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RESUMO 
 
 
 
A determinação do potencial poluidor de indústrias é um importante instrumento para o apoio 
à geração de políticas e programas públicos, planejamento e gestão ambiental. Devido à 
inviabilidade econômica para medição in loco, foram propostos por agências ambientais e 
instituições de atuação global, como a Agência Ambiental Americana, a Agência Ambiental 
Europeia e a Organização Mundial da Saúde, métodos indiretos para estimar esse potencial. 
A adoção/adaptação desses métodos à realidade brasileira é dificultada pela ausência de 
correspondência entre os parâmetros empregados por eles e os oferecidos oficialmente pelo 
governo. Algumas alternativas foram propostas por autores, e novos métodos foram criados, 
porém com algumas restrições. Dessa forma, este trabalho propõe um método de estimativa 
do potencial poluidor de indústrias e a subsequente geração de cartas temáticas, com base em 
dados industriais disponibilizados por órgãos oficiais brasileiros. O método, que emprega 
interpolação e inferência difusa no tratamento de dados econômicos referentes às indústrias, 
foi avaliado no parque industrial do Estado de Santa Catarina. Três cartas temáticas 
resultaram dessa aplicação: uma carta tradicional, em que o potencial poluidor de cada 
município foi apresentado por meio de carta coroplética; uma carta com os valores de 
potencial poluidor interpolados, representados de forma contínua na área de estudo; e uma 
carta produzida por inferência geoespacial difusa, também representada de forma contínua. 
Os resultados mostram que a construção de cartas temáticas de potencial poluidor de 
indústrias com base em dados econômicos e Lógica Difusa é viável, flexível e relativamente 
barata, tendo demonstrado a capacidade do método proposto na identificação de regiões com 
maior ou menor potencial poluidor. Finalmente, os resultados também evidenciam a 
importância do método proposto ao se considerar a análise das cartas geradas em processos 
de planejamento, gestão e licenciamento ambiental. 
 
Palavras-chave: poluição industrial, método de estimativa, inferência difusa. 
 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 
 

ELABORATION OF THEMATIC MAPS OF THE POTENTIAL INDUSTRIAL POLLUTION 
BASED ON OFFICIAL ECONOMIC DATA AND FUZZY LOGIC 
 
The determination of industries´ potential pollution is an important tool to back up the 
generation of public policies and programs, environmental planning and management. 
Taking into consideration the economic infeasibility of measuring in situ, indirect methods 
for estimating such a potential were proposed by environmental agencies and institutions of 
global operations, such as the U.S. Environmental Protection Agency, the European 
Environment Agency and the World Health Organization. The adoption / adaptation to the 
Brazilian reality is hampered by the lack of correspondence between the parameters 
employed by such methods, and those officially available through the Government. Some 
alternatives have been proposed by authors and new methods have been created, but with 
some limitations. Therefore, this paper proposes a method to estimate the potential industrial 
pollution, and the subsequent generation of thematic maps based on industrial data provided 
by official Brazilian institutions. The method which employs the interpolation and fuzzy 
inference in the dealings of economic data related to industries was evaluated in the 
industrial park of the State of Santa Catarina. Three thematic maps resulted from this 
method: a traditional map, whereby the potential pollution of each town was presented by a 
coropletic map; a map containing the potential pollution interpolated values, represented 
continually in the study area; and a map produced by geospatial fuzzy inference system, also 
represented continually. The results showed that the construction of theme maps of the 
pollution potential of industries based on economic data and Fuzzy Logic is feasible, flexible 
and relatively inexpensive, demonstrating the capability of the proposed method to identify 
regions with greater or lesser pollution potential. Finally, the results also show the 
importance of the proposed method when considering the analysis of maps generated in 
planning, management and environmental licensing processes. 
 
Keywords: industrial pollution, estimation method, fuzzy inference.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A degradação ambiental tem como uma das principais causas a poluição resultante das 

atividades econômicas, principalmente das industriais. Com a crescente necessidade e 

interesse da sociedade em identificar e combater as fontes emissoras de poluição, o tema 

passa a ser prioritário em qualquer meio produtivo, seja por conscientização dos agentes 

envolvidos, seja por imposição da legislação (SANTOS, 2005). 

Tendo o Brasil um crescimento populacional e econômico destacado, e, ao mesmo 

tempo, sendo carente de estudos e métodos eficazes de controle da poluição, originária esta, 

em grande parte, do parque industrial instalado, em sua maioria, em grandes centros urbanos, 

o tema assume importância ainda maior. Por outro lado, há também pontos específicos de 

poluição, oriundos de plantas industriais isoladas, mas que possuem potencial poluidor 

elevado e que necessitam ser identificados, visando ao monitoramento e à mitigação da 

degradação resultante em sua área de influência, a qual, muitas vezes, abrange espaços 

antropizados, com baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). Isso agrava ainda mais 

o problema, como é revelado por pesquisa desenvolvida pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (UFRJ) na década de 90 em que 72% dos conflitos ambientais nessas áreas estavam 

relacionados com a atividade industrial (MORENO, 2005). 

A Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), por meio da Lei nº 6.938/1981 

(PNMA, 2010), estabelece a necessidade de controle das atividades potencial ou efetivamente 

poluidoras, a fim de preservar, melhorar e recuperar a qualidade ambiental, mediante 

instrumentos de gestão ambiental como padrões de qualidade, zoneamento industrial, 

avaliações de impactos ambientais, licenciamentos e sistema nacional de informações sobre 

meio ambiente. A referida política destaca também a necessidade de se dispor de informações 

atualizadas sobre a qualidade ambiental. 

Constata-se, ainda, que a inexistência ou a carência de programas de monitoramento 

podem comprometer o processo de licenciamento ambiental e que, muitas vezes, os órgãos 

ambientais não realizam um monitoramento regular nos empreendimentos licenciados 

(MORENO, 2005). Sistemas de monitoramento de fontes poluidoras implantados 

corretamente são importantes ferramentas de gestão ambiental e dão suporte às atividades de 

licenciamento e fiscalização de atividades poluidoras. Tais sistemas não podem depender da 

medição direta nas fontes poluidoras devido ao elevado custo de implantação e manutenção, 
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principalmente se levando em consideração a atual estrutura dos órgãos ambientais no Brasil. 

O resultado dessa situação é a carência de informações oficiais, consistentes e atualizadas 

sobre a poluição oriunda, principalmente, dos processos industriais. Complementarmente, o 

que se observa no Brasil é a ausência de um consistente inventário sobre indústrias 

potencialmente poluidoras, com o registro da localização geográfica delas e com a 

informação dos poluentes emitidos, o que remete as pesquisas à definição de métodos de 

estimativa e projeção de emissões de poluição provenientes das indústrias como alternativa 

viável para o mapeamento da poluição, de forma a subsidiar, assim, a gestão ambiental.  

Do ponto de vista ambiental, as regiões industrializadas são consideradas núcleos de 

emissões de poluentes, porque a atividade industrial está entre as que mais contribuem para a 

degradação ambiental. Nos países considerados desenvolvidos, a indústria tem papel 

preponderante na economia, e a legislação ambiental colabora para a redução do potencial 

poluidor dela, ao passo que nos países menos desenvolvidos, onde as regras são menos 

rígidas, ou a fiscalização é pouco eficiente, a degradação do meio ambiente por essa fonte é 

maior. Muitas vezes, a legislação ambiental, aliada ao rigor da fiscalização, influencia na 

decisão de instalação da atividade produtiva. No caso do Brasil, apesar de possuir uma 

legislação entre as mais modernas do mundo, sua aplicação ainda não é satisfatória, o que 

favorece a instalação de indústrias de alto potencial poluidor no país (SANTIN; REIS, 2007). 

O cenário brasileiro indica que a realizar estimativa do potencial poluidor de 

indústrias a partir de dados secundários é uma alternativa viável à medição efetiva nas fontes 

poluidoras. Para isso é importante compreender o conceito de potencial poluidor, como ele é 

mensurado, como é aplicado no Brasil e em outros países, e sua importância para a gestão 

ambiental. 

 

1.1 POTENCIAL POLUIDOR 

 

O potencial poluidor (PP) pode ser definido como sendo o risco que uma empresa 

incorre em causar danos ao meio ambiente quando não utiliza práticas de controle ambiental 

(MORENO, 2005). Os possíveis danos compreendem qualquer alteração das propriedades 

físicas, químicas ou biológicas causada por qualquer forma de energia ou de substância 

sólida, líquida ou gasosa, liberada pelas indústrias em níveis capazes, direta ou indiretamente, 

de prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar da população; criar condições adversas às 

atividades sociais e econômicas; e ocasionar danos relevantes à flora, à fauna e a outros 

recursos naturais (BRASIL, 1975). 
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Os impactos ambientais advindos das diversas fontes de poluição industrial exigem 

urgência nas ações concretas de conservação, preservação e recuperação ambiental. No 

entanto, as dificuldades financeiras e operacionais de se implantar um monitoramento efetivo 

da poluição industrial têm conduzido os estudos ao desenvolvimento de metodologias 

capazes de estimar o PP tendo por base parâmetros indiretos, ou seja, independentes da 

medição dos resíduos lançados no meio ambiente. Esse enfoque é discutido por Sor et al. 

(2008), os quais relatam que experiências nacionais e internacionais comprovam que 

metodologias de estimativa de emissão de poluentes industriais são ferramentas importantes 

nos casos em que há impedimentos à realização do monitoramento das emissões ou quando 

os dados de poluição são inexistentes ou escassos. 

Tendo como base a relação entre a indústria e seu PP na década de 1980, Carvalho e 

Ferreira (1992) definiram índices de crescimento industrial de acordo com o nível do PP 

(alto, médio, baixo ou desprezível). O estudo mostrou que as indústrias de alto PP (20,7% de 

crescimento na década de 80) eram aquelas oriundas dos complexos químico, 

metalomecânico, agroindustrial e de papel e papelão, que tiveram grande incremento 

produtivo no período. Utilizando-se da mesma metodologia, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) reproduziu o estudo para o período 1981-1999, tendo 

classificado somente as indústrias de alto PP, comparando-as com o total da indústria, e 

concluiu que os setores de maior PP tiveram uma expansão nitidamente superior à média 

geral da indústria do país (BARCELLOS, 2001). 

 

1.2 MÉTODOS DE ESTIMATIVA DE EMISSÃO/POTENCIAL POLUIDOR 

 

De acordo com Moreno (2005), as principais metodologias de estimativa de emissão 

são: a AP42, da Agência Ambiental Americana (United States Environmental Protection 

Agency – US-EPA), o inventário de emissões aéreas da Comissão Europeia (CORe INventory 

AIR Emissions – Corinair), o Método de Avaliação Rápida da Poluição, elaborado pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), e o Industrial Pollution Projection System (IPPS), do 

Banco Mundial.  

A US-EPA, Agência Ambiental Americana, define o fator de emissão como um valor 

que relaciona a quantidade liberada de poluentes a parâmetros ligados à atividade industrial 

(quantidade produzida, quantidade de matéria-prima consumida, entre outras), de forma que 

tais fatores possam ser usados em equações para estimar emissões de um processo industrial 

em que não haja disponibilidade de dados mais específicos (EPA, 2013a). 
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A metodologia definida pela US-EPA é flexível em função do processo industrial a 

ser analisado, e sua precisão depende da qualidade dos dados obtidos, do nível da atividade 

industrial (quantidade de produto produzido ou de matéria-prima usada durante certo 

período) e do fator de emissão.  

Em 1968, tratou-se pela primeira vez na literatura dos fatores de emissão de fontes 

poluidoras, com a publicação de “Compilation of Air Pollutant Emission Factors – AP42” 

pela US-EPA (EPA, 2013a). Depois de algumas revisões, em 1995, foi publicada a quinta 

edição, dividida em dois volumes: Volume I, com fatores de emissão de fontes fixas; e 

Volume II, com fatores de emissão de fontes móveis.  

Esses fatores são, normalmente, números que relacionam a quantidade de poluentes 

emitidos para a atmosfera com uma atividade potencialmente poluidora, em geral expressos 

em unidade de massa de contaminante (ou poluente) dividida por unidade de comprimento, 

peso, distância ou duração da atividade emissora de poluentes (ex.: quilograma de material 

particulado emitido por tonelada de carvão mineral queimado). 

Na maior parte dos casos, os fatores são simplesmente as médias de todos os dados de 

qualidade aceitável, disponíveis, e são, em geral, adotados como representativos de todas as 

instalações daquela fonte. 

De acordo com a AP42, o cálculo de estimativa de um processo industrial simples usa 

a equação a seguir. 

� = �	�	��	�	 ��		
���� , 

onde: 

 � = emissões calculadas em função da atividade industrial; 

A = quantidade produzida, quantidade de matéria-prima consumida no processo 

industrial, etc.; 

�� = fator de emissão da atividade industrial (definido pela EPA); e 

�� = eficiência de redução da emissão de poluentes em função da existência de 

equipamentos de controle usados no processo industrial. 

A Agência Europeia do Ambiente (European Environment Agency – EEA), por 

intermédio da Comissão Europeia para Inventário de Emissões para o Ar (Core Inventory Air 

Emissions – Corinair), desenvolveu uma metodologia de estimativa de poluição atmosférica 

em que os fatores de emissão são organizados por categorias de poluentes e fontes 

poluidoras, associada com procedimentos de validação e verificação. As estimativas de 

emissão são baseadas no tipo e no nível tecnológico da atividade, tendo como dados de 
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entrada a quantidade de matéria-prima ou a quantidade de produto manufaturado (WHO, 

2000). 

Os inventários Corinair atualmente disponíveis são elaborados de acordo com essa 

metodologia, agrupando-se fontes poluidoras em 11 categorias (p. ex.: produção de energia, 

combustão industrial e processos de produção), as quais ainda possuem inúmeras 

subcategorias, que permitem estratificar e melhor classificar a importância relativa das 

diferentes de fontes de emissão de poluentes (FIGUEIREDO, 2011). Para tornar 

operacionalmente viável a aplicação da metodologia proposta, a EEA desenvolveu um 

software que permite calcular as emissões de poluentes para o ar, fornecendo relatórios 

completos e extensos, incluindo campos de comentário, métodos de estimativa, o consumo de 

combustível de fontes pontuais e fontes na área, assim como vários outros, como emissões 

agrupadas por tipo de atividade. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou na década de 90 um guia com 

métodos rápidos para levantamento e avaliação da poluição do ar, água e solo (Rapid Source 

Inventory Techniques Assessment of Sources of Air, Water, and Land Pollution). Os quadros 

ou tabelas de referência do guia fornecem índices de poluição para diferentes tipos ou 

segmentos industriais específicos, bem como guias para cálculo e interpretação de cargas de 

poluentes e resíduos. As tabelas da OMS podem ser utilizadas por indústrias e agências 

ambientais preocupadas com a elevação dos padrões ambientais, especialmente na falta de 

legislação e padrões nacionais, estaduais ou municipais (WHO, 2000).  

Com base em dados preferencialmente obtidos nas fontes poluidoras, associados a 

fatores de emissão e ao nível de atividade (nível de produção, insumos de matérias-primas, 

etc.), é feito o cálculo das emissões do processo industrial como um todo, ou por segmentos, 

tendo como resultado dados tabulares, de acordo com a necessidade do usuário. 

O Banco Mundial desenvolveu o Sistema de Projeção da Poluição Industrial 

(Industrial Pollution Projection System – IPPS) para estimativa de poluição industrial em 

países emergentes com poucos dados sobre poluição industrial, mas, por outro lado, com um 

banco de informações sobre mão de obra utilizada, quantidade produzida ou valor adicionado 

nas atividades industriais (HETTIGE, 1995). Esse sistema permite estimar o impacto ao bem-

estar e o custo de mitigação da poluição, usando, para isso, dados das próprias indústrias e de 

órgãos oficiais, combinando parâmetros de intensidade de poluição (por número de 

empregados, por valor adicionado ou por valor de produção) com indicadores da produção 

industrial. 



19 
 

A poluição estimada pela metodologia do Banco Mundial, quando combinada com 

dados de densidade demográfica, produz estimativas de impacto ao bem-estar da população. 

Ao mesmo tempo, os parâmetros de custo de mitigação podem ser combinados com 

estimativas de produção, por áreas e/ou setores industriais, possibilitando aos tomadores de 

decisão o estabelecimento de políticas de controle da poluição.  

Uma comparação dessas metodologias, realizada por Moreno (2005), destaca as 

vantagens e desvantagens para sua aplicação no cálculo da estimativa de emissão de 

poluentes, em se tratando de indústrias brasileiras (Quadro 1). 

 

1.2.1 Estimativa de Potencial Poluidor no Brasil 

 

No Brasil, os métodos de cálculo do PP de indústrias adotados pelas agências 

ambientais, em geral, se resumem à adoção e adaptação das metodologias citadas 

anteriormente, com destaque para o IPPS do Banco Mundial, devido à pouca disponibilidade 

de bases de dados relativas à emissão de poluentes industriais e de fatores de emissão. Esse é 

o caso do IBGE, que atualmente emprega o IPPS para estimar o potencial emissor de 

poluentes industriais usando coeficientes que associam a emissão de poluentes a uma medida 

da atividade industrial, desse modo estimando o PP das indústrias para o ar, a água e o solo. 

Nesse caso, entre os parâmetros de poluição prescritos na metodologia IPPS, foram 

selecionados para avaliação os poluentes do ar PM10 (partículas inaláveis de diâmetro 

inferior a 10 µm) e SO2 (dióxido de enxofre), devido a seus efeitos sobre a saúde humana. 

No entanto, por se tratar de uma metodologia desenvolvida há quase 20 anos, ter 

como base as emissões de poluentes das indústrias americanas e não incluir atividades como 

termelétricas, indústrias de reciclagem e indústrias extrativas, Moreno (2005) e Sor et al. 

(2008) consideram importante o desenvolvimento de coeficientes de emissão mais adequados 

à realidade brasileira. 

No Rio Grande do Sul, a Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul 

(FEE/RS) juntamente com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam/RS) 

desenvolveram indicadores de PP da indústria extrativa e de transformação para os anos de 

2002 a 2009, por municípios, regiões e aglomerados urbanos, nas dimensões econômica e 

ambiental (FEE, 2010, 2012). Esses indicadores classificaram o PP como alto, médio ou 

baixo e foram inspirados nos indicadores de PP elaborados por Carvalho (2001) e Carvalho e 

Ferreira (1992), com uma metodologia distinta. A partir dessa abordagem foram elaborados: 

o Índice de Dependência das Atividades Potencialmente Poluidoras da Indústria (Indapp-I) e 
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o Índice do Valor Adicionado Bruto da Indústria (Ivab-I). Tais índices serviram de base para 

a definição do Índice de Potencial Poluidor da Indústria (Inpp-I) (SANTIN; REIS, 2007). 

 

Quadro 1 – Comparação entre as metodologias de estimativa de emissão 

Quadro 1 Instrumento 
Substâncias 

avaliadas 

Parâmetros  
ligados à 
atividade 
industrial 

Vantagens para a 
aplicação no 

Brasil 

Desvantagens 
para a 

aplicação no 
Brasil 

AP42 – US-
EPA 

Fatores de 
emissão 
baseados na 
medida das 
indústrias 
americanas 
(EPA). 

Poluentes do ar: PT, 
SO2, NOx, CO, VOC, 
metais e outros. 

Quantidade 
produzida, 
quantidade de 
matéria-prima 
consumida. 

Relaciona poluição à 
quantidade de produto 
e matéria-prima, 
fornecendo resultados 
mais próximos da 
emissão efetiva. 

Fatores de 
emissão com base 
em informações 
da indústria 
americana. 

Corinair – 
Comissão 
Europeia 

Fatores de 
emissão 
baseados na 
medida das 
indústrias 
europeias. 

Poluentes do ar: PT, 
SO2, NOx, CO, VOC, 
metais e outros. 

Quantidade 
produzida, 
quantidade de 
matéria-prima 
consumida. 

Relaciona poluição à 
quantidade de produto 
e matéria-prima, 
fornecendo resultados 
mais próximos da 
emissão efetiva. 

Fatores de 
emissão da 
indústria 
europeia. 

Método de 
Avaliação 
Rápida da 
Poluição – 

OMS 

Fatores de 
emissão do ar 
baseados no 
documento 
AP42 da agência 
EPA. Fatores de 
emissão da água 
e do solo 
baseados em 
dados publicados 
em vários países, 
principalmente 
EUA. 

Poluentes da água: 
DBO, STN, N, P, óleo e 
outros. 
Poluentes do ar: PT, 
SO2, NOx, CO, VOC, 
metais e outros. 
Poluentes do solo.  

Quantidade 
produzida, 
quantidade de 
matéria-prima 
consumida. 

Relaciona poluição à 
produção e matéria-
prima, fornecendo, 
provavelmente, 
resultados mais 
próximos da emissão 
efetiva. 

Fatores de 
emissão da 
indústria 
americana e de 
outros países. 

IPPS do 
Banco 

Mundial 

Fatores de 
emissão 
baseados na 
medida das 
indústrias 
americanas. 

Poluentes da água: 
DBO, STN, químicos 
tóxicos da água e metais 
tóxicos do ar. 
Poluentes do ar: PM10, 
PT, SO2, CO, VOC, 
NO2, químicos tóxicos 
do ar e metais tóxicos 
do ar.  
Poluentes do solo: 
químicos tóxicos do 
solo e metais tóxicos do 
solo. 

Valor de 
produção, valor 
adicionado, 
número de 
empregados. 

Aplicável em todo o 
território nacional.  
O número de 
empregados é um 
dado disponível. 

A poluição em 
função do 
número de 
empregados leva 
a erros.  
Fatores de 
emissão da 
indústria 
americana. 

Fonte: Moreno (2005) 

 

Essa metodologia se inicia pela qualificação das indústrias extrativas e de 

transformação quanto ao PP, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades 

Econômicas (CNAE)1, adotando-se a classificação de PP das atividades econômicas usada 

pela Fepam/RS no enquadramento dos empreendimentos para fins de licenciamento 

ambiental. Esse enquadramento tem origem nos trabalhos de Perrit (1981 apud MARTINS, 

2009). Sua aplicação permite o cálculo, de forma qualitativa, da potencialidade poluidora 

segundo cinco indicadores de poluição atmosférica e hídrica, relativos aos diferentes tipos de 

                                                
1 Classificação Nacional das Atividades Econômicas (CONCLA, 2012). 
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indústrias, considerando a produção média e tecnologia convencional para a época do estudo. 

Para cada indicador foram atribuídos pesos, de acordo com seus efeitos nocivos ao meio 

ambiente. Também, em função do ramo industrial, foram definidas classificações qualitativas 

de PP atmosférico e hídrico. 

Tendo por base esse estudo, a Fepam/RS uniu as duas classificações com o efeito dos 

resíduos sólidos, associando a cada atividade econômica um grau de PP (alto, médio ou 

baixo) (FEE, 2010). Dessa forma, o PP passou a representar a poluição atmosférica, hídrica e 

de resíduos sólidos com um único grau, refletindo o comportamento médio quanto ao risco de 

dano ambiental, sem considerar o porte do empreendimento, o grau de avanço tecnológico ou 

os equipamentos de controle adotados. A Figura 1 apresenta a carta temática de PP das 

indústrias por municípios do Rio Grande do Sul para o ano de 2001, desenvolvida por essa 

metodologia, com destaque para a Região Metropolitana de Porto Alegre. Posteriormente, a 

FEE/RS propôs alterações metodológicas, a fim de tornar o cálculo mais transparente e 

informativo (FEE, 2012). Para considerar a evolução do volume produtivo por município ao 

longo do tempo sem enfrentar o problema das variações relacionadas ao preço, o VAB 

municipal foi deflacionado, tendo como ano-base 2002, a partir do qual foi possível criar uma 

série histórica. Então, o Inpp-I passou a ser interpretado como a proporção do PP de um 

município (ou outra unidade geográfica), em determinado ano, em relação ao PP de toda a 

produção industrial do Rio Grande do Sul no ano de 2002, que teve alto PP. A Figura 2 

apresenta a carta temática do Inpp-I para o Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2009, com 

a participação, em percentual, de cada município na composição do PP de indústrias do 

Estado. 

 Já Moreno (2005) apresenta uma proposta para a definição do PP das indústrias 

baseada na metodologia IPPS, tendo como estudo de caso as indústrias do Rio de Janeiro. Tal 

proposta usa um sistema para estimar a intensidade de poluição industrial para água, ar e 

solo, tendo como medida de poluição industrial o número de empregados, em conformidade 

com a CNAE. De acordo com a autora, o estudo apresenta limitações, tais como a produção 

de estimativas que subestimam a efetiva poluição, o uso do número de empregados como 

medida de poluição, a aplicação de fatores de emissão da base de dados da indústria 

americana e o fato de algumas divisões importantes da indústria nacional não estarem 

inclusas nos fatores de intensidade de poluição IPPS. 
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Figura 1 – Índice de Potencial Poluidor da Indústria, por municípios do Rio Grande do Sul, 
em 2001 

 
Fonte: FEE (2010) 
 
Figura 2 – Participação dos municípios na composição do Inpp-I do Rio Grande do Sul, em 
2009 

 
Fonte: FEE (2012) 
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Por sua vez, Costa (2010) apresenta um estudo de caso em que se aplica a 

metodologia IPPS na estimativa da poluição industrial da Baía de Sepetiba, no Rio de 

Janeiro. Nesse estudo, a autora estima o PP industrial tendo por base o número de 

funcionários, classificando as indústrias de acordo com a CNAE. Como resultados são 

apresentadas as estimativas de poluição da água, com os indicadores demanda bioquímica de 

oxigênio, sólidos totais em suspensão e metais tóxicos da água. A autora destaca as seguintes 

limitações da metodologia aplicada: os resultados obtidos não apresentam o valor efetivo da 

poluição industrial, mas somente uma hierarquização das áreas e tipologias industriais; os 

fatores de emissão são baseados em dados industriais norte-americanos; tais fatores de 

emissão não incluem as indústrias extrativas, termelétricas e de produção de álcool; e a 

medida de poluição a partir do número de empregados não considera inovações tecnológicas 

no processo produtivo.  

No Estado de São Paulo, conforme a Lei Estadual nº 7.641, de 19 de dezembro de 

1991, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) definiu um Método para 

Determinação do Potencial Poluidor de Atmosfera, em que, para o cálculo do PP, se leva em 

conta a estimativa de emissão de material particulado, com base na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Níveis de Potencial Poluidor adotados pela Cetesb 

Potencial Poluidor Estimativa de Emissão 
Alto E > 0,7 t/dia 

Médio 0,7 > E < 0,2 t/dia 
Baixo E < 0,2 t/dia 

Fonte: adaptado de Cetesb (1991) 

 

De acordo com o método, para a determinação da Estimativa de Emissão (E) de uma 

atividade poluidora, deve-se seguir o seguinte procedimento: 

a) estimar a emissão de cada fonte que constituir a atividade poluidora utilizando-se 

para tanto fatores de emissão publicados pela Cetesb;2 

b) não se deve levar em conta na estimativa a adição de sistemas de controle na fonte 

considerada; 

c) através do somatório das emissões de cada fonte, determinada conforme o item “a”, 

calcular a E para entrada na Tabela 1. 

                                                
2 A Cetesb utiliza o banco de dados de fatores de emissão, o EFDB – “Emission Factors Data Base”, do IPCC 
(Intergovernmental Panel on Climate Change), que congrega vários países que acompanham o desenvolvimento 
e a alimentação desse banco de dados. Disponível em http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/EFDB/main.php. 
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No âmbito do Estado de Santa Catarina, a Fundação do Meio Ambiente (Fatma), em 

relação ao PP das indústrias, publicou o Decreto nº 4.057, de 24 de fevereiro de 2006, que 

estabelece a tabela de preços de serviços prestados pela entidade, a qual define que as 

atividades são enquadradas em três classes, em função do porte e do potencial 

poluidor/degradador, conforme o Quadro 2.  

O potencial poluidor/degradador da atividade é classificado como pequeno (P), médio 

(M) ou grande (G) em função dos efeitos causados sobre o solo, ar e água. O potencial 

poluidor/degradador final da atividade é o maior entre os três potenciais considerados sobre 

cada um dos recursos ambientais analisados. 

O porte do empreendimento é considerado pequeno (P), médio (M) ou grande (G) em 

função de critérios estabelecidos na Resolução Consema nº 001/2004,3 que define a listagem 

de atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental. Nessa 

resolução o porte do empreendimento é classificado de acordo com a tipologia industrial e 

com a área útil (em hectares) ocupada pelo empreendimento. 

 
Quadro 2 – Enquadramentos das atividades potencialmente causadoras de degradação 
ambiental 

  POTENCIAL POLUIDOR/ DEGRADADOR GERAL 
P M G 

PORTE DO 
EMPREENDIMENTO 

P I I II 
M I II III 
G II III III 

Fonte: Santa Catarina (2006)  

 

1.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

 

Na década de 90, Gutberlet (1996) relacionava as intensas transformações pelas quais 

vinha passando a indústria brasileira nas últimas décadas, com as tendências de alto 

crescimento da urbanização, avanços nas tecnologias de informação e na reestruturação de 

empresas, cada vez mais preocupadas em maximizar a competitividade comercial, numa 

economia globalizada. Por sua vez, Barcellos et al. (2009) sugerem que a indústria brasileira 

tem tido forte expansão, alavancada pelos setores mais poluidores e intensivos no uso de 

recursos naturais e energia. 

                                                
3 Atualizada pela Resolução Consema nº 013, de 23 de janeiro de 2013. Disponível em 
http://www.sds.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=816&lang=brazilian_port
uguese 
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Adicionalmente, conforme constatado por Moreno (2005), a carência, e até ausência, 

de programas de monitoramento efetivo de fontes poluidoras industriais dificulta a aplicação 

de instrumentos de gestão ambiental, como o zoneamento industrial, a avaliação de impactos 

ambientais, o licenciamento ambiental e a construção de um inventário nacional de fontes 

poluidoras. Tal cenário também é apresentado por Costa (2010, p.10), que vai além em sua 

avaliação: 

 
No Brasil, há uma carência de informações sobre a emissão de poluentes 
pelas atividades industriais. Além disso, não existe um inventário nacional 
das indústrias potencialmente poluidoras, com dados referentes a quantidade 
de poluentes emitidos e sua localização. Os sistemas de monitoramento 
junto a fonte emissora são precários e/ou ausentes. 
 
 

Diante desse cenário, as metodologias de estimativa de emissão de poluentes baseadas 

em parâmetros indiretos mostram-se adequadas, conforme observado por Sor et al. (2008). O 

emprego dessas metodologias, somado à distribuição geográfica das atividades 

potencialmente poluidoras, mediante a localização das fontes de emissão de poluentes, 

permite simular cenários futuros, com diferentes visões da distribuição das indústrias 

potencialmente mais poluidoras (SANTIN; REIS, 2007), como demonstrado no caso do Rio 

Grande do Sul.  

Porém, o que se observa é que as principais metodologias adotadas para a estimativa 

de PP das indústrias apresentam limitações como: 

a) o uso de fatores de emissão baseados em dados industriais americanos, ou 

europeus, nem sempre adequados ao parque industrial brasileiro; e 

b) ausência de fatores de emissão para algumas tipologias industriais importantes na 

matriz industrial brasileira, como as indústrias extrativas, termelétricas e de 

produção de álcool. 

Concordando com essas limitações, Costa (2010) destaca a necessidade de ajustes na 

metodologia IPPS, com o objetivo de facilitar a identificação de áreas e indústrias críticas em 

termos de PP.  

Para Rodrigues (2011), as emissões de poluentes baseadas na AP42 da EPA podem 

diferir das reais, em função do fato de os fatores de emissão derivarem de médias obtidas de 

um amplo intervalo de dados, com variados graus de exatidão, resultando em estimativas 

acima das reais para algumas fontes de emissão, e abaixo para outras. 

No caso da Fepam/RS, a classificação do PP de cada tipologia industrial toma por 

base classificações de outras agências estaduais e considera a experiência de mais de 20 anos 
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do próprio órgão na área, mas não detalha a metodologia para a obtenção desse indicador. 

Destaca-se que o emprego de dados somente empíricos não deve ser uma alternativa 

descartada, principalmente na ausência de informações mais precisas. A exemplo da 

Fepam/RS, a Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente do Rio de Janeiro 

(Feema) também define uma classificação do PP das indústrias tendo por base dados 

empíricos (MORENO, 2005). 

Diante dessas evidências, percebe-se a carência de ferramentas de baixo custo, 

confiáveis e, principalmente, viáveis na identificação do PP industrial, que permitam, 

complementarmente, o acompanhamento de sua distribuição geográfica. Em outras palavras, 

a representação de dados espacializados por meio de cartas temáticas,4 que permita a fácil 

identificação de padrões de ocorrências em diferentes regiões geográficas, é um importante 

instrumento de apoio à geração de políticas e programas públicos, planejamento e gestão 

ambiental. 

Os processos tradicionais de representação de conhecimento na área ambiental, com 

uso de cartas temáticas, normalmente levam em conta apenas a representação de dados do 

tipo crisp,5 baseados na lógica binária, com o uso de categorias de dados, com mudanças 

abruptas entre uma e outra (MORENO, 2005; SOR et al., 2008; FEE, 2012). Porém, na 

análise espacial dessas informações, deve-se considerar que normalmente não há limites 

nítidos e rígidos em processos ambientais, o que torna essa representação tradicional não 

muito precisa e nem sempre adequada, como é o caso da estimativa de PP de indústrias. 

Assim, é necessário adicionar outras formas de tratamento e representação de 

informações relacionadas a fenômenos naturais, tendo como foco uma maior precisão e 

adequação à percepção da realidade pelos agentes envolvidos. 

Ao lidar com limites imprecisos, vagos e com expressões verbais, a Lógica Difusa (ou 

Lógica Nebulosa ou Lógica Fuzzy), técnica da Inteligência Artificial, parece ser adequada 

para a representação e o tratamento desses processos ambientais, por permitir considerar a 

experiência de operadores e/ou tomadores de decisão nessa representação, principalmente 

onde a ambiguidade, a generalidade e a vaguidade6 estão presentes. 

Dessa forma, uma abordagem possível para uma representação adequada de dados 

espacializados referentes ao PP industrial pode ser a construção de cartas temáticas, tendo por 

base dados industriais oficiais. Adicionalmente, a adoção de um processo simplificado, 

                                                
4 Representação gráfica de fenômenos localizáveis de qualquer natureza, sob forma qualitativa ou quantitativa. 
5 Dados binários, baseados na lógica booleana, que emprega o preceito da dualidade, ou seja, somente admite os 
valores “verdadeiro” ou “falso” para dada proposição. 
6 Vagueness, em inglês. 
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flexível e adaptado à realidade brasileira na construção dessas cartas pode fornecer aos 

tomadores de decisão um referencial de rápida formulação e de fácil compreensão para a 

geração de políticas públicas, planejamento e gestão ambiental. 

 
1.3.1 Justificativa  

 
O diagnóstico e a gestão ambiental ganham cada vez mais espaço na sociedade atual, 

ancorados no conceito de “desenvolvimento sustentável”. Para isso, é necessária a descoberta 

e uso integrado de recursos e instrumentos de diagnóstico e controle, ambiental e econômico, 

que envolvam agentes públicos e privados na gestão do meio ambiente. Dessa forma, o 

desenvolvimento ou a adequação de ferramentas para a geração de políticas e programas 

públicos, planejamento e gestão ambiental são uma necessidade constante e visam avançar 

rumo à otimização desse processo. 

Assim, a contribuição do presente trabalho é no sentido de instrumentalizar a geração 

de políticas públicas, o planejamento e a gestão ambiental, mediante a elaboração de cartas 

temáticas de PP da indústria brasileira, tendo como principal característica a representação 

espacializada desse PP em toda a área de estudo. 

O uso de cartas temáticas tem sido cada vez maior para a representação de 

informações espacializadas ou georreferenciadas (MORENO, 2005; SOR et al., 2008; 

ARCHELA; THÉRY, 2008; XIE et al., 2008; FEE, 2012; LEITE; BRITO, 2011), devido a 

sua fácil compreensão através da percepção visual, tornando-se um importante instrumento 

para a tomada de decisão, conforme já havia percebido Bertin (1980). 

Com base na disponibilização de grandes quantidades de dados sobre a infraestrutura 

produtiva do país, principalmente sobre o parque industrial instalado (IBGE, 2013), o PP 

industrial pode ser estimado por meio da construção de cartas temáticas de uma região. Essas 

cartas podem representar a estimativa do PP com base na tipologia e no porte do parque 

industrial instalado, de acordo com a CNAE (CONCLA, 2012). Vale destacar que os dados 

oficiais disponíveis do parque industrial instalado no Brasil, em relação ao PP e ao porte 

industrial, os classificam em função das seguintes variáveis linguísticas: pequeno, médio e 

grande para o PP; e micro, pequena, média e grande para o porte industrial. 

Isso posto, para tratar esses termos linguísticos, optou-se pela utilização da Lógica 

Difusa, que permite manipular dados com grandezas imprecisas e vagas, sem perdas 

qualitativas ou quantitativas ao agrupá-los ou correlacioná-los. 
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Dessa forma, as análises com base na Lógica Difusa poderão ser mais facilmente 

compreendidas do que a lógica binária, principalmente pelos gestores envolvidos, por 

contemplar o uso desses termos linguísticos em regras de inferência construídas com 

expressão textual em todo o processo de estimativa de PP. 

O crescente uso da Lógica Difusa para aplicações em sistemas de informações 

geográficas pode ser verificado pela grande quantidade de publicações existentes, 

principalmente nos últimos anos (GREKOUSIS; FOTIS, 2012; PARK et al., 2012; 

GIORDANO; LIERSCH, 2011; PRADHAN et al., 2010; ILANLOO, 2011), as quais atestam 

a capacidade dessa lógica aplicada à gestão ambiental. 

Há de se considerar também que a elaboração dessas cartas temáticas para o 

monitoramento das fontes poluidoras é uma alternativa viável, relativamente barata e atende à 

Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA, Lei nº 6.938/81 (BRASIL, 1981). Em relação 

às atividades poluidoras, a PNMA, ao estabelecer em um de seus princípios o “controle e 

zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras”, define a necessidade desse 

controle, que pode ser viabilizado mediante a geração das cartas temáticas de estimativa do 

PP, uma vez que a medição efetiva nas fontes poluidoras é muito onerosa e praticamente 

inviável. 

Finalmente, em relação ao caráter interdisciplinar do Programa de Pós-Graduação em 

Ciência e Tecnologia Ambiental, o presente projeto contempla a combinação de 

conhecimentos científicos relacionados a diversas áreas do conhecimento, com destaque para 

as áreas de Administração e Engenharia Ambiental (gestão ambiental e sistemas de apoio à 

decisão), Ciência da Computação (ferramentas e técnicas computacionais para a construção 

de cartas temáticas), Economia (definição de indicadores de produção industrial) e 

Engenharia Agronômica (técnicas topográficas aplicadas em georreferenciamento). 

 

 
1.4 HIPÓTESE 

 

É possível gerar cartas temáticas de potencial poluidor das indústrias brasileiras tendo 

como base o uso de dados econômicos oficiais e de Lógica Difusa. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo Geral  

 

Propor um método para a construção de cartas temáticas de potencial poluidor de 

indústrias a partir de dados econômicos oficiais e de Lógica Difusa. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

a) Analisar as diferentes metodologias para a estimativa do PP de indústrias 

atualmente existentes, identificando limitações e potencialidades. 

b) Identificar critérios relevantes na definição do PP das indústrias. 

c) Identificar fontes de dados econômicos que contenham indicadores que meçam 

qualitativa e quantitativamente as variações no comportamento dos critérios 

estabelecidos. 

d) Estudar as diferentes aplicações da Lógica Difusa visando identificar 

características que permitam seu uso na geração de cartas temáticas. 

e) Selecionar ou construir ferramentas, especialmente computacionais, que permitam 

gerar cartas temáticas de PP considerando os critérios estabelecidos. 

f) Gerar cartas temáticas de PP das indústrias brasileiras.  

g) Analisar a viabilidade de aplicação do método proposto e a qualidade dos 

resultados obtidos. 

 
1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 
Esta tese é composta de seis capítulos. Neste primeiro capítulo, o leitor é chamado a 

se inteirar dos aspectos gerais associados a esta tese. Nele consta a introdução, em que são 

apresentados a motivação para o desenvolvimento deste trabalho, sua relevância para a gestão 

ambiental e os objetivos que a tese busca alcançar. 

A fundamentação teórica referente à representação do conhecimento através de cartas 

temáticas, semiologia gráfica, interpolação espacial e Lógica Difusa, necessária ao 

desenvolvimento do modelo proposto pela tese, é apresentada e discutida no Capítulo 2. 

A metodologia de desenvolvimento da pesquisa que norteia o trabalho é apresentada 

no Capítulo 3. 
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No Capítulo 4 é apresentado o Modelo de Análise Geoespacial proposto nesta tese, 

em que se delineia o modelo conceitual do sistema, o qual é implementado mediante um 

estudo de caso, no Capítulo 5.  

Os resultados encontrados na aplicação do modelo proposto são discutidos no 

Capítulo 6. A tese é encerrada com o Capítulo 7, em que as contribuições do trabalho, as 

recomendações para futuros desenvolvimentos e as considerações finais são apresentadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

Neste capítulo é abordado o referencial teórico necessário à elaboração da 

metodologia para determinação do potencial poluidor (PP) de indústrias. Em linhas gerais, 

parte-se do princípio de que a metodologia nada mais é do que um processo de tratamento e 

representação do conhecimento, de modo que o produto final possa ser um instrumento de 

apoio à geração de políticas e programas públicos, planejamento e gestão ambiental, 

conforme defendido anteriormente. Sob essa ótica, discorre-se sobre a representação do 

conhecimento em termos de tecnologia da informação e, mais especificamente, sobre Lógica 

Difusa, elemento crucial empregado na inferência do PP de indústrias. Não menos 

importantes são os conceitos de cartografia temática e semiologia gráfica, porquanto abordam 

e materializam ao leitor a problemática da representação de temas de interesse, seja para qual 

for a natureza do estudo. Finalmente, a interpolação, como forma de “geração” de dados, é 

apresentada em caráter instrumental apenas. Contudo, sua utilização, combinada com a 

inferência difusa, é crucial para a indicação de tendências (ou padrões) de distribuição 

geoespacial, como será visto no Capítulo 4. 

 

2.1 TRATAMENTO E REPRESENTAÇÃO DO CONHECIMENTO 

 

A busca do conhecimento é uma característica fundamental da humanidade, tanto para 

o entendimento dos processos que governam a vida, quanto para sua evolução. Ainda na 

Grécia Antiga, o filósofo Platão definia conhecimento como “a crença verdadeiramente 

justificada”.  

Davenport e Prusak (1998) e Burnham (2007) definem conhecimento como uma 

mistura de experiências, valores, informação contextual e percepção de especialistas que 

proporciona uma estrutura para a avaliação e incorporação de novas experiências e 

informações. 

Para Nonaka e Takeuchi (1997), o conhecimento pode ser classificado em tácito e 

explícito, sendo o primeiro pessoal, específico ao contexto e difícil de ser formulado e 

comunicado. Já o segundo é codificado e transmissível em linguagem formal e sistemática, 

podendo ser formalizado em textos, desenhos, diagramas, etc., assim como guardado em 

bases de dados ou publicações.  
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A reestruturação de informações por meio de classificação, de acréscimo, de 

combinação e de categorização do conhecimento explícito pode levar a novos conhecimentos. 

Ainda de acordo com Nonaka e Takeuchi (1997), a interação entre o conhecimento 

explícito e o conhecimento tácito resulta em quatro modos de conversão do conhecimento 

(Figura 3): 

a) socialização – compartilhamento de experiências entre os indivíduos de um grupo, 

geralmente por meio da observação, da imitação e da prática; 

b) externalização – organização do conhecimento tácito em conhecimento explícito, 

através de metáforas, analogias, conceitos, hipóteses e modelos, com a criação de 

conceitos novos e explícitos baseados no conhecimento tácito; 

c) combinação – processo de sistematização de conceitos que envolve a combinação 

de conjuntos de conhecimento explícito com a utilização de tecnologias da 

informação, podendo levar à criação de novos conhecimentos; e 

d) internalização – processo de incorporação do conhecimento explícito no 

conhecimento tácito, tornando-se ferramenta de aprendizagem, por meio de 

manuais ou documentos, assumindo um contexto abstrato e subjetivo para cada 

membro na organização. 

 
Figura 3 – Processo cíclico de conversão do conhecimento 

 
 
Fonte: Nonaka e Takeuchi (1997) 

 

A descoberta do conhecimento, objetivo de maior nível, é caracterizada como um 

processo composto essencialmente de três etapas operacionais:  

a) processamento de dados – relacionada à captação, à organização e ao tratamento 

dos dados;  
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b) gestão da informação – busca por conhecimentos úteis no contexto da aplicação 

de descoberta do conhecimento em base de dados; e  

c) gestão do conhecimento – avaliação da utilidade do conhecimento descoberto.  

A solução de um problema normalmente exige a formalização dele, possibilitando, 

assim, a descrição e a manipulação de grande quantidade de informações e regras associadas 

a essas informações. 

Assim, a representação do conhecimento adquire grande importância no processo de 

tomada de decisão, principalmente na solução de problemas mais complexos, normalmente 

tratados com técnicas de Inteligência Artificial, o que permite manipular grandes quantidades 

de conhecimento com mecanismos eficientes. 

Essa representação do conhecimento deve partir do princípio de que dados e 

informações não são conhecimentos, embora muitas vezes sejam considerados como tais. 

Enquanto dados são um conjunto de fatos discretos e objetivos sobre eventos, a informação 

constitui-se em um fluxo de dados interpretados, capazes de gerar conhecimento. Por sua vez, 

conhecimento é a informação processada, compreendida e assimilada (SETZER, 1999). 

Dessa forma, a representação do conhecimento pode ser definida como um conjunto 

de convenções sintáticas e semânticas que torna possível descrever coisas, por meio do uso 

de linguagens específicas, frases ou números que correspondam à descrição ou condição do 

mundo (RUSSELL, 2004). 

Há uma grande quantidade de técnicas que são utilizadas para se representar 

conhecimento, tendo por base três perspectivas de representação (LIRA; FANTINATO, 

2012):  

a) representação do conhecimento como epistemologia aplicada: a complexidade do 

conhecimento é utilizada como princípio, envolvendo-se com o problema do 

conhecimento e a forma de representá-lo em uma base estruturada; 

b) representação do conhecimento como um módulo de pergunta-resposta: é a mais 

baixa expectativa de um módulo de representação do conhecimento, adequado 

para o processamento de linguagem natural; e 

c) representação do conhecimento através de sistemas de Inteligência Artificial, 

chamada de visão conexionista, porque vários conceitos são representados 

coletivamente por unidades interconectadas idênticas.  

Na forma de representação do conhecimento, Lira e Fantinato (2012) citam algumas 

das principais características: 

a) escopo e granulosidade do domínio considerado; 
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b) indeterminância e definição das noções primitivas de representação: alternativas 

de modelagem; 

c) modularidade/compreensibilidade: agrupamento do conhecimento, legibilidade; e 

d) conhecimento explícito e flexibilidade: toda a informação necessária à solução do 

problema deve estar na base de conhecimento. 

 

2.1.1 Conhecimento e Tomada de Decisão 

 

O conhecimento é a base para o processo de tomada de decisão, sendo essencial ao se 

planejarem e implementarem produtos, serviços e sistemas de informação, em qualquer setor, 

seja econômicos, tecnológicos, científicos, culturais, etc. Em outras palavras, pode-se afirmar 

que a tomada de decisões é inerente ao ser humano, seja em âmbito pessoal ou profissional, 

individual ou coletivo.  

Em se tratando de gestores públicos, o processo de tomada de decisão adquire maior 

importância, porque deve levar em conta o bem comum e porque os processos normalmente 

são mais complexos.  

Para que o conhecimento possa ser percebido e experimentado pelos tomadores de 

decisão, principalmente onde há complexidade no processo, há a necessidade do auxílio das 

tecnologias da informação. Dessa forma, é possível proporcionar aos tomadores de decisão a 

apresentação de informações mais confiáveis, precisas, oportunas e relevantes, seja qual for o 

suporte tecnológico utilizado para tal. 

Na tomada de decisão auxiliada por sistemas de informação, a coleta, o 

processamento e o armazenamento de dados estão apoiados em sistemas informatizados, os 

quais proporcionam muitas facilidades de manipulação e análise dos dados. Esses sistemas, 

além de permitir uma gestão da informação mais eficiente, também permitem a descoberta de 

conhecimento, como passo seguinte ao processo dessa gestão. 

 

2.1.2 Paradigmas de Representação do Conhecimento 

 

Problemas de eficiência, dificuldade de uso e a necessidade de expressar 

conhecimento incerto e incompleto levaram ao desenvolvimento de diversos tipos de 

paradigmas ou técnicas de representação do conhecimento. 

Para representar o conhecimento, cabe ao desenvolvedor do sistema a escolha da 

técnica mais adequada, tendo por base o enfoque e o escopo do problema. A linguagem 
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associada à técnica ou método escolhido deve ser suficientemente expressiva para permitir a 

representação do conhecimento a respeito do domínio da maneira mais completa e eficiente 

possível. 

Entre os principais paradigmas para a representação do conhecimento, Oliveira e 

Carvalho (2008) destacam:  

a) conhecimento procedimental: representa o conhecimento em forma de uma 

sequência de funções codificadas em procedimentos, os quais dizem como o 

conhecimento deve ser manipulado; 

b) redes: paradigma que usa grafos direcionados para representar o 

conhecimento. Os nós representam conceitos e entidades, enquanto os arcos 

representam a relação existente entre as entidades e os conceitos. Problemas 

complexos normalmente são representados por meio de Redes Semânticas, que 

usam um conjunto de nós, ou nodos, que são unidos por meio de arcos, onde 

cada nodo representa um objeto, uma entidade conceitual ou um evento, e cada 

um dos arcos representa o relacionamento existente entre cada par de nodos. 

Cada par de nodos, por sua vez, representa determinado fato;  

c) lógica: paradigma de representação do conhecimento baseado em formas 

primitivas para a representação do raciocínio ou conhecimento humano, onde 

se destacam:  

i.  lógica proposicional: forma mais comum da lógica, baseia-se em que 

a proposição só pode ter um deste dois valores: verdadeiro ou falso;  

ii. lógica de predicados: extensão da lógica proposicional, em que os 

elementos fundamentais são o objeto e seus predicados;  

d) árvores de decisão: os conceitos usados são organizados em forma de árvores;  

e) conhecimento estatístico: uso de fatores de certeza, Teorema de Bayes, teoria 

de Dempster-Shafer, Lógica Fuzzy, entre outras;  

f) regras: sistemas de produção para a codificação de regras de condição-ação. A 

forma mais conhecida para representar conhecimento em sistemas de pequeno 

porte são regras de produção, que representam o domínio do conhecimento 

através de um conjunto de regras, tendo como principais características a 

modularidade e a facilidade de implantação; 

g)  processamento paralelo distribuído: a partir de modelos conexionistas; e  

h) esquemas híbridos: combinação de esquemas de representação do 

conhecimento.  
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Entre os diferentes paradigmas e técnicas para representação e manipulação do 

conhecimento, a Lógica Difusa destaca-se aqui como uma ferramenta para a solução de 

problemas, com vasta aplicabilidade, especialmente nas áreas de controle e tomada de 

decisão que envolvam informação ambiental com representação espacial.  

A representação espacial do conhecimento, através de figuras, mapas, cartas, tem 

aplicação destacada, conforme se pode constatar pelo estudo aprofundado de diferentes 

técnicas gráficas para localizar e sinalizar dados sobre o espaço geográfico e/ou ao longo do 

tempo elaborado por Jaques Bertin em 1967, disponível na publicação Semiologie Graphique 

(BERTIN, 2010). Considerando um processo de tomada de decisão, a transcrição gráfica de 

dados tem papel muito importante ao reduzir enormes quantidades de dados, agrupando-os, a 

fim de melhor interpretá-los e compreendê-los, mediante a resposta visual que os diagramas, 

mapas ou cartas temáticas proporcionam. 

A partir do avanço das tecnologias digitais e computacionais, gradualmente, esse 

conceito tem sido incorporado aos sistemas de informação geográfica (SIG). Atualmente, o 

notável aumento do uso de SIG, envolvendo captura, tratamento e visualização de dados 

georreferenciados, faz com que as cartas temáticas passem a ter um importante papel na 

análise e na apresentação de informações, principalmente onde a localização geográfica 

dessas informações tem grande influência no processo de tratamento e representação do 

conhecimento. 

 

2.2 CARTAS TEMÁTICAS E SEMIOLOGIA GRÁFICA 

 

O uso de cartas temáticas (ou mapas temáticos) para representação do conhecimento 

tem-se mostrado eficaz, considerando que essas representações gráficas apresentam 

informações de caráter especializado sobre determinado tema, com o uso de símbolos 

padronizados, conforme propõe Bertin (2010). A importância dessas cartas temáticas tem 

acompanhado o crescente uso de SIG como ferramentas para a tomada de decisão. 

Tipicamente, as cartas temáticas apresentam, sobre um fundo de informação geral 

mais ou menos simplificado, muitas vezes extraído de cartas topográficas, hidrográficas e 

administrativas, fenômenos localizáveis de qualquer natureza, sob as formas qualitativa ou 

quantitativa. São cartas temáticas as cartas políticas, meteorológicas, demográficas, 

geológicas, pedológicas, hidrológicas, geomorfológicas, etc. 

No Brasil, utiliza-se também o termo mapa temático, normalmente sem distinção de 

carta temática, considerando que o objetivo é o mesmo, ou seja, a representação cartográfica.  
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Para Joly (2005), cartas ou mapas temáticos são “todos os mapas que representam 

qualquer tema, além da representação do terreno”, incluindo nessa definição os mapas 

topográficos. 

Embora os procedimentos para elaboração e uso de cartas temáticas possam diferir de 

acordo com a área de atuação dos profissionais envolvidos (geólogos, geógrafos, 

engenheiros, entre outros), normalmente compreendem as etapas de coleta de dados, análise, 

interpretação e representação das informações sobre um mapa-base, visando representar 

fenômenos de qualquer natureza (física, humana, abstrata...), geograficamente distribuídos 

sobre a superfície terrestre. 

Archela e Théry (2008) destacam que a carta temática deve cumprir sua função 

fundamental, ou seja, dizer o quê, onde e como ocorre determinado fenômeno geográfico, 

utilizando para isso símbolos gráficos específicos (signos), definidos pela Semiologia Gráfica 

(BERTIN, 2010), para facilitar a compreensão de diferenças e semelhanças, e para 

possibilitar a visualização de correlações pelo usuário.  

Em 1980, Bertin já dizia que todo mapa ou diagrama é a “transcrição gráfica de um 

tableau de dados de entrada dupla” e o “objetivo de uma transcrição gráfica é reduzir, para se 

compreender melhor, a enorme quantidade de dados elementares aos agrupamentos que esse 

conjunto de dados constrói”. Para isso, o autor faz uso de símbolos específicos, pontuais, 

lineares ou zonais, que aumentam a possibilidade de representação temática, em se tratando 

de cartografia.  

Ainda segundo Bertin (1980), perceber um gráfico exige dois tempos distintos de 

percepção: “de quais componentes se trata” e “quais são as relações (de semelhança ou 

diferença, de ordem e de proporcionalidade) entre esses componentes”. 

Como uma ciência, a Semiologia Gráfica permite avaliar as vantagens e os limites da 

percepção utilizada na simbologia cartográfica, definindo regras lógicas para sua utilização 

racional com o uso do signo (ou símbolo) como unidade linguística. 

Essas regras lógicas transcrevem as relações entre elementos de dados e sua 

representação gráfica. Entre essas relações, Bertin (2010) identifica as de similaridade, de 

ordem e de proporcionalidade, que são expressas pelas variáveis visuais tamanho, valor, 

textura, cor, orientação e forma, que podem ser implantadas nos modos pontual, linear ou 

zonal.  

A Figura 4 apresenta os atributos visuais dos signos usados para a representação 

gráfica de fenômenos qualitativos, quantitativos ou ordenados e seus modos ou formas de 

implantação: pontual, linear ou zonal. 
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Figura 4 – Variáveis visuais para cartas temáticas 

 
Fonte: Joly (2005) 

 

Assim, temos o seguinte:  

a) tamanho é a variável visual que corresponde à variação do tamanho do símbolo, 

de acordo com a informação quantitativa;  

b) valor é a variável visual que corresponde à variação da tonalidade da cor ou de 

uma sequência monocromática;  

c) granulação corresponde à variação da repartição de preto e branco, devendo-se 

buscar a mesma proporção de preto e de branco;  
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d) cor é a variável visual que representa a variação das cores do arco-íris, sem 

variação de tonalidade, tendo as cores a mesma intensidade. Por exemplo, usar 

azul, vermelho e verde é usar a variável visual cor, enquanto o uso do azul-claro, 

azul-médio e azul-escuro corresponde à variável valor; 

e) orientação é a variável visual que corresponde às variações de posição entre o 

vertical, o oblíquo e o horizontal; e  

f) forma é a variável visual que pode agrupar todas as variações geométricas. 

Em relação à legenda utilizada em representações gráficas, há de se observar a relação 

existente entre os dados utilizados e as variáveis visuais empregadas, buscando as mais 

adequadas ao tipo de informação que se quer representar, seja ela qualitativa, quantitativa ou 

ordenada (ARCHELA, 1999).  

Quanto à importância da legenda na construção de cartas temáticas, Bertin (1980, p. 

172) cita: “É preciso dar visibilidade, isto é, reservar todo o lugar necessário ao verdadeiro 

título do mapa que é a legenda.” 

A comunicação entre o construtor da carta temática e o destinatário dela deve, 

preferencialmente, estar baseada nos seguintes princípios definidos por Bertin (2010):  

a) um fenômeno se traduz por um só sinal, o qual pode ser uma variável visual 

forma ou cor, considerando que é uma informação qualitativa; 

b) uma ordem se traduz somente por uma ordem, a qual pode ser adequadamente 

representada pela variável visual valor (monocromia), considerando que, nesse 

caso, a informação é quantitativa e pode ser ordenada em classes. O uso da 

variável visual tamanho não é muito adequado porque não é possível diferenciar 

quanto vale cada ponto dentro da classe definida; e 

c) variações quantitativas (não ordenadas) devem ser representadas pela variável 

visual tamanho. 

Em relação aos modos de implantação dos signos, há de se considerar a extensão do 

fenômeno na realidade representada, de forma que, quando a superfície ocupada é 

insignificante, mas localizável com precisão, a forma mais adequada é a implantação pontual; 

quando a largura é desprezível em relação ao comprimento e este pode ser traçado com 

exatidão, a forma adequada é a implantação linear; e, quando o fenômeno cobre no terreno 

uma área suficiente para ser representada sobre o mapa por uma superfície proporcional 

homóloga, usa-se a implantação zonal. 

Ainda de acordo com Bertin (2010), as variáveis visuais podem ser percebidas de 

diferentes modos, como seletivas, associativas, dissociativas, ordenadas e quantitativas:  
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a) as variáveis visuais são seletivas quando permitem separar visualmente as imagens 

e possibilitam a formação de grupos de imagens – a cor, a orientação, o valor, a 

granulação e o tamanho possuem essa propriedade;  

b) são associativas quando permitem agrupar espontaneamente diversas imagens em 

um mesmo conjunto; as variáveis forma, orientação, cor e granulação possuem a 

propriedade de ser vistas como imagens semelhantes;  

c) são dissociativas quando as imagens se separam espontaneamente; este é o caso 

do valor e do tamanho;  

d) são chamadas variáveis ordenadas quando permitem uma classificação visual de 

acordo com uma variação progressiva – são ordenados o tamanho, o valor e a 

granulação; e 

e) são quantitativas quando se relacionam facilmente com um valor numérico – a 

única variável visual quantitativa é o tamanho, o que acontece porque somente as 

figuras geométricas possuem uma área e um volume que podem ser facilmente 

visualizados, permitindo relacionar imediatamente com uma unidade de medida 

que é visualmente proporcional.  

A observação das regras para variáveis visuais definidas por Bertin (2010) possibilita 

a construção de cartas temáticas que cumpram seu objetivo com uma comunicação 

padronizada e eficaz, conforme observado por Loch (2006), que cita: “conhecer e distinguir 

as características de cada variável visual é importante porque ajuda o cartógrafo a construir 

mapas temáticos que atendem aos objetivos de comunicação e a fazer mapas capazes de 

transmitir a sensação condizente com as características dos dados”. 

 

2.2.1 Mapeamento dos Dados em Variáveis Visuais 

 

O método utilizado no mapeamento dos dados depende do nível de organização deles 

(qualitativos, quantitativos ou ordenados) e da utilização de variáveis visuais adequadas a sua 

representação. A combinação de variáveis visuais resultará em diferentes tipos de cartas ou 

mapas temáticos (mapas de símbolos pontuais, de fluxo, de isolinhas, zonais, coropléticos, de 

símbolos proporcionais e de pontos). 

O mapeamento de fenômenos qualitativos deve basear-se no uso de variáveis visuais 

seletivas (forma, cor e orientação), podendo ser implantado nos modos pontual, linear ou 

zonal, conforme exemplificado na Figura 5. 
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Figura 5 – Mapeamento de fenômenos qualitativos com uso de variáveis visuais seletivas 

   

Mapa com símbolos 
pontuais, modo de 

implantação pontual 

Mapa de conexão, modo de 
implantação linear 

Mapa corocromático, modo 
de implantação zonal 

Fonte: adaptado de Archela e Théry (2008) 

 

Na representação de fenômenos ordenados, a variável mais adequada é valor, na 

implantação zonal. Os tipos de mapas mais significativos para a representação de fenômenos 

ordenados são os mapas coropléticos. Tais mapas (ou cartas) são elaborados com dados 

quantitativos e com legenda ordenada em classes, conforme as regras próprias de utilização 

da variável visual. A representação pode fazer uso de tonalidades de cores ou de uma 

sequência ordenada de cores, com aumento de intensidade de acordo com a sequência de 

valores apresentados nas classes estabelecidas (Figura 6). 

Por sua vez, os fenômenos quantitativos são mais bem representados pela variável 

visual tamanho, podendo ser implantados em localizações pontuais do mapa ou na 

implantação zonal, com o uso de pontos agregados, como, também, na implantação linear 

com variação da espessura da linha (Figura 7). 
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Figura 6 – Mapa coroplético com informação ordenada no modo de implantação zonal 

 

Fonte: Archela e Théry (2008) 

 

Figura 7 – Mapa com representação de informação quantitativa no modo de implantação 
pontual 

 
 

 

Mapa de círculos 
proporcionais 

Mapa de círculos 
concêntricos 

Mapa de semicírculos 
opostos 

Fonte: adaptado de Archela e Théry (2008) 

 

Além das diretrizes exemplificadas, Archela e Théry (2008) destacam outros fatores 

que devem ser considerados no processo de elaboração e leitura de mapas ou cartas, como o 

modo de expressão, escala e conteúdo, a saber: 

a) modo de expressão diz respeito a cada tipo específico de representação 

cartográfica, estando relacionado ao objetivo da construção e à escala. Para esses 
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autores, mapas têm escala pequena (inferior a 1:1.000.000), enquanto cartas têm 

escala média ou grande; 

b) escala é o fator de aproximação do terreno que determina o nível de detalhe em 

função do espaço a ser mapeado; e 

c) em relação ao conteúdo, os mapas, ou cartas, podem ser classificados em 

analíticos (mostram a distribuição de um ou mais elementos de um fenômeno a 

partir de dados primários) ou de síntese (permitem estabelecer conclusões sobre 

feições, fenômenos, fatos ou acontecimentos que se interligam na distribuição 

espacial). Exemplos são apresentados na Figura 8.  

 

 

Figura 8 – Exemplos de mapas analíticos e de síntese 

  

Mapa analítico – círculos proporcionais 
sobrepostos ao coroplético, representando 
alguns aspectos de um único fenômeno. 

Mapa de síntese – mapa coroplético 
representando a síntese de estudos sobre 

diferentes fenômenos. 
Fonte: adaptado de Archela e Théry (2008) 

 

As normas para elaboração de cartas ou mapas temáticos propostas por Jacques Bertin 

(2010) e outros pesquisadores são importantes para que a comunicação cartográfica possa ser 

efetiva, por isso o tema continua recebendo a atenção da comunidade científica, 

principalmente na criação de ferramentas computacionais que auxiliem esse processo, como 

pode ser observado em Waniez (2008) e INPE (2013). 
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2.2.2 Cartas Temáticas e Semiologia Gráfica – Aplicações na Área Ambiental 

 

Os trabalhos de Loch (2006) e Archela e Théry (2008) destacam a importância do uso 

de cartas ou mapas como veículos de transmissão do conhecimento e o pouco uso dessas 

ferramentas como meio de comunicação no planejamento e conhecimento do território, 

principalmente no Brasil. Em se tratando de aplicações na área ambiental, destacam que a 

necessidade de busca de métodos para a representação de processos complexos provocou o 

incremento de pesquisas nas áreas de geoprocessamento, informática e meio ambiente, o que 

gerou novas ferramentas para a produção e a disseminação de mapas como meio de 

comunicação. Essa tendência pode ser exemplificada pelos recentes trabalhos de Reshmidevi 

et al. (2009), Giordano e Liersch (2011), Vahidnia et al. (2010), Tien Bui et al. (2012), 

Ilanloo (2011) e Park et al. (2012), que tratam de diferentes técnicas associadas a SIG para 

avaliação e monitoramento ambiental, com uso predominante de cartas temáticas. 

A Semiologia Gráfica, por sua vez, ao definir regras lógicas para a representação 

gráfica com o uso de símbolos como unidade linguística, contribui muito para uma melhor 

representação gráfica de aspectos e fenômenos relacionados com o meio ambiente, quando se 

faz uso de cartas temáticas. Nesse caso, em se tratando de dados georreferenciados, é comum 

se recorrer a técnicas para se estimarem dados além dos obtidos por amostragem. Entre essas 

técnicas, destaca-se a interpolação espacial, que será apresentada na próxima seção. 

 
2.3 INTERPOLAÇÃO ESPACIAL 

 

A interpolação pode ser definida como um processo matemático para se calcularem 

valores intermediários entre os valores discretos de uma função (STARK, 1979 apud 

MAZZINI, 2009). 

Segundo Miranda (2010), o processo de interpolação é constituído de duas partes, 

sendo a primeira a definição de um relacionamento de vizinhança, e o segundo, a definição 

de qual método calculará os valores desconhecidos. 

Na construção de cartas temáticas, onde a interpolação espacial é muito usada, o 

objetivo dessa técnica é a criação de uma superfície contínua a partir das amostras pontuais 

fazendo uso de métodos de estimação de parâmetros para os quais não existe informação 

disponível. Nessa técnica, considera-se que pontos próximos no espaço tendem a ter valores 

mais parecidos do que pontos mais afastados – propriedade conhecida como autocorrelação 

espacial positiva (ALMEIDA, 2004). 



45 
 

Entre os principais métodos de interpolação espacial, pode-se destacar: inverso 

ponderado da distância; krigagem; curvatura mínima ou spline; e vizinho mais próximo 

(MAZZINI, 2009; SOUZA, 2011).  

Cada método utiliza interpoladores com distintas características, que podem ser do 

tipo global, quando “procuram ajustar um modelo de superfície usando todos os pontos de 

dados conhecidos simultaneamente”, ou local, quando se concentram “em pequenas regiões 

no entorno do ponto sendo interpolado para assegurar que as estimativas sejam feitas apenas 

com os dados de vizinhança”.  

Da mesma forma, podem variar quanto à transição (abrupta ou gradual), a seu caráter 

(determinístico ou probabilístico) e à exatidão (exatos – respeitam dados existentes – ou 

inexatos ou aproximados – assumem incertezas nos dados existentes) (MIRANDA, 2010). 

 

2.3.1 Inverso Ponderado da Distância 

 

Também chamado de IDW (Inverse Distance Weighted), nesse método os pesos dos 

dados são avaliados durante o processo de interpolação, de forma que a influência de cada 

ponto é inversamente proporcional à distância do nó da malha. O fator peso pode ser 

predeterminado pelo usuário; quanto maior o valor escolhido, menor será a influência dos 

pontos mais distantes do nó. Inversamente, quanto menor for o peso, maior o efeito de pontos 

distantes sobre toda a malha. Tem como característica a geração de “efeito mira” (contornos 

concêntricos) ao redor dos pontos de origem.  

 

2.3.2  Krigagem 

 

Utiliza geoestatística para efetuar a interpolação, o que, em muitos casos, é uma 

grande vantagem sobre outros métodos. O processo assemelha-se ao IDW, porém, neste 

método, os pesos são determinados a partir de uma análise geoespacial, com base no 

semivariograma dos dados existentes. Krigagem, ou kriging, pode ser um interpolador tanto 

exato quanto suavizador, que busca expressar tendências sugeridas pelos dados, como, por 

exemplo, pontos de elevada altitude ao longo de uma cadeia de montanhas que podem ser 

conectados, em vez de gerar o “efeito mira” (MIRANDA, 2010). A krigagem tem como 

característica a complexidade de sua aplicação, considerando sua flexibilidade de parâmetros. 
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2.3.3 Curvatura Mínima ou Spline  

 

Faz uso de polinômios de pequena ordem para interpolar pequenos conjuntos de 

dados e, ao juntá-los, gera uma superfície que minimiza a curvatura dela, resultando em uma 

superfície suavizada, que passa através dos pontos amostrados e reproduz os valores da 

variável. Tem como desvantagem o fato de essa suavização nem sempre ser a representação 

da realidade. 

 

2.3.4 Vizinho Mais Próximo  

 

Trata-se de método de interpolação determinístico no qual o valor estimado é sempre 

igual a sua amostra mais próxima, não considerando qualquer outra. É eficiente se os pontos 

estão espaçados regularmente, sendo adequado para o preenchimento de lacunas nos dados.  

Entre os métodos apresentados, destacam-se a krigagem, por sua precisão e 

parametrização, e o IDW, por ser um método interpolador simplificado, que necessita de 

pouca interferência acerca dos parâmetros do modelo (JACOB; YOUNG, 2006). 

Como alternativa à interpolação espacial, entre os diferentes paradigmas e técnicas 

para representação e manipulação do conhecimento, a Lógica Difusa, apresentada na próxima 

seção, destaca-se quando usada para correlacionar diferentes camadas de informação, 

especialmente em se tratando de informação ambiental, em que os limites não são abruptos 

ou precisos. 

 
2.4 LÓGICA DIFUSA  

 

Desde o tempo dos filósofos gregos, muitos foram os estudiosos que se dedicaram a 

estudar a lógica. Em relação ao tema, Barreto (2001) caracterizou a lógica contemporânea 

dividida em duas principais abordagens: a lógica matemática padrão, criada por Aristóteles; e 

a lógica não padrão, ou extensões da lógica, em que se enquadra a Lógica Difusa (ou Lógica 

Nebulosa), formalizada por Zadeh (1965). 

Em 1965, Zadeh percebeu que havia uma interface de incerteza entre dois valores de 

lógica tradicional, que poderia ser reduzida mediante uma transição gradual, ao invés 

de uma abrupta. Essa proposta resultou em um novo paradigma adequado para lidar com a 

incerteza e imprecisão do mundo real. Enquanto a lógica matemática padrão, ou binária, lida 
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com premissas e conclusões baseadas na dualidade verdadeiro ou falso, a lógica nebulosa de 

Zadeh permite associar uma afirmação a graus de pertinência a possíveis respostas. 

Em se tratando de análise de sistemas biológicos, há alguns que sentem a inadequação 

do uso da lógica matemática padrão, que considera pontos precisamente definidos, funções, 

conjuntos, medidas de probabilidade, etc., para lidar com a análise de sistemas biológicos, em 

que há maior complexidade e necessidade de tratar quantidades difusas, que não 

são descritíveis em termos de distribuições de probabilidade (FREITAS JÚNIOR, 2011). 

Nesse cenário, a Lógica Difusa parece ser uma alternativa adequada.  

 

2.4.1 Fundamentos da Lógica Difusa 

 
A Lógica Difusa se baseia no conceito de conjuntos fuzzy (ou conjuntos difusos), 

apresentado por Lofti Zadeh em seu artigo intitulado “Fuzzy Sets” (ZADEH, 1965), em que o 

autor mostra conjuntos que não possuem limites precisos, tendo seus componentes um grau 

de pertinência ao conjunto, variando no intervalo [0, 1].  

Zadeh (1965), em sua extensão da lógica tradicional, apresenta novos elementos e 

regras como as apresentadas a seguir. 

 

2.4.1.1 Variáveis linguísticas 

 

São as variáveis utilizadas na Lógica Difusa, cujos valores podem ser expressos 

através de nomes de conjuntos difusos. Por exemplo, a estatura de determinada pessoa pode 

ser uma variável linguística que tem os valores baixa, média e alta, os quais são descritos por 

intermédio de conjuntos difusos. Dessa forma, a Lógica Difusa usa expressões comuns da 

linguagem humana, o que facilita muito sua compreensão. 

De modo geral, os valores de uma variável linguística podem ser sentenças 

construídas a partir de termos linguísticos primários (alto, baixo, pequeno, médio, grande), de 

conectivos lógicos (não, e ou), de modificadores (muito, pouco) e de delimitadores (como 

parênteses). 

 

2.4.1.2 Funções de pertinência 

 

Para cada conjunto difuso, é criada uma função de pertinência, que indica o grau de 

pertinência dos elementos ao conjunto, de forma a representar algum conceito impreciso ou 
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vago, como, por exemplo, “alto” e “baixo”. As funções de pertinência mais conhecidas são 

triangular, trapezoidal e gaussiana, ilustradas na Figura 9. 

 
Figura 9 – Tipos mais comuns de funções de pertinência 

 
Fonte: adaptado de Latorre (2011) 

 
Cada função representa um conjunto ou subconjunto difuso. O eixo das abscissas 

apresenta um número pertencente a esse conjunto, e o eixo das ordenadas, o grau de 

pertinência desse número ao conjunto.  

Um conjunto difuso A em um universo X é definido por uma função de pertinência 

µA (x) : X → [0,1] e representado por um conjunto de pares ordenados 

A = { µA(x) / x}  x ∈ X, 

onde µA(x) indica o quanto x é compatível com o conjunto A. Determinado elemento pode 

pertencer, com diferentes graus de pertinência, a mais de um conjunto difuso. Por exemplo, 

µA(x) = 0,70 indica que o grau de pertinência do elemento x ao conjunto A é de 0,70. 

Considerando que dado elemento pertence (ou não) a um conjunto, de acordo com 

uma função de pertinência, essas funções podem ter diferentes formas, dependendo do 

conceito que se deseja representar e do contexto em que elas serão utilizadas.  

Por exemplo, considere-se a variável linguística estatura, constituída dos seguintes 

termos: T(estatura) = {baixa, média, alta}. A esses termos faz-se corresponder conjuntos 

difusos A, B e C, definidos por suas funções de pertinência.  

Os valores baixa, média e alta, descritos por intermédio de conjuntos difusos, podem 

ser representados por funções de pertinência, conforme mostrado na Figura 10. 
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Figura 10 – Funções de pertinência para a variável estatura 

 
 
 
2.4.1.3 Sistema Lógico Difuso 

 

Um sistema lógico difuso é um sistema de controle em que o estado de um objeto 

pode mudar pela ação de regras, representadas por termos linguísticos. Esse sistema consiste, 

basicamente, em três operações: fuzzificação, inferência e defuzzificação (Figura 11). 

 
Figura 11 – Sistema Lógico Difuso 

 
 

Fonte: adaptado de Cox (1994) 
 
 

i. Fuzzificação 
 

Nesta etapa o problema é analisado, e os dados de entrada (resultados de medições, 

observações, por exemplo) são transformados em variáveis linguísticas, de forma que o 
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resultado seja expresso em conjuntos difusos (de entrada) relevantes e em suas funções de 

pertinência. 

 
ii. Inferência 

 
A inferência consiste na criação das regras, ou proposições, mediante a associação das 

variáveis linguísticas definidas anteriormente. Nesse estágio ocorrem as operações com 

conjuntos difusos propriamente ditos: combinação dos antecedentes das regras, implicação e 

modus ponens7 generalizado.  

Esse processo de inferência é normalmente composto de várias regras, que são 

processadas paralelamente e resultam em uma única resposta lógica como resultado da soma 

das conclusões de cada regra. Para cada regra é possível definir pesos, conferindo, assim, 

graus de importância a elas. 

Os conjuntos difusos de entrada, relativos aos antecedentes das regras, e o de saída, 

referente ao consequente, podem ser definidos previamente ou gerados automaticamente a 

partir dos dados. O desempenho do sistema de inferência dependerá do número desses 

conjuntos e de sua forma.  

Nessa definição de regras, dois componentes estão presentes: a agregação, que define 

a validade de uma regra, e a composição, que define o resultado obtido por meio de uma 

inferência (Figura 12).  

 
Figura 12 – Inferência difusa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Jané (2004) 

                                                
7 Em latim, modo de afirmar. É um modo de silogismo condicional usado na Lógica Difusa:  
   Se P, então Q.  
   P.  
   Portanto, Q. 

Agregação 

– Parcela Se 

– Define a validade de uma 
regra para o caso estudado 

Inferência Difusa 

Composição 

– Parcela Então 

– Define o resultado obtido 
depois de feita a inferência 



51 
 

Como exemplo, considere-se uma aplicação em gerenciamento de projetos em que se 

pode afirmar que: 

O projeto A é muito longo. 
O risco do projeto é alto. 

Tendo por base a experiência de especialistas em projetos, pode-se afirmar que, 

quanto maior a duração de um projeto, maior é o risco. Imaginando que nesse exemplo 

duração do projeto e risco do projeto são duas variáveis linguísticas cujos valores são “muito 

longo” e “alto” respectivamente, pode-se inferir que 

se o projeto é MUITO LONGO então o risco do projeto é ALTO, 

considerando-se que a agregação foi baseada na condição estabelecida e a composição é o 

resultado relacionado à condição. 

O espaço (ou região) de solução difusa é gerado mediante a agregação das 

proposições difusas correlacionadas. Essa correlação se baseia na aplicação dos operadores e 

e ou, definidos nas regras, os quais conectam as proposições. O operador e transfere o valor 

mínimo para o conjunto de saída, enquanto o operador ou transfere o valor máximo para o 

conjunto de saída (Figura 13). A combinação desses operadores é conhecida como maxmin. 

Com a execução das regras em paralelo, há a produção de espaços de saída que 

contém informação de todas as proposições, então é necessário realizar a composição desses 

espaços num espaço de saída difusa.  

Figura 13 – Exemplo de operação de intersecção e união em conjuntos difusos 

 
Fonte: Sperb (2002)  
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iii. Defuzzificação 
Na defuzzificação os valores difusos são convertidos em números reais, havendo, 

assim, um conjunto de saída matematicamente definido (dados crisp).  

A conversão linguístico-numérica feita na defuzzificação pode ser realizada com 

diferentes métodos, com destaque para: 

a) centroid – método em que a saída crisp a ser considerada é o centro de gravidade 

do conjunto difuso (Figura 14); e 

b) maximum height – método em que a saída crisp se obtém calculando-se a média 

entre os dois elementos extremos que correspondem aos maiores valores da 

função de pertinência do conjunto difuso de saída. 

De acordo com Sperb (2002), o método mais comum é o centroide, em que se projeta 

o centro de massa do conjunto difuso de saída sobre a reta-suporte (abscissas), obtendo-se, 

assim, o valor não difuso de saída (Figura 14). 

 
Figura 14 – Exemplo de operação maxmin e defuzzificação pelo método centroide 

 
Fonte: Sperb (2002) 

 

2.4.2 Aplicações da Lógica Difusa na Área Ambiental 

 
Devido a suas características de representação e manipulação de informações 

imprecisas e vagas, a Lógica Difusa tem uma ampla aplicação na área ambiental, 

principalmente em processos de tomada de decisão ligados às áreas de avaliação de riscos, 

zoneamento ambiental, planejamento, etc. (BURROUGH, 1989; GIORDANO; LIERSCH, 
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2011; ILANLOO, 2011; JASIEWICZ, 2011; MALINOWSKA, 2011; PARK et al., 2012; 

PRADHAN et al., 2010; RESHMIDEVI et al., 2009; SPERB, 2002; SPERB; CABRAL; 

BUGHI, 2006; TIEN BUI et al., 2012; VAHIDNIA et al., 2010; XIE et al., 2008) 

normalmente fazendo uso de sistemas de informações geográficas (SIG) como ferramenta de 

coleta, armazenamento e, principalmente, processamento de informações. 

A Lógica Difusa provê um método que permite traduzir expressões verbais, 

imprecisas, vagas e qualitativas, comuns na comunicação humana, em uma forma que possa 

ser processada de forma automática. Tem, assim, um enorme valor prático, ao considerar a 

experiência de operadores humanos, que controlam processos, como plantas industriais, no 

processamento, o que possibilita apoio à tomada de decisão, principalmente em problemas 

complexos. 

De forma especial, em se tratando de SIGs, em que a análise espacial normalmente se 

caracteriza pela ausência de limiares nítidos e rígidos entre os fenômenos naturais, a Lógica 

Difusa parece ser a mais adequada (COX, 1994). 

 

2.4.2.1 Aplicação da Lógica Difusa em SIG 

 

A aplicação da Lógica Difusa associada a SIGs vem sendo proposta há algum tempo, 

com diversos enfoques. Isso pode ser constatado nos trabalhos de Burrough (1989), na 

utilização da lógica difusa em mapeamentos; de Meirelles (1997), na proposta de 

mapeamento com uso de lógica difusa; de McBratney e Odeh (1997), na aplicação de 

conjuntos difusos na ciência do solo; e de Escada (1998), na aplicação da lógica difusa em 

SIG direcionado ao zoneamento ecológico econômico. 

Especificamente em relação à inferência difusa, a aplicação em SIGs é mais recente, 

estando presente em trabalhos relacionados à análise espacial de zonas costeiras (SPERB; 

CABRAL; BUGHI, 2006), à avaliação de aptidão agrícola (RESHMIDEVI et al., 2009), ao 

mapeamento de áreas susceptíveis ao deslizamento (ILANLOO, 2011; TIEN BUI et al., 

2012; VAHIDNIA et al., 2010), ao mapeamento de risco de subsidência do solo e riscos de 

edificações em terrenos de mineração (MALINOWSKA, 2011; PARK et al., 2012), à 

integração de conhecimento empírico e técnico no monitoramento da salinidade do solo 

(GIORDANO; LIERSCH, 2011) e à implementação de funções para análise maciça de dados 

em ferramentas SIG (JASIEWICZ, 2011), entre outros. 

O trabalho de Sperb, Cabral e Bughi (2006) apresenta uma ferramenta híbrida para 

exploração de processos espaciais da zona costeira e propõe um modelo de simulação 
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baseado em agentes para a análise de cenários de ocupação do solo a partir da percepção 

espacial e do comportamento de pessoas. Tal modelo envolve a reprodução de um sistema do 

mundo real em um mundo virtual, codificado por meio da Lógica Difusa, onde os 

experimentos são testados. Nesse modelo, cada agente é representado por uma entidade 

independente, que atua localmente em resposta a sua percepção, comportamento e alterações 

ambientais. A viabilidade da proposta é testada por meio de um protótipo do sistema aplicado 

a um estudo de caso. 

Reshmidevi et al. (2009) propõem um sistema de inferência baseado em regras difusas 

integrado a um SIG para avaliação de aptidão agrícola em bacias hidrográficas. O estudo 

levou em consideração a grande quantidade de informações relacionadas com a aptidão 

agrícola que pode ser transmitida por termos linguísticos, a capacidade da modelagem difusa 

de expressar incerteza e imprecisão através de numerosos critérios expressos em regras 

difusas. Então, desenvolveu-se um sistema de inferência difusa baseado em regras como um 

módulo de um SIG, com o objetivo de avaliar a aptidão agrícola das terras a determinada 

cultura, considerando o potencial da terra e o potencial da água de superfície. Como um 

grande número de atributos foram utilizados, propôs-se uma nova abordagem, em que os 

atributos são classificados em grupos, visando estimar os índices intermediários de aptidão da 

terra. 

A partir disso, Reshmidevi et al. (2009) utilizaram os métodos de agregação linear 

ponderada e agregação de Yager (1994) para estimar o efeito de agregação dos atributos em 

cada grupo, com os quais foram definidas as regras-base. No SIG, os atributos de entrada 

foram organizados em formato matricial, e a saída foi gerada sob a forma de carta temática, 

mostrando-se a adequação de cada célula (20 m x 20 m) para a cultura selecionada. Para o 

problema de avaliação da aptidão de terras desse estudo, os autores consideraram o método 

de agregação de Yager (1994) mais apropriado do que o método de agregação linear 

ponderada, comumente adotado. 

Ainda de acordo Reshmidevi et al. (2009), o método apresentado, integrado com o 

SIG, mostrou-se eficiente no manuseio de grandes quantidades de atributos e útil na avaliação 

de aptidão das terras em bacias hidrográficas agrícolas. 

A proposta de Jasiewicz (2011) é baseada em um sistema de Inferência Difusa 

desenvolvido por Mamdani (1975), para análise maciça de dados, integrado à ferramenta 

open source GIS GRASS8. Destaca-se, nesse caso, a abordagem do projeto direcionado para 

                                                
8 Geographic Resources Analysis Support System. Disponível em: <http://grass.fbk.eu/>. 
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grandes conjuntos de dados de entrada e saída, onde há um estrangulamento no 

processamento.  

O trabalho de Jasiewicz (2011) destaca Mamdani (1975) como um dos primeiros a 

aplicar a Lógica Difusa para construir sistemas de controle baseados na teoria de Zadeh 

(1965). Essa aplicação resultou em várias implementações de sistemas de Inferência Difusa 

para ambientes de programação matemática e estatística de alto nível, que, no entanto, foram 

projetados para controle ou apoio à decisão a partir de pequenos conjuntos de dados, 

tornando demorado seu uso com SIGs, onde são comuns grandes conjuntos de dados. Com 

base nisso, o autor propõe uma implementação de baixo nível, visando diminuir o tempo de 

processamento, em se tratando de operações de entrada e saída de dados. Nesse estudo, o 

sistema proposto, de estrutura modular, disponível para a ferramenta GIS GRASS, foi 

aplicado para detectar risco de inundação em uma área de South Dakota, nos EUA. 

A Inferência Difusa também é o foco principal do trabalho de Malinowska (2011), 

que apresenta uma abordagem baseada nessa inferência para a avaliação do risco de danos em 

edificações sobre terrenos de mineração. 

Considerando a magnitude, a diversidade e as incertezas de fatores que podem afetar a 

superfície de um terreno de mineração, bem como o caráter subjetivo dos métodos de 

avaliação de riscos, a Inferência Difusa, em conjunto com uma ferramenta SIG, foi utilizada 

como instrumento no processo de avaliação. Dessa forma, o autor considerou que, com a 

Inferência Difusa, foi possível integrar diversos fatores que afetam o risco de danos, como 

deformações da superfície e resistência de objetos de construção, tendo em conta a incerteza 

dos dados e a subjetividade presente na avaliação realizada por peritos. 

Giordano e Liersch (2011) apresentam um sistema difuso fundamentado em SIG para 

integrar conhecimento local (empírico) e técnico no monitoramento de salinidade do solo. A 

ênfase do artigo está no apoio à tomada de decisão dos processos ambientais, considerando 

tanto o conhecimento técnico referente ao tema, como o conhecimento da comunidade local 

onde está inserido o projeto. Os autores adotam uma abordagem multiescalar e integrada, 

implementada como uma ferramenta baseada em Lógica Difusa com tecnologia de SIG para 

apoiar o monitoramento da salinidade do solo na parte inferior da Bacia do Rio Amudaria, no 

Uzbequistão. 

Sistemas de inferência neuro-fuzzy integrados com SIGs, são apresentados por 

Vahidnia et al. (2010) e de Tien Bui et al. (2012). No trabalho de Vahidnia et al. (2010) é 

apresentado um procedimento neuro-fuzzy com base em SIG para integração de 

conhecimentos e dados em mapeamento de suscetibilidade de deslizamentos de solo, como 
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estratégia de avaliação indireta. A técnica apresentada emprega um sistema de Inferência 

Difusa para modelar o conhecimento de especialistas, e uma rede neural artificial (RNA) para 

identificar comportamento não linear e generalizar para toda a região os dados históricos. 

Com os resultados do sistema de Inferência Difusa, foram calculadas as médias dos valores 

de intensidade dos relevos existentes e, em seguida, utilizados como saídas para treinar a rede 

neural. Os dados de entrada incluíram características físicas, critérios de mapas e mapas de 

inventário de relevo. A RNA foi treinada com um algoritmo modificado back-propagation. 

Esse estudo foi implementado como uma extensão de GIS, usando ArcGIS®.  

Tien Bui et al. (2012), por sua vez, propõem o uso de um sistema de inferência neuro-

fuzzy adaptativo e SIG para o mapeamento de suscetibilidade de deslizamento, visando, nesse 

caso, investigar o potencial de aplicação desse sistema. Para isso, construíram um mapa de 

relevo com inventário de deslizamentos da província de Hoa Binh, no Vietnã, dividindo-o 

aleatoriamente em um conjunto de testes para treinar o modelo (70% dos locais de 

deslizamento) e um conjunto para fins de validação (30% dos locais de deslizamento). Foram 

considerados na análise dez fatores condicionantes: declividade; orientação; curvatura; 

litologia; uso do solo; tipo de solo; precipitação; distância das estradas; distância dos rios; e 

distância até as falhas. Aplicou-se um algoritmo híbrido de aprendizagem e seis diferentes 

tipos de funções de pertinência, representadas por curvas gaussianas ou sigmoides, para gerar 

os mapas de suscetibilidade do relevo. Os resultados de validação mostraram que a 

capacidade de previsão depende dos tipos de funções de pertinência utilizadas no modelo e da 

abordagem utilizada.  

Park et al. (2012) também propõem o uso de um sistema de inferência neuro-fuzzy 

adaptativa integrada com um SIG, neste caso aplicado ao mapeamento do risco de 

subsidência do solo em torno de minas subterrâneas de carvão abandonadas. Para avaliar os 

fatores relacionados à subsidência do solo, um banco de dados espacial foi construído a partir 

de mapas topográficos, geológicos, de subsidência, uso da terra e do solo. Também foi 

construído um banco de dados de atributos a partir de investigações de campo e relatórios 

sobre as áreas de subsidência existentes no local de estudo. Consideraram-se cinco principais 

fatores que causam subsidência do solo: profundidade de deriva; distância da deriva; 

declividade; geologia; e uso da terra.  

O modelo proposto, adaptável a diferentes tipos de funções de pertinência, foi então 

aplicado para mapeamento de riscos de subsidência do solo na área de estudo. Como 

resultados foram gerados dois mapas de risco de subsidência, que foram validados utilizando-

se os dados de teste de subsidência do solo, que não foram utilizados na formação do modelo. 
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Segundo os autores, os resultados mostraram que essa pode ser uma ferramenta eficaz no 

mapeamento de riscos de subsidência do solo (PARK et al., 2012).  

Finalmente, o artigo de Ilanloo (2011) apresenta um estudo comparativo do uso da 

Lógica Difusa para mapeamento de suscetibilidade de deslizamento usando SIG. A pesquisa 

destaca a dificuldade de se produzirem mapas precisos de suscetibilidade ao deslizamento, o 

que tem demandado muito empenho na produção de modelos de mapeamento, com destaque 

para a Lógica Difusa. Nesse estudo é proposta uma nova tentativa para produzir o mapa de 

suscetibilidade de deslizamento da bacia de Karaj Dam, no Irã. Para obter as relações difusas 

a fim de produzir o mapa de suscetibilidade, um banco de dados de inventário de 

deslizamentos foi compilado por meio de levantamentos de campo e estudos de fotos aéreas. 

Então, os mapas de fatores foram inseridos em um SIG, juntamente com um fator de 

avaliação de risco de deslizamento modificado. Para cada classe de mapas de fatores de risco, 

foram avaliadas as classificações e funções de pertinência difusa. De acordo com o autor, os 

resultados mostram que a teoria de conjuntos difusos pode integrar de forma eficaz vários 

dados geográficos para o mapeamento de riscos de deslizamento. 

Percebe-se, assim, que a aplicação de inferência difusa em SIGs compreende tanto o 

uso de técnicas básicas quanto o de técnicas de avançadas, conforme pode ser observado no 

Quadro 3. 
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Quadro 3 – Principais aplicações da inferência difusa em sistemas de informações 
geográficas 

Autor Técnica empregada Aplicação 
Sperb, Cabral e 
Bughi (2006) 

Modelo de simulação baseado 
em agentes difusos 

Análise espacial de 
zona costeira 

Reshmidevi et 
al. (2009) 

Inferência difusa, comparando 
métodos de agregação de 
atributos (linear ponderada x 
Yager) 

Avaliação de aptidão 
agrícola 

Jasiewicz (2011) 
Implementação de inferência 
difusa (baseado em Mamdani) 
integrada a SIG  

Riscos de inundação  

Malinowska 
(2011) 

Inferência difusa 
Riscos em edificações 
sobre terrenos de 
mineração 

Giordano and 
Liersch (2011) 

Sistema difuso para integrar 
conhecimento empírico e 
técnico 

Monitoramento da 
salinidade do solo 

Vahidnia et al. 
(2010) 

Sistema neuro-fuzzy para 
integrar conhecimentos de 
especialistas e rede neural 
artificial 

Mapeamento de 
suscetibilidade de 
deslizamentos de solo 

Tien Bui et al. 
(2012) 

Sistema de inferência neuro-
fuzzy adaptativo com uso de 
algoritmo híbrido de 
aprendizagem 

Mapeamento de 
suscetibilidade ao 
deslizamento de solo 

Park et al. 
(2012) 

Sistema de inferência neuro-
fuzzy adaptativa 

Mapeamento de riscos 
de subsidência de solo 

Ilanloo (2011) 

Estudo comparativo de 
abordagens difusas com a 
aplicação de diferentes 
operadores em regras de 
pertinência 

Mapeamento de 
suscetibilidade ao 
deslizamento do solo 

Fonte: Sperb et al. (2013) 
 

 
 
2.5 CONSIDERAÇÕES PARCIAIS 

 
A natureza tem aspectos inerentes, os limites de seus elementos não são bem 

definidos e, nela, ambiguidade, generalidade e vaguidade9 são comuns. Esses aspectos podem 

ser analisados e tratados a partir da perspectiva da elaboração de cartas temáticas com uso de 

técnicas de inteligência artificial, especialmente a inferência difusa definida por Zadeh 

(1965). 

                                                
9 Vagueness, em inglês. 
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Em sua teoria de conjuntos fuzzy, Zadeh desenvolveu um modelo de raciocínio 

aproximado com dados vagos, assumindo que a essência e o poder de raciocínio humano 

estão em sua capacidade de compreender e utilizar conceitos inexatos diretamente (GAINES, 

1976).  

Ao fazer isso, Zadeh forneceu uma ferramenta adequada para a representação de 

vários tipos de conhecimento humano. Ao mesmo tempo, ele também apresentou aos 

cientistas um grupo interessante de problemas relacionados com a extensão dos operadores de 

conjunto clássico para o campo de conjuntos difusos, que foram resolvidos a partir de e com 

diferentes perspectivas (YAGER, 1994). 

Hoje, a importância da aplicação dos sistemas de Inferência Difusa na área ambiental 

está associada com a análise geoespacial. Burrough (1989) foi um dos primeiros a reconhecer 

essa importância, dizendo que a razão por trás disso é que a teoria de conjuntos difusos foi 

desenvolvida para lidar com o processamento de informações em que os conceitos centrais 

estão presentes, mas as definições de limites são geralmente vagas. O autor dá uma visão 

importante da inexatidão, normalmente encontrada em geociências, com que a teoria dos 

conjuntos difusos pode lidar. Essa inexatidão pode ser expressa a partir dos seguintes 

conceitos: 

a) generalidade: um único conceito aplica-se a uma variedade de situações; 

b) ambiguidade: um único conceito abrange mais de um conceito; e 

c) imprecisão: limites precisos não estão definidos. 

Em geoinformação é fácil perceber que essa inexatidão é a principal fonte de erro na 

representação e análise geoespacial, em qualquer campo de aplicação, principalmente quando 

se faz uso de cartas temáticas com representação coroplética de dados quantitativos, 

separados em classes. Nesse tipo de representação, os símbolos criados a partir de polígonos 

coincidem com as regiões onde foram coletados os dados, o que dá a impressão de que há 

uniformidade de dados dentro de cada uma das regiões e de que as quebras ocorrem sempre 

nos limites dessas áreas (ARCHELA; THÉRY, 2008). 

Essa constatação instiga a busca de alternativas que possam melhor expressar a 

representação e a análise de dados geoespaciais, principalmente em se tratando de aplicações 

na área do meio ambiente, onde a correlação geoespacial desses dados ganha maior 

importância que as técnicas de interpolação (JACOB; YOUNG, 2006). 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 
 

Esta tese tem o objetivo de propor um método para a construção de cartas temáticas 

de potencial poluidor (PP) de indústrias, a partir de dados secundários provenientes de órgãos 

oficiais brasileiros. Para tanto, a pesquisa, que abrangeu o período de agosto de 2009 a julho 

de 2013, possui diversas etapas. A primeira consistiu em uma revisão bibliográfica sobre 

métodos de estimativa de PP existentes. A seguir, foi feito um estudo sobre representação do 

conhecimento focalizado sobre a representação gráfica de dados georreferenciados por meio 

de cartas temáticas e interpolação geoespacial de dados. O estudo derivou para a Lógica 

Difusa e suas aplicações na área do meio ambiente, visando ao tratamento de dados 

imprecisos e/ou vagos. Na sequência, realizaram-se estudos para propor um método de 

análise geoespacial, que, posteriormente, foi aplicado como estudo de caso no Estado de 

Santa Catarina. A partir dos resultados obtidos, discutiram-se os objetivos propostos. 

Em termos de metodologia da pesquisa, este trabalho é classificado, segundo Silva e 

Menezes (2001), da seguinte forma:  

a) quanto à natureza, enquadra-se na classificação de pesquisa aplicada, já que busca 

solucionar um problema concreto, ou seja, o cálculo do PP de indústrias através da 

construção de cartas temáticas; 

b) quanto à forma de abordagem do problema, este trabalho possui tanto 

características quantitativas – quando traduz números em informações a serem 

analisadas através de representação gráfica – quanto qualitativas – quando atribui 

diferentes importâncias para essas informações, tendo por base a percepção 

humana, com características subjetivas; 

c) quanto aos objetivos, a construção de cartas temáticas de PP de indústrias tem 

característica exploratória, em diversas disciplinas, visando à busca de técnicas e 

ferramentas potencialmente adequadas para tal fim; e  

d) quanto aos procedimentos técnicos, este trabalho possui característica 

predominantemente exploratória, pois envolve procedimentos de pesquisa 

bibliográfica, pesquisa experimental e aplicação de ferramentas computacionais. 

No próximo capítulo é apresentado o Método de Análise Geoespacial proposto nesta 

tese. Esse método é fundamentado no uso de dados secundários oficiais e na geração e análise 

de cartas temáticas.  
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4 MÉTODO DE ANÁLISE GEOESPACIAL PROPOSTO 
 

4.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A revisão bibliográfica realizada permite evidenciar a importância do tema, 

considerando-se, principalmente, o enfoque ambiental, devido à importante influência da 

atividade industrial na degradação do meio ambiente. Mesmo tendo o Brasil uma legislação 

ambiental relativamente rigorosa, sua aplicação é prejudicada pelas dificuldades financeiras e 

operacionais (SANTIN; REIS, 2007), o que pode ter favorecido a instalação de indústrias de 

alto potencial poluidor (PP) no país a partir da década de 80 até o início dos anos 2000, 

conforme identificado por Barcellos et al. (2009). 

Dessa forma, justifica-se a necessidade de monitorar as emissões de poluentes 

provenientes da atividade industrial diretamente pela medição efetiva nas indústrias, ou 

indiretamente, através da estimativa de emissão de poluentes ou do PP. Em função dos custos 

envolvidos na medição efetiva da poluição industrial, diversas metodologias ou métodos têm 

sido propostos ao longo das últimas décadas (MORENO, 2005). 

Em relação às diferentes metodologias para estimativa de PP de indústrias, 

apresentadas no Capítulo 1, observa-se que há dificuldades em aplicá-las para a estimativa de 

PP de indústrias brasileiras, principalmente se for considerada a informação espacializada em 

cartas temáticas. Entre as metodologias aplicadas no Brasil, destaca-se a IPPS, do Banco 

Mundial, aplicada pelo IBGE na estimativa do PP de indústrias. Porém, essa mesma 

metodologia, além de estar baseada somente em poluentes do ar, também não é 

completamente adaptada à realidade brasileira, conforme apontado por Sor et al. (2008, p.22): 

 
A metodologia IPPS, elaborada usando os padrões tecnológicos das 
indústrias americanas do final da década de 1980, necessita de ajustes para 
tornar as estimativas das emissões potenciais mais representativas da 
realidade brasileira. Além disto, tipologias industriais importantes para o 
Brasil não são abrangidas pelo IPPS, como a indústria extrativa mineral e a 
alcoolquímica, por exemplo. 
 
 

Já a metodologia proposta por FEE (2012), aplicada no Rio Grande do Sul, calcula o 

PP municipal tendo por base valores contábeis e fiscais dependentes de informações da 

Secretaria de Fazenda do Estado. Além de relativamente complexa, os autores destacam que 
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tal metodologia está apoiada em valores que apresentam discrepâncias temporais e que 

precisam de parâmetros para corrigi-los.10  

A inadequação dessas metodologias à realidade brasileira também é atestada por 

Moreno (2005), que indica falta de dados adequados disponíveis ou de fácil obtenção sobre o 

parque industrial instalado no país. Tanto a metodologia IPPS quanto a proposta pela FEE/RS 

fazem uso da representação gráfica dos resultados em cartas temáticas coropléticas, com 

valores únicos para cada município. Dessa forma, toda a área pertencente a um município 

apresenta um único valor de PP, porém ignora a proximidade de municípios vizinhos e as 

tendências que podem emergir a partir da interpolação geoespacial dos dados. Vale ressaltar 

que, em caso de poluição e outros problemas ambientais, é notório que isso não ficam 

restritos às fronteiras geopolíticas, influenciando os municípios vizinhos. 

Como alternativa viável, aponta-se para o desenvolvimento de metodologias ou 

métodos para estimar o PP de indústrias brasileiras com base em dados econômicos, 

indiretos, conforme sugere Sor et al. (2008), que considerem a influência de um parque 

industrial sobre seu entorno. Assim, buscou-se definir um método que pudesse ser 

representativo do PP das indústrias, através de cartas temáticas, de forma a contribuir de 

maneira efetiva para a identificação de pontos críticos de poluição (hot spots) e sua influência 

nas regiões vizinhas. Dessa forma, desenvolveu-se um instrumento de apoio à geração de 

políticas e programas públicos, planejamento e gestão ambiental, com destaque àqueles 

relacionados a fomento e licenciamento ambiental.  

O modelo de análise geoespacial proposto nesta tese estima o PP das indústrias de 

determinada região a partir de dados econômicos secundários sobre as indústrias 

disponibilizados por órgãos oficias. Para essa estimativa, considera-se necessária a descrição 

do parque industrial instalado na área de estudo, tendo por base critérios qualitativos e 

quantitativos.  

Como critérios qualitativos, foram considerados relevantes: a tipologia das indústrias, 

de acordo com a CNAE; os níveis de PP adotados pela Fundação de Economia e Estatística 

do Rio Grande do Sul (FEE, 2012); e a definição do porte industrial, com base no número de 

funcionários, adotada pelo Serviço Nacional de Apoio à Micro e Pequena Empresa/SC 

(SEBRAE, 2013). Por sua vez, os critérios quantitativos adotados foram: a malha municipal, 

                                                
10 A metodologia usa como dado de entrada a produção industrial de cada unidade geográfica, estimada através 
das Saídas Contábeis Totais (SCT) e do Valor Adicionado Fiscal (VAF). Em função de as SCT apresentarem 
discrepâncias temporais, os autores utilizaram o VAF como variável de controle para corrigi-las. Mesmo assim, 
alguns valores permaneceram distorcidos e, então, foram desconsiderados, inclusive devido à pouca ocorrência. 



63 
 

com sua representação geográfica (formato shapefile11), incluído a sede municipal e a área 

em quilômetros quadrados; e a quantidade de indústrias existentes em cada unidade 

municipal, separada por tipologia e porte industrial. 

 

4.2 ETAPAS DO MÉTODO PROPOSTO 

 

De modo sistemático, o método proposto possui três grandes etapas, conforme 

apresentado na Figura 15 e a seguir detalhado.  

 

4.2.1 Primeira Etapa: Coleta de Dados 

 

Como primeira etapa, as indústrias instaladas em uma região qualquer devem ser 

caracterizadas em relação aos aspectos qualitativos e quantitativos. 

Sob o ponto de vista qualitativo, o parque industrial é classificado de acordo com o 

porte industrial e com o PP. Para isso, foi definida como unidade básica de informação o 

município12, devido a esse ser a menor unidade de informação adotada por órgãos oficiais, 

como o IBGE. Dessa forma, o parque industrial de cada município é classificado por 

tipologia industrial, de acordo com a CNAE (versão 2.1), especificamente às atividades 

industriais extrativas (Seção B) e de transformação (Seção C). Posteriormente, para 

identificar o PP de cada indústria instalada, as classes do CNAE são associadas aos níveis de 

PP, conforme proposto pela Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE, 

2012). A Tabela 2 apresenta um exemplo de classificação do parque industrial de 

determinado município. 

 

 

 

                                                
11 Padrão de formato de dados para uso com ferramentas de SIG. 
12 Também adotado por FEE (2012) na estimativa do potencial poluidor. 
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Figura 15 – Modelo para estimativa do potencial poluidor de indústrias  
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Tabela 2 – Formulário para classificação das atividades industriais de determinado 
município 

 
Município: <nome município> Parque industrial 

Grupo (CNAE) 
Quantidade de indústrias Potencial 

poluidor Micro Peq Med Grande 

Grupo 050 – Extração de carvão mineral  0 2 0 0 3 

Grupo 060 – Extração de petróleo e gás natural  0 0 1 0 3 

Grupo 071 – Extração de minério de ferro  0 0 1 0 3 

Grupo 081 – Extração de pedra, areia e argila  1 0 0 0 3 

Grupo 106 – Moagem, fabricação de produtos amiláceos 
e de alimentos para animais  

3 1 0 0 2 

Grupo 133 – Fabricação de tecidos de malha  0 3 1 0 1 

Grupo 141 – Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios  

34 3 2 0 2 

Grupo 310 – Fabricação de móveis 10 2 0 1 3 

… … … … … … 

 

Sob o ponto de vista quantitativo, o método prevê a definição de uma área de 

estudo composta de um conjunto de municípios, visando gerar cartas temáticas de uma 

região, com escala adequada para a visualização e comparação dos resultados obtidos. 

Desses municípios são utilizados dados geográficos e industriais oriundos de órgãos 

oficiais, como, por exemplo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e Federações de 

Indústrias. Esses dados compreendem: divisão política municipal, área dos municípios, 

localização geográfica das sedes municipais e dados quantitativos referentes ao parque 

industrial instalado em cada município da área de estudo. 

 

4.2.2 Segunda Etapa: Agrupamentos 

 

A segunda etapa do método proposto consiste em agrupar as indústrias que 

compõem o parque industrial da região em estudo, conforme seu porte industrial e PP. 

Tal agrupamento é necessário para posterior construção de cartas temáticas e análises. 

Para tanto, os dados do parque industrial de cada município são agrupados de acordo 

com seu porte industrial (micro, pequeno, médio e grande) e seu PP (pequeno, médio e 

grande), gerando, assim, 12 agrupamentos de dados para cada município. Cada 
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agrupamento representa o número de indústrias de determinado porte e determinado PP 

existentes no município (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Agrupamentos de dados do parque industrial de cada município 

Município: <nome do Município>  

Porte 
Industrial 

Potencial Poluidor 

Pequeno Médio Grande 

Micro Agrupamento 1 Agrupamento 2 Agrupamento 3 

Pequeno Agrupamento 4 Agrupamento 5 Agrupamento 6 

Médio Agrupamento 7 Agrupamento 8 Agrupamento 9 

Grande Agrupamento 10 Agrupamento 11 Agrupamento 12 

 

 
Também foi considerada no estudo a densidade industrial de cada município, 

expressa pelo número de indústrias, de cada agrupamento, instaladas em relação à área 

municipal (em km2). A densidade industrial é utilizada na estimativa do PP da região, a 

partir da premissa de que, quanto mais próximas estão instaladas as indústrias, maior é o 

PP13.  

A densidade industrial referente a cada agrupamento é definida a partir da eq. 1. 

Área

oAgrupament
DI x

x
><

><
= , (eq. 1) 

 
onde:  

><xDI = Densidade industrial (por km2); 

Agrupamento<x> = Agrupamento (porte x PP, conforme Tabela 3 – Agrupamentos de 
dados do parque industrial de cada município 

); e 

Área = área municipal (em km2). 

 

 
 
 
 

                                                
13 Este ponto de vista vai ao encontro do chamado “conceito bolha”, adotado pela Agência Ambiental 
Americana (EPA, 2013b) como forma de compensação ambiental em regiões industrializadas. 
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4.2.3 Terceira Etapa: Mapeamentos 

 

Tendo os dados sido coletados e devidamente agrupados, a terceira etapa tem 

início, com o objetivo de gerar cartas temáticas para subsidiar simulações, análises e 

auxiliar a tomada de decisão. Para a etapa de mapeamentos, são consideradas duas 

abordagens distintas, aqui chamadas de “abordagem tradicional”, em que os dados são 

apresentados em mapas coropléticos e como matrizes derivadas da interpolação dos 

valores de PP, e de “abordagem difusa”. 

 

4.2.3.1 Abordagem tradicional 

 

Na abordagem tradicional, é feita uma primeira ponderação, em que os 12 

agrupamentos de dados (Tabela 3) são unificados por porte industrial. Para isso foi 

necessário quantificar a importância de cada nível de PP (pequeno, médio ou grande) 

entre indústrias de um mesmo porte, adotando-se as mesmas importâncias definidas por 

de FEE (2012), ou seja: 1 para baixo PP, 2 para médio PP e 3 para grande (ou alto) PP, 

tendo como base os critérios da Fepam/RS para fiscalização e atribuição de multas por 

danos ambientais. A definição desses critérios subjetivos levou em consideração que os 

níveis de PP são expressos em termos linguísticos e também indicam importâncias 

subjetivas. 

Assim, pelo método proposto, o potencial poluidor de cada município (PPm), 

para cada porte industrial, é calculado de acordo com a fórmula ponderada apresentada 

na eq. 2, resultando em quatro valores de PPm por porte industrial, ou seja: PPm de 

microindústrias, PPm de indústrias de pequeno porte, PPm de indústrias de médio porte 

e PPm de indústrias de grande porte. 

 (eq. 2) 

���������� = (����� !"#$$$	%	�)'(����� !"#$$(	%	))'(����� !"#$$*	%	+)	
, , 

 

onde: 

��m = potencial poluidor municipal; 

<porte> = porte industrial (micro, pequeno, médio ou grande); 

-.���������� = densidade de indústrias de <porte> porte e pequeno potencial 

poluidor, por município; 
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-.���������/ = densidade de indústrias de <porte> porte e médio potencial 

poluidor, por município; e 

-.���������0 = densidade de indústrias de <porte> porte e grande potencial 

poluidor, por município. 

Porém, ainda é necessário definir um único valor representativo do PP 

municipal, mediante uma segunda ponderação. Assim, o método proposto estabelece 

uma relação de proporcionalidade entre portes industriais, adotando como parâmetro a 

classificação de porte industrial usada pelo Sebrae/SC para fins bancários, ações de 

tecnologia, exportação e outros, que considera o número de funcionários (definidos pelo 

IBGE) como medida de porte industrial14. Tal medida foi utilizada como escala de 

proporcionalidade entre indústrias de diferentes portes industriais, de acordo com a 

seguinte ponderação: 

a) microindústria tem peso igual a 1 (um);  

b) pequena indústria tem peso igual a 20 (vinte);  

c) média indústria tem peso igual a 100 (cem); e  

d) grande indústria tem peso igual a 500 (quinhentos). 

A adoção dessas regras de proporcionalidade entre portes industriais leva em 

conta o fato de não haver uma forma precisa de se relacionarem as diferentes 

importâncias do porte industrial no cálculo do PP e a necessidade de se estabelecerem 

importâncias diferentes para indústrias de porte diferente no referido cálculo. 

Então, o PP de cada município é definido pela eq. 3. 

 (eq. 3) 

���1234 = (���34 	�	1) + 7����8 	�	20; +	(����< 	�	100) + (��=�> 	�	500), 
 
onde: 

PPABCDE = potencial poluidor do município; 

PPADE	= potencial poluidor municipal das microindústrias; 

PPFGH = potencial poluidor municipal das pequenas indústrias; 

PPAGI = potencial poluidor municipal das médias indústrias; e 

PPJKL	= potencial poluidor municipal das grandes indústrias. 

                                                
14 O Sebrae utiliza o número de empregados como critério de classificação do porte das indústrias, 
considerando: microindústria: com até 19 empregados; pequena indústria: de 20 a 99 empregados; média 
indústria: 100 a 499 empregados; e grande indústria: mais de 500 empregados (SEBRAE, 2013). 
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A Figura 16 apresenta a sequência de ponderações necessárias para se obter o 

valor correspondente ao PP de cada município da área de estudo, de acordo com a 

abordagem tradicional. 

 

Figura 16 – Ponderações necessárias para o cálculo do potencial poluidor municipal, de 
acordo com a abordagem tradicional 

 

 

Uma vez definido o PP do município, é possível gerar as cartas temáticas. Então, 

a partir desses valores, são construídas duas cartas:  

a) Carta Temática 1 – representação coroplética do PP de cada município. 

Nessa carta, com o uso da variável visual COR, diferentes níveis de PP 

são representados por cinco classes15 de cores na carta. Assim, cada 

município é representado pela cor representativa da sua classe de PP; e  

                                                
15 Foram definidas cinco classes para melhor representar os diferentes níveis de PP. Na definição das 
classes foi adotado o algoritmo de Jenks (quebras naturais), o qual busca minimizar a variância 
intraclasses e maximizar a variância interclasses (GIRARDI, 2008). Nesse método, os valores com menor 
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b) Carta Temática 2 – representa a interpolação dos valores16 de PP para 

toda a área de estudo. Neste caso, atribuem-se os valores de PP de cada 

município às coordenadas geográficas das sedes municipais17, a partir 

das quais é feita a espacialização para as demais áreas da região de 

estudo, pela interpolação espacial. Esta carta usa variáveis visuais valor e 

cor representando diferentes níveis de PP, através da variação da 

tonalidade de cores associadas a uma escala progressiva, sem considerar 

os limites geográficos dos municípios. Nessa carta, a escala de valores de 

PP é a mesma da Carta Temática 1, porém com representação contínua. 

 
A Figura 17 apresenta os tipos de cartas temáticas geradas pela abordagem 

tradicional. 

 
Figura 17 – Exemplo de cartas temáticas coropléticas e interpoladas geradas na 
abordagem tradicional 

 

 

 

 

Carta Temática 1 Carta Temática 2 
 
 
A Carta Temática 1 apresenta resultados semelhantes aos da abordagem 

utilizada por outros métodos ou metodologias existentes, conforme pode ser visto nos 

trabalhos de Santin e Reis (2007), Moreno (2005), Sor et al. (2008) e FEE (2012), em 

que a representação gráfica dos valores obtidos faz uso de polígonos, com diferentes 

cores, representando municípios (ou regiões). 

                                                                                                                                          
variação são agrupados, estabelecendo-se de maneira estatística os padrões espaciais representados pelas 
cinco classes de PP (muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto). 
16 Como método de interpolação espacial foi adotado o Inverso Ponderado da Distância (Inverse Distance 
Weighted – IDW), por ser um método popular, de fácil aplicação, que apresentou resultados visuais 
compatíveis com a proposta de inicial. O experimento foi repetido com o método de interpolação Spline 
com barreiras, resultando em cartas temáticas sem diferenças significativas. 
17 Para efeitos de representação geográfica, considerou-se, também, a sede municipal como sendo a 
localização geográfica do parque industrial instalado no município, devido à indisponibilidade de dados 
mais precisos quanto à localização das indústrias. 
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Também, o uso de interpolação espacial a partir de valores calculados é uma 

técnica relativamente conhecida, porém não muito utilizada em se tratando de cartas 

temáticas de PP. Embora essa abordagem seja simples e possibilite fácil compreensão 

dos resultados, ela não permite o processamento de dados imprecisos ou vagos, comuns 

em se tratando de PP. 

Dessa forma, o método também propõe outra abordagem para a elaboração de 

cartas temáticas de PP de indústrias, chamada aqui de abordagem difusa, a seguir 

apresentada. 

 

4.2.3.2 Abordagem difusa 

 

No segundo mapeamento, baseado na abordagem difusa, o processo é 

diferenciado, mais flexível e facilmente manipulado, devido ao uso de termos 

linguísticos e regras simples no processamento. Na geração dessa carta, chamada de 

Carta Temática 3, os 12 agrupamentos de dados (obtidos na fase 2 do método), que 

relacionam PP com porte industrial, também são associados com as sedes municipais. A 

partir desse mapeamento são geradas 12 cartas temáticas para toda a área de estudo, 

pelo mesmo método de interpolação espacial adotado para a construção da Carta 

Temática 2. 

De posse das 12 cartas temáticas, representando a densidade de indústrias 

instaladas na área de estudo, uma para cada porte e PP, o método faz uso de um Sistema 

de Inferência Difusa Geoespacial18 (GFIS), como alternativa à abordagem tradicional, 

para a geração da carta temática final, tendo por base as seguintes características: 

a) possibilidade de considerar a percepção dos agentes envolvidos na gestão 

ambiental, tanto na elaboração das cartas, quanto na análise dos resultados 

obtidos, tornando o processo mais flexível;  

b) adoção de termos linguísticos na elaboração e interpretação das cartas 

temáticas, naturalmente mais próximos do raciocínio humano; e 

c) processo de tomada de decisão mais facilmente compreensível e aplicável 

por profissionais de diferentes áreas, mesmo sem conhecimento técnico 

específico sobre as técnicas e as ferramentas adotadas. 

                                                
18 Extensão da Fuzzy Inference System (ZADEH, 1965) aplicada à análise de dados geoespaciais – 
SPERB, R. M. et al. Fuzzy Geospatial Inference System. 2013 (em fase de elaboração).  
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Nessa abordagem, a inferência difusa geoespacial utilizada para a geração de cartas 
temáticas é aplicada em duas etapas, conforme pode ser visto na Figura 18. 
 
 
Figura 18 – Geração de cartas temáticas pela abordagem difusa 
 
 
 

 

 

Na primeira etapa, a partir das cartas temáticas representativas de cada um dos 

12 agrupamentos, são definidos os conjuntos difusos de entrada, os conjuntos de saída e 

as regras de inferência para a aplicação do GFIS. Para isso, as cartas temáticas de cada 

agrupamento são convertidas em matrizes de entrada para a inferência difusa. Para cada 

matriz, são definidos conjuntos de entrada representando baixa e alta densidades 

industriais, tendo como valores limites da reta de suporte da inferência difusa os 

valores: zero – como valor inicial – e o maior valor de densidade industrial da carta – 

como valor final. Os conjuntos difusos de saída são expressos em classes que 

representam cinco diferentes níveis de PP (muito baixo, baixo, médio, alto e muito alto), 
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através de funções de pertinência triangulares, com base em uma reta-suporte de escala 

crescente de PP, variando de zero a quatro. As regras de inferência adotadas 

representam as possíveis combinações de densidade industrial das cartas de entrada e as 

consequentes saídas. Para a inferência difusa, o modelo proposto utiliza o método 

maxmin19, e para a defuzificação, o método centroide20. Esses métodos foram definidos 

com base em sua ampla aplicação, e também por serem normalmente encontrados em 

ferramentas de inferência difusa. Como resultados dessa primeira etapa, são geradas 

cartas temáticas de PP de cada porte industrial, ou seja, carta temática de micro, de 

pequenas, de médias e de grandes indústrias da área de estudo. 

Na segunda etapa, tendo por base as cartas temáticas representativas do PP de 

cada porte industrial para a área de estudo (geradas pela primeira etapa), a inferência 

difusa é novamente aplicada, visando gerar uma carta temática final, representativa da 

estimativa do PP de todo parque industrial instalado (conforme a Figura 18).  

Nesta etapa, considerando o fato de que o porte industrial tem influência sobre o 

PP, foi novamente adotada a classificação de porte industrial do Sebrae/SC, como 

parâmetro para correlacionar cartas temáticas de indústrias de diferentes tamanhos. Essa 

relação entre porte industrial e PP é, então, feita através de manipulação da reta-suporte 

dos conjuntos de pertinência de entrada21 para a inferência difusa, de forma que: 

a) os valores da reta-suporte dos conjuntos de pertinência de microindústrias 

são elevados em 500 vezes;  

b) os valores para as retas suporte de pequenas indústrias são elevados em 25 

vezes;  

c) os valores para a reta-suporte de médias indústrias são elevados em 5 vezes; 

e 

d) os valores para a reta-suporte de grandes indústrias não são alterados.  

Como resultado, os valores de entrada de densidade industrial de microindústrias 

têm sua importância reduzida 500 vezes em relação aos de grande porte. 

Respectivamente, os valores de entrada de densidade de pequenas e médias indústrias 

têm sua importância reduzida em 25 vezes em relação aos de grande porte. Com isso há 
                                                
19 Regra semântica comumente utilizada para o processamento de inferências com o modelo de Mamdani 
que utiliza operações de união e de interseção entre conjuntos por meio dos operadores de máximo e de 
mínimo. 
20 Considera o centro de massa do conjunto difuso de saída como valor crisp de saída. 
21 Neste caso, tendo por base a classificação de porte segundo o número de empregados, foi considerado 
que: microindústrias têm importância 500 vezes menor que as grandes indústrias; pequenas indústrias têm 
importância 25 vezes menor que grandes indústrias; e médias indústrias têm importância 5 vezes menor 
que médias indústrias.  
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uma relação de proporcionalidade adequada entre as indústrias de micro, pequeno, 

médio e grande porte no cálculo do PP. 

Então, definidos os conjuntos difusos de entrada, conjuntos de saída e regras de 

inferência, baseadas nas possíveis ocorrências de valores nas cartas, é novamente 

aplicado o GFIS, obtendo-se a carta temática final (Carta Temática 3), que contém o PP 

das indústrias da área de estudo.  

 

4.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O MÉTODO PROPOSTO 

  

De posse das três cartas temáticas produzidas, as tradicionais (Carta Temática 1 

e Carta Temática 2) e a gerada com inferência difusa (Carta Temática 3), é possível 

estabelecer relações comparativas e analíticas, como suporte à tomada de decisão, tais 

como: 

a) a identificação de quais municípios da área de estudo possuem maior PP e 

precisam de atenção especial em relação à definição de políticas de 

planejamento, gestão e licenciamento ambiental; 

b) a identificação de áreas vizinhas aos municípios de maior PP que sofrem 

influência de possível poluição oriunda desses municípios e que precisam ser 

consideradas nos processos de tomada de decisão envolvendo planejamento 

e licenciamento ambiental; 

c) simulações de diferentes cenários, a partir da alteração das importâncias dos 

indicadores utilizados na estimativa do PP, seja nas cartas obtidas pela 

abordagem tradicional, seja na carta obtida pela abordagem difusa; e 

d) comparação do PP de uma mesma área de estudo em diferentes anos, 

visando compreender as alterações ocorridas no PP do parque industrial 

instalado, em relação às políticas públicas vigentes, para nortear ações 

futuras de planejamento e gestão ambiental.  

Vale ressaltar que, como em todo modelo de apoio a decisão, a qualidade da 

decisão dependerá do conhecimento intrínseco do avaliador. Nesse aspecto, se o 

avaliador não tiver conhecimento suficiente sobre meio ambiente, aspectos geográficos, 

demográficos e parque industrial da região, além de noções básicas sobre Lógica 

Difusa, o método proposto poderá não apresentar resultados úteis para a tomada de 

decisão. Como exemplo, pode-se citar o desconhecimento sobre áreas de preservação 

ambiental próximas a parque industrial com elevado PP, o que pode gerar a adoção de 
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políticas públicas que possam comprometer uma possível fragilidade ambiental da área. 

Em outra situação, pode-se imaginar o incentivo à instalação de indústrias de alto PP em 

municípios com elevada densidade industrial e baixo IDH, ao se considerar somente o 

PP da região. 

Assim, visando melhor compreender o método e verificar seus benefícios, o 

Capítulo 5 apresenta um estudo de caso para o Estado de Santa Catarina. 
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5 ESTUDO DE CASO  
 

No presente capítulo, é apresentada a aplicação do método proposto para a 

geração de cartas temáticas do PP das indústrias do Estado de Santa Catarina.  

Santa Catarina é uma das 27 unidades federativas do Brasil, localizada no centro 

da região Sul do país. É o vigésimo estado brasileiro com maior extensão territorial e o 

décimo primeiro mais populoso, além de ser o nono mais povoado. 

Os índices sociais do estado estão entre os melhores do país. Possui um dos mais 

altos índices de expectativa de vida do país, uma das menores taxas de mortalidade 

infantil e também é a unidade federativa com menos violência, desigualdade econômica, 

pobreza e analfabetismo do Brasil. Santa Catarina é considerado um estado rico e 

ostenta o sexto maior PIB da Federação, com uma economia diversificada e 

industrializada. Importante polo exportador e consumidor, o estado é um dos 

responsáveis pela expansão econômica nacional, respondendo por 4% do produto 

interno bruto do país. 

A economia se baseia na indústria de transformação (principalmente 

agroindústria, têxtil, cerâmica e metalomecânica), no extrativismo (minérios) e na 

pecuária.  Entre as indústrias, destacam-se fabricantes de motores elétricos, fundição, 

eletrodomésticos e metalomecânica em geral. 

 
5.1 COLETA DE DADOS 

Os dados referentes às indústrias catarinenses foram obtidos do Sebrae/SC (SEBRAE, 
2012), com a composição do parque industrial de cada município, classificados de 
acordo com a CNAE e porte industrial para o ano de 2008 ( 

Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Relação de empresas de um município segundo o porte 

 
Fonte: adaptado de Sebrae (2012) 
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Tendo por base a definição do PP de cada grupo da CNAE feita por FEE (2012), 

os dados do parque industrial de cada município foram também classificados pelo PP 

(pequeno, médio e grande). 

 

5.2 AGRUPAMENTOS 

 

Uma vez tabulados, os dados foram sintetizados, por município, resultando em 

12 agrupamentos. A Tabela 5 apresenta um extrato da tabela completa dos municípios 

catarinenses, disponível no Apêndice A. Cada agrupamento foi então representado 

como “densidade industrial” ao dividir a quantidade de indústrias (de cada porte e PP) 

pela área municipal, em quilômetro quadrado (Tabela 6). 

 

Tabela 5 – Quantidade de indústrias por porte industrial e por nível de potencial 
poluidor dos municípios catarinenses (ano-base 2008) 

 
 Quantidade de Indústrias 

Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 
Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 

Município                        
ABDON BATISTA 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABELARDO LUZ 6 37 43 0 6 1 0 0 1 0 0 0 
AGROLÂNDIA 0 52 42 0 6 4 0 1 4 0 0 0 
AGRONÔMICA 5 35 15 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
ÁGUA DOCE 0 32 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
ÁGUAS DE CHAPECÓ 3 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÁGUAS FRIAS 0 4 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
ÁGUAS MORNAS 1 12 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
...             
Legenda: P=Pequeno; M=Médio; G=Grande 
Fonte: baseada em Sebrae (2012) 
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Tabela 6 – Densidade industrial por porte industrial e por nível de potencial poluidor 
dos municípios catarinenses (ano-base 2008) 

  Quantidade de Indústrias 

Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 

Município                         

ABDON BATISTA 0,000 0,004 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ABELARDO LUZ 0,006 0,039 0,045 0,000 0,006 0,001 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

AGROLÂNDIA 0,000 0,252 0,203 0,000 0,029 0,019 0,000 0,005 0,019 0,000 0,000 0,000 

AGRONÔMICA 0,038 0,269 0,115 0,000 0,015 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ÁGUA DOCE 0,000 0,024 0,007 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ÁGUAS DE CHAPECÓ 0,022 0,072 0,115 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

ÁGUAS FRIAS 0,000 0,053 0,120 0,000 0,013 0,000 0,000 0,013 0,000 0,000 0,000 0,000 

ÁGUAS MORNAS 0,003 0,037 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 

...                         

Legenda: P=Pequeno; M=Médio; G=Grande 
Fonte: baseada em Sebrae (2012) 

 
 

5.3 MAPEAMENTOS 

Os agrupamentos de dados produzidos serviram de entrada para a geração das 

cartas temáticas, de acordo com as duas abordagens propostas pelo método (abordagem 

tradicional e abordagem difusa). 

 

5.3.1 Abordagem Tradicional 

Na abordagem tradicional, os valores foram novamente sintetizados, tendo sido 

gerado um valor único de PP para cada município de Santa Catarina, conforme as regras 

estabelecidas pelo método para correlacionar diferentes portes industriais e diferentes 

potenciais poluidores das indústrias existentes. 

A partir desse PP de cada município foi construída a Carta Temática 122, 

representando o PP em cinco classes23 de cores de polígonos representativos de cada 

município catarinense (Figura 19), e a Carta Temática 2, representando a interpolação 

dos valores de PP para todo o Estado de Santa Catarina (Figura 20).  

                                                
22 Como ferramenta para a geração das cartas foi utilizado o software ArcGIS 10®.  
23 As cinco classes de valores de PP foram definidas com base no algoritmo de Jenks (quebras naturais), 
representando, assim, os níveis de PP, de muito baixo a muito alto. 
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Figura 19 – Carta Temática 1: potencial poluidor por município de Santa Catarina 

 
 

Figura 20 – Carta Temática 2: potencial poluidor de Estado de Santa Catarina – com 
interpolação espacial 

 
De modo claro, pode-se perceber as diferenças em relação a cada carta temática 

gerada (1 e 2). Além das divisas políticas, a Carta Temática 2 apresenta também uma 

área de influência sobre os municípios, que representa o impacto do PP sobre eles, o que 

pode ser entendido como uma verificação de tendência. 
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5.3.2 Abordagem Difusa 

 
Parte-se agora para implementar a segunda abordagem de mapeamento do 

método proposto – a abordagem difusa. Nessa abordagem, os 12 agrupamentos de 

dados foram associados às sedes municipais e foram geradas 12 cartas temáticas 

interpoladas24, cada uma representando a densidade industrial de cada porte de 

indústrias e de cada PP. A Figura 21 apresenta as cartas temáticas interpoladas 

representando a densidade de indústrias de grande e médio porte do Estado de Santa 

Catarina. As cartas temáticas que representam a densidade de indústrias de micro e 

pequeno porte do Estado de Santa Catarina são apresentadas na Figura 22.  

  

                                                
24 As cartas interpoladas foram geradas através da ferramenta ArcGIS 10®. 
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Figura 21 – Densidade de indústrias de grande e médio porte do Estado de Santa 
Catarina 
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Figura 22 – Densidade de indústrias de pequeno e microporte do Estado de Santa 
Catarina 
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Na sequência, cada carta temática gerada pela interpolação geoespacial foi 

convertida em matriz de dados, tendo servido de entrada para o GFIS25. Assim, para 

cada matriz de dados foram definidos dois conjuntos difusos de entrada a partir do uso 

dos termos linguísticos baixa e alta densidade industrial. Para isso, considerou-se que a 

reta-suporte para os conjuntos difusos de entrada teria como valor mínimo o menor 

valor de densidade industrial da carta, e como valor máximo o maior valor de densidade 

                                                
25 O Sistema de Inferência Difusa Geoespacial (GFIS) foi aplicado com ferramenta específica 
desenvolvida para tal, integrada à ferramenta ArcGIS 10®. 
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industrial da carta. Tais conjuntos difusos foram definidos de forma experimental, 

visando a uma melhor representação das variações de densidade industrial na área de 

estudo. 

A Figura 23 apresenta um exemplo dos conjuntos difusos de entrada adotados, 

onde é possível visualizar as funções de pertinência de entrada (baixa, no formato 

triangular, e alta, no formato trapezoidal), e os valores limites da reta-suporte (0 e 0,86). 

 

Figura 23 – Funções de entrada adotadas para o GFIS representando microindústrias 
com baixo potencial poluidor 

 

 

Para os conjuntos de saída foram definidas cinco classes, de intervalos iguais 

sobre a reta-suporte (variando de 0 a 4), expressas pelos conjuntos difusos muito baixo, 

baixo, médio, alto e muito alto, de forma a representar com maior expressividade os 

diferentes níveis de PP resultantes. A Figura 24 apresenta as funções dos conjuntos de 

saída usadas para o cálculo do PP de microindústrias. 
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Figura 24 – Funções de saída adotadas para o GFIS visando gerar a carta de potencial 
poluidor de microindústrias 

 

 

As regras de inferência foram definidas com a ferramenta adotada, contendo as 

possíveis combinações entre os conjuntos de entrada e a consequente saída. O Quadro 4 

apresenta um exemplo de regras de inferência adotadas. A totalidade das regras de 

inferência adotadas pode ser visualizada no Apêndice B.  

 
Quadro 4 – Exemplo de regras de inferência difusa para a geração da carta temática de 
potencial poluidor de indústrias de grande porte 

 

  
 

Em seguida, aplicando-se o GFIS, foram geradas as quatro cartas temáticas 

intermediárias, sendo uma para cada porte industrial, ou seja, carta temática de micro, 

de pequenas, de médias e de grandes indústrias da área de estudo (Figura 25).  

 

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é baixa então PP_GRA é mbaixo 

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é alto 

Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é baixa então PP_ GRA é médio 

Legenda: DI_GRA_PP = Densidade de grandes indústrias com pequeno potencial poluidor;    
DI_GRA_PM = Densidade de grandes indústrias com médio potencial poluidor; DI_GRA_PG = 
Densidade de grandes indústrias com grande potencial poluidor; PP_GRA = Potencial poluidor de 
grandes indústrias. 
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Figura 25 – Potencial poluidor de indústrias de Santa Catarina utilizando-se a 
abordagem difusa, de acordo com o porte industrial 

Indústrias de grande porte Indústrias de médio porte 

Indústrias de pequeno porte Microindústrias 
 

 

Na sequência, tendo por base as quatro cartas intermediárias, o GFIS foi 

novamente aplicado, visando gerar uma carta temática final, representativa da 

estimativa do PP do Estado de Santa Catarina. 

Para isso, as quatro cartas temáticas de cada porte industrial foram também 

convertidas em matrizes de entrada para o GFIS, com os conjuntos difusos de entrada 

baixo, médio e alto (Figura 26), e os conjuntos de saída mbaixo, baixo, médio, alto e 

malto (Figura 27). Também as regras de inferência foram definidas, tendo por base as 

possíveis ocorrências nos conjuntos de entrada (Quadro 5).  
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Figura 26 – Funções de pertinência definidas para os conjuntos difusos de entrada de 
potencial poluidor de indústrias de grande porte 

 
 
Figura 27 – Funções de pertinência definidas para os conjuntos difusos de saída 

 
 

Quadro 5 – Exemplo de regras de inferência definidas para o GFIS 

 

        

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é médio e PP_PEQ é médio e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é médio e PP_PEQ é médio e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é médio 

Se PP_GRA é alto e PP_MED é alto e PP_PEQ é alto e PP_MIC é alto então PP_FINAL é malto 

Legenda: PP_GRA = Potencial poluidor de indústrias de grande porte; PP_MED = Potencial poluidor de 
indústrias de médio porte; PP_PEQ = Potencial poluidor de indústrias de pequeno porte; PP_MIC = Potencial 
poluidor de microindústrias; PP_FINAL = Potencial poluidor de indústrias final. 
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Como resultado, foi gerada a Carta Temática 3, que representa o PP das 

indústrias do Estado de Santa Catarina (Figura 28), concluindo, assim, a aplicação do 

método para geração de cartas temáticas de PP de indústrias proposto nesta tese. 

 
Figura 28 – Carta temática 3: potencial poluidor de indústrias de Santa Catarina a partir 
da abordagem difusa 

 
 
 
 
5.4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Como resultado da aplicação do método, foram geradas três cartas temáticas do 

PP das indústrias do Estado de Santa Catarina. A primeira (Carta Temática 1) usa a 

representação coroplética tradicional, com polígonos coloridos para os diferentes níveis 

de PP, um para cada município. A segunda (Carta Temática 2) usa a interpolação 

geoespacial, para, a partir das sedes municipais, representar o PP para todo o Estado, 

sem a influência dos limites políticos municipais. Por fim, a terceira (Carta Temática 3) 

usa a Lógica Difusa como técnica de correlacionamento entre cartas temáticas 

intermediárias, com adoção de termos linguísticos, imprecisão e vaguidade no 

processamento, resultando também em uma carta temática para todo o Estado de Santa 

Catarina. 
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Para melhor compreensão do método aplicado no estudo de caso, especialmente 

para a geração da Carta Temática 3, a Figura 29 apresenta a sequência de cartas 

temáticas geradas para o Estado de Santa Catarina, com aplicação do GFIS. O processo 

iniciou-se com a geração das cartas interpoladas, para cada porte industrial e para cada 

nível de PP (representando os 12 agrupamentos de dados), passando pelas cartas 

representativas do PP de cada porte industrial, geradas com GFIS, e concluindo com a 

carta representativa do PP de todo o parque industrial do Estado de Santa Catarina, 

também gerada com GFIS. 

No capítulo seguinte são apresentados e discutidos os resultados do método 

proposto para a geração de cartas temáticas de PP de indústrias. 
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Figura 29 – Sequência de cartas temáticas geradas para produzir a carta de potencial poluidor de indústrias de Santa Catarina com Lógica Difusa 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
 

O objetivo geral desta pesquisa, apresentado na seção 1.5, foi propor um método 

para a construção de cartas temáticas de PP de indústrias a partir de dados econômicos 

oficiais e Lógica Difusa. O método teve como dados de entrada as classes industriais da 

CNAE, a classificação do PP, de acordo com a proposta da FEE/RS, a classificação 

utilizada pelo Sebrae para definição do porte industrial, a malha municipal e as 

respectivas áreas e localização das sedes municipais do IBGE, e o parque industrial de 

cada município da área de estudo, elaborado pelo Sebrae/SC para 2008. 

A partir dos dados obtidos, conforme modelo apresentado na Figura 15, foram 

obtidas três cartas temáticas: 

a) Carta Temática 1 – carta temática “tradicional”, coroplética, com o PP de 

cada município de Santa Catarina, com representação gráfica dos limites 

políticos municipais (Figura 19); 

b) Carta Temática 2 – representando a espacialização do PP de indústrias em 

todo o Estado de Santa Catarina, sem a divisão política municipal, obtida por 

meio de interpolação geoespacial (Figura 20); e  

c) Carta Temática 3 – PP do Estado de Santa Catarina, carta obtida por meio de 

inferência difusa geoespacial, visando correlacionar dados provenientes de 

cartas temáticas preliminares, conforme pode ser visto na Figura 28. 

 

6.1 COMPARAÇÃO DAS CARTAS GERADAS PELO MÉTODO PROPOSTO 
COM OS DEMAIS MÉTODOS OU METODOLOGIAS EXISTENTES 

 

Na comparação das cartas geradas pelo método proposto com os demais 

métodos ou metodologias, apresentados no Capítulo 1, destacam-se as seguintes 

características: 

a) disponibilidade de dados: os dados necessários para a aplicação do método 

são oriundos de órgãos oficiais e estão facilmente disponíveis, necessitando 

somente a seleção e a tabulação deles para a produção das cartas temáticas. 

Os demais métodos normalmente fazem uso de dados não facilmente 
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disponíveis e obtidos através de análises que envolvem conhecimento de 

especialistas, nem sempre explícitos; 

b) foco na realidade brasileira: os dados considerados levam em conta as 

características do parque industrial brasileiro, fazendo uso da Classificação 

Nacional das Atividades Econômicas (CNAE), de forma a abranger toda a 

tipologia do parque industrial instalado (Seção B e C da CNAE). A maioria 

dos métodos existentes faz uso de dados baseados nos parques industriais 

americanos ou europeus, não adaptados à realidade brasileira, que não 

contemplam toda a tipologia industrial aqui existente. Exemplo disso é a 

metodologia IPPS, que não contempla a indústria extrativa mineral e a 

alcoolquímica; 

c) densidade industrial: a adoção do conceito de densidade industrial (número 

de indústrias por km2) no método proposto nesta tese permite ponderar a 

maior ou a menor concentração industrial no cálculo do PP. Essa ponderação 

considera que a proximidade entre indústrias influencia o nível do PP da 

região. Nessa mesma linha de raciocínio, a Agência Ambiental Americana 

adota o “conceito bolha” como forma de compensação ambiental em regiões 

industrializadas (EPA, 2013b). As metodologias estudadas não levam em 

conta a densidade industrial ou qualquer outra variável relacionada com a 

concentração de indústrias; 

d) simplicidade e flexibilidade do método: na geração das três cartas temáticas 

propostas, a simplicidade está presente, quer pelas regras de agrupamentos 

de dados e mapeamento presentes na abordagem tradicional – em que 

basicamente os dados são agrupados por tipologia industrial e nível de PP –, 

quer pela simplicidade e flexibilidade presentes na definição dos conjuntos 

de pertinência e regras de inferência utilizados na abordagem difusa – em 

que, de forma experimental, a abrangência dos conjuntos difusos de entrada 

pode ser ajustada pela simples alteração da função de pertinência e as regras 

de inferência, baseadas na estrutura se, então, também podem ser alteradas 

com facilidade;  

e) metodologias estudadas: normalmente associam regras mais complexas, 

baseadas em valores padrão definidos por agências ambientais, e não 

preveem flexibilidade na geração de resultados simulados, sejam esses 

representados por cartas temáticas ou não; e 
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f) possibilidade de processamento de dados imprecisos ou difusos: o método 

proposto permite a manipulação de grandezas expressas por meio de 

conceitos difusos, como pequeno, médio e grande, sem a necessidade de 

traduzi-los em números crisp. Tal característica, além de facilitar a 

compreensão da lógica envolvida devido ao uso de expressões linguísticas 

comuns, permite considerar diferentes compreensões dos agentes envolvidos 

em relação às grandezas adotadas e, principalmente, é mais adequado para 

representar processos ambientais, em que os limites entre uma ocorrência e 

outra não são precisos. Os demais métodos ou metodologias existentes para a 

definição do PP de indústrias usam normalmente índices que são calculados 

a partir de equações e classificações crisp, baseados na lógica binária, que 

muitas vezes não representam da forma adequada os processos ambientais. 

Exemplo disso está presente no trabalho de Moreno (2005) e Costa (2010), 

onde a aplicação da metodologia IPPS resulta em cartas temáticas 

representadas por classes de PP de cada poluente, com mudanças abruptas 

entre uma classe e outra. Da mesma forma, as metodologias propostas pela 

EPA (EPA, 2013a), EEA (WHO, 2000), OMS (WHO, 2000) e FEE (FEE, 

2012) apresentam processos semelhantes, baseados em indicadores de 

poluição predefinidos, em que grandezas difusas só podem ser processadas 

se convertidas para valores binários, resultando em cartas temáticas 

coropléticas com pouca ou nenhuma flexibilidade na geração delas. 

Entre as três cartas geradas, a que mais se assemelha às cartas temáticas de PP 

geradas por outros métodos ou metodologias existentes é a Carta Temática 1, conforme 

pode ser visto na Figura 30. Essa carta apresenta padrões de PP entre os municípios, 

indicando os de menor e maior PP, com valores únicos para cada município. Tal 

resultado é semelhante ao obtido pela metodologia proposta por FEE (2012) para o 

Estado do Rio Grande do Sul, porém com algumas diferenças no método de cálculo. 
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Figura 30 – Comparação entre carta temática produzida por FEE (2010) e a Carta 
Temática 1 

 

 

Índice de PP por município do Rio 

Grande do Sul – 2001 

Fonte: FEE (2010) 

Carta Temática 1 – PP por município de 

Santa Catarina 

 

 

Na comparação entre as cartas apresentadas na Figura 30, destacam-se alguns 

aspectos: 

a) origem dos dados: ambas utilizam dados provenientes de órgãos oficiais, 

porém a metodologia proposta por FEE (2012) faz uso de dados provenientes 

da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, os quais apresentam 

algumas discrepâncias, que são corrigidos com base em parâmetros fiscais. 

Na Carta Temática 1, os dados de entrada são obtidos de forma direta de 

órgãos oficiais, não necessitando de ajustes; 

b) método de cálculo: enquanto a proposta de FEE (2012) faz uso de dados 

fiscais e contábeis no cálculo do PP, necessitando de conhecimento 

especializado na tabulação e interpretação dos resultados, o método proposto 

nesta tese, para a elaboração da Carta Temática 1, é simplificado, objetivo e 

flexível, ao fazer uso de dados estatísticos sobre o parque industrial e ao 

permitir a adoção de diferentes importâncias para as variáveis porte 

industrial e nível de PP no cálculo; e 

c) densidade industrial: enquanto o método proposto considera a maior ou 

menor concentração industrial no cálculo do PP, a metodologia proposta por 

FEE (2012) não inclui essa variável no cálculo do PP. 
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6.2 ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE AS CARTAS TEMÁTICAS GERADAS 
PELO MÉTODO PROPOSTO 

 

Em relação aos resultados obtidos, as três cartas temáticas geradas apresentam 

diferentes concepções e diferentes visualizações da estimativa do PP de indústrias da 

área de estudo.  

A elaboração da Carta Temática 1 foi pautada pela facilidade de obtenção dos 

dados necessários e simplicidade do método proposto, o que permite rapidez nas 

análises, sem desconsiderar aspectos importantes como a densidade industrial. 

Como resultados observados na Carta Temática 1, evidencia-se o elevado PP dos 

municípios pertencentes, em sua maioria, às regiões mais industrializadas do Estado de 

Santa Catarina, concentradas principalmente na região nordeste do Estado. Tal carta 

apresenta valores únicos de PP para cada município, de forma que municípios vizinhos 

possam apresentar mudança abrupta de níveis de PP (Figura 19). Mesmo sem mostrar 

tendências em termos de nível de PP devido às mudanças abruptas na representação, é 

possível identificar regiões (agrupamentos de municípios) com maiores riscos 

ambientais. 

Na Carta Temática 2 (Figura 20), na qual os valores calculados de PP de cada 

município foram vinculados à posição geográfica da sede municipal, para então se 

realizar a interpolação geoespacial, observou-se que: 

a) o método de interpolação adotado (IDW) mostrou-se adequado26 para a 

representação do PP em forma de irradiação, a partir de pontos conhecidos 

(sedes municipais); e 

b) os padrões de valores, representados por cores (ou tons de cinza), mostram 

claramente a influência do PP de um município com elevado PP sobre os 

municípios vizinhos a esse, devido à inexistência de barreiras que impeçam a 

propagação de poluição entre um município e outro. Este é um importante 

aspecto na definição de políticas públicas para fomento, planejamento e 

gestão ambiental, uma vez que os municípios vizinhos aos de alto PP, 

eventualmente poderão ser atrativos à instalação de novas indústrias. Da 

mesma forma, são potencialmente afetados na medida em que, mesmo não 

tendo atividades industriais com potencial poluidor, estão sujeitos à 

“exportação” da poluição de seus vizinhos. 
                                                
26 Devido à simplicidade de sua aplicação a partir da ferramenta ArcGIS® e ao resultado visual obtido, em 
que é possível perceber a influência dos valores de entrada sobre as áreas vizinhas a esses. 
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Por sua vez, na Carta Temática 3 (Figura 28), obtida a partir da correlação de 

cartas temáticas intermediárias, com o uso de GFIS, destacam-se as seguintes 

características: 

a) a adoção de termos linguísticos para o cálculo do PP de indústrias, comuns à 

linguagem humana e mais representativos de grandezas com limites 

imprecisos, como, por exemplo, pequeno, médio ou grande; 

b) a simplicidade do método aplicado, considerando relações de lógica simples 

(SE antecedente ENTÃO consequente); 

c) a facilidade de simulação de diferentes cenários, através da criação e da 

alteração de regras de inferência, que adotam linguagem simples. A Figura 

31 apresenta diferentes cartas temáticas geradas a partir da simples alteração 

das regras de inferência adotadas, tornando o processo flexível e adaptável à 

percepção dos agentes envolvidos na elaboração das cartas; 

d) a capacidade do método de considerar a imprecisão e a vaguidade dos dados, 

presentes muitas vezes nas análises de processos ambientais, mediante o uso 

de funções de pertinência difusa. Essa capacidade é perceptível na adoção 

dos níveis de PP de indústrias, com base em sua tipologia e estabelecidos por 

FEE (2012). Tais níveis são expressos em termos linguísticos (pequeno, 

médio ou grande PP) e processados sem necessidade de convertê-los para 

valores crisp (no caso da Carta Temática 3), como normalmente ocorre na 

lógica binária; e 

e) a carta temática resultante, por adotar a representação contínua de níveis de 

PP, semelhante à representação interpolada da Carta Temática 2, também 

permite identificar facilmente regiões com menor ou maior PP de indústrias, 

mostrando a influência do PP de um município sobre os municípios vizinhos 

àquele, ante a inexistência de barreiras que impeçam a propagação de 

poluição entre municípios vizinhos. 
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Figura 31 – Influência das regras de inferência na geração da carta temática com GFIS 
Conjunto de regras de inferência aplicadas Carta temática resultante 

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é baixa então PP_GRA é muito baixo 
Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é alto 
Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é baixa então PP_ GRA é médio 
Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é alto 
Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é baixa então PP_ GRA é baixo 
Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é alto 
Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é baixa então PP_ GRA é médio 
Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é muito alto 

 

 

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é baixa então PP_GRA é muito baixo 
Se DI_GRA_PP é alta ou DI_GRA_PM é alta ou DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é muito alto 
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Do ponto de vista da representação do conhecimento, as três cartas temáticas 

resultantes do método proposto apresentam elementos simples, mas que traduzem 

informações relevantes para a gestão ambiental. Tais informações, quando não 

apresentadas de forma gráfica e georreferenciada, não são fáceis de ser percebidas e 

analisadas. Esse é o caso do PP apresentado pela Carta Temática 1, em que cada 

município do Estado de Santa Catarina tem um valor calculado. Se tais dados forem 

apresentados em uma tabela, a identificação de regiões com maior ou menor PP será 

dificultada pela grande quantidade de dados, ao passo que a visualização 

georreferenciada dos valores de cada município, representada por diferentes cores ou 

tons de cinza, permite facilmente perceber grupos de municípios com PP semelhantes. 

Considerando a representação do conhecimento por meio de cartas temáticas, o 

método buscou atender às regras lógicas da Semiologia Gráfica (BERTIN, 2010). Para 

isso, faz uso predominante da variável visual COR, expressando com diferentes cores a 

proporcionalidade entre diferentes níveis de PP, representados na forma zonal. 

Na Carta Temática 1, foi usada a representação coroplética, amplamente 

utilizada em virtude de sua fácil assimilação visual, permitindo a percepção imediata 

dos maiores e menores potenciais poluidores municipais, através do estabelecimento de 

uma ordem visual crescente, relacionada à graduação das cores, e facilitando 

comparações entre municípios ou, ainda, entre outras cartas que abordem temas 

relacionados à mesma área. No entanto, a desvantagem dessa representação se refere à 

necessidade de definição de classes de PP, visando ao entendimento do comportamento 

espacial, além de representar de forma generalizada o PP no interior das unidades 

adotadas, ou seja, os municípios. 

 No caso das Cartas Temáticas 2 e 3, a representação contínua (ou isoplética) é a 

mais adequada, considerando que os níveis de PP foram definidos por interpolação 

espacial ou por correlação de valores provenientes de diferentes cartas interpoladas. 

Dessa forma, a variação contínua do PP é perceptível e permite identificar regiões com 

diferentes níveis de PP de indústrias. 

Quanto à legenda, buscou-se expressar de forma simples e objetiva a variação 

quantitativa, no caso de cartas intermediárias de densidade industrial, ou qualitativa, no 

caso de cartas de PP. Considerando que o cálculo do PP difere entre a abordagem 

tradicional e a difusa, não é possível estabelecer uma relação direta entre os valores 

obtidos na estimativa do PP das diferentes cartas. Por outro lado, assim como feito por 
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FEE (2012), é possível comparar os níveis de PP resultantes entre diferentes cartas, 

evidenciando tendências e destacando regiões potencialmente mais poluidoras a partir 

do parque industrial instalado.  

 
6.2.1 Análise Visual dos Resultados Obtidos 

 
As três cartas temáticas resultantes da aplicação do método proposto permitem 

evidenciar regiões com diferentes potenciais poluidores no Estado de Santa Catarina. A 

Carta Temática 1 destaca os municípios de Balneário Camboriú, Cocal do Sul, Gaspar, 

Itajaí, Jaraguá do Sul, Joinville, Morro da Fumaça, Pomerode, Rio do Sul, Sangão, São 

Bento do Sul e São José com PP alto, e os municípios de Blumenau, Brusque, 

Navegantes e Timbó com PP muito alto (Figura 32). 

 

Figura 32 – Municípios com maior potencial poluidor com base na Carta Temática 1 

 

 
A Carta Temática 2 destaca a influência de um município sobre outro, 

principalmente na ocorrência de valores altos para o PP, indicando a presença de pontos 

críticos de poluição (hot spots), não necessariamente associados a um único município, 

mas normalmente a uma região do Estado. Tal relação de vizinhança entre municípios 

não é apresentada na Carta Temática 1, onde a representação do PP adota o polígono 

municipal como tendo um nível único de PP, sem influenciar o nível desse sobre 

municípios vizinhos. 
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A Figura 33 compara as áreas de maior PP entre as Cartas Temáticas 1 e 2, em 

que é possível perceber a influência da técnica de interpolação sobre os valores obtidos, 

principalmente em áreas de municípios vizinhos aos de maior PP. 

 
Figura 33 – Comparação de resultados de potencial poluidor entre a Carta 1 e a Carta 2 

 
  
 

A Figura 34 compara as áreas de maior PP entre as Cartas Temáticas 1 e 3. Da 

mesma forma, percebe-se que os resultados da Carta Temática 3 (assim como os da 

Carta Temática 2) também demonstram a influência do PP de um município sobre os 

municípios vizinhos. 
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Figura 34 – Comparação de resultados de potencial poluidor entre a Carta 1 e a Carta 3 

 
 
 
 

A Figura 35 compara as Cartas Temáticas 2 e 3, evidenciando as diferenças em 

termos de espacialização do PP. Na Carta Temática 3, é possível intervir diretamente no 

processo ao se definirem os conjuntos de pertinência e as regras de inferência difusa, 

conforme exemplificado na Figura 31, o que facilita muito a capacidade de simulação 

de diferentes cenários. Por outro lado, a Carta Temática 2, onde a espacialização do PP 

é realizada com métodos de interpolação espacial, a capacidade de simulação de 

diferentes cenários fica restrita à alteração dos dados de entrada ou dos agrupamentos 

originários desses. 
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Figura 35 – Comparação de resultados de potencial poluidor entre a Carta 2 e a Carta 3 

 

 
 

As Cartas Temáticas 2 e 3, ao permitirem identificar regiões com maior ou 

menor PP, demonstram a importância de se considerar a densidade industrial na 

estimativa do PP, indo ao encontro do “conceito bolha”, critério de compensação 

ambiental usado pela Agência Ambiental dos Estados Unidos para regular a 

implantação de novos empreendimentos industriais e ampliações. Esse critério define 

que novos empreendimentos que pretendem se instalar ou funcionar em áreas saturadas 
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devam comprovar previamente não somente o não aumento nos níveis de poluentes da 

área, mas também a adoção de medidas que proporcionem redução desses níveis de 

poluentes.  

Como resultado final da aplicação do método aqui proposto, percebe-se que 

todas servem de ferramenta para a estimativa do PP de indústrias, cada uma com suas 

vantagens e limitações, mas juntas contribuindo para a tomada de decisão, em se 

tratando de gestão ambiental. 

Das três cartas geradas, destaca-se a Carta Temática 3, que permite uma 

interação simples, mais flexível e adequada para tratamento de processos ambientais, 

considerando a capacidade de processamento de variáveis linguísticas, que são de fácil 

compreensão, familiarizadas com o raciocínio humano, e que muitas vezes representam 

conceitos vagos ou imprecisos, presentes no ambiente natural. 

Como limitações do presente método destaca-se o foco somente nas emissões de 

poluentes provenientes de indústrias classificadas nas seções B e C da CNAE, ou seja, 

indústrias extrativas e de transformação. Assim, diversas outras fontes emissoras de 

poluentes não foram consideradas, devido à falta de classificação dessas atividades 

quanto ao nível de PP. 

Outra limitação, também evidenciada em outros métodos ou metodologias 

existentes, é a desconsideração de sistemas de controle de poluição adotados pelas 

indústrias, o que certamente superestima o PP. Uma possível alternativa para essa 

limitação seria a aplicação de um fator de correção baseado no nível tecnológico 

utilizado pela indústria, porém dependeria da disponibilidade de dados relativos à 

tecnologia adotada por cada indústria, o que parece não ser de fácil obtenção. 
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7 CONCLUSÕES 
 

 

A partir da difusão das tecnologias digitais, acelerada em meados da década de 

1980, diversas tecnologias foram criadas e tornaram-se acessíveis às corporações 

(governamentais e privadas) e à população em geral. Este trabalho está diretamente 

ligado à popularização do uso de sistemas de informação geográfica para análise e 

auxílio à tomada de decisão.  

Em relação ao acompanhamento do potencial poluidor (PP), que é objeto desta 

tese, vale destacar a dificuldade de se monitorá-lo em cada indústria nos rincões 

continentais do Brasil. Assim, uma alternativa viável é o uso de estimativas a partir de 

dados secundários oficiais. Essa abordagem foi utilizada neste trabalho e já foi alvo de 

outras metodologias propostas (AP42, Corinair, OMS e IPPS), uma vez que todas 

partem da premissa de que é inviável medir in loco tal indicador. 

Porém, os métodos existentes apresentam limitações para a aplicação no Brasil, 

seja pela pouca disponibilidade de dados adequados, seja por ter como base as emissões 

de poluentes das indústrias americanas ou europeias, sem considerar a realidade 

brasileira, inclusive com ausência de parâmetros para algumas atividades industriais.  

Nesse contexto é que o método proposto para a estimativa do PP de indústrias 

apresentado neste trabalho visa suprir tais lacunas:  

a) em relação aos dados, o método proposto utiliza dados secundários 

fornecidos pelo IBGE e Sebrae; 

b) em relação à emissão de poluentes, o método utiliza a classificação de PP 

para a tipologia industrial do CNAE/IBGE, proposta pela Fundação de 

Economia e Estatística do Rio Grande do Sul, que está de acordo com a 

realidade brasileira; e 

c) em relação às atividades industriais abrangidas na estimativa do PP, o 

método se baseia na CNAE (versão 2.1), especificamente nas atividades 

industriais extrativas (Seção B) e de transformação (Seção C), 

representativas do parque industrial brasileiro. 

Portanto, o PP é obtido a partir de dados econômicos fornecidos por órgãos 

oficiais (parque industrial municipal classificado de acordo com a CNAE e porte 
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industrial; nível de PP de cada tipologia industrial; área municipal e arquivos digitais 

georreferenciados com limites políticos e sedes dos municípios da área de estudo), 

medindo qualitativa e quantitativamente as variações no comportamento dos critérios 

estabelecidos. 

Em relação à classificação do porte e do PP, destaca-se que esses são expressos 

em termos linguísticos. Tal situação induziu ao uso da Lógica Difusa como uma 

abordagem no método proposto, abordagem que permitiu manipular os termos 

linguísticos em seu estado “natural/bruto”, ou seja, sem a necessidade de conversão.  

Com a geração das três cartas temáticas, pretende-se instrumentalizar o processo 

de tomada de decisão de diferentes maneiras. De uma forma simplificada, semelhante 

aos métodos ou metodologias existentes, a geração da Carta Temática 1 produz uma 

representação coroplética do PP de cada município, porém com um processo 

simplificado, com uso de dados facilmente obtidos, que leva em consideração a 

“densidade industrial” como fator incremental do PP. Por sua vez, a Carta Temática 2, 

ao apresentar o PP de toda a área de estudo via interpolação espacial, considera a 

influência de áreas vizinhas na estimativa do PP, permitindo visualizar áreas mais e 

menos críticas em termos desse PP. E na Carta Temática 3, o processo de geração 

envolve o uso de inferência difusa. Embora a carta gerada possa ser semelhante à Carta 

Temática 2, há o diferencial de que as importâncias dos indicadores utilizados podem 

ser manipuladas através dos conjuntos de pertinência e regras de inferência adotados, 

dando maior flexibilidade e adaptabilidade, de forma a considerar o ponto de vista do 

tomador de decisão, com sua percepção sobre a importância dos indicadores utilizados. 

Tal característica propicia a simulação de diferentes cenários, os quais podem ser úteis 

no planejamento, na gestão e no licenciamento ambiental.  

O método aqui apresentado permite estimar de forma rápida, relativamente fácil, 

com baixo custo e flexibilidade o potencial poluidor de indústrias brasileiras, tendo por 

base dados econômicos oficiais e Lógica Difusa, comprovando a hipótese inicialmente 

lançada. Tal método, que tem como destaque a adequação à realidade brasileira, tanto 

em termos de tipologia industrial como em relação à disponibilidade de dados, serve 

como um instrumento de apoio à geração de políticas e programas públicos, 

planejamento e gestão ambiental. 

Em termos de viabilidade de aplicação do método proposto, considerando o uso 

de dados secundários fornecidos por órgãos oficiais, a relativa simplicidade de aplicação 

e a possibilidade de se utilizarem ferramentas de software livre para sua implementação, 
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a construção de cartas temáticas de potencial poluidor é viável e de fácil adoção por 

órgãos públicos e organizações ambientais, responsáveis pela gestão ambiental regional, 

estadual ou nacional. 

Como trabalhos futuros, sugere-se a inclusão, nesse tipo de estudo, de outras 

seções da CNAE não contempladas no cálculo do PP industrial, como a seção D 

(Eletricidade e Gás), a seção E (Água, Esgoto, Atividades de Gestão de Resíduos e 

Descontaminação) e a seção F (Construção), também poluidoras, que necessitam de um 

monitoramento eficaz, mas que ainda não possuem uma classificação quanto ao nível de 

PP. 

Sugere-se, também, estudos visando considerar na estimativa do PP os sistemas 

de controle de poluição adotados pelas indústrias, o que certamente contribuirá para 

diminuir o PP delas. 

  



106 
 

 
 

REFERÊNCIAS 
 

ALMEIDA, E. Curso de econometria espacial aplicada. ESALQ-USP: Piracicaba, 
2004. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/91410911/apostila-econometria-
espacial>. Acesso em: 23 jan. 2013. 

ARCHELA, R. S. Imagem e representação gráfica. Revista Geografia, Londrina, v. 8, 
n. 1, p. 5-11, jan./jun. 1999. 

ARCHELA, R. S.; THÉRY, H. Orientação metodológica para construção e leitura de 
mapas temáticos. Confins [online], n. 3, 2008. Disponível em: 
<http://confins.revues.org/3483>. Acesso em: 16 jan. 2013. 

BARCELLOS, F. C. A indústria nacional e seu potencial poluidor. In: ENCONTRO 
DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ECOLÓGICA, 4., 2001, Belém. 
Anais... Belém: [s.n], 2001. v. 1, p. 1-22. Disponível em: 
<http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros /iv_en/mesa2/4.pdf>. 
Acesso em: 15 set. 2010. 

BARCELLOS, F. C.; OLIVEIRA, J. C. de; CARVALHO, P. G. M. de. Investimento 
ambiental em indústrias sujas e intensivas em recursos naturais e energia. Revista 
Iberoamericana de Economía Ecológica, Red Iberoamericana de Economía 
Ecológica, v. 12, p. 33-50, 2009. Disponível em: 
<http://ideas.repec.org/a/rib/revibe/rev12_03.html>. Acesso em: 17 jul. 2013. 

BARRETO, J. M. Inteligência artificial no limiar do século XXI. 3. ed. Florianópolis: 
UFSC, 2001. 

BERTIN, J. Semiology of graphics: diagrams, networks, maps, trans. Redlands, 
California: ESRI Press, 2010. 

BERTIN, J. O teste de base da representação gráfica: transcrições. Revista Brasileira 
de Geografia, Rio de Janeiro, v. 42, n. 1, p. 160-182, jan./mar. 1980. 

BRASIL. Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional de 
Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação e dá outras 
providências. MMA, Brasília, 1981. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938compilada.htm>. Acesso em: 12 abr. 
2013. 

BRASIL. Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975. Disponível em: 
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=76389 
&tipo_norma=DEC&data=19751003&link=s>. Acesso em: 15 jul. 2013. 

BURNHAM, T. F. Aprendizagem organizacional e gestão do conhecimento. In: 
ENCONTRO NACIONAL DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: INFORMAÇÃO, 
CONHECIMENTO E SOCIEDADE DIGITAL – CINFORM, 6., Salvador, 2007. 
Anais... Bahia, 2007. 



107 
 

 
 

BURROUGH, P. A. Fuzzy mathematical methods for soil survey and land evaluation. 
Journal of Soil Science, n. 40, p. 477-492, 1989. 

CARVALHO, P. G. M.; FERREIRA, M. T. Poluição e crescimento na década perdida. 
Políticas Governamentais, n. 80, p. 10-12, 1992. 

CARVALHO, P. G. M. Potencial poluidor e intensidade do consumo de energia 
elétrica: a construção de indicadores ambientais a partir da PIM-PF (IBGE). In: 
ENCONTRO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE ECONOMIA ECOLÓGICA, 4., 
Belém, 2001. Anais... Belém, PA. 2001. Disponível em: 
<http://www.ecoeco.org.br/conteudo/publicacoes/encontros/iv_en/ mesa2/1.pdf>. 
Acesso em: 5 ago. 2010. 

CETESB – COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – Lei nº 
7.641, de 19 de Dezembro de 1991. Disponível em: 
<http://www.cetesb.sp.gov.br/licenciamentoo/legislacao/estadual/leis/1991_Lei_Est_76
41.pdf>. Acesso em: 16 set. 2010. 

CONCLA. Comissão Nacional de Classificação. Disponível em: 
<http://www.cnae.ibge.gov.br/>. Acesso em: 3 nov. 2012. 

COSTA, L. C. Aplicação do sistema de projeção de poluição industrial (Modelo 
IPPS): estudo de caso – Bacia hidrográfica da Baía de Sepetiba, Rio de Janeiro. 2010. 
Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde e Meio Ambiente) – Escola Nacional de 
Saúde Pública Sérgio Arouca, Rio de Janeiro, 2010. 

COX, E. The fuzzy systems handbook: a practitioner’s guide to building, using, and 
maintaining fuzzy systems. New York: AP Professional, 1994. 

DAVENPORT, T. H.; PRUSAK, L. Conhecimento empresarial. Rio de Janeiro: 
Campus, 1998. 

EPA – U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. AP-42 Compilation of 
Air Pollutant Emission Factors. 5. ed. Disponível em: 
<http://epa.gov/OTAQ/ap42.htm>. Acesso em: 14 jan. 2013a. 

EPA – U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. Bubble concept. 
Disponível em: <http:\\www.epa.gov>. Acesso em: 2 maio 2013b. 

ESCADA, M. I. S. Aplicação de técnica Fuzzy em SIG como alternativa para o 
zoneamento ecológico econômico (ZEE). INPE. São José dos Campos. 1998. 
Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/cursos/ser301/trabalhos/isabel_zeefuzzy.pdf>. 
Acesso em: 18 jul. 2013. 

FEE – FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL. 
Atividades industriais gaúchas: indicadores do potencial poluidor. Disponível em: 
<http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/estatisticas/pg_indicadores_economicos_amb
ientais.php>. Acesso em: 4 jul. 2012. 

FEE – FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA DO RIO GRANDE DO SUL. 
Indicadores econômico-ambientais. Disponível em: 



108 
 

 
 

<http://www.fee.tche.br/sitefee/pt/content/estatisticas/pg_indicadores_ 
economicos_ambientais_metodologia.php>. Acesso em: 4 jul. 2010. 

FIGUEIREDO, M. de L. M. Contributo para a gestão da qualidade do ar em 
Estarreja. 2011. Dissertação (Mestrado em Engenharia do Ambiente) – Universidade 
de Aveiro, Aveiro, 2011. Disponível em: 
<http://ria.ua.pt/bitstream/10773/7211/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Maria%20de%2
0Lurdes%20Figueiredo.pdf>. Acesso em: 15 mar. 2013. 

FREITAS JÚNIOR, M. G. Sistema computacional de auxílio ao diagnóstico em 
síndromes coronarianas agudas. 2011. Tese (Doutorado em Ciências) – Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2011. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/98/98131/tde-31102011-
120827/publico/TeseManoelGadelha_Simplificada.pdf>. Acesso em: 22 jun. 2013. 

GAINES, B. R. Fuzzy reasoning and the logic of uncertainty. In: INT. SYMP. 
MULTIPLE VALUED LOGIC, 6. Proceedings… IEEE 76CHllll-4C, 1976. p. 179-
188. 

GIORDANO, R.; LIERSCH, S. A fuzzy GIS-based system to integrate local and 
technical knowledge in soil salinity monitoring. Environmental Modelling & 
Software, 2011. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1364815211002027>. Acesso em: 13 mar. 
2012. 

GIRARDI, E. P. Proposição de uma cartografia geográfica crítica e sua aplicação 
no desenvolvimento do atlas da questão agrária brasileira. 2008. Tese (Doutorado 
em Geografia) – UNESP, Presidente Prudente, 2008. Disponível em: 
<www2.fct.unesp.br/nera/atlas/downloads/Tese_Eduardo_Girardi.zip>. Acesso em: 3 
ago. 2013. 

GREKOUSIS, G.; FOTIS, Y. N. A fuzzy index for detecting spatiotemporal outliers. 
Geoinformatica, n. 16, p. 597-619, 2012. 

GUTBERLET, J. Produção industrial e política ambiental: experiências de São Paulo 
e Minas Gerais. São Paulo: Centro de Estudos Konrad Adenauer Stiftung, 1996. 

HETTIGE, H. et al. The industrial pollution projection system. Policy Research 
Department, Policy Research Working Paper, 1431, The World Bank, 1995. Disponível 
em: <http://www-wds.worldbank.org/servlet/ 
WDSContentServer/WDSP/IB/1995/03/01/000009265_3970311121557/Rendered/PDF
/multi_page.pdf>. Acesso em: 15 set. 2010. 

IBGE – INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. 
Indicadores. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#economia>. Acesso em: 15 
jan. 2013. 

ILANLOO, M. A comparative study of fuzzy logic approach for landslide susceptibility 
mapping using GIS: an experience of Karaj dam basin in Iran. Procedia – Social and 
Behavioral Sciences, n. 19, p. 668-676, 2011. Disponível em: 



109 
 

 
 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1877042811012997>. Acesso em: 21 jun. 
2012. 

INPE – INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS 
ESPACIAIS. SPRING. Disponível em: <http://www.dpi.inpe.br/spring>. Acesso em: 
14 jan. 2013. 

JAKOB, A. A. E.; YOUNG, A. F. O uso de métodos de interpolação espacial de dados 
nas análises sociodemográficas. In: ENCONTRO NACIONAL DE ESTUDOS 
POPULACIONAIS, 15., ABEP, Caxambu, MG, 2006. Anais... Caxambu, MG, 2006. 
Disponível em: 
<http://www.abep.nepo.unicamp.br/encontro2006/docspdf/ABEP2006_388.pdf>. 
Acesso em: 14 jan. 2013. 

JANÉ, D. de A. Uma introdução ao estudo da Lógica Fuzzy. Hórus – Revista de 
Humanidades e Ciências Sociais Aplicadas, Ourinhos/SP, n. 2, 2004. 

JASIEWICZ, J. A new GRASS GIS fuzzy inference system for massive data analysis. 
Computers & Geosciences, v. 37, n. 9, p. 1525-1531, 2011. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0098300410003171>. Acesso em: 13 mar. 
2012. 

JOLY, F. A cartografia. São Paulo: Papirus, 2005. 

LATORRE, O. A Lógica Fuzzy. 2011. Disponível em: 
<http://omarlatorre.blogspot.com.br/2011/07/logica-fuzzy.html>. Acesso em: 17 out. 
2012. 

LEITE, M. E.; BRITO, J. L. S. Sensoriamento remoto e SIG aplicados ao mapeamento 
do uso do solo urbano de Montes Claros/MG. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO DE 
SENSORIAMENTO REMOTO – SBSR, 15., Curitiba, 2011. Anais... Curitiba: INPE, 
2011. 

LIRA, G. da S. de; FANTINATO, M. Engenharia e representação do conhecimento. 
Disponível em: <http://www.din.uem.br/~ia/conhecimento/index.htm>. Acesso em: 8 
set. 2012. 

LOCH, R. E. N. Cartografia: representação, comunicação e visualização de dados 
espaciais. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2006. 

MALINOWSKA, A. A fuzzy inference-based approach for building damage risk 
assessment on mining terrains. Engineering Structures, Amsterdam: Elsevier, v. 33, n. 
1, p. 163-170, 2011. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0141029610003792>. Acesso em: 21 jun. 
2012. 

MAMDANI, E. H. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic controller. 
International Journal of Man-Machine Studies, p. 1-13, 1975. Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020737375800022>. Acesso em: 
21 jun. 2012. 



110 
 

 
 

MARTINS, C. H. B.; OLIVEIRA, N. Potencial poluidor da indústria no RS: 
dimensionamento e espacialização do risco. 2009. Disponível em: 
<http://www.fee.tche.br/sitefee/download/tds/068.pdf>. Acesso em: 10 set. 2010. 

MAZZINI, P. L. F.; SCHETTINI, C. A. F. Avaliação de metodologias de interpolação 
espacial aplicadas a dados hidrográficos costeiros quase sinóticos. Braz. Journal of 
Aquatic Science Technologies, v. 13, n. 1, p. 53-64, 2009. 

McBRATNEY, A. B.; ODEH, I. O. A. Application of fuzzy sets in soil science: fuzzy 
logic, fuzzy measurements and fuzzy decisions. Geoderma, v. 77, n. 2-4, June 1997. 
Disponível em: 
<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016706197000177>. Acesso em: 
18 jul. 2013. 

MEIRELLES, M. S. P. Análise integrada do ambiente através de 
geoprocessamento: uma proposta metodológica para elaboração de zoneamentos. Rio 
de Janeiro, 1997. Disponível em: <http://www.eng.uerj.br/~maggie/tese-phd.pdf>. 
Acesso em: 18 jul. 2013. 

MIRANDA, J. I. Fundamentos de sistemas de informações geográficas. 2. ed. 
Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2010. 

MORENO, R. A. M. Estimativa de potencial poluidor nas indústrias: o caso do 
Estado do Rio de Janeiro. 2005. Dissertação (Mestrado em Ciências em Planejamento 
Energético) – COPPE/ UFRJ, 2005. Disponível em: 
<http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/rmoreno.pdf>. Acesso em: 26 maio 2009. 

NONAKA, I.; TAKEUCHI, H. Criação de conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 1997. 

OLIVEIRA, H. C. de; CARVALHO, C. L. de. Gestão e representação do 
conhecimento. Technical Report, mar. 2008 – Disponível em: 
<http://www.inf.ufg.br/sites/default/files/uploads/relatorios-tecnicos/RT-INF_003-
08.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

PARK, I. et al. Application of an adaptive neuro-fuzzy inference system to ground 
subsidence hazard mapping. Computers & Geosciences, New York: Pergamon Press, 
p. 1-11, 2012. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0098300412000076>. Acesso em: 21 jun. 
2012. 

PNMA – POLÍTICA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – Lei nº 6.938/81. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6938.htm>. Acesso em: 
10 set. 2010. 

PRADHAN, B. et al. Landslide susceptibility mapping by neuro-fuzzy approach in a 
landslide-prone area (Cameron Highlands, Malaysia). IEEE Transactions on 
Geoscience and Remote Sensing, v. 48, n. 12), p. 4164-4177, 2010. 

RESHMIDEVI, T. V.; ELDHO, T. I.; JANA, R. A GIS-integrated fuzzy rule-based 
inference system for land suitability evaluation in agricultural watersheds. Agricultural 
Systems, v. 101, n. 1-2, p. 101-109, 2009. Disponível em: 



111 
 

 
 

<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0308521X09000481>. Acesso em: 8 abr. 
2012. 

RODRIGUES, J. de M. Análise das emissões de CO2, CO e NOX: estudo de caso em 
usinas termoelétricas a gás natural e carvão mineral. 2011. Dissertação (Mestrado em 
Desenvolvimento de Tecnologia) – LACTEC/IEP, 2011. Disponível em: 
<http://www.lactec.org.br/mestrado/dissertacoes/arquivos/JulianeRodrigues.pdf>. 
Acesso em: 15 mar. 2013. 

RUSSELL, S.; NORVIG, P. Inteligência artificial. São Paulo: Campus, 2004. 

SANTA CATARINA (Estado). Decreto nº 4.057, de 24 de fevereiro de 2006. Aprova a 
Tabela de Preços para execução dos serviços prestados pela Fundação do Meio 
Ambiente – FATMA e estabelece outras providências. Florianópolis, 24 de fevereiro de 
2006. Disponível em: <http://server03.pge.sc.gov.br/LegislacaoEstadual/2006/004057-
005-0-2006-002.htm>. Acesso em: 11 mar. 2010. 

SANTIN, M. F. C. de L.; REIS, A. Distribuição espacial da poluição industrial no 
Estado do Rio Grande do Sul. Revista CCEI – URCAMP, Bagé, v. 11, n. 20, p. 7-16, 
ago. 2007. Disponível em: 
<http://sansconsult.com.br/artigos/pdf/5498465198798451.pdf>. Acesso em: 28 nov. 
2010. 

SANTOS, C. Prevenção à poluição industrial: identificação de oportunidades, análise 
dos benefícios e barreiras. 2005. Tese (Doutorado em Ciências da Engenharia 
Ambiental) – Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2005. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18139/tde-
08042008-150419/>. Acesso em: 6 maio 2013. 

SEBRAE/SC – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS/SC. Legislação – Critérios de classificação de empresas: EI – ME – 
EPP. Disponível em: <http://www.sebrae-sc.com.br/leis/default.asp?vcdtexto=4154>. 
Acesso em: 15 abr. 2013. 

SEBRAE/SC – SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS/SC.  Santa Catarina em números. Disponível em: <http://www.sebrae-
sc.com.br/scemnumero/>. Acesso em: 18 abr. 2012. 

SETZER, W. Dado, informação, conhecimento e competência. DataGramaZero – 
Revista de Ciência da Informação, n. zero, dez. 1999. 

SILVA, E. L.; MENEZES, E. M. Metodologia da pesquisa e elaboração de 
dissertação. 2. ed. Florianópolis: UFSC/PPGEP/LED, 2001. 

SOR, J. L. et al. Relatório piloto com aplicação da metodologia IPPS ao Estado do 
Rio de Janeiro: uma estimativa do potencial de poluição industrial do ar. Rio de 
Janeiro: IBGE, 2008. 44 p. Disponível em: 
<ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/recursos_naturais/industrial_pollution_projection
_system/ipps_rj.pdf>. Acesso em: 27 mar. 2010. 

SOUZA, J. et al. Avaliação de métodos de interpolação aplicados à espacialização das 
chuvas no território identidade Portal do Sertão / Bahia. In: SIMPÓSIO BRASILEIRO 



112 
 

 
 

DE SENSORIAMENTO REMOTO – SBSR, 15. Anais... Curitiba: INPE, 2011. 
Disponível em: <http://www.dsr.inpe.br/sbsr2011/files/p1305.pdf>. Acesso em: 15 jan. 
2013. 

SPERB, R. M. Fuzzy Intelligent Agent: a hybrid tool for exploring geospatial 
processes in coastal zones. 2002. Tese (Doutorado em Engenharia de Produção) – 
Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002. 

SPERB, R. M.; CABRAL, R. B.; BUGHI, C. H. Fuzzy agents: a hybrid tool for 
exploring coastal zone spatial processes. Journal of Coastal Research, n. 39, p. 1510-
1514, 2004. Disponível em: 
<http://academia.edu/1175718/Fuzzy_agents_a_hybrid_tool_for_exploring_coastal_zon
e_spatial_processes>. Acesso em: 28 set. 2010. 

SPERB, R. M. et al. Fuzzy Geospatial Inference System. 2013. (em fase de 
elaboração). 

TIEN BUI, D. et al. Landslide susceptibility mapping at Hoa Binh province (Vietnam) 
using an adaptive neuro-fuzzy inference system and GIS. Computers & Geosciences, 
v.45, p. 199-211, 2012. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0098300411003888>. Acesso em: 21 jun. 
2012. 

VAHIDNIA, M. H. et al. A GIS-based neuro-fuzzy procedure for integrating 
knowledge and data in landslide susceptibility mapping. Computers & Geosciences, v. 
36, n. 9, p. 1101-1114, 2010. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0098300410001767>. Acesso em: 30 abr. 
2012. 

WANIEZ, P. Software Philcarto para Windows. 2008. Disponível em: 
<http://philcarto.free.fr/>. Acesso em: 14 jan. 2013. 

WHO – WORLD HEALTH ORGANIZATION. Reference Guide to Emission 
Estimation Models for Pollutant Release and Transfer Registers. Geneva, 2000. 39 
p. Disponível em: 
<http://www2.unitar.org/cwm/publications/cbl/prtr/pdf/cat5/eemodels.pdf>. Acesso em: 
10 set. 2010. 

XIE, Y.; SHA, Z.; YU, M. Remote sensing imagery in vegetation mapping: a review. 
Journal of Plant Ecology, v. 1, n. 1, Mar. 2008. Disponível em: 
<http://jpe.oxfordjournals.org/content/1/1/9.full.pdf+html?sid=54c949dd-cc9d-4044-
a345-b91a09e74216.> Acesso em: 10 jul. 2012. 

YAGER, R. R. Aggregation operators and fuzzy systems modeling. Fuzzy Sets and 
Systems, v. 160, n. 14, 1994. Disponível em: 
<http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/0165011494900825>. Acesso em: 10 jul. 
2012. 

ZADEH, L. A. Fuzzy sets. Information and Control, v. 8, n. 3, p. 338-353, 1965. 
Disponível em: <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S001999586590241X>. 
Acesso em: 10 ago. 2009. 



113 
 

 
 

 
 

APÊNDICES 
  



114 
 

 
 

APÊNDICE A 
 

Quantidade de indústrias por Porte Industrial e por nível de Potencial Poluidor 
dos municípios catarinenses (ano-base 2008) 

 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

ABDON BATISTA 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ABELARDO LUZ 6 37 43 0 6 1 0 0 1 0 0 0 
AGROLÂNDIA 0 52 42 0 6 4 0 1 4 0 0 0 
AGRONÔMICA 5 35 15 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
ÁGUA DOCE 0 32 9 1 1 1 0 0 0 0 0 0 
ÁGUAS DE CHAPECÓ 3 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ÁGUAS FRIAS 0 4 9 0 1 0 0 1 0 0 0 0 
ÁGUAS MORNAS 1 12 8 0 0 0 0 0 1 0 0 0 
ALFREDO WAGNER 3 20 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ALTO BELA VISTA 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
ANCHIETA 3 13 21 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
ANGELINA 1 6 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ANITA GARIBALDI 1 20 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
ANITÁPOLIS 0 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ANTÔNIO CARLOS 3 25 29 0 0 1 0 0 1 0 0 0 
APIÚNA 6 62 18 0 5 2 0 0 0 1 0 0 
ARABUTÃ 1 18 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
ARAQUARI 22 30 81 2 0 8 1 2 1 0 0 0 
ARARANGUÁ 38 354 161 4 15 9 0 1 0 0 0 1 
ARMAZÉM 3 58 20 2 13 2 0 1 0 0 0 0 
ARROIO TRINTA 3 19 17 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
ARVOREDO 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ASCURRA 7 120 27 0 6 2 0 1 0 0 0 0 
ATALANTA 2 10 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
AURORA 0 18 18 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
BALNEÁRIO ARROIO DO SILVA 4 13 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BALNEÁRIO BARRA DO SUL 3 13 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
BALNEÁRIO CAMBORIÚ 41 272 193 0 7 9 0 0 0 0 0 0 
BALNEÁRIO GAIVOTA 8 33 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
BALNEÁRIO PIÇARRAS 16 35 39 2 1 1 0 0 2 0 0 0 
BANDEIRANTE 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BARRA BONITA 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BARRA VELHA 17 38 48 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

(Continua) 
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 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

BELA VISTA DO TOLDO 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BELMONTE 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BENEDITO NOVO 6 96 37 2 20 2 0 2 2 0 0 0 
BIGUAÇU 21 79 117 5 4 9 1 0 2 1 0 0 
BLUMENAU 347 1779 965 52 114 75 10 27 21 7 2 4 
BOCAINA DO SUL 1 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOM JARDIM DA SERRA 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOM JESUS 4 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOM JESUS DO OESTE 1 5 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
BOM RETIRO 2 42 14 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
BOMBINHAS 9 25 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BOTUVERÁ 8 27 26 1 2 11 0 0 1 0 0 0 
BRAÇO DO NORTE 29 177 143 1 14 14 0 4 1 0 0 0 
BRAÇO DO TROMBUDO 1 16 13 0 0 3 0 0 1 0 0 0 
BRUNÓPOLIS 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
BRUSQUE 244 1072 435 22 62 54 8 8 22 0 1 7 
CAÇADOR 38 213 138 4 19 4 4 10 6 0 3 1 
CAIBI 1 31 15 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
CALMON 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CAMBORIÚ 23 124 117 1 8 9 0 0 0 0 0 0 
CAMPO ALEGRE 3 51 57 0 2 4 0 0 4 0 0 0 
CAMPO BELO DO SUL 1 18 5 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
CAMPO ERÊ 2 26 16 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
CAMPOS NOVOS 11 64 87 0 7 6 0 1 2 0 0 0 
CANELINHA 12 174 30 0 8 2 1 0 0 0 0 0 
CANOINHAS 20 132 85 2 12 1 0 5 2 0 0 0 
CAPÃO ALTO 0 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
CAPINZAL 10 54 59 0 3 3 0 0 1 0 0 1 
CAPIVARI DE BAIXO 10 52 57 1 4 2 0 0 1 0 0 0 
CATANDUVAS 7 35 20 1 8 1 0 0 0 0 0 0 
CAXAMBU DO SUL 0 9 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
CELSO RAMOS 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CERRO NEGRO 0 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPADÃO DO LAJEADO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CHAPECÓ 84 322 444 13 20 45 3 5 6 0 0 4 
COCAL DO SUL 10 62 83 1 4 9 0 2 0 0 1 0 
CONCÓRDIA 35 129 160 5 14 8 1 1 0 0 0 1 
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 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

CORDILHEIRA ALTA 3 10 19 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
CORONEL FREITAS 4 21 57 1 1 11 0 0 0 0 0 0 
CORONEL MARTINS 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CORREIA PINTO 2 31 21 0 4 0 0 2 1 0 0 0 
CORUPÁ 17 44 62 1 4 15 0 3 0 1 0 0 
CRICIÚMA 36 354 579 2 23 33 0 2 4 0 0 0 
CUNHA PORÃ 17 94 57 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
CUNHATAÍ 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CURITIBANOS 14 117 63 0 14 4 0 1 2 0 0 0 
DESCANSO 7 28 16 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
DIONÍSIO CERQUEIRA 1 26 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
DONA EMMA 0 41 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
DOUTOR PEDRINHO 9 57 19 0 8 0 0 0 0 0 0 0 
ENTRE RIOS 2 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ERMO 0 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ERVAL VELHO 7 11 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 
FAXINAL DOS GUEDES 8 32 15 0 3 2 0 0 0 0 1 0 
FLOR DO SERTÃO 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FLORIANÓPOLIS 94 653 382 3 24 14 0 3 1 0 0 0 
FORMOSA DO SUL 1 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
FORQUILHINHA 9 57 51 0 6 10 0 1 2 0 0 2 
FRAIBURGO 13 50 83 0 5 3 0 2 2 0 0 0 
FREI ROGÉRIO 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
GALVÃO 0 5 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
GAROPABA 10 81 23 2 5 0 0 2 0 0 0 0 
GARUVA 13 60 55 0 2 6 0 0 1 0 0 1 
GASPAR 118 871 330 19 52 24 5 1 3 0 0 3 
GOVERNADOR CELSO RAMOS 2 10 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
GRÃO PARÁ 6 31 19 0 3 3 0 0 1 0 0 0 
GRAVATAL 4 88 30 2 6 2 0 0 0 0 0 0 
GUABIRUBA 83 172 81 12 11 8 1 0 3 0 0 0 
GUARACIABA 4 58 27 1 3 1 0 1 0 0 0 0 
GUARAMIRIM 32 153 169 7 13 16 1 3 3 0 1 0 
GUARUJÁ DO SUL 3 27 31 0 2 0 0 0 1 0 0 0 
GUATAMBU 2 10 13 0 0 2 0 0 1 0 0 1 
HERVAL D’OESTE 5 25 44 1 4 2 0 0 0 0 0 1 
IBIAM 0 4 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

IBICARÉ 4 7 21 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
IBIRAMA 6 168 56 1 21 4 3 2 1 0 0 0 
IÇARA 49 228 147 6 29 11 4 0 6 0 0 0 
ILHOTA 15 176 35 0 16 3 0 1 0 0 0 0 
IMARUÍ 1 17 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
IMBITUBA 13 83 51 0 3 1 0 1 1 0 0 0 
IMBUIA 1 4 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
INDAIAL 80 608 201 10 37 26 5 3 10 1 0 0 
IOMERÊ 1 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IPIRA 3 13 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
IPORÃ DO OESTE 3 27 26 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
IPUAÇU 3 3 7 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
IPUMIRIM 2 17 17 0 1 0 0 2 0 0 0 1 
IRACEMINHA 3 8 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
IRANI 5 49 39 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
IRATI 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
IRINEÓPOLIS 2 13 14 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ITÁ 8 22 25 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
ITAIÓPOLIS 6 93 27 0 1 2 0 0 1 0 0 1 
ITAJAÍ 92 448 420 20 28 38 3 4 6 0 0 1 
ITAPEMA 27 117 89 2 1 1 0 0 0 0 0 0 
ITAPIRANGA 5 47 48 0 3 1 0 0 2 0 0 1 
ITAPOÁ 9 21 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ITUPORANGA 6 92 58 3 4 1 0 1 3 0 0 0 
JABORÁ 0 9 6 0 2 0 0 1 0 0 0 0 
JACINTO MACHADO 6 34 15 0 8 1 0 0 0 0 0 0 
JAGUARUNA 15 106 34 0 6 4 0 1 0 0 0 0 
JARAGUÁ DO SUL 113 652 432 17 66 55 4 12 11 2 6 4 
JARDINÓPOLIS 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
JOAÇABA 21 93 130 1 7 15 0 0 2 0 0 0 
JOINVILLE 311 1104 1417 50 88 169 24 16 22 5 0 11 
JOSÉ BOITEUX 1 42 3 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
JUPIÁ 6 7 9 30 0 0 0 0 0 0 0 0 
LACERDÓPOLIS 0 35 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LAGES 61 426 299 2 30 17 0 5 5 0 2 0 
LAGUNA 9 76 47 0 4 0 0 2 0 0 0 0 
LAJEADO GRANDE 0 10 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
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 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

LAURENTINO 6 61 29 0 6 4 0 1 0 0 0 0 
LAURO MÜLLER 1 27 33 0 2 2 0 0 1 0 0 1 
LEBON RÉGIS 0 42 8 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
LEOBERTO LEAL 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
LINDÓIA DO SUL 3 23 17 0 2 0 0 0 1 0 0 0 
LONTRAS 5 77 56 0 8 3 0 3 0 0 0 0 
LUIZ ALVES 7 109 66 2 3 2 0 1 1 0 1 0 
LUZERNA 5 18 39 0 1 5 0 1 0 0 0 0 
MACIEIRA 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
MAFRA 37 187 122 2 11 8 0 8 2 0 0 0 
MAJOR GERCINO 1 6 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
MAJOR VIEIRA 4 25 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
MARACAJÁ 1 28 17 0 2 3 0 0 0 0 0 0 
MARAVILHA 11 72 63 0 5 6 0 1 3 0 0 1 
MAREMA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
MASSARANDUBA 15 101 71 5 12 10 1 3 1 0 0 0 
MATOS COSTA 1 6 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
MELEIRO 0 28 23 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
MIRIM DOCE 2 7 4 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
MODELO 4 10 31 2 1 3 0 0 0 0 0 0 
MONDAÍ 2 16 17 0 2 2 0 0 2 0 0 0 
MONTE CARLO 1 15 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 
MONTE CASTELO 1 37 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
MORRO DA FUMAÇA 21 167 86 2 32 11 1 3 1 0 0 0 
MORRO GRANDE 0 11 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
NAVEGANTES 26 87 97 1 4 10 0 0 1 0 0 4 
NOVA ERECHIM 7 27 39 0 0 4 0 0 1 0 0 0 
NOVA ITABERABA 1 10 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
NOVA TRENTO 13 76 56 0 11 7 0 2 1 0 0 0 
NOVA VENEZA 2 102 72 0 10 11 0 1 4 0 1 1 
NOVO HORIZONTE 0 2 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
ORLEANS 29 77 61 8 2 3 4 2 2 0 0 0 
OTACÍLIO COSTA 6 31 37 0 6 1 0 1 0 0 0 1 
OURO 4 8 18 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
OURO VERDE 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAIAL 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PAINEL 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

PALHOÇA 50 227 280 8 12 11 0 1 4 0 0 0 
PALMA SOLA 4 10 14 0 2 0 0 2 0 0 0 0 
PALMEIRA 0 7 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
PALMITOS 3 50 39 0 3 1 0 1 0 0 0 0 
PAPANDUVA 11 47 23 5 1 2 0 1 0 0 0 0 
PARAÍSO 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PASSO DE TORRES 0 9 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
PASSOS MAIA 0 14 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 
PAULO LOPES 4 28 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PEDRAS GRANDES 1 33 14 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
PENHA 12 64 56 1 3 1 0 0 0 0 0 0 
PERITIBA 3 15 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PETROLÂNDIA 3 27 11 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
PINHALZINHO 11 69 82 1 9 9 1 3 1 0 0 0 
PINHEIRO PRETO 2 11 29 1 1 7 0 0 0 0 0 0 
PIRATUBA 2 23 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
PLANALTO ALEGRE 0 17 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
POMERODE 44 169 142 17 13 14 4 6 4 0 2 1 
PONTE ALTA 0 17 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
PONTE ALTA DO NORTE 0 33 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 
PONTE SERRADA 4 51 10 0 3 1 0 1 0 0 0 0 
PORTO BELO 16 46 44 0 0 2 0 0 1 0 0 0 
PORTO UNIÃO 9 98 51 1 18 5 0 0 1 0 0 0 
POUSO REDONDO 8 69 49 1 15 3 0 0 2 0 0 0 
PRAIA GRANDE 5 33 31 3 2 0 0 0 0 0 0 0 
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRESIDENTE GETÚLIO 4 130 42 0 25 1 1 3 0 0 0 1 
PRESIDENTE NEREU 0 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
PRINCESA 2 6 11 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
QUILOMBO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RANCHO QUEIMADO 4 6 9 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
RIO DAS ANTAS 5 14 11 1 1 1 0 1 0 0 0 0 
RIO DO CAMPO 1 26 12 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
RIO DO OESTE 15 45 23 1 4 2 0 0 0 0 0 0 
RIO DO SUL 40 447 197 3 44 21 0 4 5 0 0 2 
RIO DOS CEDROS 16 123 55 1 7 4 0 3 2 0 0 0 
RIO FORTUNA 1 22 11 0 3 1 0 0 0 0 0 0 
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 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

RIO NEGRINHO 26 142 221 4 4 28 0 4 7 1 1 0 
RIO RUFINO 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
RIQUEZA 3 22 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
RODEIO 22 155 40 4 10 5 1 2 1 0 0 0 
ROMELÂNDIA 0 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SALETE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SALTINHO 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SALTO VELOSO 1 15 16 0 2 1 0 0 1 0 0 0 
SANGÃO 2 189 26 0 22 1 0 0 1 0 0 1 
SANTA CECÍLIA 3 66 19 0 4 3 0 2 4 0 1 0 
SANTA HELENA 0 19 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
SANTA ROSA DE LIMA 0 19 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
SANTA ROSA DO SUL 2 42 14 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
SANTA TEREZINHA 0 20 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SANTIAGO DO SUL 0 5 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 9 55 46 1 2 6 0 0 0 0 0 0 
SÃO BENTO DO SUL 55 214 411 5 12 51 1 1 18 1 1 4 
SÃO BERNARDINO 0 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SÃO BONIFÁCIO 0 29 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
SÃO CARLOS 4 38 18 0 2 2 0 2 0 0 0 0 
SÃO CRISTÓVÃO DO SUL 3 27 6 0 3 0 0 0 1 0 0 0 
SÃO DOMINGOS 9 28 34 0 3 2 0 0 0 0 0 0 
SÃO FRANCISCO DO SUL 10 56 59 0 0 6 0 0 2 0 0 0 
SÃO JOÃO BATISTA 16 404 69 8 55 2 0 8 0 0 1 0 
SÃO JOÃO DO ITAPERIÚ 0 6 10 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
SÃO JOÃO DO OESTE 3 20 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
SÃO JOÃO DO SUL 1 23 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
SÃO JOAQUIM 11 34 34 0 1 1 0 1 0 0 0 0 
SÃO JOSÉ 116 485 476 8 36 31 5 2 2 0 1 0 
SÃO JOSÉ DO CEDRO 8 46 61 2 5 6 0 1 1 0 0 0 
SÃO JOSÉ DO CERRITO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SÃO LOURENÇO DO OESTE 22 75 76 1 12 5 0 1 1 0 1 0 
SÃO LUDGERO 24 50 28 4 5 2 5 0 0 0 0 0 
SÃO MARTINHO 0 33 8 0 4 1 0 0 0 0 0 0 
SÃO MIGUEL DA BOA VISTA 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SÃO MIGUEL DO OESTE 19 145 76 0 9 6 0 1 1 0 0 1 
  (Continua) 

 



121 
 

 
 

 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA 3 6 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SAUDADES 2 38 23 0 2 1 0 1 1 0 1 0 
SCHROEDER 12 74 47 1 13 6 1 2 1 0 0 0 
SEARA 10 42 45 1 4 2 0 0 1 0 0 2 
SERRA ALTA 0 19 15 0 6 1 0 0 0 0 0 0 
SIDERÓPOLIS 8 43 40 1 7 8 1 1 4 0 0 0 
SOMBRIO 15 274 51 0 27 2 0 2 0 0 0 0 
SUL BRASIL 0 6 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 
TAIÓ 3 77 78 0 7 7 1 1 3 0 0 0 
TANGARÁ 2 19 23 0 1 5 0 1 1 0 0 0 
TIGRINHOS 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TIJUCAS 29 132 73 2 14 4 0 2 0 0 1 0 
TIMBÉ DO SUL 1 13 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
TIMBÓ 66 381 160 11 33 18 1 5 11 0 1 1 
TIMBÓ GRANDE 1 19 4 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
TRÊS BARRAS 5 20 22 1 4 1 0 2 1 0 0 1 
TREVISO 2 4 10 0 1 1 0 0 1 0 0 1 
TREZE DE MAIO 5 62 15 1 16 0 0 0 0 0 0 0 
TREZE TÍLIAS 2 24 21 0 0 5 0 2 0 0 0 0 
TROMBUDO CENTRAL 4 20 60 0 3 2 0 2 1 0 0 0 
TUBARÃO 90 442 353 7 29 24 2 6 3 0 0 0 
TUNÁPOLIS 2 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
TURVO 8 37 37 0 9 8 0 2 0 0 0 0 
UNIÃO DO OESTE 1 4 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 
URUBICI 5 17 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
URUPEMA 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
URUSSANGA 20 63 83 4 7 15 3 2 3 0 0 0 
VARGEÃO 3 19 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 
VARGEM 0 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
VARGEM BONITA 0 17 4 0 2 0 0 1 0 0 0 1 
VIDAL RAMOS 1 16 12 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
VIDEIRA 29 131 125 2 7 11 0 3 3 0 0 0 
VITOR MEIRELES 1 29 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 
WITMARSUM 0 40 7 0 6 0 0 0 0 0 0 0 
XANXERÊ 11 73 65 0 7 5 0 1 2 0 0 1 
XAVANTINA 1 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Quantidade de Indústrias 
Porte Industrial => Micro Pequeno Médio Grande 

Potencial Poluidor => P M G P M G P M G P M G 
Município                         

XAXIM 11 73 65 0 7 5 0 1 2 0 0 1 
ZORTÉA 4 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Legenda: P=Pequeno; M=Médio; G=Grande            
Fonte: baseada em Sebrae (2012) 
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APÊNDICE B 
 
 
 

Regras de inferência adotadas para a geração de cartas temáticas de indústrias de 
grande porte, a partir da GFIS 

 

 

  
 
 
 
 
Regras de inferência adotadas para a geração de cartas temáticas de indústrias de 

médio porte, a partir da GFIS 
 

 

  
  

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é baixa então PP_GRA é muito baixo 

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é alto 

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é baixa então PP_ GRA é médio 

Se DI_GRA_PP é baixa e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é alto 

Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é baixa então PP_ GRA é baixo 

Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é baixa e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é alto 

Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é baixa então PP_ GRA é médio 

Se DI_GRA_PP é alta e DI_GRA_PM é alta e DI_GRA_PG é alta então PP_ GRA é muito alto 

Legenda: DI_GRA_PP = Densidade de indústrias de grande porte com pequeno potencial poluidor;    
DI_GRA_PM = Densidade de indústrias de grande porte com médio potencial poluidor; 
DI_GRA_PG = Densidade de indústrias de grande porte com grande potencial poluidor; PP_GRA = 
Potencial poluidor de indústrias de grande porte. 

Se DI_MED_PP é baixa e DI_MED_PM é baixa e DI_MED_PG é baixa então PP_MED é muito baixo 

Se DI_MED_PP é baixa e DI_MED_PM é baixa e DI_MED_PG é alta então PP_ MED é alto 

Se DI_MED_PP é baixa e DI_MED_PM é alta e DI_MED_PG é baixa então PP_ MED é médio 

Se DI_MED_PP é baixa e DI_MED_PM é alta e DI_MED_PG é alta então PP_ MED é alto 

Se DI_MED_PP é alta e DI_MED_PM é baixa e DI_MED_PG é baixa então PP_ MED é baixo 

Se DI_MED_PP é alta e DI_MED_PM é baixa e DI_MED_PG é alta então PP_ MED é alto 

Se DI_MED_PP é alta e DI_MED_PM é alta e DI_MED_PG é baixa então PP_ MED é médio 

Se DI_MED_PP é alta e DI_MED_PM é alta e DI_MED_PG é alta então PP_ MED é muito alto 

Legenda: DI_MED_PP = Densidade de indústrias de médio porte com pequeno potencial poluidor;    
DI_MED_PM = Densidade de indústrias de médio porte com médio potencial poluidor; 
DI_MED_PG = Densidade de indústrias de médio porte com grande potencial poluidor; PP_MED = 
Potencial poluidor de indústrias de médio porte. 



124 
 

 
 

 
 
 
 
Regras de inferência adotadas para a geração de cartas temáticas de indústrias de 

pequeno porte, a partir da GFIS 

 

  
 
 
 
 

Regras de inferência adotadas para a geração de cartas temáticas de 
microindústrias, a partir da GFIS 

 

  
  

Se DI_PEQ_PP é baixa e DI_PEQ_PM é baixa e DI_PEQ_PG é baixa então PP_PEQ é muito baixo 

Se DI_PEQ_PP é baixa e DI_PEQ_PM é baixa e DI_PEQ_PG é alta então PP_ PEQ é alto 

Se DI_PEQ_PP é baixa e DI_PEQ_PM é alta e DI_PEQ_PG é baixa então PP_ PEQ é médio 

Se DI_PEQ_PP é baixa e DI_PEQ_PM é alta e DI_PEQ_PG é alta então PP_ PEQ é alto 

Se DI_PEQ_PP é alta e DI_PEQ_PM é baixa e DI_PEQ_PG é baixa então PP_ PEQ é baixo 

Se DI_PEQ_PP é alta e DI_PEQ_PM é baixa e DI_PEQ_PG é alta então PP_ PEQ é alto 

Se DI_PEQ_PP é alta e DI_PEQ_PM é alta e DI_PEQ_PG é baixa então PP_ PEQ é médio 

Se DI_PEQ_PP é alta e DI_PEQ_PM é alta e DI_PEQ_PG é alta então PP_ PEQ é muito alto 

Legenda: DI_PEQ_PP = Densidade de indústrias de médio porte com pequeno potencial poluidor;    
DI_PEQ_PM = Densidade de indústrias de médio porte com médio potencial poluidor; 
DI_PEQ_PG = Densidade de indústrias de médio porte com grande potencial poluidor; PP_PEQ = 
Potencial poluidor de indústrias de médio porte. 

Se DI_MIC_PP é baixa e DI_MIC_PM é baixa e DI_MIC_PG é baixa então PP_MIC é muito baixo 

Se DI_MIC_PP é baixa e DI_MIC_PM é baixa e DI_MIC_PG é alta então PP_ MIC é alto 

Se DI_MIC_PP é baixa e DI_MIC_PM é alta e DI_MIC_PG é baixa então PP_ MIC é médio 

Se DI_MIC_PP é baixa e DI_MIC_PM é alta e DI_MIC_PG é alta então PP_ MIC é alto 

Se DI_MIC_PP é alta e DI_MIC_PM é baixa e DI_MIC_PG é baixa então PP_ MIC é baixo 

Se DI_MIC_PP é alta e DI_MIC_PM é baixa e DI_MIC_PG é alta então PP_ MIC é alto 

Se DI_MIC_PP é alta e DI_MIC_PM é alta e DI_MIC_PG é baixa então PP_ MIC é médio 

Se DI_MIC_PP é alta e DI_MIC_PM é alta e DI_MIC_PG é alta então PP_ MIC é muito alto 

Legenda: DI_MIC_PP = Densidade de microindústrias com pequeno potencial poluidor;    
DI_MIC_PM = Densidade de microindústrias com médio potencial poluidor; DI_MIC_PG = 
Densidade de microindústrias com grande potencial poluidor; PP_MIC = Potencial poluidor de 
microindústrias. 
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Regras de inferência adotadas para a geração de cartas temáticas de potencial 

poluidor de indústrias do Estado de Santa Catarina, a partir da GFIS 

 

  
 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é baixo e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é muito baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é baixo e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é muito baixo 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é médio e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é muito baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é médio e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é médio 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é baixo e PP_PEQ é médio e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é muito baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é baixo e PP_PEQ é médio e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é médio 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é médio e PP_PEQ é médio e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é médio e PP_PEQ é médio e PP_MIC é baixo então PP_FINAL é médio 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é baixo e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é médio então PP_FINAL é baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é baixo e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é médio então PP_FINAL é médio 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é médio e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é médio então PP_FINAL é baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é médio e PP_PEQ é baixo e PP_MIC é médio então PP_FINAL é médio 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é baixo e PP_PEQ é médio e PP_MIC é médio então PP_FINAL é baixo 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é baixo e PP_PEQ é médio e PP_MIC é médio então PP_FINAL é alto 

Se PP_GRA é baixo e PP_MED é médio e PP_PEQ é médio e PP_MIC é médio então PP_FINAL é alto 

Se PP_GRA é médio e PP_MED é médio e PP_PEQ é médio e PP_MIC é médio então PP_FINAL é alto 

Se PP_GRA é alto ou PP_MED é alto ou PP_PEQ é alto ou PP_MIC é alto então PP_FINAL é muito alto 

Legenda: PP_GRA = Potencial poluidor de indústrias de grande porte; PP_MED = Potencial 
poluidor de indústrias de médio porte; PP_PEQ = Potencial poluidor de indústrias de pequeno 
porte; PP_MIC = Potencial poluidor de microindústrias; PP_FINAL = Potencial poluidor final. 


