângulo 

Utiliza-se a ferramenta para desenhar um retângulo e selecionar as feições do

tema ativo. 

Seleção por Polígono

Utiliza-se a ferramenta para desenhar um polígono e selecionar as feições do

tema ativo.

Inverte a seleção 
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Se for necessário inverter a seleção, basta clicar no ícone. 

Apaga a Seleção

Para limpar a seleção, basta clicar no ícone. 

Seleção por polilinha 

Utiliza-se a ferramenta para desenhar um polígono e selecionar as

feições do tema ativo.

Seleciona por círculo 

Utiliza-se a ferramenta gera um círculo e selecionar as feições do tema ativo.

Selecionar por área de influência

A ferramenta seleciona áreas de influência das áreas selecionadas pelas

outras ferramentas de seleção.

Seleção Pela Tabela de Atributos

No gvSIG é possível fazer seleção através da tabela de atributos.

Figura 15 - Abrir a tabela de atributos.

Fonte: CIH, 2012.
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Figura 16 - Seleção por tabela de atributos.

Fonte: CIH, 2012.
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5 DADOS PARA O GVSIG 

5.1 Criando um novo arquivo geográfico

A criação de um novo arquivo geográfico, também chamado tecnicamente de

shapefile e representado pelo nome de layer, camada, plano de informação; é uma

tarefa bastante simples, porém de grande importância, conforme os passos a seguir:

Com uma Vista ativa, no menu superior escolha as opções Bloco – Novo Plano de

Informação – Novo SHP.

Figura 17 - Criar um novo shapefile.
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Fonte: CIH, 2012.

Defina o tipo de feição do novo shapefile (ponto, Multiponto, linha ou polígono); no

exemplo foi selecionado o tipo polígono.

Em seguida, é necessário especificar todos os atributos que irão compor o shapefile,

bem como os respectivos tipos de dados de cada atributo.

Figura 18 - Seleção de atributos.
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Fonte: CIH, 2012.

Posteriormente defina o nome do arquivo shapefile e em que diretório ele será

armazenado (no exemplo no nome do shapefile é curso_teste).

Figura 19 -  Armazenamento do novo arquivo. 

Fonte: CIH, 2012.

Nesta etapa, o shapefile já está definido, gravado no disco e pronto para começar a

ser editado. O gvSIG disponibiliza as ferramentas de desenho conforme o tipo de

shapefile. 

Figura 20 - Finalizando

o arquivo.
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Fonte: CIH, 2012.

Os Procedimentos para criação de arquivos shapefile do tipo multipontos, linhas e

polígonos são praticamente os mesmos, o que muda são as ferramentas que o

gvSIG disponibiliza para a edição. 

Além de shapefile, o gvSIG permite a criação de dados geográficos no PostGIS

(Banco de Dados) e também a criação de arquivo DXF (CAD). 

5.2 Gerenciador de tabelas

O gvSIG não possui ferramentas para a criação de tabelas, no entanto o gvSIG

adiciona em projeto tabelas em formato dBase [.dbf], texto separado por ponto e

vírgula [.CSV]. Além desses tipos de tabelas, o gvSIG ainda tem a capacidade de

adicionar em projetos, tabelas de bancos de dados corporativos tais como MySQL,

PostgreSQL, HSQDB, Oracle e tabelas de outros bancos de dados, acessíveis via

ODBC. 

Portanto, a criação de tabelas deve ser feita em outros programas computacionais e

isto pode ser realizado de uma maneira muito simples; por exemplo, utilizando-se o

Bloco de Notas do Windows, é possível criar um arquivo texto em formato [.CSV],

onde as colunas das tabelas são separadas por ; . Utilizando-se um programa de

planilha eletrônica, é possível criar tabelas e então gravar as mesmas em formato

dBase [.DBF] ou texto [.CSV]. 

Um especial cuidado se  deve tomar na produção de tabelas; na primeira linha
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devem ser especificados os nomes dos campos (sem espaço, sem caracteres

especiais)  e os números reais devem ter pontos (.) representando os pontos

decimais em vez de vírgulas. 

Após a produção dos arquivos [.CSV] ou [.DBF], eles podem ser adicionados no

projeto do gvSIG. 

5.3 Criando um arquivo DBF

As figuras a seguir apresentam um modelo de tabela e os passos a serem seguidos

para a conversão da tabela que está no formato OLD (BrOfficce) e XLS (Excel).

Montar a planilha incluindo as coordenadas de cada ponto juntamente com as

demais informações que deseja identificar no documento; após criar, inserir na

planilha todas as informações: vá a arquivo/ Salvar como; em seguida no menu

Salvar tipo de arquivo escolha a opção dBASE (.DBF);

Click em manter o formato atual;

Em seguida na janela Exportação em Dbase click em OK.

Figura 21 -
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Formato de planilha no BrOffice.

Fonte: CIH, 2012.

Figura 22 - Passo 1: Salvando arquivo em *.dbf.
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Fonte: CIH, 2012.

Figura 23 - Passo 2: Salvando arquivo em *.dbf.

Fonte: CIH, 2012.

Figura 24 - Passo 3: Salvando arquivo em *.dbf.

Fonte: CIH, 2012.
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Figura 25 - Passo 4: Salvando arquivo em *.dbf.

Fonte: CIH, 2012.

5.4 Inserir uma tabela

Depois de criada a tabela executando os passos a seguir é possível inserir a mesma

no gerenciador de tabelas para posteriormente ser salva como Shapefile ou outro

formato de interesse.

Click no gerenciador de tabelas, em seguida novo/adicionar/open. 

Figura 26 - Passo 1: Inserir tabela no gvSIG.

Fonte: CIH, 2012.
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Click em aceitar. 

Figura 27 - Passo 2: Inserir tabela no gvSIG. 

Fonte: CIH, 2012.

5.5 Confira os dados da tabela

Figura 28 - Passo 3: Inserir tabela no gvSIG.

Fonte: CIH, 2012.

Depois de inserida a tabela no gerenciador, abra o gerenciador de vista click na
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ferramenta, em seguida escolha as colunas com as coordenadas e aceitar.

Figura 29 - Passo 4: Inserir tabela no gvSIG.

Fonte: CIH, 2012.

Exporte os dados da vista no formato Shapefil, em seguida pode fazer a edição da

legenda.

Figura 30 - Passo 5: Inserir tabela no gvSIG.

Fonte: CIH, 2012.
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6 GEOPROCESSOS

6.1 Área de Influência / Buffer 

Este geoprocesso cria uma nova camada vetorial de polígonos, gerados como zonas

de influência em torno das geometrias dos elementos vetoriais de uma camada de

entrada. 

Figura 31 - Representação de Buffer. 

Fonte: CIH, 2012.

6.2 Junção Espacial / Spatial Join

Este geoprocesso é similar a uma junção entre tabelas alfanuméricas, permite

transferir os atributos de uma camada para outra com base em uma característica

comum. A diferença entre a “Junção Tradicional”  e uma junção Espacial é que as

características comuns consideradas não são que “um”  ou “muitos”  atributos das

tabelas possuam o mesmo valor (ex: chaves primárias), mas sim as características

espaciais. 

Figura 32 - Representação de Junção Espacial.

Fonte: CIH, 2012.
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6.3 Recortar / Clip 

Este geoprocesso permite limitar a região ou área de interesse de trabalho de uma

camada vetorial (não importando se são pontos, linhas ou polígonos), extraindo

desta uma zona de interesse. 

Figura 33 - Representação de Recortar.

Fonte: CIH, 2012.

6.4 Diferença / Difference  

O geoprocesso Diferença trabalha com duas camadas: a camada de entrada e a

camada de sobreposição. É conhecido como “NOT espacial”, e permite obter

aquelas zonas de uma camada que não estão presentes na outra camada. 

Figura 34 - Representação de Diferença.

Fonte: CIH, 2012.
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6.5 Interseção / Intersection 

Este geoprocesso opera sobre duas camadas, a camada de entrada e a camada de

sobreposição, cujas geometrias obrigatoriamente deverão ser do tipo polígono. 

Figura 35 - Intersecção.

Fonte: CIH, 2012.

6.6 União / Union 

Este geoprocesso, como os geoprocessos Interseção e Diferença opera sobre duas

camadas de polígonos, obtendo suas interseções. 

Figura 36 - Representação de União.

Fonte: CIH, 2012.

6.7 Polígono envolvente / Convex Hull 
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Este geoprocesso calcula a envolvente convexa (convex hull), o polígono convexo

de menor área que envolve a todos os elementos vetoriais de uma camada de

entrada. Opera unicamente com uma camada de entrada, cujo tipo de geometria

poderá ser de qualquer tipo. 

Figura 37 - Representação de Polígono Envolvente.

Fonte: CIH, 2012.

6.8 Dissolver / Dissolve 

Este geoprocesso atua apenas sobre uma só camada de entrada, cujo tipo de

geometria deverá ser obrigatoriamente do tipo “polígono”. O algoritmo analisa cada

polígono da camada de entrada, de tal forma que fusionará em um só polígono

aqueles polígonos que tenham valor idêntico para um atributo especificado. 

Figura 38 - Representação de Dissolver.

Fonte: CIH, 2012.
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6.9 Junção / Merge 

Este geoprocesso atua sobre uma ou várias camadas, gerando uma nova camada

que une todas as geometrias da camada de entrada. 

Figura 39 - Representação de Merge.

Fonte: CIH, 2012.

6.10 Translação 2D / Translation 2D 

Este geoprocesso permite aplicar uma transformação de translação 2D sobre todos

os pontos das geometrias da camada de entrada. Para isso, o usuário deverá

especificar o deslocamento nos eixos X e Y que deseja aplicar. 

Figura 40 - Representação de Translação.
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Fonte: CIH, 2012.

6.11 Reprojeção / Reprojection

Este geoprocesso permite alterar o sistema de projeção cartográfica dos elementos

vetoriais da camada de entrada. Para isso, o usuário deverá especificar a nova

projeção que deseja aplicar. 

Figura 41 - Representação de Reprojeção.

Fonte: CIH, 2012.

6.12 Criação de Layout e Geração de Mapas

Para se construir ou editar um mapa, o usuário deve abrir um Mapa e em seguida

abrir a caixa de diálogo para configuração da folha, para fornecer o tamanho, a

orientação da folha e suas margens. 

Ao definir as dimensões da folha, o gvSIG irá criar uma folha de tamanho virtual,

proporcional a folha real que será impressa. Desta forma, o usuário terá uma

excelente percepção da distribuição dos elementos do mapa (título, corpo do mapa,

legenda, escala, textos, figuras, etc.) sobre a folha do mapa.
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Figura 42 - Criação de Layout.

Fonte: CIH, 2012.

Criar um novo documento de mapas, clicando no botão “Novo”  no gestor de

projetos. È importante ter atenção nesta etapa, pois o documento “Mapa” deve estar

selecionado, conforme indicado na figura.

Figura 43 - Inserir a vista no mapa.

Fonte: CIH, 2012.

Ao abrir o novo documento de mapa criado, é importante verificar as ferramentas

associadas à construção do mapa. A primeira delas é o que se chama de “Vista”,

onde o ícone representativo na imagem  define qual vista criada no gestor de

projetos será inserida no mapa.
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Figura 44 - Inserir legenda no mapa.

Fonte: CIH, 2012.

Ao selecionar a Vista, a imagem projetada na área de trabalho do gvSIG, será

replicada no mapa. Sendo assim as informações estão representadas no mapa, e há

necessidade de representar também a sua respectiva legenda. A legenda é

automática e pode ser definida pelo botão “Inserir Legenda”.

Figura 45 - Inserir referência de Norte no mapa.

Fonte: CIH, 2012.
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Conforme a figura demonstra, é possível selecionar diversos tipos de referência ao

Norte, para que o mapa tenha fácil interpretação e orientação no espaço. 

Figura 46 - Inserir escala no mapa.

Fonte: CIH, 2012.

Conforme a figura demonstra, é possível selecionar diversos tipos de escala,

possibilitando a seleção de escala gráfica ou numérica, ou ambas. 

Figura 47 - Inserir Título do mapa.

Fonte: CIH, 2012.
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Conforme a figura demonstra, é possível criar textos explicativos, ou de forma a

apresentar um título para o mapa. A criatividade neste sentido deve ser explorada,

considerando que um mapa deve ser interpretado por qualquer pessoa.
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7 TIPOS DE FERRAMENTAS UTILIZADAS NO SENSORIAMENTO REMOTO.

As bacias localizadas em áreas que apresentam uma combinação de baixa

disponibilidade e grande utilização dos recursos hídricos passam por situações de

escassez e estresse hídrico. Essas bacias necessitam de intensa atividade de

planejamento e gestão de seus recursos.

Para um adequado planejamento das empresas, governos e instituições, no que

tange a captação, armazenamento, distribuição e uso da água, a utilização da

Geotecnologia passou a ser a ferramenta primordial.

Os Sistemas de Informações Geográficas constituem o ambiente de suporte à

gestão e ao processo decisório, pois permitem a construção de indicadores

baseados em análises espaciais, além de coletar, recuperar, transformar e visualizar

os dados. Esta tecnologia é alvo de crescente utilização no planejamento ambiental,

com forte adesão à gestão de recursos hídricos. 

Associada aos Sistemas de Informação Geográfica, as ferramentas de

Sensoriamento Remoto, constituem importante papel na definição de parâmetros

necessários ao planejamento do território. 

A análise dos recursos hídricos, tais como mapeamento da rede hidrográfica,

validação de curva cota vazão com uso de sensoriamento remoto multitemporal,

acompanhamento do enchimento de reservatórios e monitoramento da lâmina

d'água realizado por imagens de RADAR, entre outros. 

O sensoriamento remoto é a ciência e a  arte de receber informações sobre um

objeto, uma área ou um fenômeno pela análise dos dados obtidos de uma maneira

tal que não haja contato direto com este objeto, esta área ou este fenômeno

(Lillesand & Kiefer, 1987).

Os aerolevantamentos fotográficos promoveram no passado importante salto na
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evolução do conhecimento do território, ampliando as possibilidades de observação

das formas de relevo e sua correlação com o substrato, além da análise do uso do

solo disposto no território.

Com o advento do imageamento da Terra por sensores transportados por satélites,

abriu-se a possibilidade de análise de grandes áreas em escalas regionais, além de,

mais recentemente, a alta resolução espacial de alguns deles permitir também

estudos de detalhe, com a vantagem de uma grande precisão cartográfica.

No Serviço Geológico do Brasil os sensores ópticos multiespectrais, com bandas

distribuídas nas regiões do visível e infravermelho do espectro eletromagnético,

permitem ainda a caracterização do comportamento espectral de materiais

terrestres, de forma que signifiquem um importante avanço na discriminação de

rochas, minerais e recursos hídricos. 

De maneira geral, as ferramentas e algoritmos de análise em sensoriamento remoto,

estão presentes de maneira integrada aos Sistemas de Informações Geográficas.

Constituem-se em análises da faixa espectral eletromagnética para identificar

parâmetros referentes às seguintes atividades:

Figura 48 - Utilidade das regiões espectrais.

Fonte:UEFS.
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Os dados quantitativos produzidos por esses sensores, na forma de números digitais

proporcionais à reflectância dos materiais medida em cada banda, podem ser

processados através de rotinas computacionais específicas, em que a aplicação de

técnicas de realce e classificação permite a distinção entre alvos.

Esses programas possibilitam também a fusão de dados de sensores remotos

ópticos e de radar entre si e com diferentes tipos de dados, tais como aerogeofísicos

e modelos digitais de elevação e mapas temáticos, gerando imagens integradas que

revelam as relações entre as diversas propriedades composicionais dos materiais

terrestres. 

Podem-se listar alguns fatores que definem o comportamento espectral nos

sistemas aquáticos, relacionados principalmente a: 

7.1 Estrutura molecular

Componentes em suspensão na coluna d'água: partículas orgânicas e inorgânicas,

organismos vivos (fitoplâncton, zooplâncton, vírus, bactérias).

Propriedades Ópticas: Inerentes (composição da água) e Aparentes (geometria do

campo de radiação submerso).

Absorção no meio aquático, que decorre da componente dos seguintes elementos:

água; substâncias dissolvidas na água (matéria orgânica dissolvida); biota

fotossintetizadora; partículas não vivas (principalmente orgânicos).
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Figura 49 - Absorção pela água pura.

Fonte:UEFS.
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8 GEOPROCESSAMENTO E SENSORIAMENTO REMOTO NA GESTÃO DE 

RECURSOS HÍDRICOS: COMO UTILIZAR?

O  geoprocessamento pode ser aplicado, por exemplo, no monitoramento da

qualidade da água, na determinação da vulnerabilidade de aquíferos,  no

mapeamento  de  áreas degradadas,  no  mapeamento  do potencial  energético,  na

escolha  da  melhor  locação  para  obras  de  saneamento,  entre  outras  formas  de

aplicação. 

As ferramentas utilizadas para aplicação do geoprocessamento são os softwares

SIGs (Sistemas de Informações Geográficas) e as imagens de satélite, radar e

aéreas. A aplicação do geoprocessamento requer um tratamento dos dados no

computador e, quando necessário, a checagem de campo das informações que

estão sendo obtidas.

A utilização do geoprocessamento na gestão de recursos hídricos está relacionada

com a necessidade de trabalhar com muitos dados de uma área específica, a qual

requer  uma  integração  perfeita  entre  dados  dos  mais  variados  tipos  (físicos,

cartográficos, hidrológicos, econômicos etc.), além de uma série de manipulações

entre dados e modelos, com vistas a atender às mais diversas análises.

Para  compreender  melhor  como utilizar  o  geoprocessamento  e o  sensoriamento

remoto na gestão sustentável dos recursos hídricos, a seguir será apresentado um

conjunto  de  instrumentos  principais  para  a  sua  aplicação  na  unidade  de  bacia

hidrográfica  (uma  das  formas  de  aplicação),  que  são:  uma  base  de  dados  e

informações socialmente acessível, a definição clara dos direitos de uso, o controle

dos impactos sobre os sistemas hídricos e o processo de tomada de decisão.

O estudo prático será aplicado em uma bacia hidrográfica rural.

8.1 Unidade de Gestão Territorial
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A adoção da bacia hidrográfica como modelo espacial da gestão visa o uso

apropriado dos recursos naturais em função da intervenção humana e suas

necessidades, ao mesmo tempo em que proporciona qualidade de vida e equilíbrio

ao meio ambiente, buscando o desenvolvimento sustentado. 

Neste contexto, deve haver a integração dos diferentes atores - proprietários,

assistência técnica oficial, cooperativas, órgãos ambientais, comitês de bacias, entre

outros - na implementação e condução do plano de manejo da bacia, considerando

todos os sistemas e componentes, como as terras com seu uso e manejo, riscos e

potencialidades, e as criações, as florestas e a água. Por isso, a menor unidade de

planejamento para a gestão da bacia é a pequena bacia hidrográfica ou microbacia. 

A Tabela 2 mostra um exemplo de indicadores de sustentabilidade para uma bacia

hidrográfica.

Tabela 2 - Indicadores da sustentabilidade para uma bacia hidrográfica.

Fonte: Adaptado Roloff, 2008.
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9 ENTENDENDO MELHOR O QUE É UMA MICROBACIA

Microbacia (hidrográfica)  é uma unidade espacial mínima do sistema hidrográfico,

e deve ser delimitada obedecendo a lógica da dinâmica e da conformação da rede

fluvial à qual está ligada. Para o planejamento e gestão, a microbacia deverá ter

uma área que possibilite um manejo integrado do solo e recursos hídricos, atingindo

as  diferentes  escalas  geográficas  (gleba,  propriedade,  bacia)  e  esferas

administrativas  (social,  política,  e  econômica).  No  contexto  deste  Programa,  a

microbacia  abrange cerca  de 50 a  100 proprietários,  com até  5000  ha  de área

superficial. 

Como  a  base  do  CTM  é  a  propriedade  rural,  os  limites  da  microbacia  são

pragmaticamente  estabelecidos  seguindo  os  limites  das  propriedades cuja  maior

parte da área está dentro da bacia, não os limites dos divisores de água. Para fins

de planejamento e execução, uma grande bacia pode ser subdividida em inúmeras

microbacias, devendo estas ser sequenciais de montante a jusante da bacia.
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10  ASPECTOS LEGAIS E INSTITUCIONAIS DA GESTÃO DE BACIAS

HIDROGRÁFICAS

Tabela 3 - Aspectos legais e institucionais de Recursos Hídricos.

Fonte: Adaptado (Porto & Porto, 2008, p. 46-49)

É importante ressaltar que, o domínio está definido sobre os corpos d'água e não

sobre a bacia hidrográfica, por esta se constituir em território e, portanto, estar

sujeita a outros diplomas legais. É crucial, entretanto, destacar que para a gestão da

bacia hidrográfica, exige-se, de fato, o exercício do princípio federativo, de

atribuições e competências dos três entes federativos (União, Estados e Municípios),

visando à gestão compartilhada do bem de uso comum da água. 
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11 O CONTROLE DOS IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS

Gestão ambiental: A gestão ambiental volta-se mais para a identificação dos

aspectos ambientais de uma atividade do que propriamente sobre os impactos

ambientais da mesma, ou seja, procura identificar as causas geradoras dos

impactos e não somente seus efeitos, que são os próprios impactos. Neste ponto

constata-se que há uma profunda e decisiva mudança no modo de abordar e

entender as atividades produtivas e como ela produz efeitos sobre o meio ambiente.

Aspectos e Impactos Ambientais: Para a implantação e manutenção da gestão

ambiental da atividade, ou processo enfocado, a norma NBR ISO 14.001 estabelece

os conceitos de Aspectos e Impactos Ambientais, base para sua aplicação.

Aspectos     Ambientais  :  é qualquer intervenção direta ou indireta das atividades e

serviços de uma organização sobre o meio ambiente, seja adversa ou benéfica. São

elementos das atividades, como produtos, serviços, resíduos, que pode interagir

com o meio ambiente. Um Aspecto Ambiental significativo é um aspecto que tem ou

possa a vir ter um Impacto Ambiental significativo.

Impactos     Ambientais  : a Resolução CONAMA 001/86 define Impacto Ambiental como

sendo qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio

ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante das

atividades humanas.  

A Tabela 4 apresenta exemplos de Aspectos Ambientais (causas) relacionados com

Impactos Ambientais (efeitos) associados às propriedades rurais, que afetam toda a

bacia hidrográfica.
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Tabela 4 - Relação entre aspectos e impactos ambientais na propriedade rural.

Fonte: CIH, 2012.
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12 PROCESSO DE TOMADA DE DECISÃO

O processo de tomada de decisão está estritamente relacionado com a base de

dados e informações socialmente acessível, a definição clara dos direitos de uso e o

controle dos impactos sobre os sistemas hídricos, que são os instrumentos que

foram mencionados anteriormente.

A tomada de decisão é um processo multifacetado, ou seja, é a transformação das

informações analisadas em ações e, em níveis diferentes, como: individual, grupal

ou organizacional. A seguir serão apresentadas as  fases da tomada de decisão

aplicadas à gestão de recursos hídricos:

Identificação do Problema: Na maioria das vezes, as soluções dadas parecem não

serem suficientes ao ponto de resolver o problema. Isso se deve, em grande parte,

pela má identificação do problema real, onde normalmente são tomados por

problemas os seus efeitos ou suas causas. É necessário observar de forma

detalhada os fatos para que se possa identificar e distinguir o que realmente são

problemas, causas e efeitos. Um bom exercício prático disso é avaliarmos

rapidamente os requisitos necessários para a elaboração de um diagnóstico de

bacia que forneça essa base de informações para a tomada de decisão de um

indivíduo, grupo ou organização.

Diagnóstico: O diagnóstico é o primeiro passo para a elaboração do planejamento

e deve se dar em duas etapas distintas, seguindo o principio do ordenamento

territorial. 

1ª ETAPA - Microbacia: Primeiro em escala de semidetalhe (em torno de 1:50.000),

tem como objetivo a microbacia, e busca principalmente informações nos aspectos

ambientais de caráter sistêmicos na paisagem. Permite que posteriormente medidas

mitigadoras e compensatórias em escala de propriedade sejam padronizadas em

relação aos critérios e princípios que irão nortear as propostas de adequação de

cada propriedade.
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A primeira fase utiliza o conceito do levantamento de dados do meio físico, que visa

obter uma série de aspectos ambientais de forma organizada, que permita o

julgamento das terras e sua avaliação para propósitos definidos. A eficácia no uso

desta ferramenta alternativa depende da capacitação de se identificar, descrever e

registrar a campo as unidades da paisagem, aspectos ambientais para identificação

dos corpos de água, uso da terra, áreas de proteção, e instalações.

Diagnóstico da Microbacia: O levantamento do meio físico da microbacia consiste

na elaboração de cartas temáticas de relevo e do levantamento utilitário das terras,

em escala cartográfica de semidetalhe. 

A eficácia no uso desta ferramenta alternativa depende dos seguintes fatores:

 da qualidade e a da escala  do material cartográfico disponível; 

 da qualidade e da capacidade dos equipamentos de geoprocessamento e

softwares disponíveis; 

 do treinamento e da habilidade dos usuários no uso dos equipamento e

softwares, na elaboração de cartas temáticas e dos mapas; 

 da capacitação das equipes para identificar, descrever e registrar a campo as

unidades da paisagem, corpos de água, uso da terra, áreas de proteção, e

instalações.

 As etapas detalhadas do levantamento para o diagnóstico são:

(1
a

) Mapa preliminar do Uso Atual (MPUA).

(2
a

) Mapa das Unidades de Paisagem (MUP).

(3
a

) Mapa preliminar da Estrutura Fundiária (MPEF).

(4
a

) Checagem a campo e ajuste das informações preliminares do MUP.
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Planejamento e Divisão da Microbacia: Considerando a qualidade, resolução e

escala detalhada do material cartográfico básico, a microbacia deve ser subdividida

em compartimentos para se trabalhar com um conjunto menor de propriedades (em

torno de 20), otimizando os recursos de geoprocessamento e a interpretação dos

mapas, de forma a obter uma relação adequada entre o tamanho do mapa e a visão

de conjunto das propriedades. Recomenda-se que os trabalhos se iniciem na

cabeceira da microbacia, normalmente em uma bacia de 1ª ordem, incorporando-se

gradativamente as áreas a jusante. 

(1
a

) Mapa preliminar do Uso Atual - Os diferentes tipos de uso das terras

identificados na imagem devem ser separados e as demais ocorrências visíveis

registradas, como estradas, rios, usos do solo (agricultura, pastagem, floresta, etc.)

e construções. Estes registros podem ser ajustados e complementados

posteriormente com a checagem a campo. Para isso devem ser utilizadas as

imagens disponíveis e gerado um mapa de uso do solo.

(2
a

) Mapa das unidades de paisagem - Este mapa resulta do cruzamento de

outros mapas, como por exemplo, declividade com uso atual das terras (uso do

solo), utilizando um programa de software de geoprocessamento. Este é o mapa-

chave para os levantamentos a campo e ele será elaborado de acordo com o

objetivo do trabalho. 

(3
a

) Mapa preliminar da estrutura fundiária - Identifica os limites das propriedades

sobre a imagem em um mapa de linhas, quando está disponível o mapa do

loteamento da colonizadora ou da prefeitura, para ser usado como apoio. O objetivo

é obter uma primeira aproximação da estrutura fundiária da área, que

posteriormente deverá ser ajustada a campo, principalmente nas áreas próximas

aos cursos de água. Não sendo possível fazê-lo preliminarmente no escritório, é

feito no campo com o georreferenciamento dos vértices do lote e posterior desenho
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em escritório usando um SIG ou CAD.

2ª ETAPA –  Propriedade: Em uma segunda etapa, levantam-se os aspectos

ambientais de cada propriedade em detalhe.

Diagnóstico da Propriedade Rural: Tem como referência a etapa anterior, com os

prováveis limites da propriedade sobrepostos como linhas (se disponível), e a

localização e distribuição de corpos de água, benfeitorias e construções que

confirmam e qualificam as informações preliminares e complementam as

necessárias. 

Os seguintes itens compõem o diagnóstico das propriedades:

- Cadastro dos produtores e das propriedades. 

- Uso do solo praticado e o proposto.

- Localização e caracterização dos corpos de água e das benfeitorias.

- Áreas atuais e propostas das matas ciliares e da reserva legal, de acordo com o

Código Florestal (Legislação Ambiental vigente).

- Áreas degradadas para recuperação/recomposição paisagística.

- Uso e manejo das terras e de práticas de conservação do solo e água.

a) Corpos de Água - Trata dos corpos de água, especificando os rios e córregos e

as nascentes. Este item deve conter informações sobre os cursos de água (rios,

córregos, sangas, entre outros) que passam ou são limítrofes à propriedade. É

importante identificar características dos cursos de água, conforme é descrito a

seguir:

Conformação: tipo da conformação que melhor caracteriza o curso d'água na porção

da mesma que passa ou faz limite com a propriedade. Pode, em alguns casos, ser

diferente da conformação do curso d'água dentro da microbacia onde a propriedade

está localizada. Por exemplo: o curso d'água na bacia é meândrico, todavia na

porção que diz respeito à propriedade é retilíneo. Deve-se, então, escolher uma
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entre as alternativas existentes que melhor descrevem o trecho da propriedade:

retilíneo, canais entrelaçados, sinuoso ou meândrico. 

Utilização da Água: escolher a característica que melhor descreve o uso: disposição

de dejetos orgânicos, irrigação, dessedentação animal, uso doméstico,

represamento entre outros. 

Para as nascentes, devem-se observar as insurgências (locais de afloramento) de

água dentro da propriedade que podem ou não vir a formar um curso d'água. 

b) Aspectos Ambientais dos Solos e da Paisagem - A caracterização de uma

gleba (porção de área) é feita agrupando-se um pedaço de terra com características

semelhantes (mesmo relevo, pedregosidade, textura etc.).

c) Áreas de Preservação Permanente (APP) - Compreende as áreas cobertas ou

não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos

hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de

fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas.

Aqui, devem ser consideradas as áreas situadas às margens dos rios e sangas e no

entorno das nascentes e açudes. 

Estas áreas devem ser medidas, para determinar se atendem à Legislação

Ambiental vigente (Código Florestal). 

d) Áreas de Reserva Legal (RL) - Segundo a MP 2166-67, de 24/08/2001, art 1º, §

2º, III: área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, excetuada a de

preservação permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à

conservação e reabilitação dos processos ecológicos, à conservação da

biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas. Assim como as APPs

as áreas de Reserva Legal deverão ser medidas, a fim de saber se atendem à

Legislação Ambiental (Código Florestal).
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A título de esclarecimento, a vegetação para ser enquadrada como RL, deve se

constituir em um maciço florestal, com área considerável para cumprir a função

ecológica a que as reservas são destinadas. Sendo assim, os renques de

vegetação, geralmente constituídos por espécies exóticas e/ou monoculturas

quaisquer de porte arbóreo, destinados aos sombreamentos ou como quebra-vento

para aviários, não são considerados RL. 

e) Vegetação e Uso Atual das Terras - O uso atual das terras é uma informação

indispensável para a adequação ambiental da propriedade e da microbacia, e deve

contemplar pelo menos os seguintes aspectos: tipo de uso, sistemas de manejo e

nível tecnológico.

Visa caracterizar os tipos de uso de solo (exceto as áreas de RL e APP

caracterizadas no item anterior) presentes na propriedade, tais como tipos de

lavouras, pastagens (anuais ou permanentes), entre outros. 

Lavouras e Pastagens Anuais: entende-se por lavoura e pastagem anual aquela de

ciclo de vida curto (anual) em que após a colheita é necessário um novo plantio,

como soja, trigo, milho, mandioca, fumo, entre outros. 

Lavouras Permanentes: entende-se por lavoura permanente aquela com ciclo de

vida longo onde, após a colheita, não é necessário um novo replantio, por exemplo,

amoreira, café, cana, árvores frutíferas em geral. 

Pastagem Permanente: entende-se por pastagem permanente aquela com ciclo de

vida longo onde não há semeadura ou plantio anual. 

Reflorestamento: descreve de forma detalhada as áreas de reflorestamento

existentes na propriedade, como pinus, eucalipto, entre outras. 

Outros tipos de uso: descreve os tipos de uso do solo que não se enquadram nas

características anteriores, tais como os ocupados pela área de sede, açudes,

estradas de acesso existente dentro da propriedade, entre outros.

f) Instalações e Localização – Deve se considerar o levantamento de todas as
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instalações da propriedade, bem como as distâncias destas em relação aos pontos

estratégicos, principalmente em áreas de cursos d'água. O levantamento de dados

da localização das instalações indica também a necessidade ou não da relocação de

uma ou mais edificações, devido ao fato da mesma se encontrar próximo ou dentro

de áreas chaves, tais como: áreas de APP, nascentes, rios, entre outras. 

g) Atividades Zootécnicas - A presença de atividades zootécnicas da propriedade

deve ser caracterizada. O levantamento das principais atividades praticadas, como a

da suinocultura, da bovinocultura de leite e do manejo dos dejetos, por serem essas

as atividades com maior número de passivos ambientais significantes nas

propriedades rurais.

Nas instalações é importante observar a geração, armazenamento e o destino dos

dejetos, observando: (1) se a esterqueira, quando houver, atende à demanda para o

armazenamento e biodigestão dos dejetos de acordo com o número e o porte dos

animais; (2) se as águas pluviais atingem o interior das pocilgas, esterqueiras e

calhas de destinação de dejetos, assim adicionando desnecessariamente ao volume

de esterco; (3) se há acúmulo de água entre as pocilgas ou a drenagem é

insuficiente; (4) qual o método de limpeza destas instalações e sua periodicidade; e

(5) o destino final dos dejetos e seu método de transporte.

A classificação do porte do plantel deve seguir àquela preconizada pelo IAP para

licenciamentos de plantéis (pode ser encontrada no site do IAP na publicação

"Cartilha de Suínos"). 

As estradas, cercas, terraços e outros pontos críticos da propriedade deverão ser

levantados no diagnóstico da propriedade. 

h) Áreas Degradadas - Sempre que houver áreas degradadas, identificar a

dimensão e localização da mesma.
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Desenvolvimento de Alternativas: Em atividades potencialmente poluidoras, como a

produção agrícola intensiva, suinocultura, avicultura e pecuária leiteira, a gestão

ambiental se desenvolve em uma matriz circular, ou cíclica, pois visa à melhoria

contínua dos métodos e processos empregados.

De acordo com a NBR ISO 14.001 a Gestão Ambiental deverá ocorrer com base no

ciclo denominado PDCA, do inglês: Plan, Do, Check e Action (Planejar, Fazer,

Verificar e Agir). Este Ciclo garante dois dos objetivos principais da Gestão

Ambiental:

Controlar sistematicamente o desempenho ambiental das atividades;

Promover sua melhoria contínua. 

Figura 50 - Ciclo PDCA. 

Fonte: CIH, 2012.

Na fase de planejamento, prevista pela NBR ISO 14001, procura-se identificar as

ações necessárias para estabelecer os objetivos e metas ambientais da atividade.

São requisitos normativos desta fase:

 - Levantamento de aspectos ambientais para identificar as causas dos impactos

ambientais; 
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-  Levantamento de requisitos legais e outros requisitos para identificar o que a

legislação, as normas e as condicionantes das licenças ambientais específicas

impõe à atividade;

-  Elaboração de uma proposta prévia de intervenção ambiental da

propriedade/microbacia para fornecer as bases para a tomada de decisão.

Proposta Prévia de Intervenção: A proposta prévia é a base de informações

necessária para a discussão com os atores envolvidos no processo na tomada de

decisão. Para elaborar esta proposta é necessário que se tenha um levantamento

detalhado dos dados mencionados anteriormente acerca da propriedade

rural/microbacia.

Resumidamente, para o exemplo em questão, a proposta prévia listará as áreas a

implantar necessárias de APP e RL, quando for o caso, as intervenções no manejo

de dejetos e relocação de edificações.

Figura 51 - Exemplo de uma microbacia sem manejo.
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Fonte: Nota do Autor

Figura 52 - Exemplo da mesma microbacia bem manejada.

Fonte:Nota do Autor
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