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RESUMO
Um sistema de planejamento e gestão para bacias hidrográficas com uso de
avaliação multicritérios
O crescente desenvolvimento mundial, principalmente dos países emergentes,
tem exercido enorme pressão sobre o meio ambiente. Diversas regiões começam a
indicar perda da sustentabilidade. O uso responsável dos recursos naturais envolve
uma equação que considera o desenvolvimento sustentável. Este campo do
conhecimento é muito amplo e envolve um grande número de variáveis, que requerem
o uso de conhecimento, hardware/software e de metodologia específica. SIGs Sistemas de Informações Geográficas e análise de múltiplos critérios são ferramentas
úteis em processos de tomada de decisão envolvendo dados ambientais
espacializados. Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema de
informação analítico, denominado FGest, para ser usado no planejamento ambiental de
bacias hidrográficas, durante a fase de avaliação, em processos de tomada de decisão.
O ambiente e linguagem de programação para o desenvolvimento do FGest e das
interfaces de comunicação com os Sistemas de Informações Geográficas foi o Microsoft
C#. Para o processo de comunicação entre os softwares envolvidos foi adotado o uso
de mapas matriciais no formato ASCII. Dentre os algoritmos do FGest destaca-se o de
otimização do processo de ranqueamento de critérios segundo a influência dos mesmos
no processo decisório. Fase importante do desenvolvimento de um software é a
validação do mesmo através da análise e comparação de seus resultados. Para a
validação do FGest, utilizando avaliação multicritérios, foram gerados mapas de áreas
prioritárias à restauração florestal na bacia hidrográfica do rio Corumbataí, SP, visando
à conservação de recursos hídricos. Os fatores empregados, na forma de mapas
matriciais, foram a adequação do uso da terra, a erodibilidade do solo, a erosividade da
chuva e as proximidades à malha viária e à rede hidrográfica, todos padronizados em
uma escala única e contínua de 256 valores. Os pesos dos fatores foram determinados
com auxílio de uma matriz de comparação pareada. Com ótimos tempos de resposta,
foram gerados três mapas de áreas prioritárias, com valores no espaço de 256 níveis e
depois reclassificados de maneira a apresentar cinco graus de prioridade (muito alta,
alta, média, baixa e muito baixa), correspondentes às aplicações dos métodos da
Combinação Linear Ponderada e da Média Ponderada Ordenada para os cenários
riscos médio/baixo e médio/alto. A partir dos resultados obtidos foi possível concluir que
o FGest pode ser utilizado como suporte ao planejamento e gestão de bacias
hidrográficas, já que o mesmo desempenhou com sucesso o papel de ferramenta
computacional para avaliação multicritérios e que sua interface de comunicação com os
Sistemas de Informações Geográficas ArcGIS e Spring funcionou adequadamente para
importação de mapas fatores e restrições e para exportação de mapas gerados nas
avaliações multicritérios.
Palavras-chave: Planejamento e gestão; Combinação Linear Ponderada; Média
Ponderada Ordenada; Bacia do Rio Corumbataí; Sistemas de
Informações Geográficas
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