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Abstract - The social. economics and environmental problems that arise by the fast and inadequate occupation of the coastal 
1.0nes havc required faster decisions and belter rational usc of the public administration resources. This work shows the 
utilization of Geograpbical Information System IORISI to environmental pla!ming of Rio Grande county, southern Brazil. 
Based on digital thematic maps of geology, soils, vegetation. urban sitcs. legal protection areas and previous knowledgc 
about the ecosystem under consideration, tbe more appropriated areas for agricuhu,...~1 activities, pine and eucalyptus forestry 
and waste disposal were mapped. The suitable environmental conditions and the technical andlor environmental restrictions 
were analysed for each item and then modelled in the computer using the analytical tools of the software. Funhcm'ore, the 
legal protection areas were classified in conservation and preservation categories according to thei r environmental 
characteristics. The resu1!s demonstrntcd the potentiality and feasibility of a Geographical Information System as a powerful 
tool for organi13tion, analysis and decision making on municipal phnning. 

Keywords - Geographical lnfomlation System. Environmental Planning. Coastal Management. 

INTRODUCAO 

Um Sistema de Infonnayoes GeognHicas 
(S IG) pode ser definido como urn "sistema voltado 
it aquisiyao, amilise, armazenamento, manipulayao e 
apresentayao de informayoes referenciadas espacial
mente" (Marble, 1984). 

Os SIG 's surgiram hci mais de tn"!s decadas 
e tem-se tornado ferramentas valiosas nas mais di
versas areas do conhecimento, especialmente a par
tir do final da decada de 80 e inicio da atual, como 
resultado da disseminay3.o dos microcomputadores 
pessoa is com tecnoiogia de baixo custo e alta capa
cidade de processamento. 

As vantagens de sua utilizay3.o adve m da 
velocidade, consistencia e precisao de operayao do 
software, alt!m de seu fone apel0 gnifico na apre
SenlayaO dos resultados. A possibilidade de analisar 
dados baseada em sua ocorrencia espacial e 0 gran
de diferencial de um SIG em relay3.o a outros siste
mas com funyoes semelhantes, atualizando c geran
do novos dados a partir dos ja ex istentes. Entrelan-
10, para a maxima otimizayao de seu uso sao neces
sarios mais do que inveslirnentos em software e 
hardware. Na verdade, urn investimento substancial 
necessita ser direcionado ao desenvoivimento da 

base de dados e a formayao de recursos humanos 
(Eastmann, 1998). Na area de gerenciamento ambi
cntal 0 analistalusuario devera ter urn conhec imento 
abrangente, inter e mUlidisciplinar, ja que as respos
tas do sistema sao aquelas derivadas de sua interpre
tayao. Atualmente 0 usa desses sistemas no planeja
mento ambicntal vern se tomando uma rotina em 
varios municipios do Brasil. 

As pesquisas desenvolvidas na Planicie 
Costeira do Rio Grande do Sui, especialmente a 
panir da decada de 80, proporcionaram urn acumulo 
de dados ambientais os quais vem sendo utilizados 
para 0 planejamento de municipios costeiros. Em 
rel31;:ao it base fisica pode-se citar os trabalhos de 
Villwock (1984), Godolphin (1985), Paim ef al. 
(1987) e Long (1989), que discutiram os aspectos 
relacionados a evoluyao geologico-geomorfoiogica 
desla regiao. No municipio de Rio Grande, as pes
quisas de planejamenlo ambiental inic iaram com 0 

Projeto Lagoa dos PalOS, onde foi realizada uma 
diagnose ambiental da regiao estuarina da Lagoa 
dos Patos e seus entomos (Asmus ef aI" 1985, 
1988a), ut ilizando uma metodoiogia de mapeamento 
baseada em trahalhos desenvolvidos prineipalmcnte 
nos EUA (Brown Jr. et al., 1974) e Espanha 
(Cendrero et al., 1976; Cendrero~ 1989). lnumeros 

I:m J(:SP<:'IO ao ,\lO;O .mb;onIC. cs!e n,unero fo; ""pre"" em papcll>ronqueado 1"" p,<><cSS<' rarc,airncnlC ,se"", de clom (EeFI. 
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outros trabalhos foram sendo desenvolvidos na re· 
giao, testando novas tecnicas e agregando novos co· 
nhecimentos, destacando·se, alem dos ja citados, 
Casella (1994) e Tagliani (1995). Os trabalhos inici
ais utilizando tecnicas de geoprocessamento para 
planejamento ambiental no Sui da Planicie Costeira 
do Rio Grande do Sui foram desenvolvidos por 
Tagl iani (1996, 1997) e Tagliani & Tagliani (1996) 
abordando varios aspectos da questao da cxploralfao 
de areia no municipio de Rio Grande, dentro de urn 
enfoque sistemico. Estes trabalhos deram inicio a 
fonnacyao de urn banco de dados digitais que propi
ciaram 0 desenvolvimento de outros trabalhos de 
planejamento de uso em municipios costeiros do 
Rio Grande do SuI. 

OBJETIVOS 

o objetivo destc trabalho e contribuir para a 
atualizacyao do plano diretor municipal do municipio 
de Rio Grande. RS, no que se refere ao planejamen
to ambiental de usos considerando as necessidades 
mais urgentes e as at ividades mais trad icionais do 
municipio. 

Especificamente pretende-se mapear: 
I. As areas mais adequadas para cult ivos arave is e 

pasto. 
2. Os loca is mais apropriadas para reflorestamento 

de pinus e eucalipto. 
3. As areas de protelfao ambiental. 
4. 0 melhor local para instalalfao de urn aterro sa

nitario. 

METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos propostos, utili
zou-se 0 SIG IORISI como ferramenta de analise e 
as infonnacyoes ambienta is disponive is no banco de 
dados deste sistema. no Laboratorio de Oceanogra
fia Geologica da Uni ve rs idade do Rio Grande 
(FURG). As informalfoes utilizadas incluiram 5 
mapas tematicos em fonnato rasler e 02 arquivos 
vetoriais: 

Arquivos imagem (raster) 

• GeologialGeomorfologia (GEO) 
• Solos (SOLOS) 
• Vegetacyao (VEG) 
• Area Urbana (URBANO) 
• Areas com restrilfao legal de uso (LEGAL) 
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Arquivos vetoriais 

• Estradas asfaltadas (ROADVEC) 
• Limites municipais (LiMITES) 

A metodologia de processamento de cada 
passo sera apresentada atravcs de Ouxogramas du
rante a discussao de cada item logo a seguir. A 
simbologia utilizada nos fluxogramas foi adotada de 
Eastmann (1988): 

ARQUIVO 

arquivos 
imagcm 

ARQUIVO 

arquivos 
veloriais 

ARQUNO 

arquivos de dados 1.:lbullltcs 
~I~ 

As operacyoes sao indicadas escrevendo-se 0 

nome dos modulos acima das setas que conectam os 
arquivos de dados de entrada e saida, em letra mai
uscula, ilalica. Parametros de enlrada importantes 
sao escritos pr6ximos aos nomes dos modulos, em 
caixa baixa e italico (p. ex. , multiplicacyao). 

Apos 0 processamento. utili zo u- se 0 

so ftware SURFER for windows para a cdicyao final 
do mapa de planejamento ambiental. 

RESULTADOS E DlscussAo 

Areas adequadas para cultivos araveis e pasto 

o mapeamento de solos do municipio de Rio 
Grande, realizado por Cunha & Sil veira (1995) mos
trou que os solos do municipio sao rasos, arenosos. 
de media a baixa fertilidade e com restricyOes quanta 
it drenabilidade. Entretanto, alguns tipos podem ser 
manejados para COrrelfaO de fertilidade e drenabili
dade de modo que se tomem aptos para cu lti vos ani
veis e pasto, tais como os Planosolos e Glcis pouco 
humicos. Na legenda do mapa de solos (Sociedade 
Brasileira de Ciencia do Solo) eles correspondcm a: 

I'Ioe4 - PteS - I'Lc6 - HGPel - 11GPe2 - llGPe3 - l1GPe4 - HGPc5 

Os solos mais aptos sao os Gleis pouco hu
mlCOS (HGP). Os planosolos (PL), devido ao seu 
carater solodico, sao menos aptos que os primei ros 
mas ainda assim adequados ao uso proposto. Ass im, 
o trabalho consiste em reclassificar a imagcm SO
LOS e alribuir valores diferenciados (I e 2) as clas
ses que atendem ao objetivo proposto. 

o fluxograma a seguir mostra as fases do 
processamento utilizado, com os nomes dos arqui-



vos temporarios, da imagcm resuhado (SUITSOLO) 
e dos modulos do IDR1SI utilizados em cada passo. 

CUSSOLO -< £DlT 

art'll 

(ho) AREA 
< SOLOS 

A area das novas classes de solos e de 
20432 ha (classe I - Planossolos) e 44304 ha (clas
se 2 - Gleis pouco humieos). Os valores de dados (I 
e 2) agora nao representam mais classes de solo mas 
sim uma classifica9ao de aptidao para eultivos ani
veis e pas to. A nova classe 2 poderia representar 
uma aptidiio med ia e a classe I uma aptidiio medial 
baixa para euhivos aniveis e pasto. 

Areas adequadas para reflorcstamcnto 

A infonna9ao inicial sobre as areas ma ls 
adequadas para reflorestamento de pinus e eucalipto 
pode ser obtida do mapa de solos apos uma anal ise 
previa. Estas eu\turas, tradicionalmente descnvolvi
das na Planic ie Costeira do Rio Grande do Sui, 
suportam muito bem as condi90es de "stress am
bienlal" determinadas pelas condi90es cl imat icas, 
solos arenosos e de baixa fert ilidade (S ilva, 1999). 
Solos com tais caracteristicas no municipio corres
pondem aqueles da classe Podzois Hidromorficos 
(HPdl , HPd2, HPd3, HPd4). 0 tluxograma de 
processamento abaixo mostra os passos utilizados 
para a obten9ao das classes de solo adequadas. 

1 SOLOFLO 1< 

SF < 

v 
ASSIGN 

EDIT 

SOLOS 

Devido as ahera90es climat icas atuais, os 
processos de defla9ao eolica tern-se acentuado pro
vocando 0 avan90 dos mantos de aspersao eoliea 
(sheet sands) sobre as terras baixas dos cordoes li
tonineos adjacentes ao campo de dunas litonineas . 0 
transporte eolico praia-duna e controlado pela mare, 
que oa costa do RS e influenciada pelas condi90es 
meteorol6gicas. 0 fluxo de sedimentos das dunas 
para os mantos de aspersao e destes para a regiao 
dos cordoes litoraneos, da-se na dire9ao SW e pos
sui como controles 0 vento e a chuva. A gera9ao de 
len90is de areia a partir de dunas ocorre tambem nas 
dunas mais antigas localizadas sobre os terrenos 
pleistoeenieos ma is a oeste. A migra9ao do campo 
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de dunas para 0 interior afeta mecani smos de produ-
9ao primaria pelo soterrarnento de banhados e cam
pos liloraneos ba ixos (Tagliani, 1997). 

Assim, e desejave[ tarn bern que as areas 
destinadas a reflorestarnento se localizem sobre os 
mantos de aspersao ativos 0 que solucionaria este 
problema. 

Util izando 0 mesmo procedirnento do fluxo
grama anterior podemos selecionar a partir do mapa 
geomorfol6gico (GEO) as areas de ocorrencia dos 
mantos de aspersao eoliea ativos gerando urna ima
gem temporaria denominada GEOFLO. 

As duas imagerns obtidas ate aqui (SOLO
FLO e GEOFLO) apresentam as eondi90es favora
veis ao uso proposto. Podemos entao cruzar as suas 
informa90es para gerar uma terceira que contenha 
sornente uma area que atenda as duas condi90es 
si rnultanearnente, como mostTado a seguir: 

,--------, 
r---:---. O I'ERu r I SOLOfLO ~ ASSIGN SO LOS 

f LOTMP 1",-"'':''"'''-_ 
multiplica~o -l GEOFI.O ~ ASSIGN GEO 

As duas imagens que foram multiplicadas 
algebricamente sao imagens booleanas, ou seja, to
dos os seus pixels so tern valores 0 e 1 (foi atribu ido 
o valor I para as classes de solos e geomorfologia 
desejadas quando util izou-se os modulos EDIT/ 
ASSIGN). Assim, cada pixel da 1" imagem foi mul
ti plicado pelo pixel correspondente da 2a imagem. 0 
produto desta opera9ao (FLOTMP) possui pixels 
com valor igual a I apenas nos locais que possuem 
o valor I em ambas as irnagens de entrada, ou seja, 
atende a ambas as condi90es desejadas. 

As especies utilizadas para reflorestamento 
tern a caracterislica de urn alto consumo de agua do 
len901 freatico para 0 seu desenvolvimento. Assim, 
e desejavel tambem que as areas destinadas a esse 
uso nao se localizem sobre terra90S lagunares e nem 
cordocs litoni.neos devido a importancia destes am
bientes para a regulagern hidroJogica do ecossistema 
(Tagliani , 1997). 

Atraves da reclassifica9ao da imagem GEO, 
obtemos uma imagem denominada TBA IXAS a 
qual mostra lodas as areas que atendam a esta con
di9ao com urn unico identificador (I). Esta imagem 
representa uma condi9ao desfavonivel ao uso pro
posto, logo, necessitamos saber que areas da ima
gem atendem as condi90es favoniveis (FLOTMP) e 
nao se sitllam sabre areas da imagem TBAlXAS. 0 
modulo CROSSTAB do lOR IS! realiza esse tipo de 
class ifiea9ao cruzada, gerando uma nova imagem 



(FLOTMP2) e apresenta 0 resultado da multiplica
~ao das matrizes: 

Grupos 11 imagem - FLOTMP 21 imagem - TBAIXAS 

1 0 0 
2 1 0 
3 0 1 

A cambina~ao aprescntada pelo grupo 2 
satisfaz ambas as condi~oes necessarias, bastando 
agora reclassifiear esla imagem de modo a rcler 
apenas esle grupo. 

o fluxograma abaixo mostra os passos segui
dos para a obtcncao da imagem final (FLO REST). 

r :o::::;;;;;, C"rnsr~8 
F1.{lIlEST ~ ASstGN I FLOTMPZ I ~ I noTMP I 

I TBAIXAS I.ASstG~· .~ 

A area disponivcl para reflorestamento de 
pinus e euealipto no municipio de Rio Grande c de 
26996 hectares. 

Areas de prote~ao ambiental 

Tagliani (1996) mapeou as areas com restri 
Cao legal de uso no municip io de Rio Grande a 
partir da interprcta~ao da legisla~ao ambiental nas 
tn!s esferas de govemo (federal, estadual e munici
pal), utilizando as tecnicas computacionais do SIG 
lORIS!. A partir deste mapa, e baseado no trabalho 
de Asmus et al. (1988) e Tagliani ( 1997), definiu-se 
2 cmegorias de usa para estas areas: 

Preservacao: inclui areas com expressiva significa
eao ecologica e que devem ficar livres de qualquer 
desenvolvimento e protcgidas de degradaeao. 
Conservac.ii.o: inc lui arcas scm uso atual au onde as 
atividades humanas que ali se desenvolvem tern po
tencial para uso futuro e devem estar eereadas de urn 
born controle mas nao necessariamente proibidas. 

Na categoria Prcserva~ao foram incluidas as 
matas nativas, as dunas vivas e obliteradas, os ba
nhados permanentes, as ilhas menores e a area da 
Estaeao Ecologica do Taim. Na eategoria Conserva
eao incluiu-se as areas das lagoas interiores, uma 
zona-tampao de 500 metros no entomo das mesmas. 
a zona-tampao legal (10 km) da Estaeao Eeologica 
do Taim, a ilha dos Marinheiros. a regiao dos cor
does litoraneos, os banhados temporarios. a drena
gem intennitentc e os recursos hidricos enquadrados 
pel a Funda~iio Estadual de Proteeiio Ambiental 
(FEPAM) em 1995. 

A unica infonnaeao que nao cOllsta do banco 
dc dados exislente e a zona-Iampao de conservaeao 
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dos reservatorios interiores (Iagoas). Para delimitar 
esta area, reclassificou-se a imagem LEGAL de modo 
a separar apenas a categoria "Iagoas interiorcs", 

Para 0 dlculo da zona-tampao de 500 mc
tros no entomo das lagoas realizou-se uma das ope
ralYoes analiticas, denominada "operadores de dis
tancia", por meio do modulo DISTANCE do lORIS!. 
A partir de urn detenninado numero de fei~oes, 0 
modulo calcula uma nova imagem na qual 0 valor 
annazenado em cada celu la e a menor di stancia 
enlre ela e a feieao ma is prox ima. 0 resultado e, 
ponanto, uma superficie de distancias (uma repre
Sentaeao espacialmcnte continua das distancias). As 
lagoas inleriores sao as fe i~oes a panir das quais 
caJcu lou-se a superficie de distancias. Como quere
mos separadamente as lagoas e a zona-tampao pode
remos reclassificar esta superfici e em 2 classes: 
aqueles pixels que cstao entre I e 500 m de distfm
cia das lagoas e aqueles a mais de 500 m: 

o modulo RECLASS foi utilizado porque, ao 
comrin;o ASSIGN, pennite reclassifiear dados em 
fonnalo real, como e 0 caso da imagem de superf1~ 
cie continua de di sl.5.neia LAG-OIST. 

Atraves de urn processo se superposiciio de 
camadas, 0 modulo OVERLAY foi utilizado para 
sobrepor a zona-tampao ao mapa das areas com res
trieiio legal de uso, confonne esquema abaixo: 

I PROT-AMB liss/GN I LEGAL IP1'ERLAY I ZT-LAGOA 

Ap6s operou-se a reclassificaeao desta ima
gem nas duas categorias de uso propostas (Figs. I c 2). 

Areas adequadas para a terro sani tario 

A escolha de uma area apropriada para ins
talalYao de urn aterro san itario deve levar em consi
deralYao aspeclos s6cio-economico-ambientais. 

Uma grande pane do municipio de Rio Gran
de, paniculamlenle as areas urbanas, localizam-se em 
areas baixas, sujeitas a inundaeao freqUente devido a 
proximidade do lenlYol fre:itico, e sobre sedimentos 
arcnosos e penneaveis. Atualmentc sao geradas cerca 
de 100 t/dia de lixo no municipio, que sao acumula
das em urn lixao localizado no bairro Carrciros, adja
cente ao Saeo do Justino no estuario da Laguna dos 
Patos, uma area impropria para este usa e com capa
cidade esgotada de utiliza~iio. 

o primeiro fator a analisar na escolha de 
uma nova area e 0 substrato mais adequado dentro 
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Figura 2 - Mapa das Areas de COllscrva~ao Ambicntal 
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das altemativas ex istentes, com 0 objctivo de mi ni· 
mizar 0 potencial de contam ina<;:ao e dispersao de 
poluentes, e que permita um projeto de inslala<;:ao de 
urn aterro sanitario control ado. Areas elevadas e 
solos impermeave is teriam melhores condi<;:oes para 
o uso proposto. 

As cartas lopograficas de ma ior detalhe 
existentes (D iretor ia do Servi<;:o Geognifico do 
Exercito, escala 1 :50000) apresentam urn intervalo 
de 20 m entre as curvas de nivel. Como 0 municip io 
de Rio Grande tern altitudes medias menores do que 
20 m, a informa<;:ao das areas mais elevadas deve ser 
obtida por oUlres meios. Uma amilise da geologia da 
regiao mostra que as areas mais elevadas correspon· 
dem as barre iras marinhas pleistocenicas (12 a 20 
m). e aos mantos de aspersao desenvolvidos sobre 
eSlas. A evolu<;:ao do perfi l de solo sobre estas uni
dades favoreceu a concentra~ao de argila iluvial em 
urn nivel a mais ou menos 2 m de profundidade 
fonnando uma camada relativamen te impenneavel, 
isolando os aquiferes subjacentes. 

Sob os aspectos em considera~ao, estas seriam 
as melhores areas para a insta la~ao de urn ateITO sani
tario. Uma vantagem adicional na escolha destas areas 
e que estas se localizam a sudocste das areas urbanas. 
Como os ventos predominantes atuam de nordeste para 
sudocstc cSta dire~ao auxiliaria a dispersao dos gases 
gerados para longe das areas urbanas. 

mA 
OVERLAY 
mu/lJplicayAo 

Outro rator resttiti vo diz respeito a prox imi
dade de ambien tes ecolog icamente importantes para 
o equilibrio ecossistemico, lais como os recursos 
hidricos, as dunas, marismas e terra~os lagunares. 
Assim as areas apropriadas devem estar fora dos 
limites das unidades de preserva<;:ao ambiental. Os 
banhados temponirios (terrayos lagunares) sao com
ponentes de produ~ao, consumo e estocagcm impor
tantes para 0 equi librio ambiental em Rio Grande 
(Tagl iani. 1997), e portanto, eSlabeleceu-se uma res
lri~ao de distancia minima de I km destes. 

A distancia em re la~ao as areas urbanas. e 
as condi~oes de accsso sao OUlros fatores que po
dem inviabi lizar a escolha de uma area para 0 usa 
proposto, em fun~ao dos custos elevados de trans
porte e condi~oes precarias de trafegabilidade. 
Condi~oes ace illive is incluem uma distancia maxi
ma de 20 km dos centros urbanos e 3 km das vias 
asfaltadas. 

o nuxograma de processamento a seguir re
sume os passos utilizados para a obten~ao da ima
gem fina l ATESANIT a qual preenche lodas as con
dirroes favociveis e as restri~oes discutidas acima. 

o mapa da Figura 3 mostra a loca liza~ao 

das areas mais adeq uadas para uso agrico la (cu ltivos 
anivcis e pasto), para renorestamento de pinus e 
eucalipto e para a i nsta la~ao de urn aterro sanitario 
no municip io de Rio Grande. 
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Mapa integ rado de planejamento ambiental 

Com 0 objelivo de facililar visualmenle a 
correla~ao espacial entre as areas adequadas a cada 
uso considerado, gerou~se uma mapa que agrupa 
lodas as infonna~oes oblidas (Fig. 4). 

As 4 imagens fi nais correspondenres a cada 
usa ana lisado sao: 

SUITSOLO ~ rem 2 classes: 
I. aptidiio media/baixa 
2. aplidao media 
FLOREST ~ tem I classe com idenlificador I 
PROT~AMB ~ lem 18 classes: 

PRESERVACAO CONSERVA<;AO 

1. Banhados permanenles 7. Lagoas inleriores 

2. Mata nativa 8. Zona lampao das lagoas 

3. Dunas vivas 9. Zona tampao do Taim 

4. Dunas ObIileradas 10. IIha dos Marinheiros 

5. IIhas menor&s 11. Cord6es litorimeos 

6. Estayao Ecol6gica do Taim 12. Banhados temporarios 

Recursos Hldricos (FE PAM) 

13. Classe especial 

14. Classe 1 

15. Classe 2 

16. Classe A 

17. Classe B 

18. Classe C 

ATESAN IT ~ tem I classe com identificador I 

Como dcseja~se que lodas as classes de pla~ 
nejamento apare9am diferenciadas no mapa final, 
reclassificou~se apenas as imagens SU ITSO LO 
(classel - 19, classe2 - 20) FLOREST (classel -
21) e ATESAN IT (classe I - 22) que possuem menor 
numero de classes, mantendo~se as classes origi nais 
da imagem PROT-AMB (de 1 A 18). 

Para compor 0 mapa final (Fig. 4) uti l izou~ 

se 0 modulo OVERLA)' (op~ao cover) suceSSlvas 
vezes confonne sequencia abaixo: 

I FLORESTI 
I SV'TSDLD I 

i TMPI 

.1 TMP2 I 
·1 I AmAN'T I FINAL I PROT-AMB I 

CONSIDERAC;OES FINAlS 

o aumento populacional , a consciencia ambi~ 

ental crescente e a exigencia de uma melhor qualida~ 
dc de vida pela popula~ao tcm exigido dos govemos 
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mUnicipais uma maior agi lidade e utiliza9ao mais 
racional dos recursos publ icos. A complexidade da 
adminislT3~ao publica c resultado da i nterdisci pli na~ 

ridade de suas a~Oes, scjam culturais, economicas, 
ambienlais, sociais ou politicas, advindo dai a neces~ 
sidade de um plancjamento de uso integrado e com 
enfoque sistemico. 

o grande avan90 da infonnatica nos uhimos 
anos tern gerado lecnologias excelentes, a custos 
cada vez menores, capazes de auxil iar efelivamente 
os govcrnos no alend imento dessas demandas, como 
e 0 caso dos sistemas de informa90es gcograficas 
(S!G's). Neste trabalho utilizou-se 0 SIG lOR IS! 
para 0 processamento das informa90es, porem, ex is~ 

Ie atualmente no mercado uma gama variada de 
op90es que podem ser ut ilizadas, inclus ive de fabri~ 

ca~ao naciona l. Estes sistemas constituem-se em 
ferramenlas poderosas e ageis para organiza9ao, 
consistencia, anal ise e atualiza9ao de dados, poden
do conlribuir de fomla efel iva para a lomada de 
decisao pelos planejadores. 

A apl ica9ao dos recursos disponibilizados 
por eSla lecnologia na soiu9ao de problemas prali· 
cos, como os apresenlados neste trabalho, e uma 
fonna de demonstrar a sua potencial idade e v iab i l i ~ 

dade dos investimentos necessarios em recursos 
humanos e tecnicas modemas de planejamenlo. 
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