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RESUMO 

 

A partir da segunda metade do século XX, no contexto histórico do fim da Segunda Guerra Mundial 

e advento da Guerra Fria, com o desenvolvimento da ciência espacial e, consequentemente, da 

tecnologia da Informática, possibilitaram o armazenamento e a representação de documentos 

cartográficos em ambiente computacional. Sob tais circunstâncias, tem-se o surgimento do 

Geoprocessamento e dos Sistemas de Informação Geográfica (SIG). O avanço e a difusão das 

técnicas computacionais em diversas áreas do conhecimento, especialmente na Geografia, têm 

proporcionado utilizá-las como instrumento importante nos estudos ambientais, bem como na 

espacialização de informações para auxiliar a elaboração de diagnósticos e prognósticos. Nesse 

sentido, o objetivo principal do presente trabalho foi elaborar o mapa de vulnerabilidade ambiental 

aos processos erosivos lineares do município de Presidente Prudente-SP, Brasil na escala 1:25.000, 

em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica. O referido mapa foi realizado no software 

SPRING 5.1.5
®
 (Sistema de Processamento de Informações Georeferenciadas), por intermédio da 

ferramenta de apoio “Suporte à Decisão AHP (Processo Analítico Hierárquico)”. Os atributos 

geomorfologia, clinografia, classes de solos, uso da terra e cobertura vegetal foram analisados e 

comparados dois a dois, de acordo com a escala pré-definida pelo programa. Como resultado, 

gerou-se uma base de programação em Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico 

(LEGAL) no formato do SPRING 5.1.5
®
. Em seguida, foi editada no Bloco de Notas (formato 

“txt”), atribuindo valores entre 0.0 a 1.0 para as classes temáticas das variáveis, em que, quanto 

maior a vulnerabilidade ambiental às manifestações erosivas do tipo linear, mais próximo de 1.0. O 

procedimento final consistiu no fatiamento Modelo Numérico de Terreno (MNT), onde foram 

estabelecidas as classes temáticas: baixa, média, alta e muito alta vulnerabilidade ambiental à 

erosão linear (sulcos, ravinas e voçorocas). Tendo em vista compreender e buscar alternativas para 

as atuais questões referentes ao meio ambiente, os Sistemas de Informação Geográfica viabilizam a 

combinação de mapas, os quais podem auxiliar na análise da dinâmica da paisagem e na tomada de 

decisões por especialistas e estudiosos, tanto no âmbito geográfico, como em outros saberes 

disciplinares. 

 

Palavras chaves: Sistemas de Informação Geográfica (SIG). Mapeamento. Erosão. Presidente 

Prudente-SP, Brasil. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A partir da segunda metade do século XX, no contexto histórico do fim da Segunda Guerra 

Mundial e advento da Guerra Fria, com o desenvolvimento da ciência espacial e, 

consequentemente, da tecnologia da Informática, possibilitaram o armazenamento e a representação 

de documentos cartográficos em ambiente computacional. Sob tais circunstâncias, tem-se o 

surgimento do Geoprocessamento, o qual: 

 

 



[...] denota a disciplina do conhecimento que utiliza técnicas matemáticas e 

computacionais para o tratamento da informação geográfica e que vem 

influenciando de maneira crescente as áreas de Cartografia, Análise de Recursos 
Naturais, Transportes, Comunicações, Energia e Planejamento Urbano e Regional. 

(CÂMARA; DAVIS, 2001, p. 2). 

 

 Essa disciplina tem sido incorporada gradativamente na Geografia brasileira, inicialmente, 

na década de 1980 e, em especial, após 1990, com o surgimento de alternativas menos custosas de 

hardwares e softwares, além de bases de dados geográficos (CÂMARA; DAVIS, 2001). 

 O Geoprocessamento é constituído pelo conjunto de ferramentas computacionais, 

denominadas Sistemas de Informação Geográfica (SIG), em que “[...] permitem realizar análises 

complexas, ao integrar dados de diversas fontes e ao criar bancos de dados geo-referenciados. 

Tornam ainda possível automatizar a produção de documentos cartográficos” (CÂMARA; DAVIS, 

2001, p. 2). 

 O avanço e a difusão das técnicas computacionais em diversas áreas do conhecimento, 

especialmente na Geografia, têm proporcionado utilizá-las como instrumento importante nos 

estudos ambientais, bem como na espacialização de informações para auxiliar a elaboração de 

diagnósticos e prognósticos, tanto em ambientes urbanos quanto rurais. 

 Nesse sentido, o objetivo principal do presente trabalho foi elaborar o mapa de 

vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares do município de Presidente Prudente-SP, 

Brasil na escala 1:25.000, em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica. 

 Para se atingir o objetivo geral foram elaborados os mapas geomorfológico, clinográfico, 

esboço simplificado das principais classes de solos e uso da terra e cobertura vegetal da área de 

estudo. 

 O município de Presidente Prudente está localizado no Extremo Oeste do Estado de São 

Paulo, Brasil e é sede da 10ª Região Administrativa. Sua área territorial é de 562,795 km² e sua 

população é de 207.610 habitantes, sendo 4.235 rural e 203.375 urbana (IBGE, 2010). É composto, 

além da cidade de Presidente Prudente, por quatro Distritos urbanos: Montalvão, Floresta do Sul, 

Eneida e Ameliópolis (Figura 1). 

 
Figura 1. Mapa de localização da área de estudo. 

 



INFERÊNCIA FUZZY E TÉCNICA DO PROCESSO ANALÍTICO HIERÁRQUICO (AHP) 

 

Com a proposta de lidar com conceitos inexatos e a preocupação em relação aos modelos 

matemáticos tradicionais, os quais apresentavam rápida diminuição da qualidade da informação 

conforme aumentava a complexidade do sistema, Zadeh (1965) introduziu a inferência fuzzy 

(CÂMARA et al., 2001; MOREIRA, 2001). 

A inferência fuzzy ou nebulosa é uma metodologia de caracterização de classes, onde não 

são definidos limites rígidos (bordas) entre elas (BURROUGH; MCDONNELL, 1998 apud 

CÂMARA et al., 2001), existindo uma faixa progressiva entre as situações favoráveis e não 

favoráveis. 

Além do mais, se aproxima do raciocínio humano e, por conseguinte, do pensamento de 

especialistas e pesquisadores em análises de problemas, situações e fenômenos, os quais, exceto em 

restrições impostas pela legislação, geralmente, não há respostas binárias (sim ou não) em 

procedimentos de tomada de decisão, sendo, dessa forma, aceita a condição talvez. 

 
As vantagens do modelamento fuzzy são inúmeras quando comparadas aos 
modelamentos convencionais que forçam os especialistas à definirem regras 

dicotômicas rígidas com contatos normalmente artificiais que diminuem a 

habilidade de articular eficientemente soluções para problemas complexos, tão 
comum em processos naturais. (MOREIRA et al., 2001, p. 286). 

 

No âmbito fuzzy são disponibilizadas variadas metodologias, como os operadores fuzzy – 

fuzzy mínimo, fuzzy máximo, fuzzy média, fuzzy gama e fuzzy ponderado, em especial, a técnica do 

Processo Analítico Hierárquico (AHP) – os quais viabilizam a combinação de dados nos Sistemas 

de Informação Geográfica e a elaboração de diferentes hipóteses (cenários) sobre o tema de estudo. 

 Apesar da variedade de técnicas existentes, Eastman et al. (1995) apontam a técnica AHP 

como a mais promissora em processos decisórios, possibilitando estabelecer e organizar um modelo 

racional de integração de dados. Ferramenta de análise multicritério, permite melhorias em 

aplicações desenvolvidas em SIG (MOREIRA, 2001). 

 Foi proposta por Saaty (1992) e requer uma estruturação hierárquica, ou seja, “A hierarquia 

como forma de estrutura de um sistema permite expressar um problema complexo através da 

decomposição de seus elementos e da identificação das diferentes classes que compreendem um 

sistema no seu todo” (MOREIRA, 2001, p. 66). Dessa forma, os elementos são classificados pelo 

seu grau de relevância em relação ao objetivo do mapeamento (problema). 

 
Uma hierarquia bem construída será um bom modelo da realidade, podendo trazer 
vantagens. Primeiramente, a representação hierárquica de um sistema pode ser 

usada para descrever como as mudanças em prioridades nos níveis mais altos 

afetam a prioridade dos níveis mais baixos. A hierarquia também permite a 
obtenção de uma visão geral de um sistema, desde os atores de níveis mais baixos 

até seus propósitos nos níveis mais altos. [...] Entretanto, apesar de apresentar 

vantagens, a hierarquia por si própria não é uma ferramenta poderosa no processo 

de tomada de decisões ou de planejamento. É preciso computar a força com que 
elementos de um nível atuam sobre os elementos do nível mais alto seguinte, assim 

como considerar forças relativas entre os níveis e os objetivos gerais. (SILVA, 

2007, p. 41). 

 

 Por conseguinte, tem-se a lógica da comparação pareada, isto é, os diferentes fatores que 

contribuem para uma finalidade superior são comparados dois a dois e um critério de importância 

relativa, preferência ou probabilidade é atribuído ao relacionamento entre estes fatores, em 

conformidade com a escala pré-definida no Quadro 1 (CÂMARA et al., 2001). 

 

 

 



Quadro 1. Escala de valores AHP para comparação pareada. 

 
Fonte: CÂMARA et al. (2001). 

 

 O valor 1 é atribuído quando os dois fatores possuem o mesmo nível de importância. Ao 

contrário, no valor 9, um fator é extremamente mais relevante que o outro. 2, 4, 6 e 8 representam 

valores intermediários. De acordo com Silva (2007), o julgamento reflete as respostas de duas 

perguntas: “Qual dos dois elementos é mais importante com respeito a um critério de nível 

superior?” e “Com que intensidade, utilizando a escala que varia de 1 a 9?”. 

 Assim, baseada na técnica do Processo Analítico Hierárquico (AHP), foi elaborado o mapa 

de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares do município de Presidente Prudente-

SP. 

 

MAPA DE VULNERABILIDADE AMBIENTAL AOS PROCESSOS EROSIVOS 

LINEARES DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE-SP 

 

 O mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares foi elaborado no 

SPRING 5.2
®1

, em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG). A respeito desse 

software, Florenzano (2008, p. 41) afirma que: 

 
Uma das vantagens desse tipo de software, acoplado com um SIG, é, além da 
geração direta de um plano de informação e de uma carta temática, a possibilidade 

de acessar, superpor e integrar à imagem analisada uma grande variedade de dados 

armazenados no sistema, como curvas de nível, drenagem, mapas temáticos, etc.  

 

 O mapa resultou da correlação das variáveis da paisagem (geomorfologia, clinografia, 

classes de solos, uso da terra e cobertura vegetal), sendo estas espacializadas em documentos 

cartográficos2: mapa geomorfológico (Figura 2), mapa clinográfico (Figura 3), esboço simplificado 

das principais classes de solos (Figura 4) e mapa de uso da terra e cobertura vegetal (Figura 5) e, 

posteriormente, incluídos nos Planos de Informações (PI). 

 

 

 

 

                                                             
1 SPRING é marca registrada pelo INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). 
2 O limite e a escala (1:25.000) de todos os mapas foram padronizados com base no mapa geomorfológico do município 

de Presidente Prudente-SP para viabilizar as correlações no SPRING 5.2®. 



Figura 2. Mapa geomorfológico do município de Presidente Prudente-SP. 

 
Fonte: Nunes e Fushimi (2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3. Mapa clinográfico do município de Presidente Prudente-SP. 

 
Fonte: Fushimi (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4. Esboço simplificado das principais classes de solos do município de Presidente Prudente-SP. 

 
Fonte: Fushimi (2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Mapa de uso da terra e cobertura vegetal do município de Presidente Prudente-SP. 

 
Fonte: Fushimi (2012). 

 

  Utilizou-se a ferramenta de apoio “Suporte à Decisão AHP (Processo Analítico 

Hierárquico)”, cuja finalidade é “[...] organizar e estabelecer um modelo racional de combinação de 

dados” (CÂMARA et al., 1996, não paginado). Os atributos geomorfologia, clinografia, classes de 

solos, uso da terra e cobertura vegetal foram analisados e comparados dois a dois. Optou-se pelo 

valor intermediário 2 (Figura 6) para que a razão de consistência esteja próxima de 0.1, índice 

aconselhável pelos especialistas em AHP, conforme afirma Câmara et al. (1996). 

 

 

 



Figura 6. Análise e comparação das variáveis utilizando a ferramenta “Suporte à Decisão AHP” no software 

SPRING 5.2
®
. 

 
Elaboração: Melina Fushimi. 

 

 Como resultado, gerou-se uma base de programação em linguagem LEGAL (Linguagem 

Espacial para Geoprocessamento Algébrico) no formato do SPRING 5.2
®
. “Um programa em 

LEGAL consiste de uma sequência de operações descritas por sentenças organizadas segundo 

regras gramaticais, envolvendo operações, funções e dados espaciais [...]” (CÂMARA et al., 1996, 

não paginado). Em seguida, foi editada no Bloco de Notas (formato “txt”), onde se atribuíram 

valores entre 0.0 a 1.0 para as classes temáticas das variáveis (Figura 7). Quanto maior a 

vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares, mais próximo de 1.0. 

 
Figura 7. Programação para elaborar o mapa de vulnerabilidade ambiental dos processos erosivos lineares do 

município de Presidente Prudente-SP. 

 
Elaboração: Melina Fushimi. 



 O procedimento final consistiu no fatiamento MNT (Modelo Numérico de Terreno), onde 

foram estabelecidas as classes temáticas: baixa, média, alta e muito alta vulnerabilidade (Figura 8). 

 
O fatiamento consiste em gerar uma imagem temática a partir de uma grade 

retangular. Os temas da imagem temática resultante correspondem a intervalos de 

valores de cotas, chamados no SPRING de fatias. Desta forma, um Plano de 

Informação da categoria numérica originará um Plano de Informação de categoria 

temática representando um aspecto particular do modelo numérico de terreno, 
consequentemente cada fatia deve ser associada a uma classe 

temática previamente definida no Esquema conceitual do Banco de Dados ativo. 

(CÂMARA et al., 1996, não paginado, grifo dos autores). 

 
Figura 8. Fatiamento MNT. 

 
Elaboração: Melina Fushimi. 

 

 As classes temáticas foram atribuídas com base nos trabalhos de Tricart (1977) e Ross 

(2006), realizando adaptações para as características ambientais da área de estudo. 

 Por fim, foi inserida a rede de drenagem, a malha urbana e as vias de acesso, ambas 

fornecidas pela Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SP. 

 Como resultado, tem-se o mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos 

lineares do município de Presidente Prudente-SP na escala 1:25.000, conforme a Figura 9: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 9. Mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares do município de Presidente 

Prudente-SP. 

 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Tendo em vista compreender e buscar alternativas para as atuais questões referentes ao meio 

ambiente, os Sistemas de Informação Geográfica viabilizam a combinação de mapas, os quais 

podem auxiliar na análise das dinâmicas das paisagens e na tomada de decisões por especialistas e 

estudiosos, tanto no âmbito geográfico, como em outros saberes disciplinares. 

Apresentando como aplicação o mapeamento da vulnerabilidade ambiental aos processos 

erosivos lineares do município de Presidente Prudente-SP na escala 1:25.000, a lógica fuzzy foi 

considerada um método adequado, especificamente, a combinação de dados proposta pela técnica 

do Processo Analítico Hierárquico. 

É válido mencionar as possibilidades de aplicações do referido mapa de vulnerabilidade, o 

qual poderá ser utilizado como ferramenta pelo poder público e pesquisadores, a fim de orientar 

propostas de recuperação nas áreas indicadas como alta e muito alta vulnerabilidade e envolver 

métodos experimentais, como técnicas de monitoramento e controle. Além disso, nas classes de 

baixa e média vulnerabilidade poderão ser desenvolvidas medidas preventivas e práticas 

conservacionistas, como o reflorestamento das matas ciliares e de encostas, com o emprego de 

técnicas de manejo apropriadas, evitando impactos ambientais posteriores. 
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