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Resumo

O objetivo deste trabalho é retratar a elaboração de mapas de análise ambiental do
município de Araraquara-SP. Muitos municípios brasileiros, em especial no estado
de São Paulo, não tem mapas atualizados de seu território. A Prefeitura de Araraquara,
através da Secretaria de Meio Ambiente, e de todo o seu corpo técnico, tem feito
todos os esforços no sentido de melhorar esta conduta, buscando se aperfeiçoar e
melhorar a qualificação de seus colaboradores. A análise ambiental através de ma-
pas se enquadra neste contexto sendo que neste sentido, o Geoprocessamento contri-
bui com as ferramentas para a execução dos mapas, para (futuras) ações de proteção
e planejamento do meio ambiente. Os mapas gerados foram obtidos utilizando o
aplicativo ArcGIS, da ESRI, e tem por base imagem orbital do satélite QuickBird, to-
mada no ano de 2006.
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1. Introdução

A análise ambiental pode e dever ser uma ferramenta de tomada de de-
cisão em qualquer órgão público voltado à proteção do Meio Ambiente.

A análise ambiental, neste trabalho, dever ser entendida como uma aná-
lise de eventos ambientais com a sua correspondente localização geográfica
dentro do município. Os eventos ambientais escolhidos são aqueles que a
Secretaria Municipal, dentro da sua linha de ação, procura orientar, fiscali-
zar, preservar e/ou prever. Queimadas urbanas, educação ambiental, violên-
cia contra animais, licenças ambientais são alguns dos eventos ambientais
retratados através desta ferramenta de gestão no município.

Para se fazer a espacialização do evento utilizou o mapa como forma de
apresentação dos ocorridos ambientais.

1. Prefeitura Municipal de Araraquara-SP – agrimlan@gmail.com.
2- Prefeitura Municipal de Araraquara-SP – gcdantas@araraquara.sp.gov.br.
3- Prefeitura Municipal de Araraquara-SP – dblira@ig.com.br.
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No Brasil o termo mapa, carta e planta, às vezes, se confundem, mas
que, dependendo do autor, pode ter significados diferentes.

Duarte (2006 apud Oliveira, 1988, p.31) relata que a origem da palavra
carta deve ser de origem egípcia, significando papel, derivação de papiro e
que a palavra mapa é de origem cartaginesa, tendo derivação em rabiscos em
toalha de mesa, como pode ser visto nesse trecho:

Os navegadores e os negociantes, ao discutir sobre rotas, caminhos,
localidades, etc., em locais públicos, rabiscavam diretamente nas toalhas
(mappas), surgindo, daí, o documento gráfico, donde a Antiguidade, tão útil
a todos (DUARTE, 2006 apud OLIVEIRA, 1988, p.31).

A Norma Brasileira de Execução de Levantamento Topográfico (ABNT,
1994) considera o termo mapa e carta como sinônimos.

Os mapas procuram representar a superfície física da Terra. E para isso
é necessário a adoção de um sistema de projeção. Como a superfície física da
Terra é considerada esférica e/ou elipsóidica, a projeção é, de acordo com
Ferreira (2011), a correspondente matemática entre as coordenadas plano-
retangulares do mapa e as coordenadas esféricas e/ou elipsóidicas da Terra.

Nos mapas, adotou-se o sistema de projeção UTM (Universal Transver-
so de Mercator), baseado no elipsóide SAD69.

O IBGE informa o seguinte sobre o elipsóide SAD-69:
O SAD69 é um sistema geodésico regional de concepção clássica. A sua
utilização pelos países Sul-americanos foi recomendada em 1969 através da
aprovação do relatório final do Grupo de Trabalho sobre o Datum Sul-
americano, pelo Comitê de Geodésia reunido na XI Reunião Panamericana
de Consulta sobre Cartografia, recomendação não seguida pela totalidade
dos países do continente. Apenas em 1979 ele foi oficialmente adotado como
sistema de referência para trabalhos geodésicos e cartográficos desenvolvidos
em território brasileiro. (IBGE, 2012).

Toda a base de dados vetoriais e de arquivos raster do município de
Araraquara-SP utiliza-se destes parâmetros cartográficos.

É de bom alvitre mencionar que, conforme se constata em Fernandes,
atualmente o Brasil atravessa um momento singular no mapeamento de seu
território, onde coexistem dois Sistemas Geodésicos de Referência – SGR, o
SIRGAS2000 e o SAD69. A partir de janeiro de 2.015, somente o SIRGAS2000
será oficial, e todos os produtos cartográficos serão recomendados a estarem
referenciados a este Datum. (FERNANDES, 2.010)

Ramos escreve que a projeção UTM
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(...) consiste em se considerar o globo terrestre envolvido por um cilindro
tangente ao Equador, sobre o qual são projetados os meridianos, resultando,
após o desenvolvimento do cilindro, numa série de linhas paralelas e de
espaçamento iguais. (RAMOS, 2006).

Por definição do sistema UTM, o globo terrestre é dividido em fusos ou
zonas de seis em seis graus. Para o município de Araraquara-SP, a zona
corresponde é de número 22, localizada no Hemisfério Sul, tendo como
Meridiano Central o valor de 51 graus a oeste de Greenwich.

Neste trabalho, optou-se pelo termo mapa, por ser mais conhecido dos
munícipes em geral.

A utilização do aplicativo de geoprocessamento facilitou o trabalho de
visualização dos eventos ocorridos em campo. Silva esclarece que

o Geoprocessamento pode ser entendido como um conjunto de conceitos
desenvolvidos a partir da utilização de métodos e técnicas computacionais
e destinado a transformar dados ambientais georreferenciados em
informação ambiental. (SILVA, 2011).

Favrin coloca, com muita propriedade, que
 (...) a visualização do território com o geoprocessamento não é solução
mágica para os problemas da cidade, nem pretende substituir a sensibilidade
dos técnicos, mas o diálogo travado através destas inovações é único e aponta
para um futuro com maior participação popular. (FAVRIN, 2009)

Foi neste sentido que este mapeamento foi realizado e deve ser
contextualizado.

2. Material e Métodos

Para a elaboração dos mapas de análise ambiental município de
Araraquara-SP, foi utilizado um computador de mesa com as seguintes con-
figurações de equipamento: CPU ACPI Multiprocessor PC de 4 (quatro) GB
(GigaByte) de memória, placa-mãe Asus P5KPL-AM-CKD-VISUM-SI,
processador DualCore Intel Core 2 Duo E7600,  monitor Flatron W2243C LCD
da LG, de 21,5 polegadas, com adaptador gráfico Intel (R) G33/G31 Express
Chipset Family e acelerador 3D Intel GMA 3100,  teclado modelo ABNT 2,
mouse óptico e estabilizador eletrônico microline 3 da BMI.

O sistema operacional usado foi o Windows XP Professional, com
Multiprocessor Free de 32-bit e todo o seu pacote Office.

O aplicativo de digitalização dos dados foi o ArcGIS 10.0, com uma li-
cença do ArcMap 10, da ESRI (www.esri.com).
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A partir da ocorrência de um evento ambiental no campo, os dados são
registrados pela Gerência que atua sobre ele. Em seguida, o(s) técnico(s) da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente vai até o local da ocorrência e anota
os dados numa planilha. Dependendo do evento, tira-se fotos. Depois da in-
serção dos dados no ambiente digital, é enviado uma planilha para a Gerên-
cia de Desenvolvimento Sustentável e Monitoramento da Qualidade
Ambiental (GDSMQA). A figura 1 abaixo procura ilustrar as interfaces de
atuação dentro da Secretaria Municipal.

Figura 1 Diagrama de atuação da GDSMQA.

A planilha gerada, depois de um preparo para o ambiente digital do
Geoprocessamento, estará com a seguinte configuração, conforme ilustra a
Tabela 1 a seguir.
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Tabela 1 Planilha preparada para o Geoprocessamento.

MES NUM_QM NOME_OFICIAL IMOVEL AREA_ATING  MULTA UFM 
PESSOA_ 

FIS_JUR 

5 1 Altos do CECAP PRIVADO 1500 QM 30 J 

7 6 Jardim America PRIVADO 20746,12 QM 200 F 

7 3 Jardim Eliana PRIVADO 1088,26 QM 10 F 

6 1 Jardim Esplanada PRIVADO 192,42 QM 10 F 

7 7 
Jardim 

Guanabara 
PRIVADO 2304 QM 10 F 

 

De posse da planilha preparada, através do aplicativo ArcGIS, utilizava-
se da ferramenta join e unia e/ou ligava a planilha e o arquivo vetorial da
Prefeitura contendo todos os bairros da cidade. A figura 2, a seguir, procura
retratar isso.

Figura 2 Procedimento de união de tabelas utilizando o aplicativo de Geoprocessamento.

Optou-se pela espacialização dos eventos ambientais ocorridos, mesmo
que de forma pontual, pelo seu bairro de ocorrência. A unidade de planeja-
mento da Prefeitura de Araraquara-SP, assim como de muitas outras, é o bair-
ro. Assim, todas as ocorrências foram agrupadas no seu bairro de ocorrência,
e, desta forma, o mapa gerado correspondia a todos os eventos ambientais
daquela microrregião em análise.
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3. Resultados e Discussões

Foram elaborados vários mapas de análise ambiental. Para este traba-
lho, escolheu apresentar o mapa que retrata as queimadas urbanas. Bem se
sabe o quanto de malefícios as queimadas urbanas provoca no meio ambien-
te e nos seres humanos. O mapa 1 a seguir mostra o impacto ambiental causa-
do pelas queimadas urbanas no ano de 2.011, totalizando 659 (seiscentos e
cinqüenta e nove) ocorrências.

Mapa 1 Mapa de queimadas urbanas por bairro – ano 2011.
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Este foi o número de ocorrências que chegou até a Secretaria Municipal.
Ele pode diferir do número apresentado pela Defesa Civil e pelo Corpo de
Bombeiros, para o mesmo período. No caso da Secretaria Municipal, o núme-
ro apresentado refere-se a todas as ocorrências que foram passíveis de autua-
ção.

A zona leste e norte da cidade, neste período, foram as que apresenta-
ram o maior número de ocorrências. Mostra, através da espacialização dos
dados, a necessidade de intervenção por parte do poder público nestas áreas,
através de várias ações, entre elas a educação ambiental.

Os imóveis em que ocorreram queimadas urbanas podem ser classifica-
dos em públicos, privados. Às vezes, a queimada urbana atinge área em par-
te pública e em parte privada. O Mapa 2 ilustra isso.

Em 41 (quarenta e um) bairros ocorreram queimadas em imóveis parti-
culares. Todos os proprietários foram autuados. Em 24 (vinte e quatro) bair-
ros ocorreram queimadas em imóveis públicos, o que mostra a necessidade
do poder público em ocupar de maneira correta, estes vazios urbanos. E em
19 (dezenove) bairros ocorreram em áreas privadas e públicas.

Outro mapa produzido pela Secretaria Municipal, através da Gerência
de Desenvolvimento Sustentável e Monitoramento da Qualidade Ambiental,
foi o de Mapa de Licenciamento Ambiental, em parceria com a Gerência de
Licenciamento da Secretaria, retratando as licenças prévias e de instalação e
as licenças operacionais do ano de 2.011. O mapa 3 refere-se às licenças prévi-
as e de instalação.

Foram emitidas 39 (trinta e nove) licenças, classificando-as, de acordo
com o seu risco ambiental, em alto, médio e baixo. Liberou-se 15 (quinze)
licenças de alto risco ambiental, 8 (oito) licenças de médio risco ambiental e
16 (dezesseis) licenças de baixo risco ambiental.  O risco ambiental aqui retra-
ta o quanto a futura empresa pode, se ocorrer uma fatalidade, danificar o
meio ambiente.

Outro mapa de análise ambiental produzido sobre licenciamento foi o
mapa de licenças operacionais. O Mapa 4 ilustra isso.

Liberou-se 91 (noventa e uma) licenças, classificando-as, também, de
acordo com o seu risco ambiental, em alto, médio e baixo. Foram 27 (vinte e
sete) licenças de alto risco ambiental, 16 (dezesseis) licenças de médio risco
ambiental e 48 (quarenta e oito) licenças de baixo risco ambiental.

Outra possibilidade de análise ambiental, através de sua espacialização
de dados, ocorre na violência contra animais domésticos urbanos. O Mapa
5retrata isso.
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 Mapa 2 Mapa de queimadas urbanas por bairro analisando a condição do imóvel – ano
2011.
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Mapa 3 – Mapa de Licenças Prévias e de Instalação – ano 2011.
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Mapa 4 Mapa de Licenças Operacionais – ano 2011.
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Mapa 5 Mapa de violência contra animais domésticos urbanos – ano 2011.
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A análise espacial dos dados confirmou que os bairros mais populosos
do município praticaram o maior número de violência contra os animais do-
mésticos urbanos.

Uma possibilidade interessante que o Geoprocessamento oferece é o cru-
zamento de variáveis e a espacialização destas informações. No caso do
aplicativo ArcGIS, é facultada a possibilidade de cruzar duas ou três tipos de
informações diferentes. A figura 3, a seguir, ilustra isso.

Figura 3 Procedimento de cruzamento de variáveis no ArcGis.

Um tipo de mapa gerado a partir deste cruzamento de dados está retra-
tado no Mapa 6, a seguir. Através da ferramenta que o aplicativo oferece,
cruzou-se os dados de queimadas urbanas e violência contra animais e den-
tre as violências praticadas, qual o número de maus tratos ocorridos, por bair-
ros do município.

A análise ambiental mostrou que no bairro em que ocorreram mais quei-
madas urbanas teve um número alto de violência contra animais. E a violên-
cia que mais sobressaiu foi os maus tratos. Entende-se neste trabalho por maus
tratos a animais domésticos urbanos o abandono, o animal ficar sem comida,
sem água e sofrer violência física.

Um outro mapa interessante é o Mapa 7, que retrata o número de atendi-
dos pela educação ambiental por bairro no município.
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Mapa 6 Mapa de cruzamento de dados de queimadas urbanas e violência contra animais –
ano 2011.
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Mapa 7 Mapa de atendidos por educação ambiental por bairro – ano 2011.

Com a espacialização dos atendimentos, fica mais fácil planejar ações de
educação ambiental, e focar em qual região está mais carente deste tipo de
intervenção.

4. Conclusões

A análise ambiental se mostrou uma ferramenta poderosa de gestão
ambiental. A espacialização dos eventos ambientais favorece o planejamento
e tomada de decisão por parte dos gestores públicos.

No caso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, que está iniciando a
implantação da cultura do geoprocessamento em sua linha de atuação, ficou
demonstrado o potencial da ferramenta e o quanto ela pode dar em termos
de suporte a decisão.

Um problema a ser superado é a qualificação de seus colaboradores nes-
te quesito. Já que o aplicativo requer conhecimentos aprofundados de agri-
mensura, cartografia, bando de dados e sensoriamento remoto, além de ou-
tras geociências.

Pretende-se, no decorrer dos próximos anos, difundir a cultura do
geoprocessamento na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, levando os
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funcionários e os tomadores de decisão, a pensar melhor a preservação e con-
servação do Meio Ambiente, através da análise ambiental e da espacialização
dos eventos ambientais.
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