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INTEGRAÇÃO TEMÁTICA DE DADOS ESPACIAIS PARA AVALIAÇÃO 

DO PROCESSO DE EROSÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS 

Halisson Belintani1 & Margareth Simões Penello Meirelles1,2 

RESUMO --- Atualmente a ação do homem tem impactado e contribuído para o acelerado processo 
de erosão e degradação das terras em diversas bacias hidrográficas, devido ao processo de retirada 
da cobertura vegetal geralmente associado às atividades agropecuárias. Tendo em vista esse 
problema o presente trabalho aborda duas técnicas de análise espacial com a integração de quatro 
indicadores (uso do solo, clima, solo e conflito de uso) para avaliar o processo erosivo em bacias 
hidrográficas. Uma das técnicas é baseada em dados dirigidos pelo conhecimento de especialistas 
(“knowledge-driven”), usando o método de Lógica “Fuzzy” e a outra técnica é baseada em dados 
dirigidos por formulações estatísticas (“data-driven”), usando o modelo de “Pesos de Evidência”. 
Com a utilização de interfaces eficientes de visualização e análise dos Sistemas de Informação 
Geográfica, o trabalho visa através da Lógica “Fuzzy” gerar um mapa de identificação de áreas de 
ocorrência de erosões a partir da integração temática e através do método de “Pesos de Evidência” 
gerar um mapa de potencial de ocorrência de erosão. A partir daí, pretende-se sugerir uma 
metodologia de integração temática e avaliar os resultados da aplicação destas técnicas, escolhendo-
se como estudo de caso a aplicação destas técnicas na Bacia do Alto Taquari.  

ABSTRACT --- Nowadays man's action has impact and contributed to the accelerated erosion 
process and degradation of the lands in several basins, due to the process of vegetation removal 
usually associate with the improvement of agricultural activities. The present work approaches two 
techniques of space analysis with the integration of four indicators (land use, climate, soil and use 
conflict) to evaluate the erosion process in basins. One of the techniques is based on specialists 
knowledge (“knowledge-driven”), using Fuzzy Logic and the other technique is based on statistical 
formulations (“data-driven”), using Weights of Evidence. Efficient interfaces of visualization and 
spatial analysis is achieved by Geographical Information System. The research seeks through the 
use of  Fuzzy Logic to generate erosion map using thematic integration and through the use Weights 
of Evidence technique the generation of erosion potential map was achieved. A methodology was 
suggested aiming the thematic integration and the evaluation of the results of the application of 
these techniques. It was chosen as case study the application of these techniques in the Alto Taquari 
watershed. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A importância da conservação e do uso sustentável das áreas ambientais, como as bacias 

hidrográficas, vem sendo pauta de pesquisas e tratados intergovernamentais. O estabelecimento de 

diretrizes para avaliação ambiental em regiões que contemplem ou que interferem na qualidade e na 

dinâmica dessas áreas tem sido prioridade em estudos desenvolvidos por organizações nacionais e 

internacionais voltadas ao meio ambiente (Abdon (2004)). 

Algumas bacias hidrográficas vêm sofrendo alterações ambientais devido à processos naturais, 

como alterações climáticas, regimes hidrológicos, entre outros, e por ações antrópicas como a 

agropecuária (com lançamentos de agroquímicos, desmatamentos), construções civis (com a 

construção de barragens, diques, estradas) e ações de indústrias (poluição química e térmica). 

Os problemas gerados por esses fatores vêm se agravando ao longo dos anos contribuindo 

para um grave problema nessas regiões, a erosão. Segundo Corrêa (2005) a erosão pode ser definida 

como um desgaste mecânico das terras, onde atualmente a ação do homem pode ser considerada o 

principal elemento causador desse processo.  

A Bacia do Alto Taquari (BAT), localizada na região Centro-Oeste do Brasil, é uma área onde 

o processo erosivo se encontra em estágio avançado, tendo sido utilizada como a área de estudos 

deste trabalho. Dentre as ações do homem que contribuem para o processo de erosão nesta região 

destaca-se o processo de desmatamento, queimada e retirada da cobertura vegetal para fins 

agropecuários, sem a preocupação com o replantio ou recuperação das áreas degradadas, o que 

provoca um desequilíbrio do meio ambiente.  

Um agravante na BAT para o processo de erosão é o fato da maioria dos desmatamentos 

terem sido feitos em áreas vulneráveis a erosão, onde os solos são arenosos [29]. Há ainda um 

constante acúmulo de material que provoca um crescente assoreamento observado ao longo do rio 

Taquari, fazendo com que o rio passe a inundar permanentemente grandes áreas de pastagens 

nativas na planície do pantanal, gerando impactos não só na pecuária com a degradação de 

pastagens, mas também neste ecossistema com a degradação do solo, da água, diminuição da fauna 

entre outros. 

Tendo em vista esses problemas, o presente trabalho avaliou duas técnicas de análise espacial 

baseadas em “dados dirigidos pelo conhecimento de especialistas” e “dados dirigidos por 

formulações estatísticas”, com a utilização de interfaces eficientes de visualização dos Sistemas de 

informação geográfica (SIGs), visando a geração de mapas de localização de erosões a partir de 

integração temática de dados e a geração de mapa de favorabilidade, isto é, mapa de potencial de 

novos pontos de erosão para auxiliar sistemas de suporte a decisão. 
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O trabalho visa auxiliar no processo de tomada de decisão através destas técnicas, 

monitorando e prevendo a expansão do processo erosivo na região, possibilitando ações mitigadoras 

para uma melhor gestão integrada desta importante bacia hidrográfica e a conseqüente redução dos 

impactos no pantanal. 

Este trabalho é parte do projeto financiado pelo IAI (InterAmerican Institute for Global 

Change Research) denominado “Mudanças no Uso da Terra na Bacia do Rio da Prata: Análise de 

Vetores Humanos e Biofísicos, Avaliação de Impactos e Modelagem” 

(http://platabasin.unsl.edu.ar). 

Com a identificação de áreas mais favoráveis a ocorrência de erosão a partir dos mapas 

criados pode-se diminuir o fenômeno das voçorocas (fendas provocadas por processos erosivos) e 

apontar áreas prioritárias para prevenção ao surgimento de erosão, intensificando as práticas de 

conservação e manejo do solo e auxiliando as atividades agropecuárias sem prejuízos para o meio 

ambiente. 

2 – PROCESSO EROSIVO E TÉCNICAS DE ANÁLISE ESPACIAL 

A erosão pode ser entendida como um processo de degradação do solo e seu transporte, feito 

geralmente pela água da chuva e pelo vento. A erosão causada pela água (também chamada de 

erosão hídrica) é o tipo de erosão mais importante e preocupante no Brasil, pois desagrega e 

transporta o material erodido com grande facilidade, principalmente em regiões de clima úmido 

onde seus resultados são mais drásticos (Álvares e Pimenta (1998)). 

No Brasil e demais países tropicais, a intensidade, o volume e a concentração das chuvas 

acarretam um intenso processo de erosão dos solos, que se torna mais forte quando se trata de áreas 

com topografia inclinada ou sem cobertura vegetal. Esse processo erosivo tem sido presenciado, 

sobretudo ao longo de bacias hidrográficas onde também tem sido presenciada muita interferência 

humana nestes ecossistemas (Collischonn e Tucccci (2002)). 

Segundo Jenkins et. al. (1994), em termos ambientais, a bacia hidrográfica é uma unidade 

ecossistêmica e morfológica que melhor reflete os impactos das interferências antrópicas. Constitui 

um sistema aberto que recebe energia fornecida pela atuação do clima e dos agentes geológico-

geomorfológicos locais e elimina fluxos energéticos pela saída de água, sedimentos e materiais 

solúveis. 

Para o estudo de impactos ambientais que o processo de erosão traz pode ser utilizada a 

análise de dados ambientais, onde os planos de informação serão representados por dados. A 

viabilidade de sobrepor informações integrando os planos de informação, bem como a visualização 

das mesmas em um ambiente de fácil manipulação, é extremamente útil para gerar hipóteses, 

indagações sobre associações entre os eventos estudados e possibilidades de análises. 
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Ferramentas de integração de informações espaciais, como SIGs - Sistemas de Informação 

Geográfica e SDSSs – Sistemas Espaciais de Suporte à Decisão, permitem que a informação seja 

integrada e disposta em camadas, através da combinação de dados espaciais, tipicamente 

encontrados em mapas, com dados não espaciais, como informações demográficas e de saúde 

(Bueno (2003)). Essas ferramentas ajudam na caracterização das áreas, organizando e integrando os 

dados e apresentando-os de uma forma visual e mais compreensível. 

De acordo com Bonham-Carter (1994), os modelos de integração de dados nos Sistemas de 

Informação Geográfica são divididos em duas categorias, os dirigidos pelos dados e os dirigidos 

pelo conhecimento. 

Os modelos de dados dirigidos pelo conhecimento são baseados em diferentes modelos para a 

estimação de pesos para os diferentes planos de informação (mapas de evidências) utilizadas em 

uma análise. A abordagem baseada em conhecimento geralmente emprega: auxílio de especialistas, 

definição de um modelo espacial, lógica ou simultaneidade Booleana, lógica ou possibilidade 

“Fuzzy”. Nesse tipo de modelo os pesos são baseados em opiniões de especialistas (subjetivo). 

No modelo dirigido pelos dados, são calculados pesos usando métodos estatísticos e 

evidências encontradas em uma área de estudo para estimar a relação espacial entre planos de 

informação (mapas de evidências) e o mapa de resposta final gerada na análise. Para isso a 

abordagem dirigida pelos dados geralmente emprega as associações de medidas entre planos de 

informação e evidências já conhecidas (ocorrências). 

Segundo Filho e Crosta (2003) no modelo dirigido pelo conhecimento os mapas são 

combinados por diferentes técnicas, como por exemplo, utilizando a lógica difusa (nebulosa) ou 

possibilidade “Fuzzy”, e os modelos dirigidos pelo conhecimento incluem por exemplo a 

ponderação por evidências (teorema bayesiano). 

2.1 – Lógica “Fuzzy” 

A Lógica “Fuzzy” representa uma forma inovadora de traduzir informações vagas, imprecisas, 

em valores numéricos. Possibilita a inclusão da experiência humana em controle computadorizado, 

tornando possível decisões em problemas complexos. Na maioria das vezes, o pensamento humano 

não pode ser classificado e reduzido a dois estados binários, verdade ou falso, branco ou preto, alto 

ou baixo, ou seja, reduzir a somente dois valores (característica da teoria clássica). Contrapondo a 

isto, a Lógica “Fuzzy” é multivalorada, isto é, não atribui a uma afirmação o valor verdadeiro ou o 

falso, e sim a um grau de pertinência dentro de um intervalo numérico (Shaw e Simões (2001)). 

Na teoria clássica dos conjuntos (baseada na lógica Booleana), os conjuntos são ditos "crisp", 

de tal forma que um dado elemento do universo em discurso (domínio) pertence ou não pertence a 
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um referido conjunto. Assim o elemento pertence ou não ao conjunto sendo atribuído à condição de 

verdadeiro ou falso, assumindo os valores 1 ou 0 respectivamente (determinístico) (Zadeh (1965)). 

Diferentemente da teoria clássica de conjuntos, na teoria dos conjuntos nebulosos existe um 

grau de pertinência de cada elemento a um determinado conjunto. O conjunto “Fuzzy” estabelece 

uma caracterização de classes, que por várias razões não tem ou não pode definir limites rígidos 

(bordas) entre classes. Essas classes definidas de maneira inexata são chamadas de conjunto 

“Fuzzy” (Câmara et. al. (2001)). Assim o grau de pertinência do conjunto “Fuzzy”, geralmente 

representado por �(x), é expresso em termos de uma escala que varia continuamente entre 0 e 1 que 

reflete o grau de verdade de uma proposta ou hipótese (probabilístico). 

2.2 – Modelo de Pesos de Evidência (Woef) 

O modelo de Pesos de Evidência (Weights of evidence – Woef) é um método quantitativo para 

combinar evidências em suporte de uma hipótese, pertencente a um grupo de métodos apropriados 

para a Tomada de Decisão Multi-Critério (Galvão e Menezes (2005)). Esse modelo é usado para 

predizer uma hipótese sobre ocorrências de um evento baseado na combinação de evidências 

conhecidas em uma área de estudo. 

O modelo de Pesos de Evidência é um modelo de predição baseado nos dados que difere de 

outros modelos de predição baseados no conhecimento. A distinção entre o modelo baseado pelos 

dados e o modelo baseado pelo conhecimento é aparente no modelo de Pesos de Evidência que 

confia na avaliação dos dados de entrada para “estimar a importância relativa das evidências por 

métodos estatísticos”. 

O método de Pesos de Evidência assume que para uma região em particular, uma série de 

mapas binários são conhecidos, e são usados como preditores de um determinado evento. Os mapas 

preditores binários podem ser usados como mapas de entrada na análise. Assume-se ainda que as 

localizações de algumas ocorrências são conhecidas (essas ocorrências são chamadas de pontos de 

treinamento). Os produtos desejados são mapas que mostram a probabilidade de ocorrência e a 

associação da incerteza da probabilidade estimada. 

O método de Pesos de Evidência para a geração de um mapa de potencial envolve a estimação 

da probabilidade a priori, o cálculo dos pesos positivo e negativo para cada evidência relativa as 

ocorrências, cálculo da probabilidade posteriori, a conversão de logits para probabilidade posteriori, 

a combinação de conjunto de dados e a independência condicional dos dados. 
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3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

A metodologia proposta para efetuar a avaliação do processo de erosão em uma área de estudo 

utilizando as técnicas de Lógica “Fuzzy” e Pesos de Evidência para o auxílio no processo de suporte 

à decisão foi dividida em etapas descritas abaixo. 

3.1 – Escolha da área de estudos 

A primeira etapa consistiu em definir uma área de estudo para conduzir a análise a ser feita. O 

estudo foi realizado na Bacia hidrográfica do Alto Taquari (BAT). Segundo Silva (2003) a Bacia do 

Alto Taquari está localizada em uma área adjacente ao Pantanal, no Estado do Mato Grosso do Sul 

e pequena parte no Estado do Mato Grosso, com uma área total de aproximadamente 28.046 Km². 

A BAT compreende a área do planalto drenada pelo rio Taquari e seus afluentes. 

Os critérios que foram utilizados para a escolha da área levaram em consideração o alto 

potencial erosivo da BAT, devido ao grande desmatamento e uso indevido do solo pela introdução 

de atividades agropecuárias, pelo tipo predominante de solo na bacia que é vulnerável e de pouca 

fertilidade, pelo tipo de relevo e pela existência e disponibilidade de bases cartográficas e temáticas, 

geradas por especialistas que trabalharam na área através do Plano de Conservação da Bacia do 

Alto Paraguai (PCBAP) e do projeto “SOS Taquari” da Embrapa (www.cnps.embrapa.br). 

3.2 – Análise do problema 

A segunda etapa foi a analise do problema, onde se buscou entender e formular 

questionamentos que direcionassem a análise voltada para o processo de erosão. Desta forma 

observou-se que o rio Taquari constitui um importante afluente do rio Paraguai, exercendo um 

papel importante no ecossistema do Pantanal. O rio Taquari possui um potencial de erosão 

naturalmente alto. Há uma série de fatores como solo arenoso, topografia acidentada e fortes chuvas 

de verão que fazem com que o rio Taquari carregue sedimentos em sua descida do planalto para o 

Pantanal, o que leva a um processo natural de assoreamento da região. 

O processo de assoreamento, que está intimamente associado aos processos erosivos que 

ocorrem na região do Alto Taquari termina por levar a um grande aporte de sedimentos à região 

baixa do rio fazendo com que sejam verificados muitos impactos negativos devido ao assoreamento 

extremo dos rios, com graves prejuízos para a pesca, navegabilidade, com a formação de enchentes, 

redução da área disponível para pecuária, e com impactos sobre a vida animal e vegetal (Jonathan 

(2005)). 

A partir das premissas fixadas, a hipótese orientativa do desenvolvimento deste trabalho é que 

a partir do conhecimento sobre fatores ambientais e antrópicos que influenciam o processo erosivo e 

a identificação de pontos conhecidos de erosão avançada (voçorocas) em uma bacia hidrográfica 
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pode-se, com o auxílio de um Sistema de Informação Geográfica, estimar a probabilidade de 

localização de pontos de erosão a partir do método de Lógica “Fuzzy”, bem como estimar a 

probabilidade de novos pontos de erosão (predição) a partir do método de Pesos de Evidência. 

3.3 – Identificação de variáveis associadas ao processo de erosão 

A partir das considerações levantadas no item anterior foram identificadas algumas variáveis 

ambientais (que serão utilizadas como indicadores) e foi gerada a modelagem para auxiliar na 

identificação de locais onde ocorrem processos erosivos na área de estudo. Os critérios utilizados 

para a escolha dos indicadores levaram em consideração os impactos que os indicadores avaliados 

teriam no processo erosivo de uma bacia hidrográfica considerando fatores positivos e negativos, 

que pudessem aumentar ou diminuir a possibilidade de sua ocorrência. 

A escolha de indicadores ambientais para avaliação do processo erosivo na BAT ainda 

envolveu a realização de análise das informações referentes às relações existentes entre os 

processos naturais e as atividades antrópicas da região. 

Para a realização da integração temática de dados foram escolhidos somente quatro 

indicadores para representar o processo erosivo, acreditando-se que são os quatro indicadores mais 

representativos do processo de erosão na área de estudos. Os indicadores escolhidos foram: uso do 

solo, solo, clima e conflito de uso. 

Para efetuar a análise do processo de erosão na BAT optou-se ainda por trabalhar com os 

indicadores utilizando a unidade territorial microbacia, considerada uma unidade homogênea. Essa 

aproximação se deve ao fato de alguns indicadores serem calculados de acordo com a sua 

preponderância, ou seja, o valor representativo da microbacia é o valor da sua classe preponderante 

(Meirelles et. al. (2006)). 

3.4 – Identificação de materiais necessários 

Nesta etapa da metodologia buscou-se identificar e reunir os materiais e dados para o 

desenvolvimento do trabalho. Para a avaliação do potencial erosivo em uma região podem ser 

utilizados dados como cartas topográficas, imagens de sensores remotos, fotos aéreas e mapas de 

reconhecimento que auxiliem na identificação dos pontos mais críticos na área.  

Para o estudo da BAT foi utilizado como base às informações na escala de 1:250.000, que 

compõem o Plano de Conservação da Bacia do Alto Paraguai – PCBAP geradas entre 1995 e 1996, 

complementadas por outras informações, como o mapeamento de Silva (2003) de algumas 

informações para a Bacia do Alto Taquari no ano de 2000, gerando como produtos básicos mapas 

temáticos referentes aos indicadores utilizados. 

Foram realizados ainda trabalhos de campo para complementar as informações mencionadas 

acima, quando foram tomadas coordenadas geográficas através de receptores GPS - Global Position 
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System (www.garmin.com), localizando as voçorocas na área de estudos, servindo para consolidar a 

base de dados utilizada na análise. 

Nesta etapa também foram identificados os sistemas computacionais que utilizados para a 

implementação da base de dados cartográfica. Para a realização da análise optou-se por utilizar a 

ferramenta ArcSDM - Spatial Data Modeller for ArcGIS (www.ige.unicamp.br/sdm/default_e.htm) 

tendo em vista que esta ferramenta possui tanto técnicas voltadas para a análise exploratória de 

dados dirigidas pelo conhecimento quando as dirigidas pelos dados, além de ser de fácil utilização e 

de ser uma ferramenta disponibilizada gratuitamente na internet.  

O ArcSDM é uma extensão gratuita do software de SIG ArcView (www.esri.com), criado 

para servir como uma ferramenta para avaliação de potencial e predição de dados. O ArcSDM 

fornece ferramentas para aplicação de vários métodos de análise espacial na avaliação de 

favorabilidade e suas aplicações dividem-se na abordagem exploratórias dos dados dirigidas pelo 

conhecimento (“knowledge-driven”) e na abordagem dirigida pelos dados e estatística (“data-

driven”). 

3.5 – Estruturação do bando de dados 

Nesta etapa levou-se em consideração o tratamento dos dados no que se refere à preparação 

dos mesmos para iniciar a análise. A base de dados em formato digital, contendo os diversos planos 

de informação devidamente georeferenciados é um componente essencial e indispensável em 

qualquer projeto que envolva análise espacial em ambiente SIG. Isso permite que todas as 

informações disponíveis sobre um determinado assunto possam ser facilmente acessadas, que se 

estabeleçam todas as possíveis correlações sobre temas e que se façam diversos tipos de operações 

matemáticas sobre os dados, desde as mais simples até as mais sofisticadas, dependendo do que se 

deseje e do sistema escolhido (Araújo (2004)).  

Assim, toda a base de informação do PCBAP utilizada na análise da BAT foi armazenada e 

analisada no SIG ArcView, constituindo-se no banco de dados geográficos da bacia hidrográfica do 

Alto Taquari. O banco de dados geográficos utilizado na análise foi composto por informações 

georreferenciadas e espacializadas sobre uso do solo, clima, solo e conflito de uso. Além dos mapas 

temáticos o banco de dados ainda contou com pontos amostrais do processo erosivo em estágio 

avançado (voçorocas) retirados a partir de trabalhos de campo e com as informações estabelecidas 

por especialistas sobre os dados utilizados na análise. 

Para o estudo de caso da BAT a integração temática dos dados para a geração dos membros 

Fuzzy e para o modelamento por Pesos de evidência envolveu a utilização de classificações e pesos 

atribuídos a cada indicador, que foram levantados por especialistas através de workshops realizados 

na Embrapa-Solos. 
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As informações de uso do solo foram obtidas a partir das informações de vegetação do 

PCBAP e do mapeamento de uso da terra que João Villa realizou para a Bacia do Alto Taquari no 

ano de 2000. O mapa temático de uso do solo foi classificado por especialistas com relação ao risco 

de gerar impacto erosivo. A classificação foi feita de acordo com a tabela do quadro 1, que foi 

desenvolvida para utilização em trabalhos como o Sistema de Análise Espacial do Risco de Impacto 

Ambientais Derivados de Erosão em Bacias Hidrográficas – SAEB (Meirelles et. al. (2003). 

 

Quadro 1 – Valores dos pesos para o indicador uso do solo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O indicador clima foi classificado com relação ao seu risco de gerar impacto erosivo, levando-

se em consideração os valores calculados dos índices de erosividade das chuvas, utilizando o 

método de Lombardi Neto (1977), citado por Soriano (2001), através da fórmula abaixo, EI = 6,872 

(p²/P)0,85  onde  “EI” é a média mensal do índice de erosão, “p” é a precipitação média mensal e 

“P” é a precipitação média anual. 

 

 

 

 

 

 

    Tipo de Vegetação Classificação Peso 
Floresta Estacional Semidecidual 

Aluvial(Mata, Mata Ciliar) Fa 1 
Floresta Estacional Semidecidual 
Submontana(Mata,Mata Ciliar) Fs 1 

Encrave Savana/Floresta Estacional 
Semidecidual(Mata) SF 2 

Cerradão Sd 2 
Savana(Cerrado) Florestada + Arborizada Sd+Sa 3 
Savana(Cerrado) Arborizada + Florestada Sa + Sd 3 

Savana(Cerrado) Arborizada(Campo 
Cerrado,Cerrado,Cerrado Aberto) Sa 3 

Savana(Cerrado) Arborizada + Gramineo-
Lenhosa Sa + Sg 4 

Savana(Cerrado) Gramineo-Lenhosa 
(Campo,Campo Limpo,Campo SujoCaronal, 

Campina e Campo Alagado) Sg 4 
Áreas Desmatada USO 10 
Não Classificado N/C 10 
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Quadro 2 – Valores dos pesos para o indicador clima.  

 
 

 

 

 

 

 

O indicador solo foi classificado por especialistas com relação ao seu risco de gerar impacto 

erosivo e levando-se em consideração a sua classe, textura, horizonte A, relevo, principais 

limitações e aptidão agrícola sendo geradas cerca de cinqüenta novas classes de solo. Abaixo se 

encontram as primeiras classificações do indicador solo. 

 

Quadro 3 – Valores dos pesos para o indicador solo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

O indicador conflito de uso foi classificado com relação ao seu risco de gerar impacto erosivo 

levando-se em consideração um índice de conflito de uso gerado a partir da aptidão agrícola e da 

vegetação. 

 

Quadro 4 – Valores dos pesos para o indicador conflito de uso.  

 
Valores de conflito Classificação Peso 

20 Baixo Conflito 8 
40 Médio Conflito 4 
60 Alto Conflito 2 

100 Baixo Conflito 8 
200 Baixo Conflito 8 
300 Baixo Conflito 8 

 

Índice de 
erosão (EI) Classificação Peso 

1 - 250 Muito baixa 2,5 
250 - 500 Baixa 5 
500 - 750 Média 5 

750 - 1000 Alta 10 
1000 - 2000 Muito Alta 10 
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3.6 – Integração por método de Lógica “Fuzzy” 

Nesta etapa são apresentados os procedimentos utilizados para implementar a integração dos 

dados pelo método de Lógica “Fuzzy” sobre a área de estudo. O processo de análise dos pontos de 

erosão através do método de Lógica “Fuzzy” pode ser resumido através do seguinte modelamento: 

 

Quadro 5 – Síntese do modelamento “Fuzzy”. 

FASE OBJETIVOS 

 
Definição do conjunto de 

parâmetros de análise 
 

Construção da base de dados espacial para análise 

 
Geração de membros 

“Fuzzy” 

 
Geração dos membros “Fuzzy”a partir da utilização de 

pesos criados por especialistas 
 

Geração de planos de 
informação “Fuzzy” 

 

 
Geração dos mapas de pertinência para cada indicador 

utilizado na análise 

 
Escolha dos operadores 

“Fuzzy” 
 

 
Identificar o operador “Fuzzy” a ser utilizado na análise 

 

 
Definição do grau para o 

operador gamma 
 

 
Identificação de diferentes valores para o grau do 

operador gamma gerando diferentes cenários para a 
análise 

 
Integração dos planos de 

informação “Fuzzy” 
 

 
Combinação dos planos de informação “Fuzzy” com os 

operadores 

 
Geração do mapa final de 

pertinência “Fuzzy” 
 

 
Criação do mapa final de potencial após a avaliação dos 

parâmetros utilizados 

 
 

Para combinação dos Planos de informação “Fuzzy” foi utilizada a extensão ARC-SDM, 

utilizando o operador gamma. Nesta parte do processamento foi feita uma seleção empírica de 

diferentes valores de gamma, procurando valores que estivessem distribuídos de forma a gerar 

diferentes cenários para tentar auxiliar no processo de análise. Foram selecionados os valores de 

gamma 0,70, 0,75, 0,80, 0,85, 0,90 e 0,95, gerando num total de 6 cenários, onde o valor de grau  

0,95 gerou o cenário que mais se aproximou do esperado. 
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Figura 1 – Mapa potencial para Modelagem Fuzzy  

 

3.7– Integração por método de Pesos de Evidência 

Nesta ultima etapa são apresentados os procedimentos utilizados para implementar a 

integração dos dados pelo método de Pesos de Evidência.  O processo de análise através do método 

de Pesos de Evidência pode ser resumido através do seguinte modelamento: 

 

Quadro 6 – Síntese do modelamento por Pesos de Evidência. 

FASE OBJETIVOS 

 
Definição do conjunto de 

parâmetros de análise 
 

Indicar o dado que representará a área de estudo, definir 
a unidade de área a ser utilizada, definir os valores que 
serão utilizados para a classe de dados ausentes, definir 

os dados usados com pontos de treinamento 

 
Calculo dos pesos para cada 
mapa de predição (W+, W-, 

C) 
 

 
Calcular estatisticamente a medida de associação 

espacial entre as classes dos indicadores e os pontos de 
treinamento 
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Generalização dos temas de 

evidências 
 

 
Reclassificação dos temas em mapas binários 

 
Combinação dos temas de 

evidência 
 

 
Combinar os temas de evidencia binários que foram 

reclassificados na etapa anterior 

 
Avaliação das incertezas e 

geração do mapa de 
favorabilidade 

 

 
Avaliação das incertezas para a produção do mapa de 

favorabilidade (mapa potencial) 

 
Verificação da 

independência condicional 
 

 
Avaliar se há independência condicional entre os dados 

utilizados 

 
 

A combinação dos temas de evidência utilizando a modelagem por Pesos de evidencia 

resultou no seguinte mapa de favorabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Mapa potencial para Modelagem por Pesos de Evidência 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 – Fontes de dados 

Um dos grandes problemas à plena utilização dos Sistemas de Informação Geográfica no 

Brasil, não só na área de meio ambiente como em todas as áreas, diz respeito às bases de dados. A 

utilização de um Sistema de Informação Geográfica pressupõe a utilização de dados consistentes. 

Assim, foi observado que os mapas de evidências (indicadores) utilizados neste trabalho 

demonstraram boa aplicação na modelagem das áreas de erosão na bacia no Alto Taquari, através 

dos Sistemas de Informações Geográficas, pelo fato de serem considerados representativos do 

processo erosivo e por poderem definir condições favoráveis para a ocorrência do processo de 

erosão. 

Fazendo-se uma análise visual nos dois mapas gerados pelos modelos de Lógica “Fuzzy” e 

pelo modelo de Pesos de Evidência foi observada a existência de várias áreas que possuem 

potencial elevado de erosão na bacia que coincidem com áreas de erosão identificadas em campo, 

significando um bom ajuste entre o modelo de dados (estatístico) e a realidade. 

4.2 – Análise comparativa com outros resultados 

4.2.1 Mapa de perda do solo 

De acordo com o Boletim de desenvolvimento e Pesquisa da Embrapa [36] que contém um 

mapeamento das perdas de solo na Bacia do Alto Taquari, foi determinada a ocorrência de 

diferentes graus de perda de solo na bacia. 

Segundo o boletim a perda média de solo na BAT em 1994 foi estimada a partir da equação 

universal de perda de solo (Universal Soil Loss Equation - USLE) chegando-se a um valor de 70,39 

t ha-1 ano-1, que corresponde a um grau de erosão alto (50 a 200 t ha-1 ano-1) Galdino et. al. (2003).  

O grau de erosão foi classificado em quatro níveis onde os valores de perda de solo menores 

que 10 t ha-1 ano-1 foram classificados como ligeiro, os valores entre 10 até 50 t ha-1 ano-1 foram 

classificados como moderado, os valores de 50 até 200 t ha-1 ano-1 foram classificados como alto e 

os acima de 200 t ha-1 ano-1 foram classificados como muito alto. 

Segundo Galdino et. al. (2003) os valores quantitativos de perda de solo gerados pela USLE 

ou outros modelos de simulação, devem ser considerados como estimativas para fins comparativos. 

Pode-se perceber que as áreas identificadas no mapa de erosão do boletim da Embrapa (Galdino et. 

al. (2003)) estão coerentes com as áreas de alta probabilidade de erosão na bacia determinadas pela 

modelagem “Fuzzy”. Pode-se perceber ainda uma tendência ao crescimento da erosão na parte sul 

da bacia quando se compara o mapa da Embrapa com o mapa gerado pela análise “Fuzzy”. 
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Dentre as conclusões destacadas pelo Boletim de desenvolvimento e Pesquisa da Embrapa 

Galdino et. al. (2003) destaca-se que a perda de solo nas áreas ocupadas por pastagens foi superior 

ao dobro das ocorridas em áreas cultivadas com soja e o elevado índice de perda de solo em áreas 

ocupadas com vegetação nativa, foi decorrente principalmente do relevo mais acentuado. A 

incorporação dessas áreas ao sistema agropecuário representa grande risco de intensificação dos 

processos erosivos na BAT, fato que ocorre com maior intensidade nos dias de hoje fazendo agravar 

ainda mais o processo de erosão na bacia. 

4.2.2 Mapa de impacto na BAT a partir do SAEB.(Sistema de Análise do Risco de Impactos 

Ambientais Derivados da Erosãoem Bacias Hidrográficas) 

Outro mapa utilizado para comparação dos resultados obtido neste trabalho foi o mapa 

desenvolvido pelo Sistema de Análise do Risco de Impactos Ambientais Derivados da Erosão em 

Bacias Hidrográficas (SAEB) (Meirelles (2006)). O SAEB tinha por objetivo realizar uma análise 

para auxiliar tomadas de decisão com relação à priorização de áreas que sofrem impactos erosivos, 

tendo como estudo de caso a bacia do Alto Taquari. 

O SAEB utilizou o sistema computacional EMDS (Environment Manager Decision Support – 

Suporte à decisão para Gestão ambiental) e se baseou no desenvolvimento de uma estrutura 

hierárquica de indicadores, que foram organizados segundo o modelo estrutural conhecido como 

“Pressão-Estado-Resposta (P-E-R)”, desenvolvido pela OECD (Organisation for Economic Co-

operation and Development) (OECD (1993)). 

Os indicadores ambientais de Pressão utilizados por este sistema foram densidade de estradas 

e conflito de uso, os indicadores de Estado utilizados foram mata ciliar, densidade de drenagem, 

solos, cobertura vegetal e clima e o indicador ambiental de Resposta utilizado foi práticas de 

conservação do solo. O resultado deste estudo foi um mapa de impacto na bacia do Alto Taquari. 

Comparando-se o mapa gerado pelo SAEB com os mapas gerados pelas análises deste 

trabalho de pesquisa pode-se perceber que as áreas identificadas no mapa de impacto gerado pelo 

SAEB coincidem com as áreas de alta probabilidade de erosão na bacia determinadas pela 

modelagem “Fuzzy”. Apesar dos indicadores utilizados não terem sido os mesmos é possível fazer 

uma análise visual e verificar que existem áreas de erosão coincidentes. 

5 – CONCLUSÕES 

5.1 – Lógica “Fuzzy” 

A Lógica “Fuzzy” é uma eficiente ferramenta espacial de suporte para o processo de tomada 

de decisão. Este trabalho examinou a incorporação dessa tecnologia na aplicação de avaliação de 

processo de erosão em área ambiental baseada num ambiente SIG. Foi observado como podem ser 
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adotados os conceitos da Lógica “Fuzzy” para a representação e análise de dados geográficos cuja 

incerteza é uma das características. 

O modelo de Lógica “Fuzzy” é uma técnica que mostra maior liberdade para se definir os 

pesos e valores de pertinência para as classes dos temas de evidência utilizados em uma análise. 

Através desses valores de pertinência é possível identificar qual das classes dos temas influenciam 

mais no surgimento de um determinado evento.  

Uma das vantagens da utilização do modelo “Fuzzy” é a geração de diferentes cenas a partir 

das variações dos valores de pertinência e da possibilidade de utilização de diferentes operadores na 

análise. Isso faz com que o modelo de Lógica “Fuzzy” permita a utilização de mais de um modelo 

exploratório de dados e ajude no processo de tomada de decisão. 

A utilização da Lógica “Fuzzy” neste trabalho teve por objetivo capturar e operar com a 

diversidade, a incerteza e as verdades parciais, a partir dos membros “Fuzzy”, ao invés de operar 

somente com a opção de totalmente verdadeira ou totalmente falso, como o caso da lógica clássica. 

No mapa gerado pela modelagem “Fuzzy” no sistema computacional ArcSDM foi observado 

que os pontos de erosão previamente conhecidos (voçorocas identificadas em campo) coincidem 

com as áreas de maior potencial de surgimento de novos pontos de erosão. 

5.2 – Pesos de Evidência 

O modelamento de Pesos de Evidência mostrou uma metodologia estatística para a predição 

de novos pontos de erosão na bacia do Alto Taquari, onde algumas ocorrências representativas de 

erosão eram conhecidas.  

No trabalho foi percebido que nas tabelas de cálculo dos pesos para os temas de evidência, 

com exceção do indicador conflito de uso, todos os outros indicadores possuem classes onde os 

pesos e seus respectivos contrastes não foram calculados. Isto ocorre devido à inexistência de 

pontos de treinamentos (voçorocas) em algumas classes. O ArcSDM só calcula os pesos de 

evidências para aquelas classes que possuam pontos de treinamento.  

O quadro 7 reflete um resumo dos pesos para cada indicador ambiental investigado como 

potencialmente preditivo ao processo de erosão no estudo de caso, bem como os valores de 

contraste e confiança para os mesmos. 
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Quadro 7 – Tabela resumo dos pesos positivos e negativos para cada indicador 

 

Mapas de evidência W+ W- contraste confiança 

Clima -0,8339 0,9359 1,7698 3,8647 

Conflito de uso -0,4926 1,4436 1,9362 4,5173 

Solo -1,4053 1,1512 2,5565 4,6235 

Uso do solo -1,5348 0,1904 1,7252 1,6853 

Área total: 27817,66 Km².   Probabilidade prévia: 0,00079 
 

O elevado valor do contraste obtido no estudo de caso para o mapa de “solo” comprovou a 

forte associação espacial entre os pontos de voçorocas e esse tema de evidência. A segunda maior 

medida de contraste foi obtida para o mapa de “conflito de uso”, embora esse tema tenha 

apresentado um baixo valor de ponderador positivo de evidência (W+) e alto valor de ponderador 

negativo de evidência (W-), significando que a ausência do padrão binário é mais importante que 

sua presença, ou seja, onde não devemos procurar ocorrências de voçorocas ou pontos de erosão. Os 

mapas de “clima” e “uso do solo” apresentaram valores de contraste também altos, demonstrando 

que podem ser usados também na estimativa da ocorrência de novos pontos de erosão. 

Foi observado também o valor da confiança para cada um dos temas de evidência. Segundo 

Bonham-Carter et. al. (1989), a confiança (razão do contraste pelo seu desvio padrão) serve como 

um teste informal para verificar a importância dos dados utilizados. Se os valores da confiança são 

maiores que 1,96 o dado é considerado estatisticamente significante com respeito aos pontos de 

treinamento utilizados. Baseada nesta teoria pode-se observar que quase todos os valores de 

confiança calculados para os temas de evidência são estatísticamente significantes, pois apresentam 

confiança maior que 1,96. Somente o tema uso do solo apresentou a confiança ligeiramente menor 

que esse limite. 

No mapa gerado pela modelagem de Pesos de Evidência no sistema computacional ArcSDM  

foi observado que grande parte da área de estudo com alta favorabilidade ao surgimento de novos 

pontos de erosão coincide com as ocorrências conhecidas, situados na região central e na parte sul 

da bacia, mostrando que foram bem modelados pelo método de Pesos de Evidência.  

Nota-se que segundo esta modelagem, a região oeste da bacia apresenta pontos de baixa 

probabilidade de ocorrência de pontos de erosão, e na modelagem “Fuzzy”, nesta mesma parte da 

bacia, há pontos com grandes índices de potencial. Isso pode significar ausência de informações 

relevantes nesta área.  

Comparando-se os valores de probabilidade posteriori calculado pelo método de Pesos de 

Evidência com o valor da probabilidade prévia (probabilidade a priori = 0,0079), observa-se que 
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existem áreas onde a favorabilidade gira em torno de 0,03 (cerca de 4 vezes mais favoráveis que a 

probabilidade a priori da área).  

O modelo de Peso de Evidência traz vantagens e desvantagens. Como vantagem pode-se citar 

que este método é dirigido pelos dados, logo evita a estimação subjetiva dos pesos de evidência. 

Outra vantagem é o fato das medidas de incerteza também poderem ser mapeadas. Além disso, o 

processo de reclassificação binária otimiza o contraste dando maior percepção no relacionamento 

espacial dos temas de evidência. 

Por outro lado, tem como desvantagens o fato de no uso de padrões binários, algumas 

informações usuais nas evidências poderem ser perdidas depois da conversão de dados. Além disso, 

é um método que requer um conjunto de pontos de treinamento suficientemente grande para o 

modelamento, e faz a suposição de independência condicional dos dados. 
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