
ANÁLISE DA URBANIZAÇÃO NA ÁREA MANANCIAL DA REPRESA GUARAPIRANGA 

ATRAVÉS DE TÉCNICAS DE GEOPROCESSAMENTO E IMAGENS DE 

SENSORIAMENTO REMOTO 

1. Introdução 

A intensificação da crise hídrica que o estado de São Paulo enfrenta desde o início de 2014 

e a queda do percentual de volume armazenado pelo Sistema Cantareira para 5,1% em 

janeiro de 2015 (COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2015) confirmam a necessidade de adoção de ações preventivas e corretivas em todos os 

sistemas de captação de água do estado a fim de evitar uma escassez ainda maior nos 

próximos anos. Nesse ínterim o presente estudo se inscreve no contexto da ocupação e uso 

do solo em áreas de mananciais com enfoque na Bacia do Guarapiranga e tem como 

principal instrumento de análise o geoprocessamento.  

A Represa Guarapiranga localiza-se a sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP), há dez municípios inseridos parcialmente em sua bacia e ela abastece pessoas 

que vivem nas regiões de Santo Amaro, Campo Limpo, Morumbi, Butantã e Taboão da 

Serra. Seus principais tributários são os rios Embu-Mirim, Embu-Guaçu, Itaim e Caulim e os 

córregos Itupu, Guaviritupa, Rio Bonito e São José (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2005). 

A represa apresentou, em março de 2015, 84,3% de volume armazenado (COMPANHIA DE 

SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015) e esse ano tornou-se a 

principal fonte de abastecimento de água da RMSP, pois em 2014 atendia 3,9 milhões de 

pessoas e passou a atender, em 2015, 5,9 milhões de pessoas, enquanto o Cantareira que 

abastecia 8,8 milhões de moradores, atende hoje 5,6 milhões (VEJA, 2015). 

Entretanto, a qualidade e quantidade de água da Represa Guarapiranga encontram-se 

comprometidas devido à ocupação irregular do solo na região. Isso ocorre porque o 

adensamento populacional provoca, além da poluição das águas causada por despejos de 

esgoto e poluição difusa, aumento da erosão do solo em razão da perda de cobertura 

vegetal, que por sua vez, é responsável pela ocorrência de assoreamentos próximos aos 

mananciais (SÃO PAULO, 2008).  

Essa poluição deve ser controlada para evitar doenças e epidemias. Ademais, quanto mais 

poluída a água se encontra, o custo de seu tratamento torna-se significativamente maior. O 

gasto para tratar 1 milhão de litros de água do Sistema Guarapiranga, por exemplo, foi de 

R$ 23,21 em 1998 para R$ 54,03 em 2003, o que representa 133% de aumento (SÃO 

PAULO, 2008). E nos últimos meses, foi realizado pela Companhia de Saneamento Básico 

do Estado de São Paulo (SABESP) um investimento de 76,5 milhões de reais no aumento 

da capacidade do tratamento de água do Sistema Guarapiranga (VEJA, 2015). 



A urbanização chega até as áreas ambientalmente frágeis como as Áreas de Preservação 

Permanente (APP), o que traz graves consequências à produção de água. Há anos, o 

controle da proliferação de loteamentos clandestinos e ocupações irregulares é um desafio. 

A área tornou-se efetivamente ocupada na década de 70, e consequentemente, foi a partir 

deste período que surgiram os problemas socioambientais. Em vista disso, foram criadas as 

Leis Estaduais 898/75, 997/76 e 1.172/76 que delimitaram as áreas de proteção aos 

mananciais e fixaram categorias e limites para a ocupação populacional. Contudo, as 

normas de ocupação estipuladas por estas leis não foram devidamente respeitadas, a 

população na região que em 1980 era de 332.064 habitantes chegou a 548.370 em 1991 

(SÃO PAULO, 2008), o que comprova que os problemas de moradia da cidade 

ultrapassavam as questões legais. Em 1997 foi decretada a Lei Estadual 9.866/97 que 

definiu três tipos de Áreas de Intervenção para mananciais que são as Áreas de Restrição à 

Ocupação (ARO), as Áreas de Ocupação Dirigida e as Áreas de Recuperação Ambiental 

(ARA) e também indicou a criação de leis específicas condizentes com a situação 

socioeconômica e ambiental de cada um dos mananciais. Atendendo a ela, foi apresentado 

em 2006, um estudo sobre as particularidades da Bacia do Guarapiranga, que foi 

transformado em na Lei Específica da Área de Proteção e Recuperação da Guarapiranga – 

a APRM Guarapiranga (Lei Estadual nº 12.233) e em 2007 foi criado o Decreto Nº 

51.686/2007 que regulamenta os dispositivos da APRM Guarapiranga, ou seja, define 

especificamente quais são as Áreas de Intervenção dela. 

Em 2005, foi realizado o Diagnóstico Socioambiental Participativa da Bacia do Guarapiranga 

pelo Instituto Socioambiental (2005). Com o apoio de outras instituições o estudo atualizou 

dados de 1996 e apresentou qual era a situação da bacia em 2003 com as variáveis: uso do 

solo, população residente, saneamento, qualidade da água, mineração e áreas protegidas 

(INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2005), além disso, demonstrou, entre outras, que: 

 42% das áreas com sérias e severas restrições a ocupação na região apresentam 

aptidão física ao assentamento urbano; 

 54% da expansão urbana, entre 1989 e 2003, foi em áreas com sérias e severas 

restrições à ocupação; 

 37,7% das APPs estão ocupadas.  

É, pois, com base neste contexto, que se insere a necessidade de melhorar as 

políticas/ações de monitoramento da ocupação do solo da região, mas, para garantir a total 

eficácia deste fim, é necessário que existam documentos claros e objetivos que ilustrem a 

situação atual.  

O geoprocessamento é um potencial mecanismo para a análise da ocupação do solo da 

região e geração de novas informações sobre o assunto, uma vez que dispõe de 

ferramentas matemáticas e computacionais, das geotecnologias e dos Sistemas de 



Informação Geográfica (SIG) que possibilitam a manipulação conjunta de diversos tipos de 

dados e elaboração de análises espaciais de maneira ágil e acessível. É uma ciência que se 

torna cada vez mais importante por ser capaz de atender as necessidades de diversas 

áreas profissionais como os segmentos da saúde, do transporte, da logística, da 

administração pública, da engenharia, do marketing (geomarketing), do meio ambiente, 

entre outros.  

1.1. Objetivos 

O objetivo principal deste trabalho é criar um conjunto de mapas que permitam uma análise 

objetiva do quadro do crescimento urbano na área manancial da Represa Guarapiranga, 

que auxilie no planejamento de ações preventivas e corretivas sobre a ocupação irregular 

desse manancial, de modo a minimizar ou evitar o comprometimento da produção de água 

deste reservatório. 

Os objetivos específicos são: 

 delimitar o contorno da Represa Guarapiranga; 

 identificar a Faixa de Preservação Permanente definida no Decreto Nº 51.686/2007 

utilizando as imagens orbitais de 2007 e 2010 disponibilizadas pela Empresa 

Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA);  

 identificar as ARO definidas pela Lei Estadual 12.233/2006 e pelo Decreto Nº 

51.686/2007;  

 gerar mapas de uso e ocupação do solo baseados em imagens de sensoriamento 

remoto de 2000, 2007 e 2010; 

 criar mapas de uso e ocupação do solo baseados em dados dos Censos 

Demográficos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 2000 e 2010;  

 elaborar mapas que representem as regiões onde há conflito entre uso e ocupação 

do solo e as regiões estabelecidas como ARO pela Lei Estadual 12.233/2006 e pelo 

Decreto Nº 51.686/2007;  

 analisar expansão urbana na região entre 2000 e 2010;  

 analisar os mapas de conflito. 

 

1.2. Justificativa 

Já existem estudos focados na análise da qualidade da água da Represa Guarapiranga, que 

relacionaram o problema com o uso do solo da região, como Richter et al. (2007) que 

avaliaram o grau de contaminação do reservatório entre 2002 e 2003 e concluíram que ele 

sofreu significativa contaminação de suas águas, em consequência das atividades 

antrópicas em seu entorno. E Baltrusisi e Ancona (2006) ao avaliarem os impactos do 



Programa de Recuperação Ambiental e Urbanização na área da bacia da represa afirmam 

que “a ocupação na área de proteção ambiental da represa do Guarapiranga apresenta 

condições de precariedade, tanto para o ambiente construído como para a preservação do 

meio-ambiente.”.  

O Diagnóstico Socioambiental Participativa da Bacia do Guarapiranga (INSTITUTO 

SOCIOAMBIENTAL, 2005) também foi um estudo importante, pois sintetizou o quadro de 

ocupação e uso do solo na região do Sistema Guarapiranga através de gráficos e mapas. 

Porém, passaram-se 10 anos e, como a represa está localizada no meio da cidade de São 

Paulo, a demografia da região pode ter mudado demasiadamente. Em vista disso, nota-se 

que a elaboração de imagens, mapas e gráficos explícitos e com enfoque na ocupação e 

uso do solo da região da Represa Guarapiranga é importante. 

Outro fator relevante está no aprendizado e uso do geoprocessamento, dado que há um 

vínculo cada vez maior entre ciência e mercado e que em nosso país, uma quantia 

considerável de empresas e instituições de pesquisa possuem laboratórios de 

geoprocessamento como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o IBGE, a 

SABESP, a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebrás), e 

diversas faculdades, por exemplo, a Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), a 

Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), a 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), entre outras. 

 

2. Metodologia e Desenvolvimento da Pesquisa 

Este projeto de pesquisa será desenvolvido no Laboratório de Geotecnologias da Escola de 

Engenharia localizado no Prédio 4 do Campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, onde estarão disponíveis todos os elementos necessários (computadores, 

softwares, imagens, dados geoespaciais, etc.). A seguir são descritas as etapas do projeto. 

2.1. Revisão da Literatura 

A revisão da literatura objetivará a busca por estudos anteriores sobre a ocupação do solo 

na região da Represa Guarapiranga, além do estudo da Lei 12.233/2006 (Lei Específica do 

Guarapiranga/APRM Guarapiranga) e do Decreto Nº 51.686/2007 (Decreto que regulamenta 

dispositivos da Lei estadual n° 12.233/2006, inclusive, define a Faixa de Preservação 

Permanente na margem do reservatório).  

2.2. Estudo de conceitos básicos de Geoprocessamento 

Consiste no estudo de conceitos básicos utilizados no geoprocessamento como geodésia, 

elipsoide, geoide, sistemas de projeção, sistema de coordenadas planas (UTM), sistema de 

coordenadas geográficas, datum, Sistemas de Referência de Coordenadas (SRC), 



georreferenciamento, mosaico de cenas, Sistemas de Informações Geográficas (SIG), 

estrutura de camadas em um SIG, imagens vetoriais e matriciais, Processamento de 

Imagens, mapas temáticos, uso de imagens de sensoriamento remoto e imagens da Shuttle 

Radar Topography Mission (SRTM), entre outros. 

2.3. Estudo do software QGIS 

O software QGIS é um SIG gratuito no qual o usuário pode realizar analises combinando 

mapas e bancos de dados georreferenciados. É um projeto oficial da Open Source 

Geospatial Foundation (OSGeo) e é multiplataforma, pois funciona em Linux, Unix, Mac 

OSX e Windows (COMUNIDADE QGIS BRASIL, 2015).  As ferramentas do QGIS que 

podem ser úteis para este estudo e que serão aprendidas são: adicionar camadas vetoriais 

e matriciais (raster), georreferenciar e criar mosaico de cenas para elaboração dos mapas 

da região de estudo (ex.: mapa de contorno da Represa Guarapiranga); criar, editar, 

selecionar e consultar feições; editar e consultar tabelas de atributos (ex.: criar os mapas 

baseados em dados do IBGE); elaborar zonas de influência (buffers) para a geração dos 

mapas temáticos, principalmente os de conflito (ex.: delimitar as Faixas de Preservação 

Permanente), entre outras. 

2.4. Obtenção de imagens e dados estatísticos 

As imagens orbitais necessárias para elaboração deste estudo foram fornecidas 

gratuitamente pela EMPLASA e estão disponíveis na Biblioteca da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie. As imagens de Sensoriamento Remoto podem ser obtidas 

também de forma gratuita no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). Os 

dados estatísticos necessários como, por exemplo, população da região, serão coletados no 

site do IBGE também gratuitamente. 

2.5. Delimitação das Áreas de Restrição à Ocupação 

A Faixa de Preservação Permanente da margem do reservatório é a “faixa de 50 metros de 

largura, medidos em projeção horizontal, a partir da linha de contorno correspondente ao 

nível máximo do reservatório.” (SÃO PAULO, 2007). Através das tecnologias SIG esse 

território pode ser representado e analisado. Serão sobrepostas no QGIS duas camadas da 

represa, sendo uma vetorial e uma matricial. A matricial será composta pelas imagens de 

satélite (disponibilizadas pela EMPLASA) da região da represa e a vetorial consistirá no 

desenho do contorno da mesma. Com a aplicação da ferramenta buffers será feita no 

contorno desse desenho uma zona de influência de 50m, essa delimitação será importante 

para analisar se há infrações do Decreto 51.686/2007 e da Lei 12.233/2006. 

2.6. Geração de Imagens sobre Uso e Ocupação do Solo 

A localização das áreas urbanizadas será feita de três maneiras, por sensoriamento remoto, 

classificação supervisionada e análise de dados do Censo do IBGE. 



2.6.1. Sensoriamento Remoto 

Sensoriamento Remoto consiste na obtenção de imagens através de sensores que 

detectam a quantidade de energia enviada ou refletiva por objetos (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO, 2015, p. 23). De acordo com o comprimento de onda de 

cada sensor, as imagens obtidas são separadas em várias bandas, a combinação dessas 

bandas podem gerar imagens que destaquem as características adequadas as 

necessidades do usuário. Nesse estudo, serão combinadas bandas do instrumento 

Thematic Mapper (TM) do satélite Land Satellite (Landsat), obtidas no site do INPE, dos 

anos de 2000, 2007 e 2010, de forma a obter imagens que destaquem o uso do solo e 

expansão urbana. Segundo Foresti (1987) a combinação que resulta nesse tipo de imagem 

é a das bandas 5, 4 e 3 nas cores Red, Green e Blue (RGB).  

2.6.2. Classificação supervisionada 

A classificação supervisionada permite que padrões e objetos homogêneos sejam 

destacados em uma imagem através da extração de informações de amostras dela. Ela será 

útil neste trabalho pois possibilitará a classificação de regiões da imagem em lugares onde 

há água, vegetação, expansão urbana, solo exposto, etc. Portanto, no QGIS serão colhidas 

amostras com essas características das imagens e ele retornará uma nova camada com 

essas regiões bem definidas por outras cores.  

A EMPLASA disponibiliza para a instituição, de forma gratuita, imagens orbitais de 2007 e 

2010. Devido a isso, a classificação supervisionada será feita com as imagens desses anos 

e consequentemente os mapas de expansão urbana descritos nos próximos itens e o 

sensoriamento remoto descrito no item anterior também serão feitos com imagens desse 

período para que haja maior coerência nos resultados finais.  

2.6.3. Censo do IBGE 

No site do IBGE estão disponíveis as informações dos Censos Demográficos realizados no 

Brasil desde 1991. Esses levantamentos foram feitos dividindo unidades territoriais 

conhecidas como “setores censitários” que abrigam aproximadamente 1000 famílias e 

contém dados úteis para este trabalho. Portanto, serão coletados dos censos de 2000 e 

2010 dados como número de habitantes, quantidade de residências, quantidade de 

domicílios que possuem abastecimento de água e quantidade de domicílios que possuem 

coleta de esgoto. Em seguida, esses dados serão transferidos para o QGIS e através de 

suas ferramentas de edição de tabelas, edição de vetores, seleção de feições e filtros, 

mapas comparativos entre 2000 e 2010 serão elaborados. Foram escolhidos os censos de 

2000 e 2010 por proporcionarem a comparação de uma década e por serem os censos com 

datas mais próximas às datas das imagens disponibilizadas pela EMPLASA. 

 



2.7. Elaboração de mapas de conflito: Ocupação x ARO (2007 e 2010) 

Elaboração de mapas que apresentem as regiões conflitantes entre ocupação e as Áreas de 

Restrição a Ocupação (ARO). Estes mapas serão elaborados à partir dos dados coletados e 

mapas gerados nos itens anteriores. 

2.8. Elaboração de mapas de expansão urbana entre 2007 e 2010 

Elaboração de mapas que apresentem uma comparação entre o quadro da expansão 

urbana entre 2007 e 2010.  

2.9. Análise dos resultados 

Após concluir todos os mapas dos itens anteriores será feita análise e interpretação dos 

mapas de conflito e de comparação entre a ocupação nos anos 2007 e 2010, e dos mapas 

elaborados com os dados do IBGE entre 2000 e 2010.  

3. Cronograma 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão da Literatura X X X X                 

Estudo do software QGIS   X X X X X X X X X     

Obtenção de imagens e dados   X                     

Delimitação do contorno da Represa 
Guarapiranga 

    X                   

Delimitação das Áreas de Restrição à Ocupação 
(ARO) 

    X X                 

Localização de áreas urbanizadas: Geração de 
mapas de Sensoriamento Remoto 

      X X               

Localização de áreas urbanizadas: Geração de 
mapas por Classificação supervisionada 

        X X             

Localização de áreas urbanizadas: Geração de 
mapas com informações do Censo do IBGE de 
2000 e 2010 

          X X           

Elaboração de mapas de conflito nas ARO              X X         

Análise e interpretação dos mapas de conflito nas 
ARO 

              X         

Elaboração dos mapas de expansão urbana entre 
2007 e 2010 

              X X       

Análise e interpretação dos resultados obtidos 
através de todos os mapas criados anteriormente 

                X X     

Produção de artigo para congresso                   X X X 

Redação e entrega do relatório final                     X X 
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