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RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar os resultados e análises da geração de uma 

base digital de dados cartográficos para o diagnóstico geoambiental da Bacia do Córrego do 

Julio, adotada como unidade territorial de estudo de acordo a lei federal brasileira 9.433/97. A 

bacia localiza-se no município de São João del-Rei, estado de Minas Gerais – Brasil e está 

inserida na bacia do Rio das Mortes, sub-bacia do Rio Grande – MG/SP.  O procedimento 

teórico-metodológico utilizado foi a Teoria Geral dos Sistemas Aplicada à Geografia. Por meio  

do mapeamento foi possível diagnosticar, dentre outros fatos, o crescimento da área urbana 

dentro da referida bacia em direção a Áreas de Proteção Permanente, identificar áreas com 

presença de processos erosivos intensos e áreas propícias à ocupação urbana, bem como 

possibilitou mensurar o crescimento da mata ciliar por meio de cenário espaço-temporal e 

verificar a situação de preservação da bacia com referência no Código Florestal Brasileiro 

Destaca-se a importância desse tipo de trabalho para São João del-Rei, devido a carência de 

uma base digital cartográfica do município. 

Palavras-chaves: Base digital de Dados Cartográficos, SIG, Diagnóstico Geoambiental.  
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1. Introdução 

 

No início deste século o número de pessoas vivendo em cidades, cerca de 6,6 bilhões 

em 2009, ultrapassou o número de indivíduos que vivem em áreas rurais, segundo dados do 

Programa das Nações Unidas para Assentamentos Urbanos3. Esse dado mundial é reflexo dos 

processos de concentração urbana ocorrido em grande parte das nações, sobretudo em países, 

até então, subdesenvolvidos.  

A tendência à modernização contemporânea verificada nos países em  desenvolvimento 

é fruto da lógica de que a rápida difusão de novas formas de organização e consumo, 

elaboradas no exterior, repercutem sobre os territórios alterando-os em diferentes níveis. Os 

efeitos da repercussão das informações geram forças de concentração e dispersão, forças “cuja 

interação define os modos de organização espacial (SANTOS, 1977, p. 36)”. O caso do Brasil 

segue essa lógica: áreas de repulsão e de atração populacional, reguladas pela dinâmica do 

processo de internacionalização, em curso desde o pós-guerra. 

A alta taxa de urbanização verificada a partir da década de 1960, na maioria das cidades 

brasileiras, gerou uma situação sem precedentes. Atualmente mais de 80% dos brasileiros vivem 

em áreas urbanas4. Esta concentração ocasionou o aumento dos problemas decorrentes de uma 

dinâmica urbana sem planejamento necessário: ocupação de áreas indevidas ao uso urbano; 

aumento dos riscos socioambientais; devastação dos recursos naturais; problemas referentes à 

gestão do lixo, saneamento básico, dentre outros. Além disso, “essas explosões urbanas 

altamente desiguais em sua expressão espacial geraram grandes regiões de terra incógnita no 

interior das cidades brasileiras e produziram espaços intra-urbanos altamente diferenciados”  

(RAMOS; CÂMARA; MONTEIRO, 2007, p. 35). Diante dessa realidade, o processo de 

urbanização do país refletiu a dificuldade, por parte da gestão pública, de ordenação e 

planejamento territorial (OLIVEIRA, 2009). 

 Na perspectiva moderna de planejamento e ordenamento territorial, tem-se como parte 

fundamental a abordagem ambiental, por considerar que por meio da compreensão e análise 

integrada dos componentes, processos e variáveis ambientais dá-se o fundamento para toda 

                                                             
3 Dados retirados do site das Nações Unidas no Brasil: <http://www.onu.org.br/onu-no-brasil/onu-habitat/>. Acesso 
em: 03 nov. 2012 
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ação de gestão, planejamento e monitoramento do espaço ou de alguns elementos presentes 

neste (MEDEIROS; CÂMARA, 2001), isto é, para ordenar torna-se essencial conhecer. 

Contudo, nas décadas de 1980 e 1990, a crise enfrentada pelo setor público brasileiro 

culminou com a privatização de várias estatais detentoras de importantes bases de dados 

cartográficos, que depois então passaram a ser de domínio privado, deixando muitas cidades 

brasileiras sem elementos essenciais para a gestão de seu território e para o direcionamento das 

tomadas de decisão (RAMOS; CÂMARA; MONTEIRO, 2007). Atualmente no Brasil, os maiores 

investimentos em levantamentos territoriais provêm do setor privado. Como exemplo cita-se a 

Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, que investe na aquisição de recursos 

computacionais para o desenvolvimento de técnicas de Geoprocessamento (SILVA, 2002), além 

disso, possui uma base de dados mais completa que a de muitas instituições públicas mineiras.  

Essas bases nem sempre estão disponíveis aos pesquisadores a um custo acessível,  o 

que dificulta as pesquisas, alem de possuírem alguns documentos com dados antigos, 

necessitando de atualização. Outro fato que dificulta a realização de pesquisa é a inexistência de 

imagens gratuitas de boa resolução cobrindo cidades no interior do país. 

 

2. Uso de ferramentas do Geoprocessamento para planejamento e ordenamento territorial 

 

O uso de ferramentas computacionais do Geoprocessamento, denominadas Sistema 

Geográfico de Informação – SIG, possibilita o manuseio integrado de grandes conjuntos de 

dados espaciais, podendo ser sobrepostos e combinados. Essas características viabilizam a 

criação de modelos flexíveis, ajustáveis frente à realidade (MOURA, 2003), que podem revelar 

atributos não evidentes do espaço real. Destacam-se ainda a rapidez e confiabilidade na 

geração das informações espaciais, propriedades consideradas adequadas à realidade atual: 

rápido desenvolvimento tecnológico e de reprodução territorial, onde se assiste a uma intensa 

exploração da natureza e de seus recursos (CAVALCANTI, 1996). Por isso, os SIG configuram-

se como “as mais importantes ferramentas holísticas para análise, planejamento e gestão da 

paisagem (BASTIAN; STEINHARDT 2002, p. 25 apud LANG; BLASCHKE, 2009, p. 41) 

Por suas possibilidades os SIG tornaram-se viabilizadores de análises complexas sobre 

o espaço, ferramenta de trabalho de profissionais das mais variadas áreas: geógrafos, 

arquitetos, biólogos, engenheiros etc. Nos estudos ambientais, o uso dessa tecnologia se faz 

importante para a elaboração de mapeamento Temático, Diagnóstico Ambiental, na Avaliação de 



Impacto Ambiental, no Ordenamento Territorial e nos Prognósticos Ambientais (MEDEIROS, 

CÂMARA, 2001).  

Na Gestão Pública, o uso do Geoprocessamento direciona a tomada de decisão 

municipal (DOMINGUES; FRANÇOSO, 2008), dentre outras, para: identificar demandas por 

serviços públicos e infraestrutura em geral; fundamentar a elaboração de políticas públicas; gerir 

intervenções na paisagem; reconhecer áreas com problemas sociais e ambientais. Enfim, o 

Geoprocessamento viabiliza o planejamento urbano e ambiental eficiente, o que representa a 

possibilidade de redução de custos para o sistema público, tanto na implementação da 

Geoinformação em ambiente computacional como em sua operação. No entanto, algumas 

gestões municipais ainda estão à parte dessa tecnologia e seus benefícios, ou pela falta de 

capacitação técnica municipal e de planejamento, ou pela carência de verbas destinadas para 

este fim (DOMINGUES, 2005).  

Santos (2007) destaca que há um movimento para a implantação do uso de técnicas de 

Geoprocessamento nos municípios brasileiros, que tem como ponto de partida a formação de 

uma base de dados em meio digital, o que indica que muitos municípios ainda enfrentam 

dificuldades geradas pela ausência de bases de dados digitais organizadas. Como exemplo cita-

se a parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais, o Ministério das Cidades e o 

Ministério da Educação. Em 2007, por meio desta parceria originou-se o Projeto de Capacitação 

em Geoprocessamento, que visava à implantação da cultura e prática do Geoprocessamento 

nas prefeituras municipais mineiras, por meio de cursos que foram ministrados em Belo 

Horizonte e em Diamantina.   

A criação do curso de Geografia pela Universidade Federal de São João del-Rei, em 

São João del-Rei - MG, no ano de 2009, pode desempenhar um papel semelhante por viabilizar 

estudos sobre o município nas áreas de Cartografia e Geoprocessamento. No entanto, constata-

se que tais ações demandam pesquisas cujos resultados englobem a organização de dados em 

uma base digital. Neste contexto, teve início a geração de uma base de dados cartográfica em 

meio digital, para diagnóstico Geoambiental da bacia do Córrego do Júlio, pertencente à bacia 

do Rio das Mortes, localizada no município de São João del-Rei, Estado de Minas Gerais. O 

intuito deste trabalho é apresentar os resultados e análises da base gerada.  

Para a elaboração da base de dados faz-se necessária à delimitação da área a ser 

mapeada. Dessa forma, julga-se importante apresentar a elucidação sobre as bases legais do 

estado de Minas Gerais que estabeleceram a bacia hidrográfica como unidade territorial de 

estudo. 



 

3. Elaboração de Base Digital de Dados Cartográficos da Bacia do Córrego do Júlio  

 

3.1. Bacia Hidrográfica Enquanto Unidade Territorial de Estudo no Estado De Minas Gerais 

 

A bacia hidrográfica, instituída pela lei federal 9.433 de 1997, é considerada unidade 

territorial de estudo, gestão e planejamento. Entretanto, a grande extensão geográfica de 

determinadas bacias, associadas às diversidades de microclimas, formas de relevo, solos, 

vegetação, sistema de ocupação humana e uso de terra, podem agregar alto grau de 

complexidade para o planejamento e execuções de ações integradas. Isso faz com que gestores 

e pesquisadores optem por uma unidade espacial menor, denominada microbacia, cuja área 

varia de acordo com as peculiaridades locais e regionais. 

O Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM)5, definiu Unidades Territoriais de 

Planejamento e Gestão dos Recursos Hídricos (UPGRH), considerando as peculiaridades locais 

e regionais já referidas. A divisão das unidades considerou, ainda, aspectos socioeconômicos, 

culturais, físicos e a extensão territorial das bacias, com o intuito de efetivar a execução da 

Política de Recursos Hídricos. Sob esses parâmetros, o estado de Minas Gerais foi dividido em 

nove bacias, dentre elas a bacia do Rio Grande – SP/MG (GD) que abarca hierarquicamente a 

bacia do Rio das Mortes (GD2). A figura 1 ilustra a localização das bacias GD e GD2 

 
Figura 1: Localização da Bacia do Rio das Mortes na bacia do Rio Grande 

Fonte: IGAM (2010) 

                                                             
5 O IGAM foi instituído pelo decreto 44.814 de 16 de maio de 2008 e tem por finalidade executar a Política Federal e 
Estadual de recursos hídricos. 



A bacia GD2 localiza-se na região do Campo das Vertentes e na região Sul do Estado 

de Minas Gerais. Abrange 42 municípios, sendo os mais populosos Barbacena, Lavras e São 

João del-Rei. Suas águas drenam uma área de 10.533 km², onde vive uma população de 

561.299 pessoas, segundo o Censo do IBGE/2010 (IGAM, 2010). A bacia GD2 destaca-se pelo 

aproveitamento hidrelétrico gerando 250 kW, sendo a usina do Funil a mais importe contribuinte 

para essa geração. A usina localizada - se entre os municípios de Perdões e Lavras (Idem, 

ibidem). 

O fato de o limite da bacia hidrográfica, por exemplo, a GD2, conter diversos municípios 

dificulta sua gestão. Destaca-se que, mesmo ponderando sobre as condições locais e regionais 

há dificuldades para a integração municipal no que concerne a tomada de decisões conjuntas 

que contribua à gestão integrada da Bacia.  

Esta realidade reforça o reconhecimento da importância do estudo, gestão e 

preservação de bacias menores, para compreender fenômenos e impactos ambientais em 

escala menor, mas que refletem em escalas maiores. Estudos que visam à preservação e 

planejamento das bacias que formam a bacia GD2 são de extrema importância, pois permitem 

conhecer com mais detalhes a relação entre as partes e o todo.  

No estudo de bacias hidrográficas há a necessidade do uso de métodos e técnicas que 

permitam agrupar e analisar dados referentes aos seus diversos aspectos sociais, econômicos e 

ambientais. Publicações acadêmicas, como as de Domingues (2005), Freitas (2007), Zaindan e 

Xavier da Silva (2007), Domingues e Françoso (2008), dentre outros, indicam que o 

Geoprocessamento permite a geração e manutenção de dados ambientais e urbanos com 

significativa eficiência, precisão e velocidade.  O usuário pode modelar a realidade, tornar viável 

a manipulação, o tratamento e a disponibilização rápida de uma gama de dados, que contribuirá 

para o diagnóstico ambiental e ao planejamento de ações de preservação da bacia. 

 

3.2.  Procedimentos Metodológicos e Caracterização Geral da Bacia do Córrego do Júlio 
 

A pesquisa em questão teve como objetivo gerar uma base de dados digital da bacia do 

córrego do Júlio para a realização de diagnóstico Geoambiental e para ações de preservação da 

referida bacia e, consequentemente, da bacia do GD2.  

A fundamentação teórico-metodológica adotada para a pesquisa foi a Teoria Geral dos 

Sistemas Aplicada a Geografia. Segundo Christofoletti (1979) esta Teoria teve seus princípios 

desenvolvidos em 1929 por R. Defay, os quais foram aplicados, inicialmente, à Termodinâmica. 



Especificamente na Geografia, Christofoletti (1979) salienta que sua aplicação teve como ponto 

de partida os trabalhos publicados em 1950 e 1952 por Straller e o publicado em 1962 por 

Richard J. Chorley. 

A Teoria Geral dos Sistemas Aplicada a Geografia não considera o meio físico como 

produto final e direciona para uma visão sistêmica que integra meio ambiente, seus elementos, 

conexões e processos. Para Moura (2003), esta fundamentação metodológica é adequada ao 

Geoprocessamento por este requerer uma abordagem sistêmica em sua montagem: define-se o 

que será mapeado, as variáveis das análises, as características destas variáveis e as relações 

entre as partes, modelando, assim, um sistema e ajustando-o frente à realidade. 

O trabalho teve início com a realização de pesquisa bibliográfica sobre o contexto no 

qual está inserida a bacia do Córrego do Julio, etapa que viabilizou a caracterização geral da 

área de estudo, por meio de dois importantes relatórios: diagnóstico da Bacia hidrográfica do Rio 

das Mortes e Jacaré e diagnóstico da situação dos recursos hídricos na Bacia Hidrográfica do 

Rio Grande. 

Após a pesquisa bibliográfica inicial para caracterização geral do contexto a área de 

estudo, realizou-se um levantamento seguido de análise da documentação cartográfica 

disponibilizada em órgãos do município de São João del-Rei e região (Exército brasileiro, 

prefeitura, universidades etc.).  O material adquirido é composto por: carta topográfica do 

Exército brasileiro (carta especial), com data de edição de 1994, escala 1:25.000; imagem do 

satélite Ikones de 2008, com resolução de 1 metro, fornecida pelo Departamento de Geociências 

da Universidade Federal de São João del-Rei; ortofotocarta de 1985,  na escala de 1:10.000 

fornecida pela Companhia Energética de Minas Gerais (CEMIG) . 

O software utilizado para a geração da base cartográfica foi o ArcGis 10 (módulos 

ArcMap, ArcCatalog e ArcToolbox). Este SIG foi utilizado para a digitalização dos dados, 

georreferenciamento com determinação de Sistema de Coordenada e datum, correção das 

feições fisiográficas, geração de da base de dados e elaboração do seguinte material 

cartográfico: Carta de Drenagem, Carta Hipsométrica, Mapa Temático das Áreas de Erosão, 

Cenários da Mata Ciliar e Área Urbana para os anos de 1985 e 2008, buffers6 das Nascentes e 

Córregos, Mapa de Uso da Terra e Mapa Temático das Áreas de Risco para Ocupação Urbana. 

A Carta de Drenagem e a Carta Hipsométrica foram geradas a partir dos dados de 

altimetria e rede de drenagem, vetorizados a partir carta topográfica do Exército brasileiro. Por 
                                                             
6 Buffer é uma área gerada ao redor de determinada representação dimensão constante e definida pelo usuário. 
Pode-se gerar um buffer a partir de representações de ponto, linha ou polígono. 



meio da sobreposição das curvas de nível vetorizadas, à imagem de satélite de 2008 seguido de 

fotointerpretação elaborou-se o Mapa  das Áreas de Erosão. Com base nas duas imagens foram 

elaborados dois cenários representando a Mata Ciliar e a área urbana na bacia do Córrego do 

Julio para os anos de 1985 e 2008.  A partir dos dados referentes à rede de drenagem foram 

gerados buffers de 50 metros em torno das nascentes e 30 metros ao longo dos córregos da 

bacia. Os buffers foram sobrepostos aos cenários da Mata Ciliar com o intuito de analisar se esta 

está preservada de acordo com o Código Florestal brasileiro. 

Na etapa posterior, por meio de fotointerpretação da Imagem de Satélite digitalizaram-se 

os modos de uso da terra na área da bacia do Córrego do Julio. Tal etapa demandou visita 

técnica à área para verificação da veracidade das informações registradas no banco de dados 

referentes ao: tipo de pastagem; de cultivo; tipo de atividade desenvolvida; mata ciliar; áreas de 

reflorestamento e áreas de solo exposto. A partir disso pode-se realizar adequação dos dados e 

a elaboração do mapa de Uso da Terra. O Mapa  das Áreas de Risco para Ocupação Urbana foi 

elaborado a partir do cruzamento do Mapa de Erosão, dos dados da Mata ciliar, dados de 

altimetria e Área Urbana (2008) e da Carta de Drenagem. 

A bacia do Córrego do Júlio encontra-se no município de São João del-Rei, mesorregião 

do Campo das Vertentes, Sul do Estado de Minas Gerais entre as coordenadas UTM: 580.196 

mE; 7.663.709 mN e 581.944 mE; 7.661.059 mN. Sua extensão territorial é de 2,19 Km² e seu 

perímetro é de 7,4 Km (figura 2). Por meio do método de Strahler, foi possível categorizar 

hierarquicamente os canais fluviais da bacia do Córrego do Júlio, que recebeu classificação de 

bacia de 3ª ordem, como ilustra a figura 3. 



 
Figura 2: Mapa de localização da bacia do Córrego do Julio 

 
 
 

 
Figura 3: Classificação de Strahler para                                                                                                          

bacia do Córrego do Julio 

 
 

A seguir, apresentam-se os resultados e as análises. 



4. Situação da Bacia da Bacia do Córrego do Júlio: Resultados e Análises 

 

O cruzamento dos dados da Carta de Drenagem com o Mapa de erosão (figura 4) 

indicou a existência de significativos processos erosivos nas áreas drenadas por canais 

intermitentes, isto é, canais que recebem a água somente em ocorrência de precipitação. Este 

fato é consequência das características climáticas da região na qual está inserida a bacia, onde 

80% da pluviosidade anual concentram-se nos meses de outubro a março. 

 

 
Figura 4: Cruzamento entre a Carta de Drenagem e o Mapa de Erosão, com representação da área 

urbana 
 



 
Figura 5: Mapa Hipsométrico da bacia do Córrego do Julio 

 

Outro fator importante para a intensificação dos processos erosivos ocorrentes na bacia 

do Córrego do Júlio é a configuração de seu relevo. Por meio da análise do Mapa Hipsométrico 

observa-se uma amplitude altimétrica 120 metros, numa distância euclidiana de, 

aproximadamente, 2,7 Km, considerada a partir da nascente do Córrego principal (a 1010 metros 

de altitude) até seu deságue no Rio das Mortes (890 metros) (figura 5). Essa considerável 

amplitude proporciona a existência de altas declividades em determinados trechos do terreno, 

potencializando o escoamento superficial e subsuperficial da água, um dos fatores para 

ocorrência e acentuação de processos erosivos, como: ravinamentos, voçorocas (figura 6), 

dentre outros, verificados através da análise do Mapa de Erosão. 



 
Figura 6: Voçoroca na margem direita do Córrego do Júlio (setembro de 2012) 

 

Dados referentes à área urbana do ano de 2008 foram sobrepostos ao Mapa de Erosão. 

A análise deste cruzamento indicou a presença de voçorocas inativas próximas à área urbana. 

Todavia, há nesse local despejo de entulho e da água captada pela rede hidráulica das 

residências, o que pode contribuir para a reativação dos processos erosivos existentes, 

colocando em risco a estabilidade do terreno circundante e, por conseguinte, as residências. 

A análise espaço-temporal, realizada por meio dos cenários, indicou um crescimento de 

cerca 170% da área urbana, passando de 52.720 m² em 1985 para 138.172 m² em 2008 (figura 

7). O crescimento ocorreu em direção às áreas sem ocorrência de voçorocas e ravinamentos, 

isto é, áreas de baixo risco à movimentação de massa. Destaca-se a importância de um controle 

de ocupação urbana das vertentes na margem direita do Córrego do Julio, sendo esta uma área 

suscetível a processos erosivos intensos e por isso, inadequada ao uso urbano (ver figura 8 e 9). 

 



 
Figura 7: Cenários de 1985 e 2008 da Área Urbana e Mata Ciliar na bacia do Córrego do Julio e buffers dos cursos 

d’água (30 metros) e nascentes (raio de 50 metros) 
 



 
Figura 8: Mapa Temático das Áreas de Risco Para Ocupação Urbana na Bacia do Córrego do 

Julio 



Os Buffers foram gerados a partir da Carta de Drenagem, adotando a metragem definida 

pelo Código Florestal brasileiro7. Por meio da análise dos buffers, sobrepostos aos cenários da 

área urbana e da mata ciliar, foi possível constatar que a mata ciliar não está preservada de 

acordo com Código Florestal brasileiro, principalmente nas áreas de nascentes (figura 7). 

Contudo, de 1985 para o cenário de 2008, houve um crescimento de 70% da mata ciliar, 

passando de 82.000 m² para 139.000 m². O avanço da área urbana em direção às áreas de 

preservação permanente indica risco à continuidade do crescimento desse tipo de vegetação, 

como ilustra a figura 10. 

 
 
 

 
Figura 10: Loteamento próximo à mata ciliar na margem esquerda do Córrego do Julio (setembro de 

2012) 

                                                             
7 O Código Florestal prevê a preservação de 15 a 30 metros de mata ciliar em torno de rios com até 10 metros de largura e um raio 

de 50 metros no entrono das nascentes.  



 
 

                                    Processos erosivos 
Figura 9: Processos erosivos na margem direita do Córrego do Júlio (setembro de 2012 

 

A análise do Mapa de Uso da Terra (figura 11), juntamente com dados coletados em 

campo, revelou que aproximadamente 80% da superfície da bacia do Córrego do Julio (área de 

1.791.985 m²) são destinadas à pastagem para pecuária leiteira de pequena escala. O pastoreio 

bovino, sem manejo adequado na bacia, levou ao pisoteamento desordenado que compactou e 

o impermeabilizou o solo, formando linhas de solo exposto em curva de nível (ver figuras 12 e 

13). Nessas linhas, a água pluvial tende a concentrar-se escoando de modo ligeiro, com alto 

poder erosivo. Além da erosão, a alta velocidade do escoamento superficial diminui o potencial 

de infiltração e percolação da água, comprometendo a recarga das águas subterrâneas nesses 

terrenos. O trabalho de Sampaio e Guarino (2007) indica que o pisoteamento pode afetar 

também a vegetação arbustiva e arbórea, causando impactos sobre a estrutura da mata ciliar.  



 
Figura 11: Mapa de Uso da Terra da bacia do Córrego do Julio, para o ano de 2008 

 
 

 
 

Figura 12: Pastagem natural, com caminhos de gado em curva de nível, na bacia do Córrego do Julio (setembro 
2012). 

 



 
 

 

 
Figura 13: Área de pisoteamento de solo por bovinos e na bacia do Córrego do Júlio (Imagem do Satélite Ikones, 

ano de 2008) 

 

6. Considerações Finais 

 

A atual dinâmica de difusão da informação acelerou a reprodução territorial e gerou 

desordenamento territorial em muitas cidades brasileiras, com intensa exploração dos recursos 

naturais e aumento dos riscos socioambientais. Os dados cartográficos manipulados através das 

ferramentas computacionais do Geoprocessamento, os SIG, configuram-se como recurso 

importante e eficaz na compreensão, planejamento e gestão espacial.  

Contudo, muitos municípios brasileiros, sobretudo no interior do país, não possuem 

dados cartográficos e/ou capacitação técnica para a utilização de técnicas de 

Geoprocessamento para a gestão de seu território e para o direcionamento das tomadas de 

decisão. Nesse sentido, destaca-se a importância da presente pesquisa para a realidade atual 

do município de São João del-Rei - MG, que assiste a uma carência de base de dados 

cartográficos. Tal carência dificulta, por exemplo, uma efetiva ordenação urbana e ambiental 

pelos setores públicos. Dificulta também o avanço de trabalhos sobre o município nas diversas 



áreas da Geografia, por esta necessitar de documentos cartográficos para suas diferentes 

abordagens. 

Neste trabalho, foi apresentado material cartográfico básico, que exige conhecimento de 

técnicas elementares da cartografia e da utilização de SIG. A partir dessa pesquisa, considerou-

se que mesmo dados básicos aliados aos recursos dos SIG possibilitam diversas e importantes 

abordagens em variadas temáticas, como: indicação de áreas de preservação permanente, 

diagnóstico de impactos ambientais e risco socioambiental, análise espaço-temporal sobre 

variadas temáticas, indicação de áreas propícias à ocupação urbana, dentre outros. 
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