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Resumen 
 

En la pelea actual alrededor de preguntas ambiente, los grandes centros 

urbanos son encontrón delante de algunos desafíos: para mejorar la calidad del alcance 

de la vida de su sociedad y, para llegar el uso sostenible de sus recursos naturales, 

formar para no comprometer su desarrollo económico. El lavabo del arroyo de Anhumas, 

situado en la ciudad de Campinas/SP - el Brasil, si ajustes dentro de este cuadro. Los 

impactos fluviales frecuentes en áreas de profundamente del valle, alían la degradación 

ambiente evidenciada a de largo del lavabo de los segundos platos, representan un 

socio-ambiente serio que se estudiarán y problema hecho frente, en vista a, población 

levantada del contingente que ocupan tales áreas. La información que reflejan de forma 

de la sistémica las características ambiente de estas áreas, llega a ser esencial, por lo 

tanto, las acciones estructurales y no-estructurales de la base que para buscan mejoras 

viables y eficaz las condiciones y los impactos evidenciados en el lugar. Señalado en esta 

dirección, el objetivo principal de este trabajo, se basa en la metodológica de la oferta, 

que tiene para el propósito, en para definir las unidades ambiente del lavabo del 

Anhumas, similar de evaluar la calidad ambiente existente en las diversas unidades el 

lavabo y las relaciones que las áreas de sufren y de los ejercen la ocupación urbana y 

sus actividades. Esta evaluación será fruta la definición y uso de los indicadores 

cuantitativos, conseguido con demostraciones de los cuestionarios, de datos de IBGE y 

del IDH, usando los procedimientos del geoprocessamento y los cálculos matemáticos 

basados en una nueva oferta de la metodología para (Latrubesse, el 2002), de la forma 

para integrar la información y las condiciones de los diversos ambientes. Con tales 

procedimientos, uno espera conseguir índices similares analizar y evaluar de forma 

objetiva el “Ambiente Unidades Integradas”. La definición y el tener de estas unidades 

tendrán como base el espacialização y traslapo de datos integrados, delimitados en la 

función el uso y ocupación de las unidades de las geomorfológicas del lavabo. Es en este 
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contexto que el componente del geomorfológico gana importancia en el actual trabajo, 

por lo tanto, utilizará las unidades de la relevación como parámetro para la clasificación 

del paisaje. Para de tal manera, el uso de las técnicas del geoprocessamento será una 

ayuda básica.  
 

Resumo 
 

Na atual discussão em torno de questões ambientais, grandes centros urbanos 

defrontam-se diante de alguns desafios: alcançar melhor qualidade de vida de sua 

sociedade e, chegar ao uso sustentável de seus recursos naturais, de forma não 

comprometer seu desenvolvimento econômico. 

A bacia do ribeirão Anhumas, localizada no município de Campinas/SP - Brasil, 

se enquadra dentro deste quadro. Os freqüentes impactos fluviais em áreas de fundo de 

vale, aliado a degradação ambiental constatada ao longo dos principais cursos de suas 

bacias, representam um grave problema sócio-ambiental a ser estudado e enfrentado,  

tendo em vista, o elevado contigente populacional que ocupam tais áreas. 

Informações que reflitam de forma sistêmica as características ambientais 

dessas áreas, tornam-se essenciais, pois, fundamentam ações estruturais e não-

estruturais que busquem melhorias viáveis e efetivas para as condições e impactos 

constatados no local.  

Apontado neste sentido, o objetivo principal deste trabalho, está baseado em 

proposta metodológica, que tem por finalidade, definir unidades ambientais da bacia do 

Anhumas, afim de avaliar a qualidade ambiental existente nas diferentes unidades da 

bacia e as relações que as áreas sofrem e exercem sobre a ocupação urbana e suas 

atividades. 

Essa avaliação será fruto da definição e aplicação de indicadores quantitativos, 

obtidos com questionários amostrais, dados do IBGE e IDH, utilizando procedimentos do 

geoprocessamento e cálculos matemáticos baseados numa nova metodologia proposta 

por (Latrubesse, 2002), de forma a integrar as informações e condições dos diferentes 

ambientes. Através de tais procedimentos, espera-se obter índices afim de analisar e 

avaliar de forma objetiva as “Unidades Ambientais Integradas”. A definição e 

mapeamento dessas unidades terão como base a espacialização e sobreposição de 

dados integrados, delimitados em função do uso e ocupação das unidades 

geomorfológicas da bacia. É nesse contexto que o componente geomorfológico ganha 

importância no presente trabalho, pois, se utilizará unidades do relevo como parâmetro 

para classificação da paisagem. Para tanto, a utilização de técnicas de 

geoprocessamento será um apoio fundamental.  
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Introdução e justificativa 
 

Resultado principalmente do êxodo rural, o movimento urbanizador ocorrido no 

Brasil, principalmente no Estado de São Paulo nas últimas décadas, resultou para as 

cidades de grande porte, em função de questões migratórias, econômicas e 

especulativas, um rápido crescimento da estrutura urbana. Esse crescimento intenso, 

marcou de forma peculiar as condições do ambiente urbano, tendo em vista que o 

mesmo ocorreu sem um planejamento adequado. 

O parcelamento e impermeabilização do solo, a remoção da cobertura vegetal, a 

degradação da terra e recursos hídricos e efeitos das atividades inerentes ao ambiente 

urbano, frutos desse crescimento, interferem de forma negativa nas cidades, 

comprometendo o desenho ambiental que a mesma possui. 

A cidade de Campinas, seguindo o processo de urbanização ocorrido no estado, 

constatou nas últimas décadas um rápido crescimento, que, juntamente com a falta de 

direcionamento das medidas que visassem a sustentabilidade ambiental do município, 

resultou na ocupação e degradação de seus fundos de vale da rede hidrográfica local. 

Campinas, conforme demonstra o gráfico 1, possui um crescimento vegetativo, acima da 

média estadual e nacional e, a falta de um planejamento ambiental adequado, é 

expressado pelos constantes transtornos e perdas promovidas por inundações ao longo 

dos principais córregos da bacia do Anhumas. 

Figura 1. Taxas de crescimento vegetativo de várias regiões brasileiras (Fonte: IBGE) 

 

O comprometimento das condições ambientais, reflete-se no próprio 

desenvolvimento sócio-econômico e territorial do município.  A insuficiência de critérios 
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de ocupação, voltados as características geomorfológicas da bacia, faz depararmos com 

uma série de conseqüências que nos leva a repensar algumas atitudes e tomar algumas 

decisões. Desta forma, viabilizar ações que melhorem as atuais condições ambientais e 

apontem para a sustentabilidade de seus recursos, torna-se um desafio para o poder 

público e a sociedade em geral.  

Essas ações, entretanto, devem ser tomadas com base em um conjunto de 

características e informações que reflitam as condições ambientais sobre o local. Pois, 

fornecendo elementos fundamentais a respeito das características sociais e físicas da 

área em estudo, o levantamento e mapeamento de tais condições, alicerçam o 

planejamento urbano para decisões de onde e como agir.  

Nesse sentido, através de dados quantitativos pretende-se demonstrar as 

condições existentes na bacia, para avaliar de forma mais objetiva e clara a qualidade 

ambiental de diferentes áreas. Os indicadores quantitativos serão aplicados e 

espacializados em “Unidades Ambientais Integradas”. A classificação deste mapa-base 

será fundamentada pelas unidades geomorfológicas da bacia e pelo atual mapa de uso e 

ocupação das terras. 

Pretende-se desta forma, apontar aos órgãos públicos, ações e áreas críticas, 

fundamentadas em um conjunto de informações sócio-econômicas, territoriais e físicas 

que através de uma abordagem sistêmica, demonstrem a qualidade ambiental da Bacia 

do ribeirão Anhumas. Desta forma, coerentemente, as decisões da gestão territorial 

poderiam ser priorizadas não apenas em função das características geomorfológicas, 

mas também, das peculiaridades sócio-econômicas que cada área possui. 
 

Objetivo 
 

Em função dos riscos ambientais que a dinâmica fluvial apresenta, no processo 

de ocupação urbana nos fundos de vale dos principais cursos da bacia do Anhumas,  

essa proposta de trabalho visa utilização do mapeamento de índices e indicadores 

quantitativos,  afim de avaliar e analisar a qualidade ambiental da área em estudo, 

possibilitando,  a formação de uma base de dados para tomada de decisões referentes 

ao direcionamento das questões territoriais. 
 

            Objetivos específicos 

- Tendo como base as diferentes unidades geomorfológicas e ambientais da bacia, 

analisar as condições e impactos constatados resultantes da influência das 

atividades urbanas. 

- Realizar mapeamento do uso atual das terras da bacia do Anhumas. 
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Área de estudo 
 

O município de Campinas, onde está inserida  a área em estudo, está localizado 

no interior do estado de São Paulo, na sua porção centro leste, estando 100 km à 

noroeste da capital paulista (figura 2). Suas coordenadas geográficas aproximadas, são 

22o 53’ S e 47o 05’ W Gr. Possui altitude que varia de 600 a 1100m e sua área é de cerca 

de 800 km2. Campinas é sede da 5a Região Administrativa do Estado de São Paulo e 

possui uma população, de aproximadamente 1 milhão de habitantes (IBGE, 2000). 
 

 
Figura 2. Imagem composta das bandas 3, 4 e 5 do Landsat-TM 5, Município de Campinas/SP 

 
Campinas está localizada numa região de clima tropical. Conforme o sistema de 

classificação climática de Köppen, o clima é do tipo Cwa (mesotérmico com verões 

quentes e úmidos e invernos secos). Por estar próximo ao trópico de Capricórnio, o 

município de Campinas localiza-se numa área de transição do clima tropical para o clima 

subtropical e que, no decorrer do ano, sofre a influência das massas de ar equatorial 

continental, tropical atlântica e polar atlântica. (Cristofoletti & Frederici, 1972). Apud 

Matos (1995).  

A pouca variação térmica, típica do clima do município e a distribuição da 

precipitação durante o ano, podem ser verificadas, através da representação das médias 

de temperatura e precipitação de cada mês, através do gráfico ombrotémico, no período 

de 1961 a 1990 (figura 3). 
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Figura 3. Gráfico ombrotérmico (normal 1961-1990) do  município de Campinas-SP. Fonte:  IAC. 
 

A bacia do ribeirão Anhumas caracteriza-se por ter, espacialmente, uma 

importante tendência de crescimento e desenvolvimento municipal, em função da 

localização e expansão de pólos tecnológicos, universidades, novos loteamentos, áreas 

industrias e estabelecimentos comercias de grande porte. Essa tendência de crescimento 

é notada principalmente em áreas ao norte da bacia. O sul da bacia, destaca-se por ser 

uma área urbana densamente consolidada, onde se localizada toda a área central da 

cidade. A tabela 1, demonstra o uso das terras da bacia de um mapeamento realizado 

por Briguenti (2001). 
 

Tabela 1. Representatividade das classes de uso das terras na bacia do Anhumas 

Classes de uso Área (Km²) % 
Urbano denso 4,23 2,76 
Urbano 43,66 28,53 
Urbano médio 21,50 15,0 
Industrial 1,00 0,7 
Solo exposto 2,22 1,45 
Cultura anual 25,50 16,40 
Cana 5,53 3,61 
Pasto limpo 14,81 9,00 
Pasto sujo 29,78 19,40 
Capoeira 0,26 0,16 
Reflorestamento 0,22 0,14 
Mata 1,40 0,91 
Mata ciliar 0,38 0,24 
Mata mista 1,36 0,90 

Mata urbana 0,31 0,20 
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A escolha da área se deu, com base na necessidade de analisar a influência e 

os reflexos dos aspectos ocupacionais na qualidade ambiental de diferentes áreas da 

bacia do ribeirão Anhumas. 

Ao longo de sua área de drenagem são encontrados loteamentos nos mais 

diferentes estágios de urbanização, desde toda a área central da cidade (próxima às 

nascentes) até loteamentos e bairros em processo de urbanização (onde o ribeirão 

Anhumas deságua no rio Atibaia – importante formador do rio Piracicaba). 

A bacia do ribeirão Anhumas possui área total aproximada de 150 km², sendo 

que cerca de 50% dessa área encontra-se urbanizada. Através da composição colorida 

da Imagem Landsat -TM 5 da bacia do Anhumas, onde a cor lilás representa áreas 

ocupadas e a cor verde, as não urbanizadas, nota-se que toda área de nascente, 

localizada ao sul da bacia, encontra-se em região densamente urbanizada e 

impermeabilizada (área central); além disso, percebe-se nitidamente, a escassez de 

áreas verdes dentro dessa configuração espacial da cidade (figura 4).  

Figura 1. Imagem composta das bandas 3, 4 e 5 do Landsat-TM 5, da bacia do ribeirão Anhumas 
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Por estar em grande parte, localizada em uma área extremamente urbanizada 

do município de Campinas, a bacia hidrográfica do ribeirão Anhumas apresenta um 

preocupante diagnóstico das condições ambientais, materializada por áreas degradadas 

e constantes impactos fluviais. Esses impactos são constatados principalmente em áreas 

densamente ocupadas e que em função de sua geomorfologia são consideradas, quando 

de eventos pluviais extremos,  “áreas de risco” à de inundações.  

Briguenti (2001), ao realizar o mapeamento de áreas relacionadas aos impactos 

fluviais na bacia do Anhumas, verificou que o risco de inundações na mesma teve como 

principal fator as características geomorfológicas e hídricas da bacia. As inundações 

nessas áreas, representam um grave impacto social, estando parte delas ocupadas por 

famílias de baixa renda. Diante disto, a bacia e seus principais cursos d’água atraem 

estudos que apresentem caminhos e soluções para a melhoria de tal realidade. 

Dentro dessa preocupação se encaixam projetos como: “Recuperação 

Ambiental, Participação e Poder Público: Uma experiência em Campinas”. (realizado 

através de uma parceria entre Prefeitura municipal, Unicamp e IAC – ao qual este projeto 

está vinculado) e “Educação ambiental e a melhoria da nossa qualidade de vida”. (Projeto 

educacional interdisciplinar realizado na Escola Estadual Prof.a. Ana Rita Godinho 

Pousa, localizada a margem do ribeirão Anhumas). 

A ligação estreita existente entre as atividades urbanas e as inundações locais, 

se dá através, tanto das causas quanto das conseqüências, mostrando desta forma, a 

necessidade de realizar estudos que busquem a melhoria ambiental e a sustentabilidade 

dos recursos da  bacia.   

O presente trabalho aponta justamente nesse sentido. Demonstrar através de 

dados quantitativos as condições sócio-econômicas dos bairros e a qualidade ambiental 

dos diferentes ambientes onde essas comunidades estão localizadas. Para que se possa 

estabelecer uma relação direta de causa-efeito entre as condições ambientais e a 

situação social da população ou vice-versa. 

 
Método 
 
Análise Sistêmica 

 

Em função da necessidade de se realizar análises integradas do meio ambiente 

e seus elementos, a abordagem sistêmica, que através de sua concepção holística, 

considera o ambiente natural como um sistema interligado por vários elementos 

(Christofoletti, 1995), mostra-se como um suporte metodológico para aplicação do 

presente projeto. 
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Desta forma, buscando uma visão totalizadora, através de uma abordagem 

sistêmica, que segundo MONTEIRO (1978), define o ambiente como: “um sistema 

singular, complexo, onde interagem os elementos humanos, físicos, químicos e 

biológicos e onde os elementos sócio-econômicos não constituem um sistema antagônico 

e oponente, mas sim estão incluídos no funcionamento do sistema”, elaborou-se a  

presente proposta para a bacia do ribeirão Anhumas. 

A bacia, como unidade territorial, permite um estudo mais apropriado da relação 

dos elementos que a caracteriza, possibilitando se constatar, a influência direta que o 

fator antrópico proporciona às condições ambientais do meio. A relação das 

características geomorfológicas (estrutura) e atividades antrópicas (processos) da bacia 

hidrográfica, condiciona de forma local as suas conseqüências; na prática o desequilíbrio 

dessa relação é responsável por muitas das adversidades observadas hoje nas cidades.  

“A abordagem sistêmica surge como plenamente adequada à analise 

geomorfológica, pois considera que um sistema é constituído por um conjunto de 

elementos interconectados que funcionam compondo um complexa entidade integrada” 

(Chistofoletti,  1999). 

Desta forma, reconhecemos a estrutura geomorfológica como estrutura principal 

e a ação antrópica sendo o principal processo de desequilíbrio, onde a interação de 

ambos elementos determinará a análise e avaliação das condições ambientais da bacia 

como um todo. 

 

Geoprocessamento e Planejamento 

 
“O termo geoprocessamento denota a disciplina do conhecimento que utiliza 

técnicas matemáticas e computacionais para o tratamento de informações geográficas” 

(Câmara & Mendonça, 1996). 

As ferramentas computacionais que realizam o geoprocessamento, são 

chamadas de Sistemas de Informações Geográficas (SIGs). Tais aplicativos, 

crescentemente são utilizados no planejamento urbano, regional e nacional, para o 

gerenciamento de recursos naturais e humanos e no auxílio à tomada de decisões.    

Ao estruturar informações espaciais georreferenciadas e seus atributos, essa 

ferramenta possibilita a integração de dados físicos e sócio-econômicos  das mais 

variadas fontes e aspectos. Desta forma, é possível de forma sistêmica realizar análises, 

obter novas informações, determinar as evoluções espacial e temporal de determinado 

fenômeno geográfico e demonstrar a inter-relação entre diferentes elementos.  

Essas possibilidades faz do SIG, uma importante ferramenta de suporte ao 

planejamento e a gestão sócio/ambiental para diferentes unidades territoriais, permitindo  
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apontar propostas e soluções viáveis, que busquem caminhos para problemas da área de 

estudo em questão.  

Para esse trabalho, algumas de suas ferramentas darão suporte para se chegar 

aos objetivos citados, principalmente em função espacialização de dados e, sobretudo, 

na aplicabilidade dentro da abordagem sistêmica. 

 

Procedimentos 

 

Através do procedimento proposto por Latrubesse (2002), onde se discute a 

aplicação de indicadores quantitativos para chegar à índices de avaliação da qualidade 

ambiental de diferentes áreas, a presente proposta de trabalho terá seus procedimentos 

baseados na subdivisão hierárquica do território baseado em combinações de aspectos 

físico-naturais e sócio-econômicos. 

Esses aspectos serão frutos de dados que serão espacializados através dos 

seguintes mapas: geomorfológico, geológico, áreas de risco de inundação e uso e 

ocupação do das terras. A integração desses dados espaciais, resultará na obtenção de 

“Unidades Ambientais Integradas”. 

A espacialização desses dados em “Unidades Ambientais Integradas” permitirá 

que se faça uma análise de forma diferenciada de cada unidade. Essa análise e 

avaliação a respeito da qualidade ambiental será realizada com base em indicadores 

ambientais e sócio-econômicos, servindo como subsídios a tomada de decisão sobre 

gestão territorial. 

Os indicadores ambientais são dados que demonstram as formas de interação 

das atividades humanas com o meio ambiente. Indicadores ambientais podem ser 

divididos em: 

- Indicadores de estado: referem-se ao estado físico do ambiente natural; 

- Indicadores de pressão: referem-se às pressões exercidas pelas atividades 

humanas que causam modificações destes estados e 

- Indicadores de resposta: são os indicadores das medidas políticas adotadas 

como resposta a estas pressões. 

Para os indicadores sócio-econômicos, o IDH (índice de desenvolvimento 

humano) será uma das principais bases da proposta metodológicas, sendo utilizado 

como indicador para analisar e avaliar as unidades ambientais da bacia como um todo. 

O IDH é um dado numérico que avalia o desenvolvimento humano de regiões e 

países. Ele é calculado considerando três aspectos: 

- a expectativa de vida ao nascer;  
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- nível de instrução representado pelo índice de alfabetização dos adultos e pela 

média de anos de estudo e 

- a renda per capita. 

Adicionalmente, irá se desenvolver e aplicar questionários amostrais afim de 

obter outros índices sócios-econômicos, de forma a se traçar o perfil dos segmentos de 

moradores das diferentes unidades da bacia. Os questionários serão aplicados após a 

classificação das unidades ambientais, e serão significativas para se realizar 

comparações com os índices ambientais obtidos. 

Os índices serão calculados aplicando procedimentos para transformar os 

valores dos indicadores em escalas de 0-1, de modo que todos os índices variarem de 0 

a 1, facilitando assim as comparações. 

Através do procedimento de medição, utilizando funções e cálculos matemáticos 

que integre diferentes dados, proposto por Latrubesse (2002 - inédito), espera-se chegar 

à índices e critérios objetivos para analisar e avaliar a qualidade ambiental, assim como, 

as condições de vida das comunidades. Possibilitando ser comparado no tempo e 

espaço. 

Para tanto, a utilização de técnicas de geoprocessamento será um apoio 

fundamental. Exemplos de SIGs, ou aplicativos de geoprocessamento que possuem 

ferramentas que auxiliam tais procedimentos e que poderão ser utilizados,  temos: o Idrisi 

e o Spring 3.5. 

 

Material 
 

Embasamento cartográfico  

 

 Imagem LANDSAT - TM 5, na escala 1:50.000, ponto órbita 219-076 AC, 

bandas RGB/543, nível de correção 6, data de passagem 24/09/98, em formato 

analógico.(atualizada) 

Imagem LANDSAT - TM 5, ponto órbita 219/76, bandas RGB/543 data de 

passagem 02/07/1997, nível de correção 4, obtida em CD-Rom, no formato digital 

TIFF.(atual) 

Carta topográfica do IBGE do município de Campinas, folha SF. 23-Y-A-V-4, em 

escala 1:50.000,  curvas de nível eqüidistantes  20 metros, no sistema de projeção UTM 

e Folhas topográficas do IGC do município de Campinas em escala 1:10.000. curvas de 

nível eqüidistantes  05 metros. 

Fotografias aéreas pancromáticas do município de Campinas,  do vôo realizado 

em junho de 1994, na escala aproximada 1:25.000. 
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Mapa geomorfológico da bacia do ribeirão Anhumas. 

Limite da bacia do ribeirão Anhumas e de suas sub-bacias. 

 

Equipamentos 

 

Câmara fotográfica com distancia focal de 30 mm; 

Micro-computador e periféricos 

Aplicativos de geoprocessamento: Spring e Idrisi; 

Demais aplicativos para editoração de texto, planilhas e figuras. 

 
Resultados esperados 

 

Aplicando a referida metodologia espera-se, através da analise da qualidade 

ambiental, espera-se que os resultados esperados do trabalho aponte de forma objetiva e 

fundamentada para ás áreas ambientalmente mais críticas e,  servindo assim, como base 

para a tomada de decisões da gestão territorial, objetivando sempre,  a mitigação ou 

controle de impactos sofridos pela população e um uso mais racional do lugar e seus 

recursos. 
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