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RESUMO 
 

A partir da conferência promovida pela Organização das Nações Unidas – 

ONU, na cidade de Estocolmo, em 1972, muitos esforços vêm sendo 

desenvolvidos na esfera do setor do ambiente no sentido de estabelecer uma 

base metodológica para o desenvolvimento de estudos ambientais. Várias 

metodologias têm sido utilizadas para a realização desses estudos, baseadas 

em técnicas de matrizes, “checklists”, “overlays”, “networks”, entre outras, que 

se baseiam em uma análise compartimentada do meio físico e cujos resultados 

têm sido utilizados como base para análise de diagnósticos ambientais. Os 

mapas finais sejam eles de risco, vulnerabilidade, sustentabilidade e outros, 

têm sido obtidos pelo cruzamento dos dados de mapas temáticos, dois a dois, 

onde cada variação temática recebe uma avaliação ponderal que depende da 

experiência do pesquisador.   

Os mapas resultantes desses cruzamentos são utilizados com entrada de 

dados para outra etapa, prosseguindo com o mesmo processo de cruzamento 

até a obtenção do mapa final, através da utilização dos Sistemas de 

Informações Geográficas. Tais diagnósticos do meio físico baseiam-se 

principalmente nos aspectos, geológicos, geomorfológicos e pedológicos, cujas 

análises são bastante subjetivas devido às características e particularidades de 

cada destes aspectos e de seus múltiplos relacionamentos e dependem 

intrinsecamente da experiência, sensibilidade e conhecimento do analista, o 

que pode nos levar a resultados imprecisos. Neste contexto, o projeto proposto 

foca uma nova aborbagem na geração do mapeamento temático, ou seja, há 

uma mudança de paradigma, pois utiliza o conceito de “soft decison trees” em 

Lógica Difusa para o cruzamento de mapas temáticos, visando a elaboração de 

um Mapa de Sugestão de Uso do Espaço para a Ilha de São Francisco do Sul 

– SC.  

Dessa forma, através da geração do produto final visa-se contribuir para 

uma melhoria na abordagem do tratamento das Informações Geográficas, 

utilizadas na análise das características físicas dos elementos que constituem 

os aspectos do meio físico, resultando em dados mais confiáveis quanto ao seu 



diagnóstico. Assim, os tomadores de decisão terão ao seu alcance resultados 

técnicos mais confiável para subsidiar as suas decisões e portanto retornar a 

população uma melhor qualidade de vida com relação a ocupação e 

ordenamento/reordenamento físico-territorial. 

 


