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RESUMO 

No contexto da atual e crescente discussão, em torno da problemática ambiental, 

grandes centros urbanos mostram-se como palco principal de uma estreita relação existente 

entre a qualidade de vida e a degradação dos recursos naturais. A área de estudo, a bacia 

do ribeirão Anhumas, localizada no município de Campinas/SP, se enquadra nesta 

perspectiva. Freqüentes impactos fluviais, aliados ao comprometimento das condições 

ambientais, mostram-se diretamente ligados à tendência histórico-espacial de expansão 

ocupacional da bacia, agravando assim, uma grave realidade sócio-espacial. 

Informações que reflitam de forma sistêmica as características ambientais de tal 

unidade territorial, tornam-se essenciais, pois, além de colaborarem na compreensão da 

relação sociedade-natureza local, fundamentam ações e medidas que busquem melhorias 

efetivas para as condições constatadas. 

Desta forma, o objetivo principal do trabalho está baseado em proposta 

metodológica que, tem por finalidade avaliar a qualidade ambiental em diferentes áreas na 

bacia do ribeirão Anhumas, demonstrando a influência que estas áreas sofrem e exercem 

sobre a sociedade. Essa avaliação será fruto da aplicação de geoindicadores quantitativos, 

subdivididos em indicadores de “Estado-Pressão-Resposta”, de forma que integrem as 

condições de diferentes ambientes. 

A utilização de indicadores, a fim de quantificar a qualidade ambiental, foi realizada 

a partir da classificação de “Unidades Físico-Ambientais Integradas”. O mapeamento dessas 

unidades terá como base principal, as características geomorfológicas da bacia, que foram 

espacializadas a partir da sobreposição de dados físicos de forma integrada, Para tanto, a 

utilização de técnicas de geoprocessamento será fundamental para chegar aos objetivos 

propostos. 

Palavras – Chaves: geoindicadores, geossistema, qualidade ambiental, tomada-de-

decisão. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de urbanização, intensificado no Brasil a partir da década de 30, 

resultou no município de Campinas, por 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 vem ocorrendo 

sem um planejamento ambiental adequado. Este processo, através do parcelamento e a 

impermeabilização do solo, da canalização de canais, de obras de saneamento das bacias, 

da remoção da cobertura vegetal, juntamente a outras atividades e empreendimentos 

inerentes ao ambiente urbano, resulta nas condições ambientais que a cidade atualmente 

possui. 

O caráter catastrófico que os eventos extremos de precipitação têm apresentado, 

sendo seguidos degradação, mortes e prejuízos materiais, contribui para alarmar graves 

problemas estruturais, habitacionais e ambientais que a cidade necessita enfrentar, pois, o 

desequilíbrio ambiental manifesto em tais eventos, concretiza a insuficiência de critérios de 

ocupação que considere os aspectos geomorfológicas do município. 

Localizada no município de Campinas/SP – Brasil a bacia do ribeirão Anhumas, em 

função de suas condições ambientais, ocupacionais e históricas, representa a área de 

estudo da presente posposta. 

Considerando a necessidade de ações serem fundamentadas com informações 

que reflitam de forma integradora as condições locais, a abordagem sistêmica, que busca a 

compreensão do todo de forma integrada, mostra-se como base metodológica plena, para 

integrar sistemas físicos e sócio-econômicos, visto que um sistema é concebido “... como 

unidade global organizada de inter-relações entre elementos, ações ou indivíduos” (Morin, 

1977), onde sua organização funciona compondo um complexa entidade integrada. 

Fundamentando-se dos princípios teórico-metodológicos sistêmicos, pretende-se 

neste trabalho, avaliar as condições ambientais existentes nas diferentes áreas da bacia. 

Estas áreas tiveram a espacialização das particularidades de relevo como base para o 

mapeamento de “unidades físico-ambientais integradas”. Christofoletti (1999) ressalta que 

“Os sistemas ambientais servem de suporte as atividades sócio-econômicas, cujas 

potencialidades constituem as bases para os programas de desenvolvimento sustentável”. 

Através da aplicação de geoindicadores, espera-se chegar a uma caracterização 

da qualidade ambiental de diferentes áreas da bacia. Espera-se com a obtenção de índices 

quantitativos avaliar as condições de diferentes unidades com uma análise mais objetiva 

das condições ambientais que se encontra a bacia. Na proposta deste trabalho, considera-

se a qualidade ambiental como um reflexo das funções do ambiente físico para os seres 
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humanos (Scope, 1995, citado por Latrubesse, 2002). Estas funções podem ser avaliadas 

através da idéia de sustentabilidade, onde as características dos elementos físicos são 

analisadas conforme a funcionalidade enfocada no fator ambiental Homem. Desta forma, a 

qualidade de vida expressa a própria qualidade ambiental, pois se estabelece uma relação 

direta entre os recursos e condições que um geossistema oferece, com as relações 

espaciais inerentes à sociedade. 

Com o mapeamento de “unidades físico-ambientais integradas” e a aplicação de 

geoindicadores, espera-se fundamentar a avaliação ambiental como um conjunto de 

informações físicas e sócio-econômicas da bacia, demonstrando a pressão que as últimas 

exercem nas interações dinâmicas e sistêmicas locais. Acredita-se que a tomada de 

decisões, envolvendo a gestão territorial, necessita de ser priorizada, não apenas em função 

de demandas sociais imediatas, mas sim, através de ações que envolvam peculiaridades 

físicas, assim como, a influência que ambas exercem uma sobre a outra. Esta necessidade, 

por si só, justifica o presente trabalho. 

2. OBJETIVOS 

Considerando os riscos ambientais existentes no processo de ocupação urbana de 

um sistema hidrográfico, tem-se como objetivo na presente proposta, avaliar de forma 

objetiva e quantificavel a qualidade ambiental em diferentes unidades geossistêmicas da 

bacia do ribeirão Anhumas, Campinas/SP, a fim de estabelecer a influência que a pressão 

de diferentes padrões de ocupação urbana (sistema sócio-econômico) exercem sobre as 

atuais condições físicas. Espera-se também apontar a correlação entre a estrutura 

geomorfológica e a distribuição espacial dos diferentes padrões de ocupação. 

3. BASE TEÓRICA-METODOLÓGICA 

Christofoletti (1999) esclarece a importância de definir a abordagem metodológica 

em uma pesquisa, afirmando que “... a visão-de-mundo prevalecente na natureza comanda 

as explicações sobre as características, funcionamento, utilização e percepção dos riscos 

provenientes dos eventos ambientais”. 

“A geografia é a disciplina que estuda as organizações espaciais”. Com esta 

afirmação, Christofoletti (1999) inicia uma discussão em torno da proposta metodológica 

para explicar a estrutura e a funcionalidade do espaço. 

Sendo a organização espacial vista e trabalhada como fruto da complexidade das 

interações dos elementos que formam o meio, pesquisadores com esta concepção 

encontram nos princípios da abordagem sistêmica, conceitos e modelos para sustentar tal 

visão. Em função da necessidade de se realizar análises integradas do ambiente e seus 
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elementos, a abordagem sistêmica consiste no suporte metodológico para aplicação do 

presente trabalho. 

Em torno da abordagem sistêmica, Christofoletti lembra que não se trata de uma 

proposta nova na Geografia, pois em 1964, Berry (citado por Christofoletti, 1999) esclarecia 

que “o ponto de vista geográfico é espacial e que os conceitos e processos integrantes do 

geógrafo relacionam-se com as disposições e distribuições, com a integração espacial, com 

as interações e organizações espaciais e com os processos espaciais”. 

No Brasil, Monteiro (2000) lembra que já em 1970 fazia parte da bibliografia 

oferecida aos alunos da USP na disciplina Fisiologia da Paisagem o artigo de Bertrand 

(1968), que representa o marco inicial, através da concepção de Geossistema, de um novo 

paradigma. Desta forma, a Teoria Geral dos Sistemas, lançada por Bertalanffy nos anos 50, 

que extravasava da Biologia (conceito de ecossistema) para os mais diferentes ramos do 

conhecimento a problemática sistêmica, poderia com a proposta Geossistêmica, também 

ser aplicada na Geografia. 

Entretanto, tanto a abordagem sistêmica quanto o próprio conceito de 

geossistemas, fermentam atualmente definições e aplicações que dão margem para 

discussões e diferentes interpretações, em torno de pontos em comum e divergentes de 

suas concepções teóricas. 

Em Modelagem de Sistemas Ambientais, Christofoletti (1999), ao afirmar que “a 

Geografia não é o estudo do espaço, nem simplesmente dos lugares, mas sim da 

organização espacial”, esquematiza a estrutura conceitual das relações existentes entre os 

elementos que formam a organização espacial. 

Segundo o autor, para a compreensão da organização espacial é necessário ter 

claro, que esta é composta por uma determinada ordem de interação e funcionamento dos 

elementos. Esta inter-relação é expressa, através de processos que mantém a dinâmica da 

organização espacial. A dinâmica pode evidenciar um estado de equilíbrio ou desequilíbrio 

através dos impactos provocados no espaço. 

Christofoletti (1999) preocupa-se em, conceitualmente, separar o que ele chama de 

“Sistema Sócio-econômico” do “Geossistema”. O autor, ao afirmar que a Geografia Física 

preocupa-se com o estudo da organização espacial dos sistemas ambientais físicos, 

também denominado Geossistemas, demonstra claramente que, para ele, o geossistema é 

formado apenas por elementos físicos: água, clima, solo, relevo, vegetação, portanto, “o 

geossistema representa a organização espacial resultante da interação dos elementos 

componentes físicos da natureza“. 
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Monteiro (2000) demonstra sua visão ao apontar os seguintes requisitos, segundo 

ele básicos, para criar um modelo do geossistema:“Montagem do modelo sob perspectiva 

de um sistema singular complexo onde os elementos socioeconômicos não sejam vistos 

como um outro sistema, oponente e antagônico, mas sim incluído no próprio sistema”. 

Para Christofoletti, na proposta de Monteiro, o Geossistema conceitualmente pode 

ser confundido com a própria organização espacial. Christofoletti ressalta, que os elementos 

humanos (sistema sócio-econômico) devem ser entendidos e estudados como inputs que 

interagem na estrutura do geossistema, mas não fazem parte do seu sistema funcional. Tal 

idéia é evidenciada quando Christofoletti (1999) afirma que “a Geografia Humana, como 

subconjunto da Geografia, analisa a organização espacial dos elementos do sistema sócio-

econômico”. Elementos tais como: cidade, indústria, redes de circulação etc. 

Através da analogia entre os conceitos desses autores, conclui-se que, para 

aplicação prática, em torno da concepção do conceito de Geossistema, a abordagem de 

Christofoletti (1999) se torna mais adequada, pois o fato de conceitualmente separar o 

“Geossistema” do “Sistema Sócio-econômico” facilita a aplicação de trabalhos considerando 

uma proposta totalizadora e interativa. 

 Entretanto, ambos os conceitos não foram considerados opostos, pois, quando 

Christofoletti (1999) define o fator antrópico como inputs, com os sistemas físico-ambientais 

servindo de suporte às atividades econômicas, considera, de certa forma, que o 

Geossistema é influenciado pela ação dos elementos do sistema sócio-econômico. 

3.1. Geossistema 

Para Christofoletti (1996), a Geografia permite que o espaço seja compreendido 

como um sistema ambiental, físico e sócio-econômico que possui uma estruturação, um 

funcionamento e uma dinâmica dos elementos físicos, sociais e econômicos. Ross (1998), 

sugere que “as pesquisas geradas a partir dos Sistemas da Terra, tome como referencial os 

padrões de unidades de Paisagens, onde procurar-se-á efetuar uma análise integrada que 

concentra as características do relevo, solo, geologia, vegetação, uso da terra e sócio-

econômica”. Em trabalhos de caráter ambiental, para Brunet (1982, citado por Soares, 

2001), é primordial que se investigue e se compreenda como se processam os arranjos das 

estruturas espaciais e, sobretudo, requer do pesquisador coleta de informações nos vários 

campos de conhecimento das geociências e das ciências sociais. Através de documentação 

textual, cartográfica, digital e de campo, é possível traçar um perfil de uma paisagem que 

possa representar sua estrutura ao longo do tempo e espaço. 

Considerando a discussão em torno do conceito geossistêmico, o mapeamento do 

geossistema, considera o arranjo, a interação e as características dos elementos físicos do 
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espaço, constituindo-se de unidades com aspectos específicos. Por tanto, a delimitação de 

suas unidades tem como base a espacialização e analise integrada dos elementos que a 

compõe. Desta forma, entende as intervenções efetuadas pelas sociedades resultam em 

transformações. É importante frisar que essas mudanças espacializam-se em processos 

dinâmicos e estão, muitas vezes, ligadas às necessidades e aos interesses políticos e sócio-

econômicos nas áreas que sofreram intervenções. 

3.2. Geoidicadores 

O uso de indicadores ambientais como subsídio à tomada de decisão foi discutido 

na da Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (UNCED, 

1992). No capitulo 40 do plano de metas (Agenda 21), frisa-se que “os métodos de 

avaliação das interações entre diferentes parâmetros setoriais ambientais, demográficos, 

sociais e de desenvolvimento não estão suficientemente desenvolvidos ou aplicados” e que 

por isso é necessário “desenvolver indicadores do desenvolvimento sustentável que sirvam 

de base sólida para a tomada de decisões em todos os níveis e que contribuam para uma 

sustentabilidade auto-regulada dos sistemas integrados de meio ambiente e 

desenvolvimento”. Discute-se no mesmo capitulo, a necessidade de formar sistemas 

contínuos e apurados de coleta de dados, utilizando-se de sistemas de informação 

geográfica (sig), modelos e outras técnicas para a avaliação e análise de dados. 

Os indicadores são definidos pela OECD (1993), como “valor derivado de 

parâmetro, o qual provê informação a respeito do estado de um fenômeno, ambiente ou 

área, cujo significado excede aquele diretamente associado ao valor do parâmetro”. 

Enquanto que parâmetro é conceituado como “uma propriedade que é medida ou 

observada”. 

Dentre os diversos modelos conceituais para guiar a seleção e aplicação de 

indicadores, o modelo Pressão-Estado-Resposta (P-E-R) da OECD é bastante utilizado 

mundialmente. Conceitualmente o modelo mostra-se simples, proporciando uma maior 

facilidade no uso, tornando-se assim uma referencia metodológica que possibilita sua 

aplicação em diferentes escalas e condições espaciais. O modelo teórico-metodológico 

fundamenta-se no conceito de causalidade, onde as atividades humanas exercem presssão 

sobre o meio ambiente alterando sua quantidade e qualidade de recursos naturais (estado). 

A sociedade responde a essas mudanças através de políticas ambientais, econômicas e 

setoriais (resposta). 

Entretanto, sabe-se e o mundo real é mais complexo e dinâmico do que uma rede 

linear de cauda e efeito pode expressar, sendo assim, Gallopin (1997, sitado por Serra, 

2002) enfatiza que os usuários deste modelo são facilmente tentados a utilizá-lo dentro de 

uma visão mecanicista, vendo a pressão como causa, o estado como efeito e a resposta 
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como uma realimentação reguladora. Este autor destaca ainda que o meio ambiente não é 

um receptor passivo das influencias humanas. Assim, pode afirmar que os geossistemas 

apresentam dinâmicas, resultando efeitos que não são simples pressões diretas dos inputs. 

Com base no modelo de indicadores de “pressão-estado-resposta” da OECD 

(1993) define-se como,(figura 1). 

Indicadores de estado, valores quantitativos referentes as características e o estado 

dos aspectos físicos do ambiente natural, assim como a qualidade e quantidade de seus 

recursos naturais; 

Indicadores de pressão, valores quantitativos que representam pressões exercidas 

pelas atividades humanas sobre o meio, causando modificações estados e quantidade de 

recursos naturais e 

Indicadores de resposta, são os indicadores que mostram as mediadas da 

sociedade frente aos problemas ambientais, através de políticas adotadas como respostas. 

 
  

 
 
 
 
 
 
                                       Pressões                                      Informação 
 
 
 
 
                                        Recursos                                    Respostas da 
                                                                                              Socidade 
 
 
                                    Respostas da sociedade    (decisões/ações)    

       ESTADO     RESPOSTA 

Atividades 
Antrópicas: 
 
Energia 

Transporte 

Industria 

Agricultura 

Estado do am-
biente e dos re-
cursos naturais: 
 
Ar 

Água 

Terra 

Outras 

Agentes 
econômicos e 
ambientais: 
 
Adminstração 

Moradores 

Empreendi-
mentos 

    PRESSÃO 

 

Figura 01: Modelo “Pressão-Esadato-Resposta”. Adaptado: OECD, (1993). 

3.3. Proposta metodológica 

Ponderando está discussão, organizou-se as seguintes proposta para se chegar 

aos objetivos citados: 

• Analisar o geossistema como estrutura principal e a ação antrópica (elementos 

do sistema sócio-econômico) como processo, resultando em uma interação 

que determinará as condições ambientais da bacia como um todo. 
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• A bacia hidrográfica, como unidade territorial, define o limite do geossistema. A 

escolha da bacia permite um estudo mais apropriado da relação dos elementos 

do geossistema, com os elementos do sistema sócio-econômico, pois, 

possibilita constatar na escala local a influência dos agentes antrópicos sobre 

as condições ambientais do meio. 

• As formas de relevo, os tipos de solo, a declividade e as características fluviais 

da bacia hidrográfica estudada, assumem importância fundamental, sendo a 

principal base na delimitação das unidades do geossistema. 

• As características das “unidades físico-ambientais integradas”, representam 

neste trabalho a base para se obter os indicadores de estado, enquanto a 

definição de indicadores de pressão correspondem em elementos inputs que 

fazem parte do sistema sócio-econômico. 

4. MATERIAIS E MÉTODO 

4.1. Procedimentos 

Ressalta-se desde já, que nesta dissertação, os SIGs consistem em apoio 

importante, para os procedimentos propostos. O Spring 4.0 é principal aplicativo utilizado 

neste trabalho 

A presente proposta tem seus procedimentos baseados na subdivisão do território, 

em combinações de aspectos físico-naturais, definindo “unidades físico-ambientais 
integradas” da bacia do ribeirão Anhumas. As unidades geossistemicas individualizadas e 

cartografadas são o referencial básico para a pesquisa. 

A delimitação dessas unidades considerou os aspectos físicos da bacia, realizado 

através da análise e combinação de dados hidrográficos, topográficos, geológicos e 

geomorfológicos, Nesse processo, gera-se um único produto cartográfico dividido em 

unidades que reúnem, através de uma abordagem de análise integrada, informações 

sintetizadas. Desta forma, as características analíticas são reunidas para a obtenção de um 

mapa síntese, onde os produtos temáticos analíticos são integrados para a elaboração do 

geossistema. O procedimento básico para sintetizar os dados espaciais multitemáticos é a 

sobreposição de Planos de informação (PIs), denominada overlay, foi realizado através da 

utilização de ferramentas de sobreposição e edição do Spring 4.0. 

Para isso, foram utilizadas 11 folhas topográficas em escala 1:10000 e curvas de 

nível eqüidistantes 5 metros, do Plano Cartográfico do Estado de São Paulo, editadas em 

1979, para a digitalização de informações em planos de informações (PIs), compondo o 

mapa base planialtimétrico da área da bacia. O aplicativo SIG, utilizado para digitalização foi 
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o ILWIS, juntamente com uma mesa digitalizadora A0. Das folhas topográficas foram 

extraídas as informações de altimetria, hidrografia, de rede viária, de linhas de transmissão 

de energia, constituindo planos de informação. Esses planos georreferenciados foram 

exportados para DXF e importados para ASC-SPRING. No aplicativo Spring 4.0 formou-se a 

de base para o lançamento das demais informações coletadas e geradas. Os arquivos 

vetoriais foram convertidos para arquivos no formato raster. 

A partir da criação de uma grade triangular do terreno (TIN) através da interpolação 

do plano da altimetria (curvas de nível e cotas altimétricas), chegou-se ao Modelo Numérico 

do Terreno (MNT). A partir do MNT, realizou-se outras rotinas do aplicativo para obter os 

mapas temáticos: hipsometria e declividade. 

O mapa de declividade foi obtido através do calculo a partir de uma grade triangular 

resultante dos valores de altitude da superfície.Foram adotadas as seguintes classes, 

adaptados de LEPSCH (et al, 1991): 0 a 3%; 3 a 6%; 6 a 12%; 12 a 20%; 20 a 45% e > 

45%. A partir do mapeamento das classes de declividade, obteve-se o principal elemento 

para a delimitação das unidades físico-ambientais. 

Para o mapa hipsométrico as classes são: 550 a 590m; 590 a 630m; 630 a 670m; 

670 a 710m; 710 a 750m e 750 a 790m. 

O mapa das formas do relevo da bacia foi adaptado do Mapa geomorfológico do 

município de Campinas (PIRES NETO et al, 1993). 

Além desses planos temáticos, o MNT proporcionou a geração de modelo 

tridimensional do terreno (3D) e de perfis topográficos. 

 O mapa de solos utilizado neste trabalho faz parte dos resultados do relatório da 

1a fase do Projeto de Políticas Públicas, embora esses resultados são preliminares. A 

equipe de Pedologia do Centro de Solos e Recursos Ambientais do IAC desenvolverá o 

detalhamento do mapa de solos na área urbanizada e no embasamento cristalino da bacia. 

Através de uma base de observação empírica composta de relatórios, fotos e cotas 

altimétricas completou-se os dados cartográficos. 

A espacialização desses dados, com a delimitação do que denominamos de 

“unidades físico-ambientais integradas”, permitiu que se fizesse uma análise de forma 

diferenciada de cada unidade. As particularidades dos aspectos físicos e de ocupação foram 

levantadas através da interpretação e cruzamento dos dados de drenagem, solos, 

hipsometria, declividade e uso/ocupação da bacia. 
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As planícies fluviais, que constituem uma unidade sistêmica, foram delimitadas a 

partir de um estudo geomorfológico, onde também foram utilizadas fotos aéreas na escala 

aproximada 1:25.000 do vôo de 1962. O detalhamento geomorfológico foi realizado com a 

interpretação das fotos, utilizando o estetoscópio. Houve a necessidade de comparar com 

informações de observação empírica, em função de alterações morfológicas mais recentes. 

Com a obtenção do geossistema realizou-se o cruzamento do mesmo com os 

mapas de: declividade, solos, formas de relevo, hipsometria e ocupação urbana, através do 

modulo Estatística de Imagem do Spring 4.0, sendo assim gerado para cada cruzamento 

uma tabela com a área e porcentagem que cada elemento físico representa nas unidades 

físico-ambientais possui. 

Em relação à avaliação da qualidade ambiental das diferentes unidades da bacia, 

esta será realizada de forma quantitativa através de ídices de avaliação, com base no 

conceito de indicadores de “pressão-estado-resposta” (OECD, 1993): 

Este conceito foi adaptado paras particularidaes desta pesquisa e seguirá o 

esquema de: Estado-Pressão-Resposta. 

• Indicadores de estado: aspectos dos elementos físicos do geossistema 

• Indicadores de pressão: os inptus que representa o fator antrópico 

• Indicadores de resposta: áreas preservadas e/ou com cobertura vegetal 

Como indicadores de estado serão utilizados: classes de declividade, tipos de solo, 

formas de relevo e características/densidade hidrográfica. Os indicadores de pressão (sócio-

econômico) que serão aplicados são: densidade demográfica, densidade arruamentos, 

renda, escolaridade, domicílios, lixo/fonte. Os indicadores sócio-econômicos que serão 

aplicados através dos dados do IBGE referentes ao município de Campinas (censo 2000), 

espacializados através dos setores censitários que podem ser obtidos através do aplicativo 

Estatcart/IBGE. A analise desses dados se realizada através do aplicativo ArcView, onde 

será possível a espacialização dos dados sócio-economico dos setores censitários do 

município nas unidades mapeadas do geossistema.Como indicadores de resposta irá-se 

utilizar: o mapa de cobertura vegetal. 

Os índices de qualidade ambiental serão obtidos, transformando os valores dos 

indicadores em escalas de 0-1 e com pesos iguais de cada indicador. Desta forma, espera-

se facilitar as análises e permitir que tais dados possam ser comparados com outras áreas. 

Através do procedimento de medição, utilizando funções e cálculos matemáticos 

que integrem diferentes dados como, proposto por Latrubesse (2002), espera-se chegar a 
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índices e critérios objetivos para analisar e avaliar a qualidade ambiental, assim como as 

condições de vida das comunidades. Espera-se desta forma, estabelecer uma relação direta 

entre as características e condições ambientais das diferentes unidades mapeadas com as 

condições sócio-econômicas da população residente nestas áreas. 

4.2. Área de estudo 

A bacia do ribeirão Anhumas, área de estudo desta pesquisa, está situada entre as 

coordenadas 22o45`15`` e 22o55`50`` de latitude sul e 47o60`55`` e 46o58`55`` de longitude 

oeste, com uma área aproximada de 150 km2 (figura 2). Corta o município no sentido 

Sul/Norte e tem aproximadamente 50% de sua área ocupada pelo processo de urbanização 

do município de Campinas/SP.(figura 3). 

Os principais canais das sub-bacias compõem a bacia do ribeirão Anhumas são: as 

do córrego Proença e córrego Brandina, no alto curso; córrego da “Lagoa do Taquaral” e o 

córrego São Quirino, no médio curso e, o ribeirão das Pedras, o córrego da “Faz. Sta 

Terezinha” e o córrego “da Faz. Monte D`Este”, no baixo curso. 

A bacia do ribeirão das Anhumas situa-se em uma área de transição entre o 

Planalto Atlântico e a Depressão Periférica Paulista. Ao norte e nordeste da bacia ocorre, 

predominantemente, o relevo de colinas amplas, apresentando-se como uma superfície 

contínua e pouco dissecada, com inclinação em direção ao rio Atibaia. A leste encontram-se 

colinas médias, as quais apresentam-se mais elevadas à medida em que esse relevo é 

sustentado por rochas mais resistentes; à sudeste da bacia temos colinas pequenas e 

morrotes, que mostram-se mais dissecadas e conseqüentemente com formas menores, 

estando nas bordas da Depressão Periférica; Ao sul e sudoeste predomina as colinas 

médias e amplas(área onde se deu o início da ocupação do município). As planícies fluviais 

apresentam superfícies reduzidas, exceção dos vales mais extensos localizados baixo curso 

da bacia. 

A bacia caracteriza por ser, espacialmente, uma importante tendência de 

crescimento e desenvolvimento municipal, em função da localização e expansão de pólos 

tecnológicos, universidades, novos loteamentos, áreas industriais 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 localiza toda a área central. A bacia do ribeirão Anhumas possui 

algumas particularidades, que a destaca. Ao longo de sua área de drenagem são 

encontrados loteamentos nos mais diferentes estágios de urbanização, desde a área central 

da cidade (próxima às nascentes localizadas no alto curso), até loteamentos e bairros em 

processo de urbanização (confluência do ribeirão Anhumas com o rio Atibaia, importante 

formador do rio Piracicaba). Os córregos localizados nas áreas centrais encontram-se 
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canalizados ou revestidos, recebendo esgoto sem tratamento (córrego do Proença e da 

Orosimbo Maia). As mais graves inundações registradas na cidade do ponto de vista sócio-

ambiental ocorrem em áreas marginais aos córregos pertencentes à bacia. 

Trabalho de campo e a interpretação da Imagem Landsat auxiliaram na 

caracterização geral da ocupação urbana na bacia. As informações sobre a bacia foram 

subdivididas espacialmente em alto, médio e baixo curso (figura 4). 

 

Figura 2. Localização do município de Campinas no estado de São Paulo. Brasil 

 

Figura 3. Imagem composta das bandas 3, 4 e 5 do Landsat-TM 5, do 

município de Campinas. O destaque mostra a bacia do ribeirão 

Anhumas 
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Figura 4. Imagem composta das bandas 3, 4 e 5 do Satélite Landsat – TM 5, da bacia do 

Anhumas. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

5.1 Mapeamento do Geossistema 
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As “unidades físico-ambientais integradas”, foram definidas considerando o 

conceito geossistêmico discutido anteriormente. Considerou-se na espacialização das 

unidades os mapas de solo, drenagem, formas do relevo e declividade. O geossistema 

dividido em dez “unidades”, as quais foram denominadas: A1, A2, A3, B1, B2, C, D, PF1, 

PF2 e PF3 (figura 5). A sigla PF é em referencia a unidade geomorfológica Planície Fluvial, 

já as outras foram denominadas apenas de forma a diferencia-las. A tabela abaixo resume 

as características físicas das unidades:  

Unidades Curso Área Declividade 
Formas do 

relevo 
Solos 

Padrão de 
Drenagem 

Densidade 
hídrica 

Hipsometria 

A1 
Alto 

curso 

15,55%  6-12 (35%) 

12-20 (31%) 

20-45 (15%) 

Morrotes 

Colinas pequenas 

Colinas médias 

PVAd 

PVAe 

Dendrítica 3,60 670-710m: 40% 

710-750m: 37% 

750-790m: 11% 

A2 
Médio 

curso 

16,60% 6-12  (38%) 

12-20 (31%) 

20-45 (13%) 

Morrotes 

Colinas médias 

PVAd 

PVAe 

Dendrítica 3,13 630-670m: 33% 

670-710m: 38% 

710-750m: 17% 

A3 
Baixo 

curso 

10,88% 6-12 (43%) 

12-20 (32%) 

20-45 (9%) 

Morrotes 

Colinas médias 

Colinas amplas 

PVAd 

Pve 

Dendrítica 3,36 590-630m: 31% 

630-670m: 26% 

670-710m: 25% 

B1 
Alto 

curso 

8,10 % 0-3 (21%) 

3-6 (43%) 

6-12 (32%) 

Colinas médias 

Colinas amplas 

Lvef Paralela 0.25 630-670m: 10% 

670-710m: 54% 

710-750m: 34% 

B2 
Médio 

curso 

5.46 % 0-3 (20%) 

3-6 (27%) 

6-12 (47%) 

Colinas médias 

Colinas amplas 

Lvef Paralela 0,24 630-670m: 19% 

670-710m: 62% 

710-750m: 17% 

C 
Baixo 

curso 

25,42% 0-3 (28%) 

3-6 (31%) 

6-12 (35%) 

Colinas amplas 

Colinas médias 

LVAd 

LVd 

LVef  

Paralela 0.35 550-590m: 8% 

590-630m: 56% 

630-670m: 27% 

D 
Baixo 

curso 

12,76% 0-3 (35%) 

3-6 (35%) 

6-12 (26%) 

Colinas amplas 

Colinas médias 

LVAd 

LVd 

Paralela 0.16 590-630m: 50% 

630-670m: 37% 

670-710m: 9% 

PF1 
Alto 

curso 

0.6 % 0-3 (93%) 

3-6 (7%) 

 

Planícies fluviais GXbd  0 630-670m: 54% 

670-710m: 42% 

710-750m: 3% 

PF2 
Médio 

curso 

0,53 % 0-3 (90%) 

3-6 (10%) 

 

Planícies fluviais GXbd  1 590-630m: 44% 

630-670m: 46% 

670-710m: 9% 

PF3 

Baixo 

curso 

4,10 % 0-3 (93%) 

3-6 (7%) 

 

Planícies fluviais GXbd  2,30 550-590m: 56% 

590-630m: 37% 
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Figura 5. “Unidade Físico-Ambientais Integradas”: Geossitema. 

5.2. Definição dos geoindicadores 

5.2.1 Geoindicadores de estado 
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Irá se utilizar como indicadores de estado as características dos elementos que 

compõe o mapeamento do geossistema(declividade, solos, formas do relevo e drenagem). 

Os valores dos indicadores serão obtidos através das tabelas abaixo: 

5.2.2. Geoindicadores de Pressão - Sistema Sócio-Econômico 

Os indicadores de pressão utilizados serão: densidade demográfica, número de 

arruamentos e indicadores sócio-econômicos. Os indicadores sócio-econômicos que serão 

aplicados,são: rendimento familiar, escolaridade e condições dos domicílios (situação, 

abastecimento, lixo/destino e esgoto/destino). Estes dados para o município de Campinas 

estão espacializados através dos setores censitários do IBGE e serão obtidos através do 

aplicativo Estatcart: 

5.3. Avaliação da Qualidade Ambiental  

Os geoindicadores estão estruturados na tabela abaixo: Obs. Os quadros em branco 

receberão os valores de 0 a 1 referentes ao estado ou pressão de cada indicador (tabela 2). 

 

 UNIDADES FÍSICO-AMBIENTAIS INTEGRADAS 

Geoindicadores A1 A2 A3 B1 B2 C D PF1 PF2 PF3

Indicadores de estado  

Classes de declividade (%)           

Formas de relevo           

Solos           

Drenagem           

           

Indicadores de pressão  

Densidade demográfica           

Densidade de arruamentos           

Renda           

Escolaridade           

Domicílios           

Lixo (destino)           

 Indicadores de resposta 

Território protegido (%)           

  Índices 

Qualidade ambiental           

Tabela 2. Estrutura dos geoindicadores para se obter os índices de avaliação ambiental. 
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