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A preocupação com os impactos negativos causados ao meio ambiente pela poluição 

oriunda das atividades industriais vem se tornando cada vez maior, assim, é necessário identificar 

as fontes de poluição para que possam ser melhor monitoradas, porém, ainda existe uma 

dificuldade para a obtenção de informações sobre poluição industrial. Dessa forma, o estudo de 

métodos que ajudem a fornecer informações ambientais pode ser muito importante. O objetivo 

desta pesquisa é apoiar a identificação e implementação de um método para estimativa do 

potencial poluidor de atividades industriais municipais. Dessa forma, primeiramente foi realizado 

o estudo de metodologias de estimativa de potencial poluidor industrial existentes, em especial a 

proposta por Dalmolin et al. (2015). Foram identificados critérios relevantes e selecionadas 

ferramentas computacionais adequadas para implementação de um método de estimativa de 

potencial poluidor. Optou-se por aplicar uma metodologia que utiliza lógica fuzzy para gerar uma 

carta temática representando o potencial poluidor, considerando que a utilização de lógica fuzzy 

possibilita lidar com limites imprecisos e com expressões verbais, além disso a representação do 

potencial poluidor de forma visual através da geração de cartas temáticas facilita a identificação 

de áreas afetadas. A área de estudo selecionada foi o município de São Bento do Sul. 

Inicialmente os dados coletados sobre as indústrias localizadas no município foram classificados 

por porte e nível de potencial poluidor, baseando-se nesses dados foi realizado um cálculo onde 

foi atribuído um valor de potencial poluidor para cada indústria. Esses valores foram associados a 

uma camada de dados georreferenciados com a localização de cada uma das indústrias, partindo 

dessa camada, em um primeiro experimento os dados foram separados pelo porte das empresas, 

sendo, microempresa, empresa de pequeno porte, empresa de médio porte ou empresa de grande 

porte e então foram geradas quatro cartas interpoladas utilizando o método de interpolação 

espacial Inverso da Distância Ponderada (IDW), cada uma das cartas representando um porte 

empresarial. Na sequência essas cartas foram utilizadas como entrada para a aplicação da lógica 

fuzzy. Foram definidas as funções de pertinências, variáveis linguísticas, e regras de inferência 

fuzzy, considerando essas definições os dados foram processados resultando em uma carta 

temática representando o potencial poluidor das indústrias do município de São Bento do Sul. Em 

um segundo experimento foi realizado o processo de forma semelhante, sendo que nesse caso os 

dados foram separados por nível de potencial poluidor, gerando assim apenas três cartas de 

entrada para a aplicação da lógica fuzzy. Com a pesquisa realizada foi possível determinar o nível 

de potencial poluidor municipal, gerando uma carta temática de fácil compreensão e utilizando 
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variáveis linguísticas que facilitam a análise. A carta gerada poderá contribuir auxiliando gestores 

na tomada de decisão para ações relacionadas às indústrias e planejamento para uma melhor 

gestão ambiental. 

 

 
 


