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RESUMO --- Baseando-se no atual contexto mundial e na atual preocupação com o meio ambiente 
e os recursos oferecidos por ele, a gestão de recursos hídricos e mais especificamente de bacias é 
um dos focos principais de governantes e pesquisadores. Nos dias de hoje, grande parte dos 
projetos, políticas públicas ou pesquisas realizadas utilizam-se de limites políticos como base de 
aplicação, porém, com o crescimento da preocupação com o meio ambiente e escassez dos recursos 
naturais intensificou-se a necessidade de utilização dos limites naturais para melhor gestão, 
conservação e aproveitamento destes. Assim, este artigo que é parte de minha Monografia de final 
de graduação apresentada no curso de Geografia apresenta uma análise de metodologias de 
transposição de dados socioeconômicos, coletados considerando limites políticos, sobre limites 
naturais, neste caso específico a bacia hidrográfica. Realizando assim, como primeira etapa a 
pesquisa bibliográfica, depois a estipulação de critérios de avaliação destas e posteriormente uma 
análise destes resultados. 

 

ABSTRACT --- Based on the current global situation and the current concern about the 
environment and the resources offered by him, the management of water resources and more 
specifically basin is a major focus of governments and researchers. Today, most projects, public 
policies or surveys are used as the basis of political boundaries of application, however, 
with growing concern about the environment and scarce resources has intensified the need for use 
of natural boundaries for better management, conservation and use of these. Thus, this article is part 
of my monograph presented at the end of undergraduate geography course presents an analysis of 
methodologies for implementation of socioeconomic data collected considering political 
boundaries on natural boundaries, in this case the watershed. Performing well as a first step 
a literature search, after the stipulation of criteria for evaluating those and then an analysis of these 
results. 
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1.0- INTRODUÇÃO 
 

Em tempos remotos, o homem baseava-se na natureza para definir seu espaço. Com o passar 

dos tempos, a política e os arranjos econômicos (além de outros fatores), ditaram uma nova forma 

de organização e gestão deste, fortemente apoiada em limites políticos. Hoje, com a nova ordem 

mundial, que busca um modelo de desenvolvimento que se “auto-alimente” com o mínimo de dano 

à Natureza considerando que estes recursos são finitos (Becker, 1995; CCMAD, 1991). Há também 

a preocupação em uma melhor gestão dos recursos oferecidos por ela e, consequentemente voltou-

se a repensar a questão de limites. 

Nos estudos da natureza, os limites utilizados usualmente estão associados a áreas naturais de 

interesse da geografia. Por outro lado, quando estuda-se dados sócio-econômicos, são utilizados, 

normalmente, limites politicamente estabelecidos, como Estado, município e distrito ou agregação 

destes, denominados mesorregião e microrregião geográficas. Assim, estudos envolvendo pesquisas 

sócio-econômicas só podem ser organizados utilizando o nível de levantamento ou agregação 

destes.  

Limites Naturais impõem fatores determinantes à delimitação de suas áreas. No entanto, na 

prática, uma unidade ambiental é estruturada considerando os fatores de planejamento e gestão. 

Onde, não é rara a agregação ou a desagregação de unidades ambientais em unidades 

administrativas-político-ambiental, considerando a área de jurisdição da autoridade a quem 

competia geri-la, como por exemplo os comitês de gestão de bacias hidrográficas e de Áreas de 

Proteção Ambiental (APA). Assim, atualmente, passou a existir uma maior preocupação no sentido 

de usar o próprio limite natural como unidade de políticas públicas. 

Com a crise do abastecimento de água no mundo, a preocupação com a preservação e melhor 

gestão dos recursos hídricos vem crescendo dia após dia. Assim, a água passou de um simples 

recurso à um bem precioso, despertando o interesse de diversos países e empresas na apropriação 

deste. Conseqüentemente, o estudo de áreas, como a bacia hidrográfica, torna-se cada vez mais 

importante neste contexto. 

Segundo Lima (2003), existem dois axiomas relacionados à estratégia de uso dos recursos 

naturais no sentido de gerar bens sociais.  O primeiro diz que “existe uma inter-relação delicada 

entre o uso da terra, o solo e a água.  O que quer que aconteça a um, afetará os outros”.  O segundo 

diz respeito às interações que ocorrem dentro dos limites de bacias hidrográficas para a qual “existe 

uma inter-relação entre as cabeceiras, a média bacia, a baixa bacia e o estuário”. 
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Para Coelho Netto (1994), alterações significativas na composição ambiental em certa porção 

da bacia de drenagem vão acarretar mudanças na sustentabilidade interna do sistema, propagando 

seus efeitos sobre todos os componentes deste, notadamente na qualidade e quantidade de águas.  

Dentro desta mesma abordagem, a Agência Nacional de Água - ANA também considera que a bacia 

hidrográfica deve ser adotada como unidade de levantamento para o planejamento do 

desenvolvimento no sentido da conservação dos recursos Hídricos e, consequentemente, 

ambientais, tão necessários às demandas atuais e futuras (ANA, 2003). 

Com a implantação da Política Nacional de Recursos Hídricos amparada pela Lei 9433 de 

1997, criou-se princípios e normas de gestão dos recursos hídricos, e definiu a bacia hidrográfica 

como um recorte natural de abrangência desse recurso. Esta lei veio consubstanciar a visão atual a 

respeito da água, tendo-se agora um mecanismo oficial que ampara a produção de pesquisas em 

função da crescente demanda por dados e informações ligados às bacias de drenagem. 

 

1.1 – Objetivos 

Ao longo do tempo o homem passou a ter a necessidade de trabalhar o espaço sobre vários 

recortes. Inicialmente, o recorte natural atendia às necessidades na antigüidade, com o passar do 

tempo e mudança de organização do espaço mundial, o limite político tornou-se o principal recorte 

utilizado. Atualmente, a visão ambiental de conservação do planeta, tem levado o homem a adotar 

novamente o limite natural como  ambiente de estudo e planejamento. Esta nova visão, trouxe como 

conseqüência a necessidade da busca de alternativas para a transposição de dados sociais, 

historicamente levantados sobre recorte político, para um recorte natural.  A Bacia Hidrográfica é 

hoje objeto de grande interesse  em virtude das interações socioambientais que ocorrem dentro deste 

recorte. Dentro deste contexto, este projeto possui os seguintes objetivos a seguir. 

 

1.1.1 - Objetivo geral 

O objetivo geral do trabalho é levantar e analisar as alternativas de transposição de dados 

socioeconômicos considerando recortes políticos/operacionais para recortes naturais, no caso a  

bacia hidrográfica.  

 

1.1.2 - Objetivos específicos 

Com o intuito de buscar meios de integrar valores de variáveis de diferentes origens, oriundas 

do meio social, em limites naturais, tem-se os seguintes objetivos específicos: 
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• Fazer um levantamento histórico e temporal dos trabalhos realizados no campo desta 

pesquisa; 

• Alisar metodologias existentes e definir critérios técnico-metodológicos para  

agrupar valores das variáveis escolhidas considerando o recorte da bacia hidrográfica; 

 

2.0 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

 Até hoje, o principal objetivo dos levantamentos de dados socioeconômicos é a caracterização 

do município. Em algumas pesquisas, o próprio recorte municipal é utilizado. Outras utilizam 

recortes operacionais dentro do município. Como por exemplo, o Censo Agropecuário e o Censo 

socioeconômico. 

O setor censitário, um recorte operacional de levantamento de dados, representa a principal 

base de agrupamento de dados envolvendo esta temática. Sua área é relativamente pequena e 

homogênea no contexto municipal, além disso possui uma estruturação organizacional que permite 

vários arranjos de recorte. Por exemplo, agrupa-se por distritos, municípios, micro-regiões, dentre 

outros. Vale ressaltar que sua dinâmica de manutenção modifica o seu recorte a cada pesquisa, em 

função de otimizar o levantamento, fato esse que dificulta estudos envolvendo séries históricas. 

Assim se justifica também, a criação de mecanismos que tornem imperceptíveis mudanças 

realizadas ao longo do tempo. 

A necessidade de observar as interações socioeconômicas em recortes naturais tem levado 

pesquisadores a desenvolver técnicas de transposição de dados coletados em recortes políticos para 

recortes naturais, como por exemplo bacias ou regiões hidrográficas. 

Até aqui as técnicas em desenvolvimento baseiam-se nos seguintes princípios: agrupa-se os 

setores censitários integralmente contidos, considerando seus valores totais, e os parcialmente 

contidos, distribuindo seus valores totais em função da área dentro da unidade natural. Esta técnica, 

muito utilizada, considera que o setor censitário é totalmente homogêneo, o que nem sempre 

acontece, dependendo da região trabalhada.  

Outros estudos, em função dos dados serem levantados apenas a nível de município, utilizam-

se do método de se agrupar os valores da variável considerando que a sede municipal é o ponto 

principal onde os eventos acontecem com maior intensidade. A medida que se afasta da sede 

municipal, vão se dando pesos a estes valores, no sentido de calibrar a intensidade da variável 

trabalhada. 
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Considerando esta base, é comum o emprego de imagens de satélite para subsidiar a 

agregação de dados de origem socioeconômicas em recortes naturais. Isto se dá pela sua 

disponibilidade sistemática e seu baixo custo de aquisição, além de um acervo temporal que data ao 

ano de 1972. Com técnicas de processamento já bastante consolidadas e um ferramental de 

processamento bastante diversificado e avançado, é possível a classificação destas imagens no 

sentido de discretizar as tipologias dos temas de interesse (Moreira, 2001). Atualmente, é possível, a 

revisita (acompanhamento) a um evento que esteja acontecendo em qualquer parte do planeta quase 

que em tempo real, dada a quantidade de sensores que estão “varrendo” a superfície da Terra 

continuamente. 

Das metodologias já existentes para esta transposição de dados socioeconômicos sobre limites 

naturais, no caso a bacia hidrográfica, algumas alternativas encontram-se em grau avançado de 

utilização. A partir disto foram pesquisadas três metodologias já existentes e dispostas a seguir. 

Semelhante às outras literaturas estudadas e ao presente trabalho, o artigo Integração de 

variáveis socioeconômicas em unidades ambientais, o caso da Bacia Hidrográfica da Baía de 

Guanabara, Rio de Janeiro (CRUZ, NOGUEIRA & ROCHA, 2003), nasceu da preocupação da 

integração e análise de informações de unidades físicas de gestão do território. Assim, a proposta 

deste trabalho foi: 

“discutir técnicas que viabilizassem a espacialização de variáveis 

socioeconômicas, obtidas no Censo 2000, em uma estrutura de representação 

discreta, matricial, apoiada por classificação de imagem orbitais, que 

possibilite a reintegração de dados a unidades independentes da unidade de 

origem”. (CRUZ, NOGUEIRA & ROCHA, 2003) 

Na fase metodológica deste trabalho utilizou-se como ferramentas para a execução das etapas 

de construção do Banco de Dados Geográficos os sistemas computacionais SPRING, este para 

operações de processamento digital de imagem; o Arcview, para o geoprocessamento de dados 

(quantificação e integração), além do EXCEL para seleção e construção de varáveis 

socioeconômicas. 

 Também preocupado com a dificuldade de se agregar dados socioeconômicos em unidade 

naturais, o artigo Sensoriamento Remoto como Estratégia Alternativa para Distribuição e 

Mensuração da População – Estudo de Caso do Município do Rio de Janeiro (CRUZ, FABER, 

NOGUEIRA, REIS & ROCHA, 2007).Neste trabalho, utilizou-se o Censo 2000 do IBGE como 
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base de dados socioeconômicos, além do mapa temático inicial de uso e cobertura da terra, que foi 

simplificado em 5 classes: áreas não ocupadas, ocupação isolada, ocupação rarefeita, ocupação 

média e ocupação intensa. 

Foram contrapostos dois mapas temáticos diferentes, relacionados à intensidade de ocupação. 

Um mapa representava a variável densidade demográfica (hab/km²) que foi obtido por meio dos 

dados censitários de 2000 do IBGE. Este dividi-se em bairros. O outro mapa apresenta o mesmo 

recorte espacial, porém este foi obtido pela classificação digital. Neste último, podemos observar as 

heterogeneidades internas do bairro, impossível no outro. 

Já em Proposta de Definição de Unidade de Análise para Planejamento Urbano. Estudo de 

caso: Bacia Hidrográfica do Rio Imboaçú, Município de São Gonçalo – RJ (AZEVEDO, BIDONE, 

CARIDE, & FERNANDES, 2004), testou-se uma metodologia que utiliza-se por base espacial a 

malha de setores censitários agregados. Neste trabalho, incluiu-se os setores censitários contidos em 

parte dentro da área da bacia. Além disso, adicionou-se também setores que sofriam alguma 

interferência da área delimitada. 

3.0 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Inicialmente para realização desta pesquisa e produção do Projeto fez-se um levantamento 

histórico visando o aprofundamento do conhecimento e do embasamento teórico que envolvem o 

registro de eventos socioeconômicos por  unidades naturais. A contabilidade destes eventos torna-se 

um insumo significante para temas como desenvolvimento sustentável, delimitação de eventos 

sociais e naturais, cobertura e uso da terra, gestão de recursos hídricos, entre outros.  

Parte importante, ou melhor, foco principal, a pesquisa de bibliografias existentes sobre o 

tema pesquisado veio sendo realizando desde a ideia inicial, o planejamento e confecção do Projeto 

de Pesquisa seguindo até a realização da monografia de final de curso. Sabendo ser a transposição 

de dados socioeconômicos sobre limites naturais, no caso a Bacia Hidrográfica, um tema 

pouquíssimo trabalhado, e até o primeiro momento desconhecia-se bibliografias de grande 

importância sobre o tema, houve uma grande dificuldade na localização de trabalhos semelhantes. 

Em uma primeira exploração identificou-se dois tipos de trabalhos: um de modo empírico 

baseado no conhecimento dos pesquisadores, produzido artesanalmente, como é o caso de um 

antigo Atlas do IBGE onde se contabilizava a população presente nas principais bacias brasileiras, 
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simplesmente sobrepondo o mapa de população sobre o mapa de bacias e, outro baseado em 

conhecimento científico utilizando técnicas e ferramentas de geoprocessamento. 

No âmbito desta pesquisa considerou-se somente os trabalhos utilizando técnicas 

computacionais por serem mais flexíveis, produzir uma menor margem de erro e não depender 

exclusivamente do conhecimento de um grupo reduzido de pesquisadores. 

Após a localização de pesquisas consideráveis dentro deste contexto, fez-se uma revisão 

destas, como fase de qualquer projeto ou relatório de pesquisa. Neste trabalho, onde a bibliografia 

tem papel importante, adotou-se então outra etapa utilizando-se a mesma, a análise bibliográfica. 

Mais especificamente, esta tem o intuito de analisar as metodologias que foram utilizadas pelos 

pesquisadores autores dos artigos escolhidos para transposição de dados socioeconômicos para 

limites naturais em suas áreas de pesquisa. 

Procurando estabelecer uma métrica, a partir daí preocupou-se em estabelecer critérios 

metodológicos para análise e avaliação das metodologias utilizadas por cada pesquisador. Estes 

critérios basearam-se em diferentes pontos que contribuíssem para a escolha ou produção de uma 

metodologia de transposição de dados socioeconômicos sobre limites naturais, no caso a Bacia 

Hidrográfica.  Como resultado espera-se que as técnicas metodológicas escolhidas possam ser 

aprimoradas para ter aplicabilidade em recortes distintos e abrangência nacional em futuros 

trabalhos dentro desta linha de pesquisa. 

Estabeleceram-se assim os seguintes critérios de análise para cada metodologia: 

1. Disponibilidade dos materiais utilizados.  

Este critério para avaliação de cada metodologia refere-se aos materiais que cada uma destas 

utilizaram para realização do trabalho. Dentro disso, avalia-se o fácil acesso a estes materiais, o 

custo, se possuem fonte segura e a informação sobre o conteúdo material (metadados). 

2. Abrangência dos materiais utilizados. 

Dentro do critério de avaliação da abrangência dos materiais utilizados, procura-se saber a 

cobertura destes materiais, no caso se cobrem todo o território nacional ou que parte dele. 

3. Nível de observação (escala). 

Quando refere-se ao nível de observação da metodologia aplicada, procura-se identificar se 

este nível é apenas local, regional ou nacional. O que faz toda a diferença para um dos próximos 

critérios, flexibilidade e limitação. 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos   8 

 

4. Atualidade / Série histórica. 

Ao avaliar este critério há a intenção de saber se a determinada metodologia possibilita a 

produção de resultados em diversos momentos, para produção de estudos de tendência e 

recuperação. 

5. Flexibilidade e limitações. 

A flexibilidade e limitação de cada metodologia é um ponto importante nesta análise. A 

partir do grau de flexibilidade, a metodologia poderá ser aplicada a um maior número de trabalhos, 

dos mais diferentes tipos. No caso da Bacia hidrográfica, uma metodologia flexível com o menor 

número de limitações poderia ser aplicada a diferentes bacias do território nacional, independente 

de sua forma ou localização e muitas vezes de tema socioeconômico envolvido na pesquisa, 

produzindo assim resultados confiáveis. 

6. Resultados alcançados. 

A partir dos resultados alcançados em cada estudo, podemos analisar a eficácia de cada 

metodologia. Mesmo que uma delas não se sobressaia dentro na análise realizada aqui, concluindo-

se sua limitação, não deve-se desprezá-la caso em seu estudo de origem tenha realizado o papel para 

qual foi destinada. 

 Assim, a partir de uma tabela (exemplo abaixo), contendo cada um destes critérios, cada 

metodologia será analisada, onde será detalhada cada característica, para que após seja comparada 

uma com as outras e finalmente eleger a que se sobressai dentro do que foi avaliado.  

Tabela 1 – Exemplo de tabela para análise das metodologias 

Critérios de Análise Metodologia 

Disponibilidade dos materiais utilizados  

Abrangência dos materiais utilizados  

Nível de observação (escala)  

Atualidade / Série histórica  

Flexibilidade e limitações  

Resultados alcançados  
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4.0- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

A partir dos critérios já pré-estabelecidos na metodologia, iniciou-se uma análise de cada 

artigo consultado para realização da presente pesquisa. Utilizando a tabela anteriormente 

apresentada, cada metodologia foi avaliada e por fim analisado seus resultados. 

4.1- Estabelecimentos de critérios 

Alguns critérios estabelecidos foram desmembrados em outros sub-critérios para facilitação 

da análise, a partir daí receberam pesos para que ao término da análise sejam comparados os 

resultados finais de cada metodologia, podendo assim realizar uma melhor avaliação. Os valores 

dos pesos variam de acordo com os benefícios ou maior relevância, ou seja, no quesito “acesso” aos 

materiais, a opção “fácil” recebe maior peso (valor 3), já que é uma característica que contribui para 

os pontos positivos da metodologia e a de menor peso (valor 1) é dada a opção difícil e assim 

sucessivamente. Vale ressaltar que em quesitos com apenas duas opções, no caso “sim e “não” 

foram estabelecidos o valor 1 e valor 0. 

• Disponibilidade dos materiais utilizados: 

o Acesso: fácil (peso 3) – restrito (peso 2) – difícil (peso 1) 

o Custo: baixo (peso 3 ) – mediano (peso 2) – alto (peso 1) 

o Fonte segura: sim (peso 1) – não (peso 0) 

o Metadados: sim (peso 1) – não (peso 0) 

• Abrangência dos materiais: 

o Território nacional: sim (peso 1) – não (peso 0) 

• Nível de observação  

o Escala: local (peso 1) – regional (peso 2) – nacional (peso 3) 

• Atualidade / Série histórica 

o Possibilita produção de séries históricas? Sim (peso 1) – Não (peso 0) 

• Flexibilidade e limitações 

o Possui flexibilidade de aplicação? Sim (peso 1) – Não (peso 0) 

o Possui limitações? Sim (peso 0) – Não (peso 1) 

• Resultados alcançados 

o Alcançou o resultado esperado? Sim (peso 1) – Não (peso 0) 
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4.2- Avaliação das metodologias pesquisadas 

No primeiro artigo analisado, Integração de variáveis socioeconômicas em unidades 

ambientais, o caso da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (CRUZ, 

NOGUEIRA & ROCHA, 2003), elaborou-se uma tabela, porem durante a realização desta 

percebeu-se uma dificuldade relacionada a determinadas características do trabalho. No primeiro 

critério, disponibilidade dos materiais utilizados, podemos verificar a utilização de diversos tipos 

de ferramentas2 na confecção e aplicação da metodologia, são eles (em conjunto à sua forma de 

utilização no presente artigo): 

• Imagens de satélite – Landsat 7 ETM+; 

• Software para processamento de imagens – SPRING (sem especificação de versão); 

• Software para geoprocessamento de dados – ArcView (sem especificação de versão); 

• Seleção e construção de varáveis socioeconômicas – Excel (sem especificação de versão); 

• Mapa temático de uso e cobertura do solo; 

• Dados censitários do censo 2000 do IBGE. 

 

Assim, a dificuldade encontrada pode ser vista já neste primeiro critério, dentro do quesito 

acesso. Das seis ferramentas utilizadas, cinco são de acesso fácil, muitas vezes gratuitos ou que 

podem ser utilizadas em locais de fácil acesso, porém o software ArcView é uma ferrramente de 

acesso restrito, já que é preciso adquirir a licença para sua utilização e poucos são os lugares de 

acesso ilimitado que possuem esta ferramenta disponível. Visto isso, a partir daqui, e em todos os 

critérios e sub-critérios (quesitos) foi utilizada a qualificação por maioria para formação de uma 

tabela generalizada, ou seja, no caso deste quesito acesso, na análise deste artigo, por 5 das 6 

ferramentas utilizadas serem classificadas como de acesso fácil, poderemos verificar que na tabela 

sua classificação no critério disponibilidade dos materiais utilizados e sub-critério acesso estará 

qualificada como fácil recebendo o peso correspondente. 

Partindo para o segundo quesito no primeiro critério, o custo, usou-se do mesmo método, as 

imagens de satélite, o software SPRING, o mapa temático de uso e cobertura do solo e os dados 

censitários do censo de 2000 são disponibilizados de forma gratuita a quem necessitar destas, no 

caso do programa Excel, apesar de haver a necessidade de compra da licença do pacote Office do 

Windows, pode considerar-se custo baixo quando faz-se o cruzamento entre custo e acesso, já que 

                                                           
2
 As descrições sobre cada uma das ferramentas apresentam-se exatamente da forma encontrada em seus artigos, 

demonstrando assim possuírem ou não informações detalhadas ou suficientes sobre cada uma. 
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este programa é encontrado facilmente em locais de acesso livre, como escolas, universidades, 

centros de tecnologia públicos e etc. Mais uma vez, resta-nos apenas o software ArcView onde é 

necessária compra de uma licença para utilização, apresentando um custo alto para um civil, porém 

sendo mais facilmente adquirida por instituições, como universidades, centros de pesquisa e 

empresas, onde o usuário pode encontrar acesso ou não, custo ou não. Mais uma vez, utilizou-se a 

opção de classificação majoritária para definição do peso, sendo assim, custo baixo. 

As fontes utilizadas na pesquisa foram consideradas seguras, porém o dado artigo não 

apresentava metadados3. Passando para o critério Abrangência dos materiais, tem-se a opção se 

estes abrangem todo o território nacional, assim concluiu-se que as ferramentas utilizadas podem 

ser encontradas em boa parte do país, principalmente por muitas estarem disponíveis na internet. 

Um outro ponto importante analisado é o nível de observação ou escala do trabalho, onde o este 

artigo, classifica-se generalizadamente como local. Porem vale a pena ressaltar que grosseiramente 

poderia também ser considerado de nível regional, dada a importância da Baía de Guanabara e da 

cidade do Rio de Janeiro em sua região, sendo estudados não apenas por pesquisadores  e 

instituições locais. 

O próximo critério refere-se à atualidade / série histórica. No caso deste trabalho e sua 

metodologia, podemos considerá-la apta à realização e produção de séries históricas, visto que a 

aplicação de metodologias para transposição de dados socioeconômicos utilizando limites naturais, 

neste caso a Bacia Hidrográfica da baía de Guanabara, permite isto, já que dificilmente sofrerá 

mudanças drásticas em seus limites. O que também pode ser adicionado ao próximo critério, 

flexibilidade e limitações, pois sendo assim pode ser considerada uma metodologia flexível ao 

trabalhar com limites que se mantêm por mais tempo ou  dificilmente se modificarão. 

Além do fator da área de aplicação, o critério flexibilidade e limitações analisou a 

metodologia em si, nesta, fez-se o cruzamento entre pixels4 e dados populacionais, onde o total 

variante foi relacionado à classe de ocupação e a unidade político-admnistrativa, o que é passível de 

realização em outros locais semelhantes, levando em conta a presença destes dados em outras 

regiões do país. 

                                                           
3 De acordo com SANTOS (1997), Metadados são informações sobre os dados que estabelecem o contexto para a 
utilização dos dados, dando-lhe significado, ajudam o usuário a localizar os dados que necessitam, a compreender e 
interpretar esses dados, assim a como especificar adequadamente suas consultas. 
4 De acordo CROSTA (1993), as imagens de sensoriamento remoto são constituídas por um arranjo de elementos sob a 
forma de uma malha ou grid. Assim, cada célula desse grid é chamada pixel, derivado do termo inglês “picture 
element”. 
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O último critério analisado foi os resultados alcançados pela metodologia aplicada/criada. 

Mesmo que o determinado método não seja eficiente para aplicações futuras em outros níveis ou 

áreas, o que busca-se aqui neste presente trabalho inicialmente é avaliar cada metodologia dentro de 

seu artigo de origem, ou seja, avaliar se as expectativas foram alcançadas, se obteve-se resultados 

esperados ou consideráveis para a pesquisa corrente. No caso, desta primeira metodologia avaliada, 

o artigo apresenta informações insuficientes sobre os resultados, dando-se apenas a entender em 

algumas partes, porém, mesmo assim, depois de freqüentes análises, foi escolhida a opção que 

estabelece que foram alcançados estes resultados. 

Segue então, abaixo, a tabela com as principais características da primeira metodologia 

avaliada, de forma generalizada (os pesos de cada item podem ser consultados no início deste 

capítulo e os cálculos estarão presentes no final deste). 

Tabela 2 – Tabela de aplicação da análise da primeira metodologia 

Critérios de Análise Metodologia I 

 

Disponibilidade dos materiais utilizados 

Acesso: Fácil /Custo: Baixo / Fonte segura: Sim 

Metadados: Não 

Abrangência dos materiais utilizados Território nacional: Sim 

Nível de observação (escala) Local 

Atualidade / Série histórica Sim 

Flexibilidade e limitações Flexibilidade: Sim / Limitações: Sim 

Resultados alcançados Sim 

  

O segundo artigo avaliado Sensoriamento Remoto como Estratégia Alternativa para 

Distribuição e Mensuração da População – Estudo de Caso do Município do Rio de Janeiro 

(CRUZ, FABER, NOGUEIRA, REIS & ROCHA) se utilizou de ferramentas semelhantes ao 

primeiro, porém não era esperada muita variação já que são ferramentas indispensáveis à realização 

de trabalhos de cunho semelhante. Estas foram: 

• Dados socioeconômicos provenientes do Censo de 2000 do IBGE; 

• Imagens de satélite – Landsat 7, sensor ETMT, ano 2000); 

• Software SPRING 4.0; 

• Software ArcView 3.2. 
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Da mesma forma do artigo anterior, apenas o software ArcView apresenta maior dificuldade 

de acesso e maior custo, assim, pela maioria, foi escolhida a opção acesso fácil e custo baixo para as 

ferramentas utilizadas nesta metodologia. As fontes também foram consideradas seguras, e as 

informações sobre os dados, metadados, mesmo bem restritas, estavam presentes, apesar de serem 

facilmente entendidas apenas por conhecedores do assunto. 

Os materiais utilizados apresentam abrangência nacional, e o nível de observação, local. Neste 

quesito, pode também ser relevante se discutir se esta classificação é a melhor utilizada, já que o 

determinado artigo utiliza como área de aplicação o município do Rio de Janeiro, maior município 

do Estado do Rio de Janeiro e região historicamente de grande importância regional e nacional. 

Ao contrário do artigo analisado anteriormente, este apresenta uma certa limitação referente 

ao mesmo tópico abordado, a área de aplicação. Pelo presente trabalho ter sido aplicado em um 

limite político ao invés de natural, a metodologia pose se tornar ineficaz caso haja mudanças nesta 

limitação. Visto que, mudanças em limites municipais são comuns em muitas áreas do país.   

Analisando os resultados alcançados observamos que no dado artigo fez-se uma validação do 

modelo para demonstrar a potencialidade da metodologia. Pode-se observar que a metodologia 

alcançou os resultados esperados e promete ser adaptável a diversos objetivos e recortes, inclusive 

demonstra aplicando o modelo a um dos exemplos dados. Abaixo a tabela da análise desta 

metodologia: 

Tabela 3 - Tabela de aplicação da análise da segunda metodologia 

Critérios de Análise Metodologia II 
 

Disponibilidade dos materiais utilizados 

Acesso: Fácil / Custo: Baixo / Fonte segura: Sim 

Metadados: Sim 

Abrangência dos materiais utilizados Território nacional: Sim 

Nível de observação (escala) Local 

Atualidade / Série histórica Não 

Flexibilidade e limitações Flexibilidade: Sim / Limitações: Sim 

Resultados alcançados Sim 

 

A terceira e última metodologia analisada está presente no artigo Proposta de Definição de 

Unidade de Análise para Planejamento Urbano, Estudo de Caso: Bacia Hidrográfica do Rio 
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Imboaçú, Município de São Gonçalo – RJ (AZEVEDO, BIDONE, CARIDE, & FERNANDES). 

Neste trabalho observamos um número maior de materiais, diferenciando-se um pouco dos outros, 

como podemos ver na listagem abaixo: 

• Dados do Censo de 1980 e 2001 do IBGE; 

• Para demarcação da área de estudo - Software AUTOCAD 2000 

• Malha digital do município de São Gonçalo 

• Software ArcView 3.2 

• Software MapView 

• Excel 2000 

• Access 2000 

• SAS 8.1 

 

Considerando a presença de softwares como o ArcView 3.2, o AUTOCAD 2000 e o SAS 8.1, 

os materiais desta metodologia foram considerados de acesso restrito e custo alto, mesmo não 

estando em maioria, foram de grande importância para realização deste. Vale comentar sobre o 

programa Access 2000 que faz parte do Pacote Office do Windows junto ao Excel, que apesar de 

também necessitar de compra de licença é mais facilmente encontrado em locais de fácil acesso. 

Também é importante ressaltar que o custo e o acesso são classificados de acordo com parâmetros 

que se baseiam na utilização por um pesquisador graduando ou já graduado, mas que não possua 

acesso à financiamento ou que seja ligado à alguma instituição que possa adquirir tais materiais 

com maior facilidade. 

As fontes foram também consideradas seguras e o dado artigo apresentava metadados, porém 

também com informações restritas. Os materiais utilizados são consideravelmente de abrangência 

nacional e o nível de observação foi considerado local, por trabalhar com uma Bacia Hidrográfica 

de um município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Bacia Hidrográfica do Rio Imboaçú 

em São Gonçalo. 

Ao falarmos sobre produção de séries históricas, podemos considerar esta possibilidade já que 

a metodologia é aplicada a um limite natural com pouca possibilidade de modificação, além disso, 

no próprio artigo presenciamos comparações entre séries históricas do Censo. O que também se 

relaciona com o fator flexibilidade e limitações. Porém podemos citar como uma limitação ser uma 

metodologia um pouco mais complexa do que as outras e a presença de softwares não tão comuns a 
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alguns profissionais de nossa área. Ainda assim, a pesquisa conseguiu alcançar os resultados 

esperados, e em suas conclusões foi defendida a utilização dela em outros tipos de estudos 

principalmente para auxílio na gestão pública e ambiental das regiões utilizadas como área de 

aplicação. 

Tabela 4 - Tabela de aplicação da análise da terceira metodologia 

Critérios de Análise Metodologia III 
 

Disponibilidade dos materiais utilizados 

Acesso: Restrito / Custo: Alto / Fonte segura: Sim 

Metadados: Sim 

Abrangência dos materiais utilizados Território nacional: Sim 

Nível de observação (escala) Local 

Atualidade / Série histórica Sim 

Flexibilidade e limitações Flexibilidade: Sim / Limitações: Sim 

Resultados alcançados Sim 

 

A partir das análises feitas em cada metodologia presente nos artigos trabalhados, pode-se 

realizar os cálculos de acordo com os pesos anteriormente detalhados. Seguem os resultados 

encontrados na tabela a seguir. 

Tabela 5 – Cálculo final dos pesos 

Metodologia 1 Metodologia 2 Metodologia 3 

Peso total =12 Peso total = 12 Peso total = 10 

 

4.3- Avaliação dos resultados 

Por apresentarem semelhança em seus métodos e materiais utilizados, podemos ver que a 

primeira e a segunda metodologia analisadas apresentaram valores de peso total iguais. Apenas 

diferenciando-se na presença de metadados dentro do primeiro critério, onde a metodologia 1 não 

os apresentava ao contrário da metodologia 2; além do critério atualidade e séries históricas, onde a 

metodologia 1 foi considerada passível e a metodologia 2 demonstrou não poder ser utilizada para 

estes fins. 

A terceira metodologia analisada, recebeu um menor peso total comparável as outras duas. 

Isso se deve a utilização de materiais com acesso considerado restrito e valor alto.  
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5.0-  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir dos resultados obtidos pelos pesos dados a cada critério e sub-critério nas tabelas de 

avaliação, podemos perceber que as duas primeiras metodologias analisadas obtiveram peso total 

igual. Apesar disso, não pode-se dizer que ambas seriam igualmente adequadas e apresentariam 

resultados satisfatórios em uma outra utilização. 

 A primeira metodologia, encontrada no artigo Integração de variáveis socioeconômicas em 

unidades ambientais, o caso da Bacia Hidrográfica da Baía de Guanabara, Rio de Janeiro (CRUZ, 

NOGUEIRA & ROCHA, 2003), utilizou-se de materiais freqüentemente utilizados por 

pesquisadores desta área, e foram considerados assim de acesso fácil e custo relativamente baixo. 

Mas o fator importante para se observar dentro desta pesquisa que busca uma metodologia aplicável 

a diferentes áreas, momentos e temas é a possibilidade de flexibilização e produção de series 

históricas. 

A utilização do Mapa Temático de Uso e Cobertura da Terra é um ponto importante para a 

flexibilidade da metodologia. Afinal, torna possível a escolha de qualquer área para aplicação já que 

é dado a cada pixel, dentro das classes reagrupadas, um atributo do total aproximado de pessoas (ou 

outra variável socioeconômica), e esse total varia de acordo com a classe de ocupação e com a 

unidade político-administrativa que ele estiver associado. 

A segunda metodologia presente em Sensoriamento Remoto como Estratégia Alternativa para 

Distribuição e Mensuração da População – Estudo de Caso do Município do Rio de Janeiro 

(CRUZ, FABER, NOGUEIRA, REIS & ROCHA, 2007), também se baseou no Mapa Temático de 

Uso e Cobertura da Terra e apesar do ponto positivo de apresentar metadados sobre seus materiais, 

o que facilita a utilização da metodologia por outros pesquisadores, utilizou como área de aplicação 

um município. Já comentado no capítulo anterior, esta escolha interfere diretamente na 

flexibilização e principalmente na produção de séries históricas, graças a possibilidade de 

modificação sempre presente e característica de limites políticos. 

 Ao analisarmos a terceira metodologia em Proposta de Definição de Unidade de Análise para 

Planejamento Urbano. Estudo de caso: Bacia Hidrográfica do Rio Imboaçú, Município de São 

Gonçalo – RJ (AZEVEDO, BIDONE, CARIDE, & FERNANDES, 2004), além da presença de 

matérias de custo mais alto, acesso mais restrito e não muito utilizados por profissionais da área, 
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apresentou uma metodologia um pouco mais complexa e trabalhosa, e que sai um pouco do 

propósito de utilização de um limite natural, no caso a bacia hidrográfica para sobreposição de 

dados socioeconômicos. Apesar disso é aparentemente flexível e possibilita a produção de séries 

históricas. 

Vale ressaltar que a utilização de metodologias confeccionadas e aplicadas em áreas 

específicas do Estado Rio de Janeiro foi um mero acaso. Na etapa de pesquisa bibliográfica deste 

trabalho, buscou-se e pesquisou-se inúmeros trabalhos, nacionais e até internacionais, que se 

aproximassem do tema escolhido e coincidentemente foram encontrados estes três artigos, que 

escolheram como áreas de estudo ambientes do Rio de Janeiro. 

5.1 – Contribuições 

As pesquisas e análises realizadas nesta pesquisa tiveram como motivação inicial a busca por 

uma metodologia que pudesse ser aplicada a diferentes áreas, dentro de limites naturais, em 

diferentes temas de pesquisas dentro de dados socioeconômicos. Apesar disso, desde o início sabia-

se que esta era ainda uma área carente de produções científicas, com metodologias aplicadas a 

apenas uma área restrita, sem a preocupação em produzir-se uma metodologia padrão, que possa ser 

utilizada nas mais diferentes pesquisas e trabalhos. 

Com a realização deste trabalho, muitos poderão se utilizar deste para a escolha de que 

metodologia utilizar em suas pesquisas e principalmente para unir critérios para a formação de uma 

nova metodologia, baseando-se nos pontos positivos e negativos analisados aqui. 

 A utilização de uma metodologia de transposição de dados socioeconômicos para limites 

naturais é essencial na atual conjuntura mundial. Quando os olhos do planeta voltaram-se à questão 

ambiental, necessitou-se um avanço na Gestão do meio ambiente atrelada á gestão política. 

 Sabemos que a água é um dos recursos naturais mais prejudicados pelo desenvolvimento dos 

países e crescimento da população. E sabemos também que este é um recurso finito e essencial à 

vida humana. A partir daí tornou-se indispensável preocupar-se com ela e administrar formas de uso 

e impactos sofridos. Então, a bacia hidrográfica veio como ator principal dessa Gestão de Recursos 

Hídricos, nada mais correto e necessário do que utiliza-la agora como limite de aplicação de 

estudos, pesquisas e políticas públicas. 
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5.2- Limitações e trabalhos futuros 

A produção desta pesquisa e as análises realizadas aqui são parte inicial de uma pesquisa de 

abrangência maior, onde busca-se a produção de uma metodologia de sobreposição de dados 

socioeconômicos sobre limites naturais, flexível, baseando-se nas feições de Uso e Cobertura do 

Solo e sendo testada em uma ou mais regiões, no caso, bacias hidrográficas. 

 Este trabalho já está em seguimento para sua segunda etapa, como Dissertação de Mestrado 

do curso de Engenharia Urbana da UFRJ, onde busca-se identificar as correspondências entre as 

tipologias de cobertura e uso da terra e variáveis socioeconômicas visando a transposição de dados 

socioeconômicos levantados considerando recortes políticos/operacionais para recortes naturais, no 

caso a bacia hidrográfica para a confecção da metodologia e sua aplicação. Estes trabalhos serão de 

grande importância para a pesquisa em âmbitos ambientais, políticos, econômicos e sociais e 

contribuirão para o desenvolvimento de novas pesquisas e, por que não, de novas metodologias para 

aplicação em diferentes limites, em benefício da academia e da sociedade. 
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