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1. A TEORIA NAS PESQUISAS AMBIENTAIS  
SISTEMAS 

A Abordagem Sistêmica começou a se delinear a partir do trabalho de Bertalanffy (1933) sobre teorias 
modernas de desenvolvimento aplicadas à biologia e culminou na Teoria Geral dos Sistemas, publicada 
em vários artigos, como por exemplo: “The theory of open systems in physics an biology” e “An outline of 
general systems theory” (BERTALANFFY, 1950 a, b), os quais enfocavam aplicações na termodinâmica 
e na biologia. O trabalho conclusivo de Bertalanffy: General Systems Theory (Foundation, 
Development, Application) foi publicado em 1968. Mais tarde, em 1973, este livro foi publicado em 
português com o nome de Teoria Geral dos Sistemas1. Essa abordagem foi paulatinamente aplicada “aos 
estudos geográficos e serviu para melhor focalizar as pesquisas e para delinear com maior exatidão o 
setor de estudo dessa ciência” (CHRISTOFOLETTI, 1979, p. XI). Os primeiros autores a aplicarem esse 
conceito na geografia foram Chorley (1962); Chorley; Kennedy (1971), Strahler et al. (1978) e 
principalmente na geomorfologia Chorley; Hugget (1969, 1975). 
 

ANÁLISE AMBIENTAL EM BACIAS HIDROGRÁFICAS  
Executar uma análise ambiental, baseando-se na abordagem sistêmica, pressupõe avaliar o espaço e, 
conseqüentemente, o ambiente, objetos de estudo da geografia. Segundo Silva (1995, p.21), “ambiente é 
um [...] Conjunto de fatores atuando em um determinado espaço e funcionando coordenadamente. 
Conforme Christofoletti (1999, p. 36), o meio ambiente “é constituído pelos sistemas que interferem e 
condicionam as atividades sociais e econômicas, isto é, pelas organizações dos elementos físicos e 
biogeográficos”. Dessa forma, entende-se o “ambiente como sistema de relações e interações múltiplas 
entre o sistema natural (ecológico) e um sistema antrópico (cultural ou sócio-econômico) Sánchez et al. 
(1995). 
 
Christofoletti op. cit. (1999) esclarece que o termo ambiente pode ser usado tanto para questões em escala 
pontual, muito pequena, como em escala global.  
 
Dessa forma, fica evidenciado que uma bacia hidrográfica é um recorte espacial do ambiente, que para ser 
estudado necessita da compreensão de suas partes como elementos de um conjunto. Silva; Souza (1987)2, 
citados em Prochnow (1990, p.12) apontam que 

analisar um ambiente equivale a desmembrá-lo em termos de suas partes 
componentes e apreender as suas funções internas e externas, com a conseqüente 
criação de um conjunto integrado de informações representativo desse 
conhecimento adquirido. 

 
Para que se faça essa análise, é importante conhecer a definição conceitual de bacia hidrográfica. Segundo 
Christofoletti (1980), é a “... área drenada por um determinado rio ou por um sistema fluvial”. De acordo 
com Guerra; Guerra (1997, p.76-77), é um “conjunto de terras drenadas por um rio principal e seus 
afluentes. Inclui-se também uma noção de dinamismo, por causa das modificações que ocorrem nas 
linhas divisoras de água sob o efeito dos agentes erosivos, alargando ou diminuindo a área da bacia”. 
Conforme o Glossário de Ecologia (1997, p. 21), “... é a área total dos fluxos d’água e dos recursos 
hídricos superficiais e sub-superficiais, que participam de uma bacia hidrográfica (ou sub-bacias, 
microbacias, torrentes), exceção feita aos setores de drenagem criptorréicos”. Para Ross; et al. (1998), “a 
bacia hidrográfica, quer seja ela de 1a, 2a, 3a ou 4a ordens, constitui uma unidade natural, cujo elemento 
integrador está representado pelos leitos fluviais ou canais de drenagem naturais”.  
 
Ficam evidenciadas, nas conceituações sobre ambiente, meio ambiente e bacia hidrográfica as noções de 
conjunto, atuação, coordenação dos fatores físicos e sócio-ambientais, dinamismo e fluxo, principalmente 
de água. Tudo isso somado implica na configuração de um sistema. Em conseqüência, “o que acontece no 
alto de uma bacia hidrográfica vai refletir-se em suas partes mais baixas. Daí a importância de se tratar 

                                                 
1 BERTALANFFY. Teoria geral dos sistemas. Petrópolis: Vozes, 1973. 351 p 
2 SILVA, J. X; SOUZA, M. J. L de. Análise Ambiental. Rio de Janeiro, UFRJ, 1987, 196 p. 
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os problemas ambientais numa bacia hidrográfica também de forma sistêmica, global” (NASCIMENTO, 
1998, p. 20). 

 
Porém, deve-se tomar cuidado com alguns problemas ao se utilizar a bacia hidrográfica como objeto de 
estudo, principalmente no que diz respeito ao planejamento, baseado em parâmetros essencialmente 
físicos, pois as questões sócio-econômicas não são delimitadas tão facilmente como os limites físicos de 
uma bacia; elas ultrapassam os limites político-administrativos. 
 
Mesmo com essa limitação, é uma tendência mundial o trabalho com bacias hidrográficas e a busca pela 
integração de todos os fatores nela envolvidos, pois hoje as pesquisas buscam estar em consonância com a 
“... possibilidade de construção de uma sustentabilidade, que deve levar em conta os princípios extraídos 
dos recentes avanços nos paradigmas e teorias científicas” (ROHDE, 1995, p.48).  
 
Para diagnosticar níveis de sustentabilidade, é imprescindível mensurar os fatores sócio-econômico-
ambientais, o que pode ser feito mediante gestão, zoneamento, monitoria ou manejo, que são obtidos 
através de uma pesquisa que leve em conta as características descritas.  
 
Segundo Giometti (1998, p. 24), a bacia hidrográfica “pode ser considerada uma unidade de estudo, e 
como tal, possibilitará a implantação e execução em sua área de projetos com amplo espectro, que visem 
reverter o quadro de degradação, pois propiciará a elaboração/execução do planejamento ambiental 
[...]”. 
 
Dessa forma, a bacia hidrográfica tem sido bastante utilizada pelos pesquisadores como recorte espacial, 
principalmente, pela fácil delimitação, por meio de seus limites geográficos nítidos e pela capacidade de 
isolamento das partes constituintes do sistema (como solo, geomorfologia, geologia, hidrografia, clima, 
vegetação). Assim,, podem ser aplicadas técnicas da abordagem sistêmica que mensurem os inputs de 
matéria (como produtos de alteração e pedogênese das rochas, água) e output de matéria (como 
sedimentos e água), bem como o armazenamento positivo ou negativo de sedimentos. É permitida, 
também, a análise da dinâmica e da interação dos sistemas através do fluxo de matéria, culminando no 
entendimento das condições atuais da bacia, ou seja, condições de equilíbrio e desequilíbrio, sobre como 
está a fragilidade do sistema e sobre o seu futuro. Isso é útil principalmente nos estudos que buscam a 
sustentabilidade, pois para se manterem condições ambientais compatíveis com o funcionamento da bacia, 
é de fundamental importância conhecer seus limites, sua fragilidade, para poder fazer um zoneamento 
eficaz, condizente com o (input e output) de energia e matéria. 
 
Para que os estudos em SIG, em uma bacia hidrográfica, sejam viáveis, toma-se como base, 
analogicamente ou por meio digital, a carta topográfica que possibilita sua delimitação e oferece, também, 
elementos básicos de localização, como: de referência (lat./long. e UTM), de sistematização [articulação 
de folhas que envolvem a bacia] e de proporção (escala). (CASTRO 2000b) 
 
A partir da introdução de dados digitais e do geoprocessamento nas pesquisas geográficas ocorreram 
grandes modificações no processo de elaboração dos mapas. Em face disso, os trabalhos realizados em 
bacias hidrográficas também sofreram impactos devido à introdução dos aparatos computacionais, que, 
segundo Castro (2000b, s.p), “... atingiram a análise de bacias hidrográficas no que diz respeito à 
morfometria do relevo” cujos dados gerados pelos Modelos Digitais de Terreno e dos algoritmos de 
interpolação, tornando dinâmica a produção desses mapas. 
 
Várias pesquisas3, atualmente, mostram que os estudos ambientais voltam-se para as bacias hidrográficas, 
para o uso do SIG e para perda de solos, pois “o manejo de microbacias hidrográficas visa promover a 
proteção de água, solo e outros recursos ambientais, essenciais à sustentabilidade da atividade 

                                                 
3 BERTONI; LOMBARDI NETO; BENATTI Jr. (1975); TAVARES (1993); PINTO (1983); TAVARES (1986); SCOPEL (1988); PROCHNOW (1990); 

PINTO (1991); DONZELI et al. (1992); VALÉRIO FILHO (1995); RANIERI (1996); CUNHA (1997); NASCIMENTO (1998); VALERIANO (1999); 

OLIVEIRA, A. (2000); TAVARES (2000); VALERIANO (1999) 
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econômica, ao controle da degradação ambiental local e à jusante da microbacia e à equidade social” 
(BRASIL,1995, p.21).  

As bacias hidrográficas constituem-se em excelente referencial para estudo sobre 
erosão e preservação dos solos. Além de unidades da superfície terrestre 
naturalmente delimitada, nelas à medida que os rios escavam seus vales as 
vertentes assumem suas formas, e todo um conjunto de feições topográficas é 
delineado. Os diversos componentes da paisagem relacionam-se uns aos outros e 
ajustam-se aos fluxos de massa e energia que circulam através da bacia. 

 
Ao se referir à sustentabilidade nas análises ambientais, os autores chegam a mencionar os termos ou até 
mesmo a expor princípios da sustentabilidade sem avançar na sua aplicabilidade ou em sua gestão, 
Prochnow (1990, p. 13) preconiza que: 

O planejamento de uma bacia hidrográfica requer um conjunto de procedimentos 
que promova o uso correto dos seus recursos naturais, tendo como objetivos: um 
desenvolvimento sustentado da bacia, aumentar a qualidade de vida das 
populações, bem como preservar e conservar o ambiente. 

 
Entende-se “por gestão e/ou gerência de bacia hidrográfica, a forma pela qual se pretende equacionar e 
resolver questões ambientais nela existentes, mediante procedimentos integrados de planejamento e de 
administração” (PROCHNOW, 1990, p.19). 
 
Para Valério Filho (1995, p. 136): 

O manejo de bacias hidrográficas deve ser entendido como um conjunto de 
procedimentos resultantes do trabalho integrado, multi-interdisciplinar voltados 
para a identificação e indicação de opções de solução aos problemas que atuam 
nos sistemas ambientais, os quais sempre conduzem à deterioração dos recursos 
naturais e dos sistemas produtivos. 
 

De acordo com Christofoletti (1999, p. 162), “o planejamento ambiental envolve-se com os programas de 
utilização dos sistemas ambientais, como elemento condicionante de planos nas escalas espaciais do 
local, regional e nacional [...]”. Segundo o mesmo autor o adjetivo ambiental deve ser usado para 
categorizar os componentes e as características funcionais e dinâmicas dos sistemas que suportam a 
existência dos seres vivos. 
 
Silva (1995, p.21-24) apresenta termos e conceitos indispensáveis em um trabalho de cunho analítico-
ambiental: 

Monitoria ambiental [...] Conjunto complexo de operações de transformação de 
dados previamente inventariados, que se destina a acompanhar as modificações 
ambientais julgadas relevantes e utiliza base de dados geocodificada (que 
preferencialmente deve ser um Sistema Geográfico de Informação) para execução 
das análises e reestruturação de dados que operacionalmente a compõem; 
Manejo ambiental [...] Conjunto de procedimentos de inspeção a controle com 
os quais se procura direcionar a utilização de uma extensão espacial inventariada 
e monitorada. 

 
Segundo Ribeiro (2001, p. 246) 

o zoneamento ambiental4 é um instrumento político e técnico do planejamento, 
cuja finalidade última é otimizar o uso do espaço e as políticas públicas. Como 
instrumento técnico de informação fornece elementos necessários para planejar a 
ocupação racional e o uso sustentável dos recursos naturais [...] e informações 

                                                 
4 Vide:  

SÁNCHEZ, R.O; SILVA, T.C. Zoneamento ambiental: uma estratégia de ordenamento da paisagem. Cadernos de Geociências, Rio de Janeiro, n. 14, p. 47-

53. abr./jun. 1995. 
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integradas em bases georreferenciadas e classifica o território segundo suas 
potencialidades e vulnerabilidades ambientais. Como instrumento de 
planejamento, possibilita a gestão do território visando o desenvolvimento 
sustentável. 
 

No entanto, faltam ainda autores que trabalhem com bacias aplicando a metodologia que envolva a 
sustentabilidade; poucos foram encontrados na bibliografia até o ano de 2002, encerramento da pesquisa. 
Cita-se, principalmente, o IBGE (1998b) que em sua metodologia utilizou a ecodinâmica e a 
sustentabilidade ambiental para chegar ao zoneamento ecológico-econômico e também os trabalhos 
organizados pelo PLANVALE5, que analisam o Vale do Jequitinhonha/MG no que concerne a estudos de 
manejo de bacias, remetendo-se à sustentabilidade. Um dos exemplos é o que identificou nove 
microbacias rurais com níveis críticos de utilização dos recursos naturais, as quais terão um gerenciamento 
permanente, buscando atingir níveis de sustentabilidade que só serão alcançados mediante a sistemática 
aplicação de técnicas e métodos de acompanhamento para monitoramento. 
 
Outro trabalho sobre sustentabilidade e vulnerabilidade de solos é intitulado “Modelagem Preliminar de 
dados físico-bióticos e sócio-econômicos na geração de mapas-síntese como subsídio à gestão do Estado 
de Minas Gerais (OLIVEIRA, M. et al., 2000)”. Esse trabalho irá integrar, modelar e tratar os dados dos 
municípios de Minas Gerais. O objetivo do trabalho é criar um zoneamento ecológico-econômico, 
embasado no potencial social, produtivo, institucional e natural. Isso gerará mapas síntese de níveis de 
sustentabilidade, resultados do cruzamento da potencialidade social e vulnerabilidade à erosão. Esse mapa 
cruzado como o de áreas de uso restrito culminará no mapa de gestão do território de Minas Gerais. 
 
Trabalhos que envolvam uma área com dimensão territorial como a da bacia do Araçuaí, ainda são mais 
difíceis, mas encontram-se na literatura algumas pesquisas recentes, como “O zoneamento ecológico-
econômico do Pontal do Paranapanema (1999)”, desenvolvido pela Secretaria do Estado do Meio 
Ambiente de São Paulo. Esse trabalho foi realizado para uma área de 11.838 km2. Foram produzidos 12 
mapas e uma carta da composição colorida da imagem TM Landsat, todos na escala de 1:250.000, sendo  
de geomorfologia, pedologia, situação jurídica das terras, assentamentos implantados na área, vegetação 
natural remanescente, unidades de conservação, fragilidade natural dos solos à erosão, uso atual das terras, 
criticidade e potencial dos solos à erosão (PNE), aptidão agrícola e um de conflito de uso. A técnica para a 
obtenção do mapa de PNE, adotada no trabalho, foi utilizada de acordo com o modelo USLE. 
 
No trabalho “Estruturação de sistemas de informação ambiental em bacias hidrográficas: o caso da 
bacia hidrográfica do Rio Caí - RS  (WEBER et al. 2000)”, realizado em bases topográficas na escala de 
1:50 000, com área de estudo correspondente a 5.057,25 km2, foram utilizadas a imagens de satélite para 
fazer o mapa de uso do solo, técnica aplicada também nessa pesquisa. 
 

SUSTENTABILIDADE E CARTOGRAFIA 
A proposta de se incorporar a sustentabilidade em um trabalho de cunho técnico cartográfico e que utiliza 
o geoprocessamento como base, veio da visão recente, do início da década de 70, de uma abordagem mais 
ampla sobre os estudos que envolviam o meio ambiente e suas relações: a visão holística6. Usando a 
cartografia, aliada ao geoprocessamento, espera-se conseguir espacializar essas relações, dando uma visão 
integralizadora. 
 

                                                 
5 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal –SRH. Plano diretor de recursos hídricos para os vales do 

Jequitinhonha e Pardo. (PLANVALE). Brasília, 1996. Não paginado. (Relatório do Plano Diretor). R7,V.6.  
6 Sobre a abordagem holística, vide CHRISTOFOLETTI (1999).  

“As contribuições explicitando propostas de abordagens holísticas na análise se sistemas ambientais são numerosas. Constituem referencial básico a nortear a 

conceitualização, estruturação, análise e avaliação dos sistemas em função das atividades de ensino, pesquisa e aplicabilidade, não importando em qual escala 

de grandeza espacial se deseja focalizar”. CHRISTOFOLETTI (1999, p. 45) 
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A noção de sustentabilidade é compatível com uma visão holística (ou a pressupõe), pois “busca 
compatibilizar o desenvolvimento econômico e o meio ambiente através da integração das esferas 
ecológica, econômica e social em uma mesma análise” (FRANCISCO, 1996).  
 
Já que o recorte espacial do trabalho é uma bacia hidrográfica, onde se inter-relacionam características do 
ambiente físico e humano, essa abordagem será de grande importância para a análise dos mapas-síntese 
que serão produzidos e servirão de base para o planejamento ambiental.  
 
De acordo com Redclift (1994) op. cit., “the word sustainable is derived from the Latin sus-tenere, 
meaning to uphold. It has been used in English since 1290, but the etymology of sustainable carries 
interesting, and important, implications for the way the word is used”. 
 
O conceito de “Sustentabilidade”, relacionado a pesquisas ambientais, começou a ser delineado na 
Declaração de Princípios da Conferência de Estocolmo realizada em 1972. Nessa conferência foram 
preconizados e estabelecidos os 26 princípios básicos para uma relação “harmoniosa” dos seres humanos 
com o meio ambiente, formalizando-se as preocupações com a relação homem-natureza (GUZMÁN, 
1997). 
 
Na década de 80, precisamente em 1987, com o Relatório Brundtland7, definiu-se oficialmente o conceito 
de desenvolvimento sustentável como “(...) aquele que procura satisfazer às necessidades do presente 
sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”. 
(BRUNDTLAND COMISSION, citado por RIBEIRO et al. (1997, p. 269).  
 
Segundo Repetto8, citado por RIBEIRO (op. cit. p. 269), “Desenvolvimento sustentável é uma estratégia 
de desenvolvimento que administra todos os ativos, os recursos naturais e os recursos humanos, assim 
como os recursos financeiros e físicos de forma compatível com o crescimento da riqueza e do bem estar 
a longo prazo”. 
 
No entanto, a conceituação sobre sustentabilidade e desenvolvimento sustentável é amplamente discutível 
e debatida pelos que aplicam e pesquisam o tema. Redclift (1994, p.17) afirma que “Sustainable 
development remains a confused topic”. [...] “At the same time, sustainabe development is fraught with 
contradictions” (REDCLIFT9, citado por REDCLIFT op. cit. 1994). Esse debate na verdade se dá entre 
desenvolvimentalistas e preservacionistas, como enfatiza Adams (1996, p. 367): “They record the evolving 
debate between developers and environmentalists, between those who wish to exploit natural resources 
and those who wish to conserve them”. 
 
O’Riordan10, citado em Adams (1996, p. 371-372), descreve importantes distinções entre os termos 
sustentável e sustentabilidade: 

Sustainable utilization is rational and utilitarian, and has dominated thinking 
about sustainable development since The World Conservation Strategy, although 
its roots [...]. At base it is a scientific concept, drawn into the WCS from notions 
of sustainable yield and the harvesting of renewable resources. Sustainability is a 
more complex and less manageable concept embracing additional ethical features, 
concerned with the ‘right’ management of nature. 

 
Para Christofoletti (1999, p. 171) o desenvolvimento sustentável representa a meta a ser atingida e a 
sustentabilidade, os procedimentos de mensuração e a qualificação dos indicadores. Christofoletti (1999) 
considera adequada a noção de sustentabilidade para a modelagem ambiental. 
 

                                                 
7 BRUNDTLAND COMISSION. World Comission on Environmental and Development. Our Common Future. New York: Oxford University Press, 1987.  
8 REPETTO, R. World enough and time. New Haven: Yale University Press, 1986. 
9 REDCLIFT, M.R. (1987). Sustenaible Development: Exploring the Contradictions. Methuen, London. 
10 O’RIORDAN, T. The politics of sustainability. In R. K. Turner (ed.), Sustainable Environmental Management: Principles an Pratice. Boulder, CO: 

Westiview Press, 1988.  
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Redclift (1995, p. 3), ao analisar os problemas ambientais nos países do América do sul argumenta que 
“the environment crisis in the south was the outcome of an economic, structural crisis. At the same time it 
was argued that the political economy of development needed to incorporate environmental concerns in a 
more systematic way”.  
 
Por isso Guzmán (op. cit. p. 21) aplica o termo à nossa realidade econômica, social e política de país em 
desenvolvimento e supõe a “realização do potencial de crescimento econômico naqueles locais onde não 
são satisfeitas as necessidades básicas”. 
 
Soussan (1995, p.24), a respeito desse processo, se pronuncia, alegando que “Poverty and the actions of 
the poor were seen as one of the main causes of sustainable development, rather than recognizing that 
poverty and environmental degradation are both consequences of existing development patterns”. 
 
Passaram-se anos, desde que se começou a definir sustentabilidade, até acontecer no Rio de Janeiro, em 
1992, a Conferência das Nações Unidas Sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Nessa, inicia-se a 
reformulação do conceito, considerando que 

um dos papéis da ciência é oferecer informações para permitir uma melhor 
formulação e seleção das políticas de meio ambiente e desenvolvimento [...]. As 
ciências podem proporcionar esse conhecimento por meio de uma pesquisa 
aprofundada dos processos ambientais e por meio da aplicação dos instrumentos 
modernos e eficientes que se dispõe atualmente, tais como [...] os instrumentos 
eletrônicos e de monitoramento (BRASIL, 1995, p. 417). 

 
A ciência geográfica, então, embasada teórica e metodologicamente em técnicas de geoprocessamento e 
em conceitos necessários para a produção dessas pesquisas, tem papel de fundamental importância nos 
estudos de sustentabilidade, embora, Christofoletti (1999) afirme que é um amplo desafio aos 
pesquisadores trabalhar com esse tema, já que engloba funcionalidade dos sistemas em esferas diferentes 
do conhecimento, como economia, física, ecologia e geografia. Justificando a pesquisa geográfica nos 
estudos de sustentabilidade, relata Adams (1996, p. 368): 

Sustainable development has already proved a spectacularly popular phrase in 
both general and academic writing about environment and development. It has 
roots and a large following in many disciplines, but probably none is so relevant 
to it as geography (Kates 198711). Where else can the science of the environment 
be married with an understanding of economic, political, and cultural change that 
we call development? What other discipline offers insights into both 
environmental change and environmental management, and who but geographers 
can cope with the diversity of environments and countries, and the sheer range of 
spatial scales, at which it is necessary to work  to understand process of human 
use of nature and de dynamic of the environment? 
 

De todas as leituras feitas e elencadas aqui, entende-se que a sustentabilidade é termo ou conceito 
relativamente recente para os geógrafos, principalmente no que se refere à pesquisa. Francisco (1996, p. 
362) demonstra que é uma “abordagem de um campo de estudo ainda inexplorada pela geografia 
brasileira”. É “um novo desconhecido” justamente por trazer inovações antes não vislumbradas pelos que 
trabalham com a questão ambiental. 
 
A questão econômica é fator importante ao se analisar a sustentabilidade, pois, para que haja harmonia 
entre as diferentes esferas da abordagem sustentável, há que se desenvolver ou estimular, nem que seja 
minimamente, regiões com certa estagnação econômica. Insere-se nesse contexto o Vale do Jequitinhonha, 
que, associado à questão da pobreza, é produto do modelo econômico adotado no país, aliado, 
logicamente, a fatores que contribuem para que a região não se liberte desse processo.  
 

                                                 
11 KATES, R.W. The human environment: the road not taken and the road still beckoning. Annals of Association of American Geographers, v. 77,n. 4, 525-

34, 1987. 
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Embora relativamente reduzidas, em comparação com regiões mais desenvolvidas, as atividades 
antrópicas praticadas na área de estudo têm acarretado alterações importantes nos ecossistemas naturais, 
como a redução de recursos vegetais, de populações de animais silvestres e da disponibilidade hídrica, o 
aumento dos processos erosivos, com a conseqüente perda de fertilidade do solo, o assoreamento dos 
cursos d'água e a deterioração da qualidade das águas e da biota aquática.  

 
Sendo uma abordagem nova e com muitas entranhas ainda não exploradas, é tarefa árdua e inesgotável 
tentar expressar esse termo em um trabalho cartográfico. No entanto, as técnicas de geoprocessamento e 
da cartografia digital constituem-se em uma excelente ferramenta para subsidiar os projetos e estudos de 
desenvolvimento sustentável. 
 
A adoção da ciência cartográfica como técnica auxiliar para a elaboração de diagnóstico ambiental deve-
se ao seu poder integrador e de análise dos dados, uma vez que “o próprio ato de mapear é, já, 
caracterizado pelas ações de análise e síntese, pois os mapas podem ter o objetivo de somente retratar “o 
que” e “onde”, como podem, também, conter informações resultantes de interpretações ” (MOURA, 
1993b, p. 54). 
 
A cartografia temática se preocupa com a representação dos cartogramas e a ela atribui-se a tarefa de 
arranjo e representação gráfica de dados resultantes das contagens ou dos processos de mensuração de 
fenômenos geográficos (SANCHEZ, 1973). Nesse sentido, ela oferece, de acordo com Bertin12, citado por 
Moura (1993b, p.57), subsídios cartográficos importantes, que,  

hoje, apresenta a função não só de representar a imagem de elementos 
georreferenciados que sejam de interesse para o homem, como também tem-se 
desenvolvido em outra direção: a representação de múltiplos fenômenos que o 
homem deve conhecer para tomar certas decisões, fenômenos visíveis ou não, 
como no caso das legislações aplicáveis a elementos enfocados. 

 
O mapa, além de tornar-se um instrumento de pesquisa, significa “... instrumento do conhecimento dos 
dados utilizados, instrumento de reflexão e decisão” (BONIN,  1982, p.75). Assim, o mapa é mais que 
uma simples tradução de dados estatísticos, ele mostra funções de decodificação. 
 

Ao pesquisar sobre a semiologia gráfica, principalmente a dos anos de 1957 a 1985, Cardoso (1984) 
constatou que, através dela, constrói-se uma imagem viva, operacional, deixando de lado o estético, o 
ilustrativo e o figurativo. O gráfico, que significa qualquer tipo de representação, jamais é admitido como 
mera ilustração, e deve, acima de tudo, ser um instrumento de trabalho do autor. Para que os gráficos 
atendam à semiologia gráfica, é necessário obedecer às propriedades específicas da percepção visual, 
utilizando o conjunto de princípios e de instrumentos de representação gráfica e de tratamento de dados, 
como as variáveis visuais. Assim, o objetivo desses gráficos é revelar as relações verossímeis existentes 
entre os dados da informação e o mapa que se constrói. Bonin (1997) conceitua “... La graphique est un 
système de signes qui permet de transcrire les relations de différence, d’ordre ou de proportionnalité 
existant entre des données qualitatives ou quantitatives”. 

 

CARTOGRAFIA AMBIENTAL, CONCEITUAÇÃO E TÉCNICAS 
Com base nos artigos de Martinelli (1993, 1994 e 1997) e HERZ (1997), que abordam a cartografia 
ambiental, percebe-se que com o crescimento das pesquisas ambientais, houve a necessidade de que os 
profissionais, envolvidos com essa temática, começassem a discutir a cartografia produzida voltada para 
essa área. 
 
Os poucos autores que tratam do tema apontam para a necessidade de se sistematizarem conceitos e 
técnicas para uma representação cartográfica ambiental. De acordo com Martinelli (1994), algumas 
abordagens sobre o tema foram vislumbradas, principalmente nas décadas de 70 e 80, por Ozenda (1974; 

                                                 
12 BERTIN, J. Cartes et figures de la terre. Paris, Centre Georges Pompidou, 1980. Pg. 2-8. 



 8

1976; 1986); Journaux (1975; 1985); Tricart (1977), Kondracki; Astrowski (1980); Monteiro (1987; 
1982)13 e Troppmair (1983). 
 
Apesar da cartografia ser uma técnica amplamente empregada em estudos ambientais, percebe-se que não 
tem sido dada a ela a mesma importância que se verifica em outras técnicas nas análises ambientais.  
 
Há que se pensar sobre sua sistematização e são poucos os que intentaram publicar algo nesse sentido. 
Podem-se encontrar alguns conceitos em Martinelli (1994), que em um artigo, tentou agrupar alguns 
estudos já publicados na área. Martinelli (1993) apresentou reflexões em seu texto sobre a “cartografia da 
geografia física”, ou seja, a geomorfológica, a climática, a hidrográfica e a biogeográfica.  
 
Uma cartografia que, nos dias de hoje, está atrelada, quase sempre, ao planejamento, manejo, zoneamento 
e gerenciamento ambiental, deve incorporar aspectos humanos e físicos em suas relações e representações. 
As conferências internacionais, que nos anos 80, institucionalizaram o conceito de sustentabilidade, 
contribuíram para consolidar uma abordagem holística na análise do meio ambiente, isto é, procuraram 
evidenciar as inter-relações de seus diversos fatores. 
 
Nesse sentido, argumenta Martinelli (1997), não se pode continuar considerando mais a concepção 
dualística dessa cartografia: natureza de um lado, homem do outro, como  componentes muitas vezes 
antagônicos.  

 
Na natureza a questão tempo/espaço é fator essencial para essas discussões. A dinâmica, bem como sua 
evolução temporal, ainda continuam sendo desafios para a cartografia convencional (que mostra a 
realidade de forma estática, cada mapa individualmente) e para os SIGs. Enquanto que “the passage of 
time is mormally understood via changes we perceive occurring to objects in space their transformation 
over time and their movements in relation to one another” (PEUQUET, 1994a, p. 441). 
 
Não obstante, hoje existem técnicas de visualização cartográfica que preenchem um pouco essa lacuna, 
mas ainda não solucionam o problema. Isso pode ser feito por animação de mapas de um mesmo tema, 
uso e ocupação do solo, por exemplos, criados quadro a quadro, em um intervalo de tempo, em escalas 
temporais diferentes.  
 
Essa técnica pode ser aplicada tanto por mapas elaborados pela cartografia convencional ou pelos SIGs. 
No entanto, a vantagem do SIG, em relação à cartografia digital, é a utilização de produtos provenientes 
do sensoriamento remoto, via imagens de satélite, em escalas diferentes e variações temporais (anual, 
mensal ou até mesmo diária).  

 
Segundo, Peuquet (1994a), a cartografia, que foi bastante usada para a apresentação estática do mundo, 
agora pode utilizar-se do recurso espaço-tempo como fizeram MacEachren et al. (1999); Monmonier 
(1990) que incorporaram técnicas de oscilação de cores, seqüência de mapas estáticos temporais e gráficos 
suplementares, (conjugação de mapas mais gráficos mostrando a mudança em uma variável específica ou 
sobre a região inteira). 
 
Apesar dessas técnicas, Aangeenbrug (1991) conclui que a integração dos recursos da dinâmica espaço-
temporal no SIG tem ocorrido muito devagar e mesmo os modelos que já foram desenvolvidos nesse 
sentido não são largamente utilizados, devido a dificuldades de se abastecer o banco de dados diariamente. 

 
No mesmo sentido, Câmara (2000, s.p.) afirma que, para alguns fenômenos dinâmicos, que envolvem 
tempo e modificação no espaço geográfico, como uso do solo, a tecnologia dos SIGs ainda não é 
adequada, e que um dos grandes desafios da Ciência da Informação Espacial é desenvolver técnicas 
                                                 
13 MONTEIRO, C.A.F. The environmental quality in the Ribeirão Preto Region, S.P – An attempt. In: Commission on Environmental Problems, São Paulo: 

UGI, 1982. 

______. (Coord.) Centro de Estatística Informação (CEI). Qualidade ambiental na Bahia: Recôncavo e regiões limítrofes. Salvador, 1987. 
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capazes de representá-los. Equações iterativas, ao serem incorporadas em SIGs, simulariam fenômenos 
espaço-temporais.  
 
Percebe-se que, de acordo com MARTINELLI (1997), a proposta cartográfica que mais se aproxima da 
cartografia ambiental seria a de síntese, pois abarca o caráter sistêmico integrador, inerente a quase todas 
as pesquisas ambientais. No entanto, tem-se que tomar certos cuidados ao fazer uma cartografia de síntese; 
não basta apenas superpor ou justapor etapas analíticas que resultam em mapas com poluição visual, com 
variedade de símbolos. Isso só atrapalha a síntese e simplesmente impede análises mais elaboradas. 
 
Tem-se que tentar agrupar atributos ou variáveis de interesse para a pesquisa, em locais com 
características semelhantes. A maneira arcaica de se produzirem essas análises era através da mesa de luz, 
sobrepondo várias transparências, umas sobre as outras. Segundo Herz (1997), deve-se hoje estabelecer 
sistematização dos dados em lógica bidimensional, seqüencial e sinopticamente, para que as ligações nas 
ações de diagnóstico, possam ser sempre atualizadas por procedimentos de rotina desde o monitoramento 
das categorias, relações e atributos no espaço e no tempo. 
 
As propostas semiológicas desenvolvidas por Martinelli (1994) para a cartografia ambiental referem-se, 
principalmente, às legendas. Pois muitas vezes, elas não respondem à questão elementar: em tal lugar o 
que está? E a superposição de vários atributos, em mapas do tipo uso do solo, não responde à pergunta 
imediata: onde está? Assim sendo, é necessário analisar todos os atributos, na legenda tradicional, para 
depois fixar mentalmente a imagem de onde ele está e fazer a correlação de conjunto. Isso pode ser 
resolvido por meio de coleção de mapas, para se observar cada atributo individualmente, ou mudando a 
legenda do mapa, como mostra Martinelli. 

Nesse contexto, observa-se que a cartografia ambiental ainda caminha no sentido teórico, necessitando de 
sistematização. Ela se fortalece enquanto acopla técnicas digitais mais eficazes, como o SIG para as 
análises ambientais. Por outro lado, ao mesmo tempo em que essas técnicas são incorporadas aumentam 
os problemas relacionados à visualização da informação e a comunicação dos dados. O desenvolvimento 
teórico e conceitual não ocorre com a mesma rapidez das novas técnicas de produção do material 
cartográfico. Isto faz com que a ciência cartográfica fique sempre desatualizada teoricamente.  

 
ATLAS DIGITAIS OU ELETRÔNICOS 

Outra tendência, advinda dos avanços computacionais e da cartografia digital, é a produção de Atlas 
Digital. É crescente a incorporação de técnicas de visualização cartográfica que auxiliem, dinamizem e 
facilitem a apresentação dos mapas, bem como dos textos. Isso se viabiliza, porque, “com a digitalização 
do som e da imagem, estática ou em movimento, o computador passa a manipular, com a mesma 
facilidade, informações numéricas, textuais, sonoras e visuais” (RUSSO, 1999, p. 4). 
 
Por esses motivos, por intermédio das discussões sobre as tendências da cartografia, cada vez mais são 
incorporadas linguagens antes não vislumbradas no método convencional de produzir mapas, culminando 
em uma mudança de paradigmas cartográficos. A técnica de visualização de gráficos e mapas em 
ambiente computacional fascina adultos e crianças e os leva a aprender, de forma diferenciada, sobre 
temas geográficos e leva o pesquisador a repensar o papel da comunicação para crianças, jovens e adultos. 
 
Os Atlas digitais agregam elementos (mapas ou textos) tanto na forma vetorial, quanto raster. Os 
primeiros formatos são encontrados na cartografia digital e nos SIGs, e, o segundo, somente no ambiente 
SIG. No dado raster é permissível fazer análises espaciais, o que não é possível acontecer na cartografia 
digital que, somente apresenta as informações descritivas do ambiente, traduzidas na forma de mapas, e as 
superpõe. De acordo com Valério Filho, (1995, p.135) [...] esta metodologia é condicionada por 
limitações físicas quanto ao número de mapas passíveis de superposição simultânea, e apresenta uma 
certa fragilidade quando comparada à uma abordagem empírico-analítico quantitativa”.  
 
A grande novidade desses Atlas é a viabilização na Internet (rede mundial de computadores) tanto dos 
arquivos dxf com dos mapas prontos. Isto possibilita aos usuários o entendimento dos processos e fatos, 
disponíveis pelos mapas nas páginas dos Atlas existentes na Web (Wide World Web). Esses processos 
podem ser os que ocorrem no município, região ou bacia enfocada. Além dessa disponibilização dos 
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mapas, estão, também disponíveis, os arquivos em vários formatos para os “navegadores”, que podem ser 
estudantes ou pesquisadores, dentre outros. O mais importante é o acesso de todos à informação, sem 
discriminação. Evita-se, também, a reprodução continuada de mapas, de demorada execução, a cada nova 
pesquisa sobre certas áreas.  
Assim, os Atlas digitais conjugam os novos conceitos de visualização cartográfica, sendo ferramenta 
indispensável para o aprendizado. Talvez o público que mais interaja com essa tecnologia sejam crianças e 
adolescentes, uma vez que já estão familiarizados com o computador. 
 

2. METODOLOGIA 
Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados documentos cartográficos, equipamentos, imagens 
de satélites, softwares computacionais do Programa de Pós Graduação em Geografia e do Laboratório de 
Geoinformática do Departamento de Planejamento - DEPLAN (IGCE-UNESP) e do CEAPLA (Centro de 
Análise e Planejamento Ambiental) e dados sócio-econômicos e físicos: 
 

• Cartas Topográficas – 13 Folhas: Araçuaí, Carbonita, Capelinha, Grão Mogol, Genipapo, 
Itacambira, Itaobim, São Sebastião do Maranhão, Malacacheta, Minas Novas, Rio Vermelho, 
Teófilo Otoni, Novo Cruzeiro – Escala 1:100.000 – IBGE, 1970, 1980. 

• Levantamento Pedológico – Escala: 1:1.000.000, GEOMINAS - Emater/MG, 2001. 
• Bacia do Araçuaí - Imagem TM/LANDSAT-5, formato GEOTIF, bandas 3, 4 e 5, referentes à 

órbita e ponto WRS 217/72, passagem de 27/06/2000 e WRS 218/72 passagem de 20/05/2001. 
Brasil MCT/INPE.  

• Microcomputador para organização e arquivamento de dados numéricos. 
• Softwares IDRISI for Windows, SPRING, MFWorks, AutoCAD R-14, Corel Draw 9, SURFER 

6.0,. PAINT, EXCEL.  
• Scaner de Rolo. 
• Dados dos censos agropecuários, demográficos, fotos da área. 
• Malha municipal digital do Brasil de 1997 (IBGE). 

 

O estudo foi dividido em quatro partes:  

• Criação da base de dados digitais, digitalização, georreferenciamento e correção geométrica das 
imagens de satélite. 

 
• Caracterização e análise das variáveis sócio-econômicas e físicas do Vale do Jequitinhonha, por 

meio de cartogramas, tabelas e textos. 
• Produção do Atlas Digital, que apresenta os resultados, agregando mapas, tabelas, fotos e textos. 
•  

3. RESULTADOS:  
Os resultados da pesquisa se apresentam na forma do Atlas digital do vale do jequitinhonha e bacia do rio 
araçuaí com a caracterização e análise das variáveis físicas e sócio-econômicas em CD, como se segue 
abaixo.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Um dos maiores problemas enfrentados por muitas regiões do mundo é a redução na qualidade de vida e 
de recursos devido à degradação ambiental. Uma das ações mais importantes para a recuperação do meio 
ambiente é a implementação de programas de gerenciamento de bacias hidrográficas, que podem ser feitos 
a partir de estudos que diagnosticam o ambiente com técnicas de geoprocessamento e de cartografia e que 
venham subsidiar o planejamento, o manejo sustentável e a conservação do solo para as áreas estudadas, 
método esse que se mostra satisfatório na espacialização dos fenômenos, principalmente dentro de uma 
bacia hidrográfica, como o utilizado neste trabalho. 

 
Embasada na bibliografia citada, pode-se tecer alguns comentários sobre os caminhos da cartografia e do 
geoprocessamento, bem como sua contribuição, especialmente para a ciência geográfica. 
 
A introdução do computador modificou e agilizou a forma de se pesquisar, culminando em novas formas 
de comunicar a pesquisa. Na cartografia, essas modificações se deram preferencialmente na produção dos 
mapas e na sua visualização por meio de sistemas de multimídia, que incorporam som, imagem, 
movimento, cor, texto, fotografia, etc. 
  
A introdução da cartografia digital trouxe características importantes quanto à apresentação e produção 
dos mapas: facilidade de manusear e atualizar os dados pesquisados, agilizando o acompanhamento da 
dinâmica do fenômeno, facilidade de plotagem e de armazenamento dos dados em CD’s ou DVD’s, e 
custo menor do material, além do que, no formato digital, os dados são mantidos em uma forma compacta. 
Outra mudança refere-se à disponibilização desse material na Internet, facilitando o acesso aos mapas 
pelos pesquisadores e público geral interessado. 

Bacia do Vale do Jequitinhonha

Encarte de Localização
Mapa de Municípios
Mapa de Microrregiões
Mapa Rodovias
Mapa Hidrográfico
Mapa Altimétrico
Mapa de Temperatura
Mapa de Precipitação (mm)
Mapa da Deficiência Hídrica
Mapa do Excedente Hídrico
Mapa do Índice Hídrico
Mapa do Efetivo Bovino
Mapa da Distribuição das Lovouras
Mapa da População (1970 - 2000)
Mapa da Distribuição do Trabalhadores 
Familiares
Mapa da Distribuição do Trabalhadores 

Variáveis Variáveis

Gráfico do Balanço 
Hídrico
Tabelas de 
População
Mapa de Zona 

Microstatiou
Autocad
Corel
Excel
Spring
Paint Brush
Corel 
Photoshop

Bacia do Rio Araçuaí
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Autocad
Cod Overlay
Scanner
Corel
Spring
Corel Photo Paint
Paint Brush
MF Works

Mapa Localização
Articulação Topográfica
Mapa Hipsometrico
Mapa Hidrográfico

Mapa da Composção Colorida 
das Imagens de Satélite, Bandas 
3,4,5
Perfil Topográfico

Mapa Altimético
Mapa Tridimensional
Mapa de Declividade
Mapa de Orientação 
de vertentes

Mapas Morfométricos

USLE
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Modelo Numérico de Terreno 
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A contraposição dessa cartografia em relação ao geoprocessamento reside na possibilidade de análise e 
síntese pela associação e operação entre o banco de dados alfanumérico e o cartográfico e pelas relações 
topológicas entre os atributos, proporcionada pelo segundo, o que significa a aplicação de análises 
espaciais entre eles. A vantagem aí reside na transformação da análise descritiva, da cartografia analógica, 
para o prognóstico, produzido pelo geoprocessamento através de cenários e simulações. Essa característica 
revela que algumas pesquisas, que lidam com muitas variáveis, como é o caso das pesquisas ambientais, 
podem ser realmente desenvolvidas em SIG, sendo muito difícil e limitada a aplicação da cartografia 
tradicional.  
 
A desvantagem do SIG em relação à cartografia é relativa aos custos iniciais de implantação, pois os 
softwares e hardwares têm altos preços. Também, é necessário que os técnicos e profissionais usuários 
dominem o computador e saibam usar os softwares de Geoprocessamento. 
 
Os mapas produzidos pelo geoprocessamento e/ou cartografia digital têm muitas vezes que serem tratados 
pelo pesquisador para ficarem mais apresentáveis, uma vez que geralmente, os softwares de 
geoprocessamento não são estruturados para produzir mapas em conformidade com as preocupações da 
semiologia gráfica e da comunicação cartográfica. Esse processo tem que ser feito pelo 
pesquisador,manualmente, em softwares de desenho. 
 
Quando se elege a bacia hidrográfica como unidade de análise e gerenciamento, tendo por base a teoria 
sistêmica, decorre uma situação em que se abrange uma enorme gama de fenômenos geográficos, 
implicando o uso do geoprocessamento para produção de análises geográficas e a comunicação 
cartográfica para a apresentação dos resultados. 

 

No entanto, é possível aplicar o geoprocessamento em grandes bacias, obtendo dados suficientes para 
análises regionais. Os problemas de trabalhos como esses relacionam-se principalmente com tempo de 
digitalização, de processamento das imagens e cruzamento de dados. Para que mapas de orientação de 
vertentes, por exemplo, não apresentassem distorções, seria necessário que se digitalizassem os pontos 
cotados, que minimizariam os problemas nos resultados, tanto do MNT, quanto no de orientação de 
vertentes. 
 
De qualquer modo, mesmo que não se tivesse chegado ao cruzamento e integração do dados físicos aos 
sócio-econômicos para gerar um mapa da sustentabilidade, integração esta ainda a ser discutida e 
solucionada, dada a natureza diversa destes dados, buscou-se produzir o maior número possível de 
documentos cartográficos que pudessem servir de base para futuros estudos de sustentabilidade na Bacia 
do Araçuaí e que estarão disponíveis à sociedade e aos órgão públicos da região a partir deste trabalho. 
 
Diante do exposto, fica claro que, para se avançar nos estudos do meio ambiente, muito em voga 
atualmente, seja analisando-o sob a luz da teoria sistêmica, seja partindo-se de várias técnicas (parâmetros 
ecológicos, geomorfológicos ou humanos) ou de uma metodologia que envolva tanto o social e o 
econômico, quanto o físico, é necessário refletir sobre os conceitos e as práticas a serem utilizadas na 
proposição da pesquisa, adequando-os aos dados disponíveis e aos objetivos do trabalho. 

 

Por fim o uso do SIG para a compreensão do sistema de organização espacial e para sua incorporação no 
planejamento e no desenvolvimento sustentável (buscando as interações entre os sistemas ambientais, 
econômico e social) é  excelente técnica. Porém fica como desafio para o futuro o desenvolvimento de 
metodologias para incorporar no banco de dados fatores do meio ambiente físico e social, indispensáveis a 
uma análise geográfica. 
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