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Introdução 

Os mapas sempre foram utilizados ao longo da história da 

humanidade como forma de localização de determinados 

espaços e fenômenos, além da comunicação e orientação. Com 

o passar do tempo, houve a necessidade de reunir os mapas, 

facilitando assim, comparações e o domínio do território 

conhecido, sendo criado o Atlas. 

 O indivíduo tem por necessidade, conhecer o espaço 

habitado, partindo inicialmente de seu espaço de vivência, o 

domínio do bairro, cidade, região, país, até que saiba se localizar 

no mundo. Por tanto, o Atlas Ambiental do município de Ewbank 

da Câmara desempenha papel fundamental na percepção do 

espaço, da localização e orientação dos educandos. 

 Conhecida regionalmente por locar a Represa Chapéu 

D`uvas, o município está localizado na Zona da Mata Mineira. 

Inserida no Complexo Serrano da Mantiqueira, serpenteada pelo 

rio Paraibuna, o município apresenta relevo de “mares de 

morros”, vegetação característica de Mata Atlântica, e 

abundância em recursos hídricos. 

                                                 
1 Cintra@cesjf.br - CES/JF 
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Justificativa 

O ritmo acelerado do processo de urbanização no Brasil, 

durante o século XX, apontam para transformações sócio-

ambientais profundas, que geralmente estão relacionadas ao 

processo de desenvolvimento do País. Trata-se de um 

fenômeno que manifesta transformações profundas na 

paisagem cênica dos centros urbanos, que conseqüentemente 

vem comprometendo a qualidade de vida do Homem, bem 

como, favorecendo seu afastamento do ambiente natural. 

“Os ecossistemas urbanos, como o seu intenso 

metabolismo do cotidiano, muitas vezes terminam consolidando 

imagens e conceitos normalmente ligados à sua esterilidade: as 

cidades são florestas de concreto que produzem gases fétidos. 

Na verdade, onde hoje existe a cidade, existiam florestas, 

riachos, campos, animais silvestres, etc.” (DIAS,2001) 

No sentido de minimizar a agressão causada pelo 

desenvolvimento acelerado dos centros urbanos, a cada dia 

surgem novas técnicas de aproximação do Homem a natureza. 

Assim uma das ferramentas que vem demonstrando sua eficácia 

é o Atlas ambiental. 

 O desenvolvimento e aplicação de técnicas computacionais 

à cartografia, vem propiciando a confecção e atualização de 

mapas temáticos e de detalhamento, com maior eficiência e 

rapidez, facilitando desta forma a compreensão e o manuseio 

dos dados. Uma dessas técnicas é o geoprocessamento e a 

cartografia automatizada. 

 O SIG consiste em uma ferramenta na qual é possível a 

combinação de várias informações para a geração de um mapa 

final e diversas análises, de acordo com cada interesse. Para a 

elaboração dos mapas do município de Ewbank da Câmara, 

será necessário a manipulação de grandes quantidades de 

informações. Neste sentido, o sistema SAGA/UFRJ, deverá ser 

de grande auxílio na execução deste trabalho. Vale ressaltar, 

que optamos pela utilização deste SIG pela sua eficácia na 

manipulação de dados ambientais, comprovado pelas pesquisas 

ambientais desenvolvidas pelo Laboratório de 
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Geoprocessamento Aplicado e Cartografia Automatizada do 

Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora. 

 O atlas será composto por diversos mapas temáticos, 

estando já confeccionados os seguintes: Mapa Político do Brasil, 

Mapa de vias interestaduais com foco em Ewbank da Câmara, 

Mapa de Minas Gerais com suas respectivas Mesorregiões, 

Rodovias interestaduais com foco na região sudeste, Mapa da 

zona da mata com suas respectivas Microrregiões, rede 

hidrográfica do município de Ewbank da Câmara, cobertura 

vegetal do município de Ewbank da Câmara, vias de acesso 

internas do município, arruamento, dentre outros que estão em 

fase final de execução. Comporá também o Atlas, textos 

descritivos dos mapas, gráficos e tabelas, visando uma melhor 

compreensão e confiabilidade das informações apresentadas, 

neste sentido, alguns destes mapas estão em anexo. 

Metodologia 

O zoneamento georreferênciado, está sendo 

intensamente utilizada nos diversos estudos ambientais 

desenvolvidos no município de Ewbank da Câmara. Por meio 

destas informações básicas, o planejamento e a execução de 

qualquer pesquisa na área será muito mais eficiente e 

consistente em informações. Portanto, é grande utilidade de 

bancos de dados espacializados e informatizados em trabalhos 

que exigem a integração de informações em diversos temas 

visto que, oferece suporte efetivo aos trabalhos cartográficos e 

de diagnóstico, sejam qualitativos ou quantitativos. 

Neste sentido, os desenvolvimentos dos procedimentos 

de confecção dos Atlas está se dando em três módulos, são 

eles: pesquisa e elaboração da base digital; análise dos dados 

por geoprocessamento e elaboração dos relatórios analíticos dos 

cartogramas. 

Módulo 1 – Pesquisa e Elaboração da Base Digital 

 O primeiro modulo deste trabalho é o de maior relevância, 

pois este define a precisão e veracidade do resultado final. Neste 

contexto, este módulo foi dividido em três estágios: inventário 
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dos dados municipais, conferência em campo e confecção da 

base digital. 

 O inventário dos dados foi realizado a partir de consultas a 

diversas fontes disponíveis. Após a seleção dos dados, estes 

foram conferidos em campo, no intuito de atualiza-los e de 

obtermos conhecimento da realidade ambiental da área 

pesquisada. O terceiro estágio consiste na digitalização de toda 

a base cartográfica, dando origem aos cartogramas temáticos 

que irão fundamentar todo restante, como podemos exemplificar 

através dos anexos. 

Módulo 2 – Análise dos Dados por Geoprocessamento 

 A partir do diagnóstico e zoneamento ambiental com auxílio 

do sistema de Análise Geo-ambiental (SAGA/UFRJ), propomos 

a realização da análise de dados ambientais originados de 

cruzamentos temáticos. Desta forma, optamos pela realização 

da avaliação em três estágios: avaliação direta, avaliação 

complexa, potenciais ambientais. 

Módulo 3 – Elaboração dos Relatórios Analíticos 

Este módulo, consiste na elaboração de textos analíticos 

dos cartogramas gerados nos módulos anteriores. No entanto, 

na tentativa, de se obter a minimização da margem de erro 

aceitável, é de suma relevância, a identificação e a correção de 

possíveis falhas, geradas pela manipulação dos dados 

municipais. Neste contexto, após os ajustes necessários, deverá 

ser elaborada uma versão do Atlas para impressão e outra para 

publicação em meio digital. 

Considerações Finais 

 A confecção do um Atlas ambiental do município de 

Ewbank da Câmara vem demonstrando ser apenas mais uma 

realidade da interação do Centro de ensino superior de Juiz de 

Fora com a sociedade. Através de um trabalho conjunto das 

diversas disciplinas do curso de geografia tem se tornado 

possível a execução deste projeto, rompendo desta forma as 

barreiras da “geografia física e humana”. 
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