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Este trabalho procurou investigar procedimentos metodológicos para a 

realização de projetos de Planejamento a nível Regional, mais especificamente de 

Zoneamentos. 

A tônica da investigação recai sobre a realização de análises geobiofísicas e 

de comportamento sócio-ecônomico de forma integrada e a conseqüente criação de 

uma base de dados georeferenciados. Esta base de dados tem como unidade de 

acesso uma porção integrada do território denominada unidade da paisagem. 

A partir desta unidade, diversas análises foram realizadas, dentro do ambiente 

de Sistema de Informação Geográfica (SIG), re-alimentando a base de dados com 

novas informações que, por sua vez, foram utilizadas na geração de diagnósticos da 

paisagem. 

Este método de integração visa oferecer uma nova opção de análise territorial 

em relação a forma tradicional, onde os dados geobiofísicos são tratados em 

separado dos dados socioeconômicos e onde não se considera a criação de uma 

unidade homogênea de acesso à base de dados. 

No tocante à classificação temática, o uso da classificação convencional 

através de médias ponderadas com pesos no processo de modelagem em um SIG foi 

substituído pelo uso da classificação fuzzy. Desta forma, buscou-se diminuir a 

propagação de erros, normalmente evidenciada no primeiro processo mencionado. 

A fim de se investigar o método que combina as técnicas de SIG com a 

abordagem integrada do ambiente para fins de zoneamento, a Bacia Hidrográfica da 

Baia de Sepetiba, no Rio de Janeiro, foi utilizada como estudo de caso. Esta é a 

primeira das cinco regiões a serem consideradas no Zoneamento Ecológico-

Econômico do Estado do Rio de Janeiro. 

Através da abordagem desenvolvida neste estudo de caso, espera-se 

contribuir com o desenvolvimento de uma metodologia para elaboração de 



Zoneamentos Ecológicos- Econômicos, através da qual, aspectos relevantes do uso 

dos Sistemas de Informação Geográfica no Planejamento Geoecológico, 

considerando-se simultaneamente informações geobiofísica e sócio-econômicas são 

investigados. 

Com os resultados obtidos pretendeu-se avaliar as vantagens da realização de 

um estudo de gerenciamento a nível regional baseado na análise integrada, bem 

como o grau de contribuição e participação dos Sistemas de Informação Geográfica 

como uma ferramenta para este processo. 
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This work aims at investigating a methodology for the elaboration of Regional 

Planning Projects, more specifically, Zoning Projects. 

The main objective is to analyse geobiophysical as well as socio-economic 

aspects, in an integrated way, in order to create a spatial database, constituted by 

landscape units.  

Using the landscape unit, a number of Landscape Analysis may be performed 

using a GIS environment, which will feed the database with new information. This 

information will then be used in the Landscape Diagnoses Process. 

This integration methodology aims at providing a new contribution to landscape 

analyses, different from traditional methods, where geobiophysical information is 

treated separated from socio-economic information and where the creation of a 

homogeneous unit for landscape access is not considered. 



Furthermore, for the classification process, the use of fuzzy logic is suggested. 

This classification process avoids the propagation error normally caused by the 

conventional Index Overlay Process. 

In order to investigate the methods that combine GIS techniques together with 

Landscape Ecological approach for zoning, the Sepetiba Bay Watershed, in Rio de 

Janeiro, was used as a Case Study. This is the first of the five regions to be 

considered at the Ecological-Economical Zoning of Rio de Janeiro State. 

In this way, the development of a set of methods is being researched in order to 

contribute with Planning Projects, representing and modelling natural and 

anthropogenic phenomena, in the same integrative way as they act in our 

environment. 

 


