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Há relações de dependência evolutiva entre a estrutura de uma paisagem, as suas dinâmicas de 
perturbações, as tipologias e distribuição da vegetação, os processos morfopedogenéticos e as 
condições de estabelecimento da fauna, as quais são especialmente sensíveis às interferências 
humanas em ambientes tropicais. Objetivou-se propor um cenário conciliador das atividades 
agro-produtivas e conservacionistas na bacia hidrográfica do Ribeirão dos Negros (BHRN), 
localizada em área de Cerrado na área rural de São Carlos-SP. Produziu-se cenários de 
paisagem com técnicas de Avaliação por Critérios Múltiplos usando Sistema de Informações 
Geográficas (Idrisi32). Definiram-se os aspectos que interferem nos custos de produção e 
aqueles relativos às aspirações de melhoria na qualidade ambiental, produzindo um cenário 
conservacionista cuja funcionalidade dos ecossistemas estivesse assegurada e um cenário 
agro-produtivo voltado para a produção de cana-de-açúcar e laranja, no qual foram 
consideradas as restrições legais ao uso do solo, de acordo com o Código Florestal. Aplicou-
se a esses resultados o algoritmo Multi-Objective Land Allocation para resolução de conflitos 
de uso, no qual as aptidões para cada uso foram ranqueadas, permitindo definir a destinação 
final dos sítios com base no valor para determinada finalidade. No cenário conservacionista 
houve 6.495,00 hectares (ha) de áreas destinadas à conservação (93,7% maior que o existente 
atualmente), enquanto as áreas antrópicas foram reduzidas em 23,3%. Essa proposta 
equilibrou os dois objetivos, apresentando potencial para ser discutido como uma proposta 
mitigadora dos impactos econômicos sobre as áreas naturais, restaurando a qualidade 
ambiental da BHRN. A proposta de cenário agroprodutivo aumentou 30% as áreas destinadas 
para essa finalidade quando comparado com o cenário atual da BHRN, mas ainda 
incrementou em 44,6% as áreas protegidas, indicando a existência de conflitos de uso do solo 
em áreas que deveriam estar sendo conservadas, mas que estão sob uso antrópico. A análise 
da resolução de conflitos entre a conservação e os usos agro-produtivos revelou que existem 
8.878,40 hectares (ha) com vocação predominante para o primeiro, sendo o restante (9.303,08 
ha) mais vocacionadas para a segunda demanda, demonstrando o potencial da simulação na 
resolução de questões sócio-ambientais, auxiliando as tomadas de decisão no mundo real em 
situações que envolvam conflitos de uso do solo.  
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