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 Tendo em vista que a emissão de poluentes é um grande fator de preocupação pela população 

em geral, o seu controle e fiscalização são de suma importância no cenário atual. Este é um 

grande problema a ser enfrentado pelo Brasil, que por sua vez é falho neste âmbito, pois pouca 

verba é destinada ao planejamento e fiscalização dos agentes poluidores.  

 A pesquisa realizada tem enfoque nas indústrias, as quais, em nossa região ocupam a maior 

parte dos produtores de poluentes. Neste sentido, buscamos através dos dados oficiais das 

empresas, foram utilizadas técnicas para gerar estimativas de potencial poluidor de indústrias.  

 Apesar de demasiadas pesquisas serem feitas nesta vertente, ao analisar os custos vemos que a 

obtenção das informações através de fontes indiretas é uma boa prática, pois é uma forma não 

onerosa de obter dados. Este método, utiliza-se de dados oficiais das indústrias, para que assim 

seja aplicada a Logica Difusa, e então gerada as cartas temáticas contendo o potencial poluidor, 

com menor medida, o município de forma geral. 

 Só então, podemos obter uma ferramenta para a tomada de decisão por parte de gestores 

municipais, auxiliando no processo de planejamento e gestão do atual cenário industrial, e 

também de futuros cenários. 

 Devido a escassa fonte de informações referentes ao potencial poluidor das empresas, esta 

pesquisa ganha alto valor por trazer dados relevantes aos municípios, os quais ficam dependentes 

de fontes como o IBGE, que nem sempre podem fornecer informações precisas, atualizadas e que 

de fato supram as necessidades dos gestores municipais. 

 Como metodologia utilizada para pesquisa, foram utilizadas ferramentas SIG do tipo software 

livre de licença gratuita. Como ferramentas, foram adotados o GVsig e o Qgis, ambos com 

finalidade de manipular os dados geograficamente referenciados, afim de gerar uma visualização 

gráfica para que possamos mensurar o potencial poluidor de cada município. Esta técnica, 

abrange a melhor compreensão e monitoramento do crescimento industrial da humanidade. Além 
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de que ela atende à normas ambientais, como a Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA 

(Lei no 6.938/81-1). 

 Quanto a interdisciplinaridade, notou-se o quanto esta pesquisa abrange várias áreas da TI, 

como na Engenharia Ambiental, por exemplo, através do estudo de leis as quais influenciam 

diretamente a maneira de pesquisa e objetivos a serem alcançados. Além da própria parte de 

computação, a qual abrange as ferramentas utilizadas para manipulação de dados, juntamente 

com o conceito de Sistemas de Apoio a Decisão, um ramo da TI que está em constante expansão.

  


