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6 – MODELOS DE FRAGILIDADE AMBIENTAL  

Após a elaboração dos mapas básicos, assim como, o mapa clinográfico, pedológico, 
geológico e de uso da terra/cobertura vegetal, além da análise dos dados pluviométricos, 
foram confeccionados os mapas de fragilidade ambiental para as áreas-teste 1 e 2. 

O mapeamento síntese da fragilidade ambiental identifica e analisa os ambientes em 
função de seus diferentes níveis de vulnerabilidade. Foram aplicados nas áreas-teste 1 e 2 
os procedimentos técnico-operacionais indicados pelos modelos propostos por Crepani et 
al. (2001) com base em UTBs e por Ross (1994) com base nos Índices de Dissecação do 
Relevo. 

As propostas metodológicas destes dois modelos são detalhadas a seguir, assim como, 
suas semelhanças e diferenças. 

6.1 – MODELO DE FRAGILIDADE COM BASE NOS ÍNDICES DE DISSECAÇÃO DO RELEVO 

Diante das diferentes situações de equilíbrio e desequilíbrio que o ambiente está 
submetido, Ross (1994) sistematizou uma hierarquização da fragilidade representada por 
códigos: muito fraca (1), fraca (2), média (3), forte (4) e muito forte (5). Estas classes de 
fragilidade expressam, principalmente, a vulnerabilidade do ambiente em relação aos 
processos ocasionados pelo escoamento superficial difuso, e concentrado das águas 
pluviais. 

A seguir estão descritos os procedimentos operacionais indicados em Ross (1994) para a 
execução do produto cartográfico síntese o qual identifica manchas de diferentes padrões 
de fragilidade. 

Este modelo propõe uma análise integrada das variáveis relevo, solos, uso da 
terra/cobertura vegetal e clima. Depois de concluído estes levantamentos básicos, Ross 
(1994) propõe que cada uma destas variáveis seja hierarquizada em cinco classes de 
acordo com sua vulnerabilidade. Assim, as variáveis mais estáveis apresentarão valores 
mais próximos de 1, as intermediárias ao redor de 3 e as mais vulneráveis estarão 
próximas de 5, conforme descrito a seguir: 

6.1.1 - Solos 

Para os critérios de hierarquização da variável solo foram considerados os tipos de solos 
encontrados nas áreas-teste, comparando-os com as classes de fragilidade apresentadas 
no Quadro 6.1 conforme proposto por Ross (1994).  
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Quadro 6.1 - Classes de fragilidade dos solos  
Classes de Fragilidade Tipos de Solos 

1- Muito Baixa Latossolo Roxo, Latossolo Vermelho escuro e Vermelho amarelo textura 

argilosa 

 

2- Baixa 

 

Latossolo Amarelo e Vermelho amarelo textura média/argilosa 

3- Média Latossolo Vermelho-amarelo, Terra Roxa, Terra Bruna, Podzólico 

Vermelho-amarelo textura média/argilosa 

 

4- Forte 

 

Podzólico Vermelho-amarelo textura média/arenosa, Cambissolos 

 

5- Muito Forte 

 

Podzolizados com cascalho, Litólicos e Areias Quartzosas 

Fonte: Elaborado com base em ROSS (1994) 
Organização: Christiane Spörl 
 

Neste quadro são levadas em consideração as características de textura, estrutura, 
plasticidade, grau de coesão das partículas e profundidade/espessura dos horizontes 
superficiais e subsuperficiais. Assim, os vários tipos de solos são classificados conforme sua 
fragilidade, de acordo com estes itens citados, em cinco categorias hierárquicas. Estas 
categorias vão desde a classe de fragilidade muito baixa até a muito forte. 

Desta forma, estabeleceu-se uma relação entre os tipos de solos identificados nas áreas-
teste com as características e com as classes de fragilidade apresentadas neste quadro. 

6.1.2 – Índices de Dissecação do Relevo 

Foram tomados como referencial morfométrico a matriz dos Índices de Dissecação do 
Relevo desenvolvido por Ross (1992), baseadas na relação da densidade de 
drenagem/dimensão interfluvial média. 

A partir desta matriz foram estabelecidas categorias de influência de Muito Fraco a Muito 
Forte, conforme pode ser observado no Quadro 6.2. 
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Quadro 6.2 - Matriz dos índices de dissecação do relevo 
 

Dimensão Interfluvial Média (classes)  
 
 
Entalhamento Médio 
dos  
Vales (classes) 

 
MUITO 

GRANDE 
(1) 

> 1250m 
 

 
GRANDE 

(2) 
700 a 

1250m 
 

 
MÉDIA 

(3) 
550 a 
700m 

 

 
PEQUENA 

(4) 
400 a 
550m 

 

 
MUITO 

PEQUENA 
(5) 

< 400m 
 

 
Muito Fraco (1) 
 (< de 40m) 

 
11 

 
12 

 
13 

 
14 

 
15 

 
Fraco (2) 
(40 a 80m) 

 
21 

 
22 

 
23 

 
24 

 
25 

 
Médio (3) 
(80 a 160m) 

 
31 

 
32 

 
33 

 
34 

 
35 

 
Forte (4) 
(160 a 300m) 

 
41 

 
42 

 
43 

 
44 

 
45 

 
Muito Forte (5) 
(> de 300m) 

 
51 

 
52 

 
53 

 
54 

 
55 

  Fonte: Modificado a partir do tema Geomorfologia do Projeto Radambrasil – MME/DNPM 
  – 1982 e ROSS – 1992/1994 
Organização: Christiane Spörl 

 

A seguir encontra-se representada graficamente esta Matriz dos Índices de Dissecação do 
Relevo, conforme apresentado na Figura 6.1. 
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Fonte: Adaptado de Ross “Geomorfologia Aplicada aos EIAs-RIMAs”, in: GUERRA, A. T.  
CUNHA S.B. “Geomorfologia e Meio Ambiente”. Rio de Janeiro, 1996. 

 

Figura 6.1 - Padrões de dissecação do relevo (A) e exemplos de padrões de dissecação (B) aplicável 
para escala 1:50.000 

 

Seguindo como referencial esta matriz as categorias morfométricas foram assim 
classificadas: 
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Quadro 6.3 - Classes de dissecação do relevo 
 

Classes Índice de Dissecação 

 
1 - Muito Fraca 

 
11 

 
2 – Fraca 

 
21, 22, 12 

 
3 – Média 

 
31, 32, 33, 13, 23 

 
4 – Forte 

 
41, 42, 43, 44, 14, 24, 34 

 
5 - Muito Forte 
 

 
51, 52, 53, 54, 55, 15, 25, 35, 45 

Fonte: Elaborado com base em ROSS (1994) 
Organização: Christiane Spörl 

 
6.1.3 – Uso da Terra/Cobertura Vegetal 

Para a análise da proteção dos solos pela cobertura vegetal a carta de Uso da Terra foi 
imprescindível. Através de "manchas" identificadas pelos diferentes tipos de uso, assim 
como, agricultura de ciclo curto, agricultura de ciclo longo, arroz irrigado, mata, 
pastagem, porto de areia e reflorestamento foram estabelecidos graus de proteção aos 
solos baseando-se em critérios propostos por Ross (1994), conforme apresentado no 
Quadro 6.4. 

Quadro 6.4 - Graus de proteção do solo segundo a cobertura vegetal 
 

 

Graus de Proteção 

 

Tipos de cobertura vegetal 
 
1 - Muito Alto 

 
Mata 

 
2 - Alto 

 
Reflorestamento 

 
3 - Médio 

 
Pastagem e Agricultura de ciclo longo 

 
4 - Baixo 

 
Agricultura de ciclo curto e Arroz Irrigado 

 
5 – Muito Baixo 

 
Porto de Areia 

Fonte: Elaborado com base em ROSS (1994) 
Organização: Christiane Spörl 

 

As áreas recobertas por mata oferecem proteção muita alta ao impacto das chuvas 
enquanto as áreas recobertas por reflorestamento conferem um grau pouco menor (grau 
alto) de proteção aos solos. Estes dois tipos de cobertura vegetal protegem os solos da 
ação erosiva das chuvas mantendo-os em situação estável, sendo assim, estas áreas são 
classificadas como de Fragilidade Potencial. 
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Já as áreas destinadas às pastagens e agricultura de ciclo longo oferecem proteção média 
aos solos; as culturas de ciclo curto e arroz irrigado proteção baixa, e porto de areia 
oferece muito baixa proteção aos solos. Desta forma, as áreas com estes tipos de uso são 
classificadas como de Fragilidade Emergente, ou seja, estas características de uso da terra 
geram situações de desestabilização alterando o equilíbrio dinâmico da paisagem.  

6.1.4 – Comportamento Pluviométrico 

Os dados climatológicos, principalmente as chuvas, são de fundamental importância para 
a análise da fragilidade decorrente da sua ação direta na dinâmica do sistema ambiental. 
A ação das chuvas, principalmente quando concentradas em pequenos períodos, é um 
importante elemento modificador por regular e ativar todos os processos morfodinâmicos 
contribuindo diretamente para acelerar os processos erosivos. 

Desta forma, a distribuição e a intensidade das chuvas ao longo do ano são fatores 
decisivos no processo de intemperismo de rochas e solos sendo, portanto, fundamentais 
para a análise da fragilidade ambiental. 

Foram estabelecidos níveis hierárquicos às características climatológicas de acordo com a 
maior ou menor intensidade do efeito pluviométrico sobre os processos morfodinâmicos 
tendo como subsídio os principais domínios climáticos que ocorrem no território 
brasileiro. Sendo assim, os comportamentos pluviométricos obedeceram a uma 
hierarquização de ordem crescente quanto à capacidade de interferência da estabilidade 
do ambiente. Estas categorias vão desde a classe de fragilidade muito baixa até a muito 
forte, conforme apresentado no Quadro 6.5. 
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Quadro 6.5 - Níveis hierárquicos das variações pluviométricas 
 

Níveis Hierárquicos Características Pluviométricas 

 

1 – Muito baixa 

 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do ano, com volumes 
anuais não muito superiores a 1000 mm/ano 

 

2 – Baixa 

 

Situação pluviométrica com distribuição regular ao longo do ano, com volumes 
anuais não muito superiores a 2000 mm/ano 

 

3 – Média 

 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com períodos secos entre 2 
e 3 meses no inverno, e no verão com maiores intensidades de dezembro a março 

 

4 – Forte 

 

Situação pluviométrica com distribuição anual desigual, com período seco entre 3 e 
6 meses, e alta concentração das chuvas no verão entre novembro e abril quando 
ocorrem de 70 a 80% do total das chuvas 

 

5 – Muito Forte 

 

Situação pluviométrica com distribuição regular, ou não, ao longo do ano, com 
grandes volumes anuais ultrapassando 2500mm/ano; ou ainda, comportamentos 
pluviométricos irregulares ao longo do ano, com episódios de chuvas de alta 
intensidade e volumes anuais baixos, geralmente abaixo de 900mm/ano (semi-
árido) 

Fonte: Elaborado com base em ROSS (1994)  
Organização: Christiane Spörl 
 

Desta forma, a partir da composição da relação das variáveis: 

 Índices de Dissecação do Relevo - categorias hierárquicas muito fraca (1) a muito 
forte (5); 

 Solos - classes de fragilidade muito baixa (1) a muito forte (5); 

 Cobertura Vegetal - graus de proteção muito alto (1) a muito baixo/ nulo (5); 

 Pluviosidade – categorias hierárquicas muito fraca (1) a muito forte (5). 

Foi então estabelecida uma classificação da fragilidade através da correlação entre estes 
quatro planos de informação composta pelas categorias e dígitos acima mencionados. O 
primeiro relacionado ao relevo, o segundo ao solo, o terceiro à cobertura vegetal/uso da 
terra e o quarto a pluviosidade.  

Da combinação desses conjuntos arábicos entre si do tipo 1111, 1213, 2345, 3423 até 
5555, é possível hierarquizar os graus de fragilidade. Por exemplo, o conjunto numérico 
1111 representa uma área com relevo de dissecação muito fraco, solos de muito fraca 
erodibilidade, recobertos por mata e com uma situação pluviométrica regular com 
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volumes próximos de 1000 mm/ano. Já o conjunto numérico 5555 apresenta todas as 
variáveis vulneráveis à erosão. Como por exemplo, uma área com um relevo fortemente 
dissecado, com solos muito frágeis aos processos erosivos, desprovida de cobertura 
vegetal, e ainda, com situações pluviométricas com distribuição irregular e volumes 
superiores a 2500 mm/ano. 

Neste intervalo entre áreas que apresentam uma fragilidade muito fraca até uma 
fragilidade muito forte, encontram-se áreas intermediárias: Por exemplo, uma área com 
um relevo medianamente dissecado (3), com solos do tipo Nitossolos medianamente 
frágeis aos processos erosivos (3), destinada a cultura de ciclo curto proporcionando uma 
baixa proteção aos solos (4), e pluviosidade de média intensidade (3). Desta forma, está 
área foi classificada com grau de fragilidade médio apresentando um índice 3343.  

Já outra área, com um índice 3535, corresponde a um relevo medianamente dissecado 
(3), com solos muito frágeis aos processos erosivos (5), recoberta por pastagens 
oferecendo proteção média aos solos (3), e apresentando índices pluviométricos muito 
elevados (5). Esta área também foi classificada com um grau de fragilidade médio.   

Ao se comparar estes dois últimos exemplos citados, apesar de apresentarem o mesmo 
grau de fragilidade, os seus índices 3343 e 3535 representam níveis sutis de graduação. 
Isto quer dizer que quanto maior a associação numérica 
(relevo/solos/vegetação/pluviosidade) maior o grau de fragilidade potencial na relação 
relevo-solo face aos processos erosivos de um lado, e a potencial perda de qualidade das 
águas de superfície de outro. 

A classificação da Fragilidade Ambiental, segundo este modelo proposto por Ross (1994), 
gera então esse código de quatro algarismos, sendo que o 1° dígito corresponde ao 
relevo, o 2° ao tipo de solo, o 3° representa a cobertura vegetal/uso da terra, e o 4° e 
último dígito a pluviosidade.  

Este código de quatro algarismos é o indicador do grau de fragilidade resultante do 
mapeamento síntese, sendo que, o 1° dígito (relevo) é o responsável pela determinação 
do grau de fragilidade. As demais variáveis irão definir uma hierarquização através de 
seus coeficientes de fragilidade, conforme apresentado nos exemplos anteriores. Sendo 
que a variável cobertura vegetal irá identificar através de seus índices as áreas onde o 
equilíbrio dinâmico foi rompido propiciando situações de riscos e as áreas onde a 
estabilidade continua reinando (até o momento). 

Estes índices apresentados identificam as áreas com diferentes graus de instabilidade, 
evidenciando aquelas que foram poupadas da ação humana e permanecem em estado 
de equilíbrio dinâmico; e aquelas áreas, que sofreram alteração deste equilíbrio, e 
conseqüentemente, são áreas de risco e de desequilíbrio morfodinâmico emergentes. 

A partir da proposta de Tricart (1977), Ross (1990) desenvolveu o conceito de Classes de 
Instabilidade, ou seja, estes índices (dígitos) que indicam o grau de fragilidade da área 
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foram classificados em: Unidades Ecodinâmicas Estáveis e Unidades Ecodinâmicas 
Instáveis. 

Unidades Ecodinâmicas Estáveis com diferentes graus de Instabilidade Potencial 

Estas classes estão relacionadas às áreas onde o equilíbrio dinâmico natural foi poupado 
das atividades humanas. Nestas áreas a morfodinâmica atua em estado natural 
predominando os processos de intemperismo físico-químico sob vegetação densa, sendo 
que, o impacto das chuvas é atenuado pela cobertura vegetal. O escoamento das águas 
que atingem a superfície é lento, e parte desta água fica interceptada na serrapilheira, 
proporcionando uma infiltração lenta. 

Unidades Ecodinâmicas Instáveis com diferentes graus de Instabilidade Emergente 

As áreas de Fragilidade Emergente são aquelas onde as atividades humanas 
desestabilizaram o equilíbrio dinâmico, áreas onde, as condições naturais de cobertura 
vegetal foram substituídas por pastagens, agricultura, etc. Sendo que a retirada da 
vegetação possibilitou a atuação dos agentes climáticos, principalmente as chuvas, a agir 
diretamente sobre os solos gerando processos erosivos e perda de qualidade das águas de 
superfície em função da carga de sedimentos acumulados. 

Sendo assim, a partir desta análise empírica proposta por Ross (1994) foi possível 
estabelecer as áreas consideradas como de maior criticidade do ponto de vista da 
fragilidade potencial e emergente.  

6.2 – MODELO DE FRAGILIDADE COM BASE EM UTBS – UNIDADES TERRITORIAIS 

BÁSICAS 

Esta metodologia proposta por Crepani et al. (2001), assim como aquela proposta por 
Ross (1994), foi desenvolvida a partir do conceito de Ecodinâmica de Tricart (1977) 
baseada na relação morfogênese/pedogênese, e na potencialidade para estudos 
integrados. 

A seguir estão descritos os procedimentos operacionais propostos por Crepani et al. 
(2001) para a execução do produto cartográfico síntese o qual identifica os ambientes em 
função dos seus níveis de vulnerabilidade. 

Esta metodologia consiste primeiramente na elaboração de um mapa de Unidades 
Homogêneas de Paisagem, ou Unidades Territoriais Básicas (UTBs), obtido através da 
análise e interpretação de imagem TM-LANDSAT.  

As Unidades Territoriais Básicas são definidas, segundo Crepani et al. (1996), como uma 
"entidade geográfica que contém atributos ambientais que permitem diferenciá-la de suas 
vizinhas, ao mesmo tempo em que possui vínculos dinâmicos que a articulam a uma 
complexa rede integrada por outras unidades territoriais". 
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Estas Unidades Territoriais Básicas (UTBs) podem ser divididas em duas categorias, as 
"unidades de paisagem natural" e os "polígonos de ação antrópica". Estes últimos são 
decorrentes da intervenção humana na paisagem.  

A delimitação destas unidades é definida sobre a imagem de satélite a partir da 
interpretação dos padrões fotográficos identificados pelas variações de cores, textura, 
forma, padrões de drenagem e relevo. 

O segundo passo é associar o mapa preliminar de unidades homogêneas, obtido através 
das imagens, com as informações temáticas preexistentes: mapas geológico, 
geomorfológico, pedológico, de cobertura vegetal e dados da intensidade pluviométrica. 
Esta associação permite caracterizar tematicamente cada UTB, sendo que estas 
informações devem ser tratadas integradamente para que se possa conhecer e classificar 
sua capacidade de sustentação diante da ação humana, demonstrando um retrato fiel do 
comportamento de cada unidade frente à sua ocupação.  

Seguindo esta proposta metodológica cada tema recebe uma pontuação de fragilidade 
variando entre 1 e 3. O modelo é aplicado a cada tema individualmente, geologia, 
pedologia, geomorfologia, vegetação e climatologia dentro de cada uma das unidades 
territoriais básicas (UTBs). Posteriormente, estes valores individuais são somados, e então, 
obtidos uma média resultando em um valor final. Este valor representa a posição desta 
unidade de paisagem natural dentro da escala de vulnerabilidade à perda de solo. Sendo 
que, as unidades mais estáveis apresentarão valores mais próximos de 1,0, as 
intermediárias ao redor de 2,0 e as UTBs mais vulneráveis estarão próximas de 3,0, 
conforme apresentado no Quadro 6.6. 

Quadro 6.6 - Avaliação da vulnerabilidade das unidades de paisagem natural 
 

Unidade Relação pedogênese/ morfogênese Valor 

Estável Prevalece a pedogênese 1,0 

Intermediária Equilíbrio entre pedogênese e morfogênese 2,0 

Instável Prevalece a morfogênese 3,0 

Fonte: Elaborado com base em CREPANI et al. (1996) 
Organização: Christiane Spörl 

 

Segundo esta proposta metodológica a resistência aos processos erosivos das UTBs é 
definida pela análise integrada do conjunto rocha, solo, relevo, vegetação e clima. A 
seguir estão descritos os critérios para atribuir os valores de vulnerabilidade a estes temas 
dentro de cada unidade de paisagem.  

 



 83

6.2.1 - Geologia 

Os elementos considerados para a atribuição de valores às classes de vulnerabilidade, ligados a 
Geologia, estão relacionados à história da evolução do ambiente geológico, permitindo 
assim, entender a origem e a tendência futura desta UTB, e os elementos relativos ao 
grau de coesão das rochas que suportam esta unidade de paisagem.  

A resistência à erosão das rochas que compõem uma UTB é conseqüência do grau de 
coesão destas rochas. Segundo Crepani et al. (2001) grau de coesão das rochas significa a 
intensidade da ligação entre os minerais ou partículas que as constituem. Sendo assim, 
foram atribuídos valores próximos à estabilidade (1,0) para as rochas que apresentam 
maior grau de coesão para as condições a que está submetida a UTB, valores 
intermediários (ao redor de 2,0) para as rochas que apresentam valores intermediários no 
seu grau de coesão, e valores próximos à vulnerabilidade (3,0) para as rochas que 
apresentam os menores valores no seu grau de coesão. 

Deste modo, com o objetivo de se atribuir uma posição dentro de uma escala de 
vulnerabilidade à denudação (intemperismo + erosão), absolutamente relativa e 
empírica, as litologias mais comumente encontradas foram reunidas no Quadro 6.7 no 
qual, segundo Crepani et al (2001), foram considerados todos os aspectos com relação ao 
grau de coesão das rochas ígneas, metamórficas e sedimentares. 
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Quadro 6.7 - Escala de vulnerabilidade das rochas  
 

Tipos de Rochas Litologias Grau de 
Vulnerabilidade 

Metamórficas 
 

Quartzitos ou metaquartzitos 1,0 

Ígneas 
 

Riólito, Granito, Dacito 1,1 

Ígneas Intrusivas 
 

Granodiorito, Quartzo Diorito, Granulitos 1,2 

Metamórficas 
 

Migmatitos, Gnaisses 1,3 

Ígneas Intrusivas 
 

Fonólito, Nefelina Sienito, Traquito, Sienito 1,4 

Ígneas 
 

Andesito, Diorito, Basalto 1,5 

Ígneas Intrusivas 
 

Anortosito, Gabro, Peridotito 1,6 

Metamórficas 
 

Milonitos, Quartzo muscovita, Biotita-xisto, Clorita xisto 1,7 

Ígneas e Metamórficas 
 

Piroxenito, Anfibolito Kimberlito, Dunito 1,8 

Ígneas 
 

Hornblenda, Tremolita, Actinolita xisto 1,9 

Metamórficas 
 

Estaurolita xisto, Xistos granatíferos 2,0 

Metamórficas 
 
 

Filito, Metassiltito 2,1 

Metamórficas 
 

Ardósia, Metargilito 2,2 

Metamórficas 
 

Mármores 2,3 

Sedimentares 
 

Arenitos quartzosos ou ortoquartzitos 2,4 

Sedimentares 
 

Conglomerados, Subgrauvacas 2,5 

Sedimentares 
 

Grauvacas, Arcózios 2,6 

Sedimentares 
 

Siltitos, Argilitos 2,7 

Sedimentares 
 

Folhelhos 2,8 

Sedimentares 
 

Calcários, Dolomitos, Margas, Evaporitos 2,9 

Sedimentares 
 

Sedimentos Inconsolidados: Aluviões, Colúvios etc. 3,0 

Fonte: Adaptado de CREPANI et al. 2001 
Organização: Christiane Spörl 

 

6.2.2 - Pedologia 

A resistência dos solos aos processos erosivos é conseqüência do tipo de solo que 
depende das suas características físicas, tais como, textura, estrutura, porosidade, 
permeabilidade, profundidade e pedregosidade. 
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O grau de desenvolvimento do solo é um importante elemento para estabelecer valores 
às classes de vulnerabilidade. Uma unidade de paisagem é estável quando favorece o 
processo de pedogênese, ou seja, o ambiente favorece a formação e o desenvolvido do 
solo. Nestes ambientes são encontrados solos bastante desenvolvidos, intemperizados e 
envelhecidos. Já uma UTB é instável quando prevalece a formação do relevo 
(morfogênese) e existe um processo de erosão do solo em detrimento ao processo de 
formação e desenvolvimento deste. 

Sendo assim, foram atribuídos aos solos uma escala de valores para estabelecer sua 
vulnerabilidade à erosão. Portanto, unidades de paisagem onde ocorrem solos estáveis 
foram atribuídos valores próximos a 1,0, nas UTBs onde ocorrem solos intermediários 
foram atribuídos valores de estabilidade 2,0, e onde ocorrem solos vulneráveis foram 
atribuídos valores próximos a 3,0.  

No Quadro 6.8 observa-se o grau de vulnerabilidade estabelecido para cada tipo de solo, 
segundo Crepani et al (2001). 
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Quadro 6.8 - Valores de vulnerabilidade/estabilidade dos solos 
 

CLASSE DE SOLO LEGENDA VULNERABILIDADE 

LATOSSOLOS:AMARELO 
LATOSSOLO VERMELHO-AMARELO 
LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO 
LATOSSOLO ROXO 
LATOSSOLO BRUNO 
LATOSSOLO HÚMICO 
LATOSSOLO BRUNO HÚMICO 

LA 
LVA 
LE 
LR 
LB 
LH 

LBH 

 
 
 

1,0 

PODZÓLICO AMARELO 
PODZÓLICO VERMELHO-AMARELO 
PODZÓLICO VERMELHO-ESCURO 
TERRA ROXA ESTRUTURADA 
BRUNO NÃO-CÁLCICO 
BRUNIZÉM 
BRUNIZÉM AVERMELHADO 
PLANOSSOLO 

PA 
PVA 
PE 
TR 
NC 

 
BA 
PL 

 
 
 

2,0 

CAMBISSOLOS C 2,5 

SOLOS LITÓLICOS 
SOLOS ALUVIAIS 
REGOSSOLO 
AREIA QUARTZOSA 
VERTISSOLO 
SOLOS ORGÂNICOS 
SOLOS HIDROMÓRFICOS 
GLEI HÚMICO 
GLEI POUCO HÚMICO 
PLINTOSSOLO 
LATERITA HIDROMÓRFICA  
SOLOS CONCRECIONÁRIOS LATERÍTICOS 
RENDZINAS AFLORAMENTO ROCHOSO 

R 
A 
RE 
AQ 
V 

HO 
HI 

HGH 
HGP 
PT 
LH 
CL 
RZ 

 
 
 
 
 
 

3,0 

Fonte: CREPANI et al. 2001  
Organização: Christiane Spörl 
 

6.2.3 - Geomorfologia 

A influência do relevo no processo de erosão é conseqüência da sua morfologia que se 
subdivide em morfografia, aspectos descritivos do terreno como sua aparência, e em 
morfometria, aspectos quantitativos do relevo como altitude, amplitude altimétrica, 
declividade e intensidade de dissecação pela drenagem. 

Sendo assim, para estabelecer os valores de estabilidade das UTBs com relação a 
geomorfologia são consideradas as formas de relevo, e são analisados os índices 
morfométricos referentes à dissecação do relevo pela drenagem, amplitude altimétrica e 
declividade. 

A dissecação do relevo pela drenagem é obtida através de medições feitas nas cartas 
topográficas ou nas imagens de satélite, e também, através da amplitude dos interflúvios 
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ou da densidade de drenagem. A amplitude altimétrica, que está relacionada com o 
aprofundamento da dissecação, é obtida nas cartas topográficas através do cálculo da 
diferença entre as cotas máximas e mínimas. A declividade também pode ser obtida 
através de medidas feitas nas cartas topográficas. Para cada um destes parâmetros devem 
ser obtidas três medidas e calculado então a média. 

Seguindo-se esta metodologia foram definidas, para os três parâmetros considerados 
(dissecação, amplitude altimétrica e declividade) sete classes morfométricas como indica 
o Quadro 6.9.  

Quadro 6.9 - Classes dos índices morfométricos 
 

Índices Morfométricos  

Classes Morfométricas Dissecação (Amplitude 
Interfluvial) (m) 

Amplitude Altimétrica 
(m) 

Declividade (%) 

Muito Baixa 

 

> 1250 < 40 < 2 

Baixa 

 

900 a 1250 40 - 80 2 - 5 

Baixa a Média 

 

700 a 900 80 - 120 5 - 10 

Média 

 

600 a 700 120 - 160 10 - 20 

Média a Alta 

 

550 a 600 160 - 200 20 - 30 

Alta 

 

400 a 550 200 - 300 30 - 50 

Muito Alta 

 

< 400 > 300 > 50 

Fonte: Modificado a partir de CREPANI et al. (1996) 
Organização: Christiane Spörl 

 

A Figura 6.2 ilustra de forma esquemática estas classes morfométricas. Estas classes devem 
ser adaptadas conforme cada realidade, dependendo do nível de detalhamento dos 
dados disponíveis. Assim, por exemplo, podem ser utilizadas apenas as classes de 
dissecação mais facilmente inferidas nas imagens de satélite.  
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Modelo Esquemático do Relevo 

 
 Fonte: Modificado a partir CREPANI et al. (1996) 

 
Figura 6.2 - Modelo esquemático do relevo ilustrando as sete classes morfométricas  

definidas no Quadro 6.9 

 

Neste sentido, pode ser utilizada a matriz dos índices de dissecação, conforme 
apresentado no Quadro 6.10. O primeiro dígito indica a amplitude altimétrica, ou seja, a 
profundidade de dissecação no plano vertical, e o segundo dígito indica a amplitude 
interfluvial, ou melhor, o nível de dissecação no plano horizontal. 

Desta forma, uma unidade que apresenta os dígitos 11, significa que ela possui baixa 
dissecação, tanto no nível vertical quanto horizontal; já uma unidade que apresenta os 
dígitos 55, ao contrário, indica alto índice de dissecação nos dois planos. 
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Quadro 6.10 -Matriz dos índices de dissecação do relevo 
 

Amplitude Interfluvial Amplitude 
Altimétrica 

> que 1250 m 

 

700 a 1200 m 550 a 700 m 

 

400 a 550 m 

 

< que 400 m 

 

Muito Fraca 11 21 31 41 51 

Fraca  12 22 32 42 52 

Mediana 13 23 33 43 53 

Forte  14 24 34 44 54 

Muito Forte  15 25 35 45 55 

Fonte: Modificado a partir do tema Geomorfologia do Projeto RADAMBRASIL – MME/DNPM –  
1982 por CREPANI et al. – 1996 - INPE 

 
Desta maneira, baseado nas formas de relevo e nos índices morfométricos, esta 
metodologia propõe que os relevos planos a suavemente ondulados como as superfícies 
pediplanadas, os interflúvios tabulares e as colinas de topos aplainados, recebam valores 
de estabilidade que variam de 1,0 a 1,6. Estes valores são atribuídos dependendo das 
classes dos índices morfométricos, ou seja, quanto mais baixo esses índices, valores de 
estabilidade mais próximos de 1,0 e quanto mais altos, valores de estabilidade mais 
próximos de 1,6. 

Para os relevos ondulados, dissecados em colinas, esta metodologia sugere valores de 
estabilidade que variam de 1,7 a 2,3, também dependendo da intensidade e grandeza 
destes índices morfométricos (dissecação, amplitude de relevo e declividade). 

Já para os relevos fortemente ondulados a escarpados, dissecados em cristas e pontões, a 
metodologia propõe valores de estabilidade variando de 2,4 a 3,0, também dependendo 
da intensidade e grandeza dos índices morfométricos. 

Com relação às formas de acumulação, como as planícies e terraços, de origem fluvial, 
marinha ou lacustre os valores de estabilidade são diferenciados. Os terraços, áreas de 
relevo plano e estável recebem valores de vulnerabilidade 1,0. Já as planícies, áreas 
sujeitas à inundação e de grande dinâmica, apesar do relevo plano são muito instáveis, 
recebendo então valor de vulnerabilidade 3,0. Resumidamente podemos dizer que: 

Forma de relevo (influência da forma de relevo na erosão) 

 não favorece = relevos planos a suavemente ondulados e terraços   fluviais (1,0 a 
1,6) 
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 moderado = relevos ondulados (1,7 a 2,3) 

 favorece = relevos fortemente ondulados e formas de acumulação (2,4 a 3,0) 

6.2.4 – Cobertura Vegetal 

 A cobertura vegetal representa a defesa da unidade de paisagem contra os efeitos dos 
processos modificadores das formas de relevo. A ação da cobertura vegetal na proteção 
da paisagem se dá de várias formas (CREPANI et al., 1996): 

 Evita o impacto direto das gotas de chuva contra o terreno que promovem a 
desagregação das partículas; 

 Impede a compactação do solo que diminui a capacidade de absorção de água; 

 Aumenta a capacidade de infiltração do solo pela difusão do fluxo de água.  

A densidade de cobertura vegetal da UTB determina a capacidade de proteção da 
unidade. Ou seja, determina se o valor se aproxima da estabilidade (1,0), se apresenta 
valores intermediários (ao redor de 2,0), ou se apresenta baixa densidade de cobertura 
vegetal, sendo então, vulneráveis e apresentando valores próximos a 3,0. 

No Quadro 6.11 estão descritos os tipos de uso da terra/cobertura vegetal presentes nas 
áreas-teste 1 e 2 e seus respectivos valores atribuídos com relação a sua vulnerabilidade, 
segundo Crepani et al. (2001). 

Quadro 6.11 - Graus de proteção do solo segundo a cobertura vegetal 
 

Tipos de Uso/Cobertura Vegetal Valores de 
Vulnerabilidade 

Mata 

 

1,0 

Reflorestamento 

 

1,5 

Pastagem 

 

2,8 

Agricultura de Ciclo Longo 

 

Agricultura de Ciclo Curto 

2,9 

 

3,0 

Arroz Irrigado 

 

Porto de Areia 

3,0 

 

3,0 

 
Fonte: Elaborado com base em CREPANI et al. (2001) 
Organização: Christiane Spörl 
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6.2.5 - Clima 

O clima, no caso, a intensidade de precipitação e a distribuição de precipitação durante 
o ano, é outra variável também considerada pela metodologia. Segundo CrepaniI et al. 
(1996), "as informações climatológicas necessárias à caracterização das unidades de 
paisagem natural representam o contraponto do papel de defesa da unidade de paisagem 
desempenhado pela cobertura vegetal".  

O clima controla o intemperismo diretamente através da precipitação pluviométrica e da 
temperatura. A principal causa da denudação é a ação da chuva agindo sobre o solo. 
Sendo que, o produto final desta interação chuva/solo é uma resultante do poder da 
chuva em causar erosão e da capacidade do solo em resistir à erosão.  

Sendo que as principais características físicas das chuvas envolvidas nos processos erosivos 
são: a quantidade ou pluviosidade total, a intensidade ou intensidade pluviométrica e a 
distribuição sazonal. Dentre as três características a mais importante é a intensidade 
pluviométrica, pois representa uma relação entre as outras duas (quanto chove/quando 
chove), resultando na quantidade de energia potencial disponível para transformar-se em 
energia cinética. 

A maior importância da intensidade pluviométrica é facilmente verificada quando se 
observa que uma elevada pluviosidade anual, mas com distribuição ao longo de todo 
período, tem um poder erosivo muito menor do que uma precipitação anual mais 
reduzida que se despeja torrencialmente num determinado período do ano. 

A distribuição sazonal das chuvas é de grande importância na determinação das perdas 
de solo em áreas ocupadas pela agricultura, as quais podem permanecer sem cobertura 
vegetal durante um período do ano dependendo do tipo de manejo a que estejam 
submetidas. 

Através destas informações referentes à pluviosidade anual e à duração do período 
chuvoso, pode-se fazer uma quantificação empírica do grau de risco a que está 
submetida uma unidade de paisagem. O valor da intensidade pluviométrica para uma 
determinada área pode ser obtido dividindo-se o valor da pluviosidade média anual (em 
mm) pela duração do período chuvoso (em meses). Logo se pode dizer que quanto 
maiores os valores da intensidade pluviométrica, maior é a erosividade da chuva. Desta 
forma, é possível criar uma escala de erosividade da chuva a qual representa a influência 
do clima nos processos morfodinâmicos. 

O Quadro 6.12 apresenta esta escala de erosividade, a qual foi construída a partir da 
distribuição linear dos valores contidos entre os intervalos possíveis de intensidade 
pluviométrica para as diversas regiões do país. 
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Quadro 6.12 - Escala de erosividade da chuva  
 

Intensidade 
Pluviométrica 

(mm/mês) 

 
Vulnera-
bilidade 

Intensidade 
Pluviométrica 

(mm/mês) 

 
Vulnera-
bilidade 

Intensidade 
Pluviométrica 

(mm/mês) 

 
Vulnera-
bilidade 

< 50 

 

1,0 200 - 225 1,7 375 - 400 2,4 

50 – 75 

 

1,1 225 - 250 1,8 400 - 425 2,5 

75 – 100 

 

1,2 250 - 275 1,9 2,6 

100 – 125 

 

1,3 275 - 300 2,0 450 - 475 2,7 

125 – 150 

 

1,4 300 - 325 2,1 475 - 500 2,8 

150 – 175 

 

1,5 325 - 350 2,2 500 - 525 2,9 

175 – 200 

 

1,6 350 - 375 2,3 > 525 3,0 

425 - 450 

 
Fonte: Adaptado de CREPANI et al. 2001 
Organização: Christiane Spörl 
 

Assim, as unidades de paisagem localizadas em regiões que apresentam menores índices 
pluviométricos anuais e maior duração para o período chuvoso, receberão valores 
próximos à estabilidade (1,0), para os valores intermediários associam-se os valores de 
vulnerabilidade/estabilidade ao redor de (2,0), e para as UTBs localizadas em regiões de 
maiores índices de pluviosidade anual e menor duração do período chuvoso, são 
atribuídos valores próximos da vulnerabilidade (3,0).  

Como resultado final, esta metodologia apresenta a vulnerabilidade de cada unidade 
ambiental em função das informações provenientes de cada tema avaliado: geologia, 
geomorfologia, vegetação, solos e clima.  Ou seja, cada UTB recebe um valor final 
resultante da média aritmética dos valores individuais segundo uma equação empírica 
que busca representar a posição desta unidade dentro da escala de vulnerabilidade 
natural à perda de solo: 

 
VULNERABILIDADE = (G +R + S +V +C) 

         5 
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Onde: 

G =  vulnerabilidade para o tema Geologia 
R =  vulnerabilidade para o tema Geomorfologia 
S =  vulnerabilidade para o tema Solos 
V =  vulnerabilidade para o tema Vegetação 
C =  vulnerabilidade para o tema Clima 

 

Dentro desta escala de vulnerabilidade as unidades que apresentam maior estabilidade 
são representadas por valores mais próximos de 1,0, as unidades de estabilidade 
intermediária são representadas por valores ao redor de 2,0, enquanto que as UTBs mais 
vulneráveis apresentam valores mais próximos de 3,0, conforme apresentado no Quadro 
6.13. 

Quadro 6.13 - Graus de vulnerabilidade/estabilidade 
 

Grau de Fragilidade 
 

Intervalo de Classe Cor da Classe 

Muita Baixa 
 

1,0 – 1,4 
 

Verde 

Baixa 
 

1,4 – 1,8 Amarelo 

Média 
 

1,8 – 2,2 Laranja 

Forte 
 

2,2 – 2,6 Vermelho 

Muito Forte 
 

2,6 – 3,0 Marrom 

 
Fonte: Adaptado de CREPANI et al. (1996) 
Organização: Christiane Spörl 

 

Desta forma, o modelo proposto por Crepani et al. (2001) classifica as unidades de 
paisagem em cinco classes de fragilidade, conforme as características “genéticas” de cada 
uma das variáveis. 

Tanto estes procedimentos técnico-operacionais propostos por Crepani (2001), quanto 
àqueles propostos por Ross (1994) foram aplicados em duas áreas-teste, conforme 
apresentado nas Figuras 6.3 e 6.4. 
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FIGURA 6.3 - MODELOS: CREPANI et al. (2001) e ROSS (1994)
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6.3 – SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS ENTRE OS DOIS MODELOS DE FRAGILIDADE 

AMBIENTAL AVALIADOS 

Conforme exposto nas Figuras 6.3 e 6.4, percebe-se que as diferenças técnico-
operacionais propostas em cada um dos modelos resultam em mapeamentos sínteses 
bastante divergentes. 

Porém, não só de divergências consistem estes modelos. Os modelos, propostos por Ross 
(1994) e por Crepani et al. (2001), têm como ponto comum o entendimento da inter-
relação dos elementos do meio físico. Estes dois modelos empíricos partem do mesmo 
princípio, as Unidades Ecodinâmicas preconizadas por Tricart (1977) para delimitar áreas 
no contexto dos diagnósticos ambientais.  

Entretanto, estes modelos apresentam certas diferenças, as quais residem na 
operacionalização dos métodos, nas variáveis analisadas e nos pesos relativos atribuídos 
para cada uma das variáveis envolvidas.  

A primeira diferença técnico-operacional entre os modelos diz respeito as variáveis 
envolvidas. Os modelos utilizam basicamente as mesmas variáveis, mas com pequenas 
diferenciações, como pode ser verificado no Quadro 6.14.  

Quadro 6.14 - Variáveis avaliadas pelos modelos empíricos 
 

Modelos  Variáveis  
ROSS  CREPANI et al  

Índices de Dissecação do Relevo 
 

X X 

Solos 
 

X X 

Rochas 
 

 X 

Cobertura Vegetal/Uso da Terra 
 

X X 

Clima 
 

X X 

 
Fonte: Spörl (2001) 

 

As variáveis aplicadas nos procedimentos técnico-operacionais propostos por Crepani et 
al. (2001) diferenciam-se daquelas empregadas por Ross (1994) apenas por utilizar uma 
variável a mais, as rochas. As demais variáveis são as mesmas: índices de dissecação do 
relevo, solos, cobertura vegetal e clima. 

Com relação às formas de calcular a fragilidade, o modelo proposto por Crepani et al. 
(2001) trabalha com valores médios para o produto final, e Ross (1994) trabalha com o 
agrupamento dos índices das variáveis e adota o relevo como variável principal.  
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As formas de cálculo para obtenção dos graus de fragilidade refletem as diferentes 
maneiras de ponderar a importância das variáveis avaliadas. Por exemplo, no modelo de 
análise proposto por Crepani et al. (2001), a utilização da média aritmética entre as 
variáveis pressupõe que todas elas têm a mesma importância (peso) para o 
estabelecimento do grau de fragilidade. No modelo de análise sugerido por Ross (1994) a 
variável que representa o 1° dígito da associação numérica determina o grau de 
fragilidade, enquanto que as demais variáveis apenas hierarquizam nuances desta 
fragilidade. Deste modo, a variável relevo (1° dígito) é que determina o grau de 
fragilidade. Sendo assim, no modelo proposto por Crepani et al. (op. cit.) todas as 
variáveis têm o mesmo peso, já no modelo proposto por Ross (1994) o relevo tem uma 
importância muito maior na definição dos graus de fragilidade que as demais variáveis. 

Mas é preciso ressaltar que estes procedimentos operacionais analisados podem 
apresentar resultados de fragilidade que não refletem as características da realidade de 
campo. Por exemplo, nem sempre uma área que apresenta um relevo mais dissecado é 
de fato mais frágil, ou ao contrário, nem sempre uma área de relevo plano é realmente 
mais estável. Pois a fragilidade depende também dos tipos de rocha, solos, uso da 
terra/cobertura vegetal e do regime de chuvas. Isto quer dizer que a valorização do relevo 
(1° dígito) no modelo sugerido por Ross (1994) pode definir uma fragilidade muito forte 
para uma área muito dissecada, mas que na realidade as demais variáveis poderiam 
amenizar sua vulnerabilidade, ou ainda, poderia determinar uma fragilidade muito fraca 
para uma área de relevo estável, mas que as outras variáveis poderiam acentuar sua 
vulnerabilidade. 

Já no modelo proposto por Crepani et al. (2001) a igual ponderação entre os diferentes 
valores das variáveis que resulta em valores médios para cada UTB pode acabar por 
“mascarar” ou atenuar o resultado final do índice de fragilidade da UTB.  

As diferentes formas de calcular a vulnerabilidade e os “pesos” distintos para cada uma 
das variáveis envolvidas na obtenção dos graus de fragilidade são as grandes responsáveis 
pelas divergências apresentadas pelos mapas sínteses resultantes da aplicação destes dois 
modelos empíricos de fragilidade ambiental. 

O principal problema observado entre os modelos está relacionado à atribuição de 
“pesos” às variáveis. Estes pesos devem indicar a contribuição relativa de cada uma das 
variáveis (relevo, solo, rocha, cobertura vegetal e clima) na determinação do grau de 
fragilidade. No entanto, esta avaliação é geralmente arbitrária e subjetiva, pois é difícil 
avaliar o quanto cada uma destas variáveis contribui para se estabelecer o grau de 
fragilidade. O desconhecimento da relação entre as variáveis gera uma fonte de incerteza 
no resultado apresentado pelos modelos. Essa dificuldade em ajustar um modelo de 
maneira a conciliá-lo com os fenômenos complexos da natureza é a principal responsável 
pelo comprometimento de diversos modelos ambientais. 
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7 – REDES NEURAIS ARTIFICIAIS - UMA NOVA PROPOSTA 
METODOLÓGICA PARA A ELABORAÇÃO DE MODELOS DE 

FRAGILIDADE AMBIENTAL  

Conforme exposto no capítulo anterior, os modelos existentes de fragilidade ambiental 
apesar de utilizarem praticamente as mesmas variáveis apresentam diferentes formas de 
calcular a vulnerabilidade, e ponderações (pesos) distintas para cada uma destas variáveis 
envolvidas na obtenção dos graus de fragilidade. Como conseqüência destas diferenças 
técnico-operacionais os mapas sínteses resultantes da aplicação destes dois modelos 
apresentam resultados bastante divergentes. 

Diante destas divergências surge uma incerteza na questão da confiabilidade destes 
modelos. Esta incerteza se justifica pela dificuldade em ajustar os modelos de maneira a 
conciliá-los aos fenômenos complexos da natureza. 

A modelagem da fragilidade ambiental é um desafio, pois apresenta duas grandes 
dificuldades: a primeira, é entender o comportamento das variáveis ambientais diante 
dos mecanismos que atuam na vulnerabilidade do sistema, e a outra, é traduzir, o mais 
fielmente possível, esse conhecimento para um sistema de equações matemáticas, o 
modelo. 

Neste contexto, pode-se inferir que mesmo havendo um conhecimento significativo da 
compreensão da dinâmica da vulnerabilidade ambiental, este conhecimento não 
necessariamente estará refletido no modelo. 

Diante deste cenário, esta pesquisa parte da hipótese que os modelos propostos por 
Crepani et al. (2001) e por Ross (1994) apresentam algumas dificuldades em transmitir o 
conhecimento e as experiências destes especialistas na questão da vulnerabilidade 
ambiental para seus respectivos modelos. 

Sendo assim, espera-se neste estudo contribuir no aperfeiçoamento destes modelos e no 
desenvolvimento de uma nova metodologia para a elaboração de modelo de fragilidade 
utilizando-se redes neurais artificiais (RNAs), em que possam ser minimizadas as 
limitações apresentadas nos modelos já existentes. 

Dada às propriedades e amplas possibilidades de utilização das RNAs, esta ferramenta de 
Inteligência Artificial será testada neste estudo como alternativa à elaboração de modelos 
de fragilidade ambiental. 

Os modelos existentes (CREPANI, 2001 e ROSS, 1994), baseados na ponderação de 
variáveis de diferentes importâncias relativas, as quais são fornecidas empiricamente pelos 
próprios autores, aqui serão substituídas pelos resultados obtidos através do treinamento 
das redes neurais artificiais (RNA).  
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As RNAs apreendem por meio de exemplos. Durante a fase de aprendizagem, o 
treinamento, a rede extrai informações relevantes de padrões de informação que lhe 
foram apresentados.  

Desta forma, para compor a base de dados a ser utilizada no treinamento das RNAs, 
foram convidados seis especialistas, inclusive Crepani e Ross, para participarem de   
avaliações comparativas de fragilidade ambiental para diferentes cenários simulados. 

Parte-se do pressuposto que um modelo baseado em RNAs, desde que corretamente 
ajustado, possa emular uma decisão humana. A RNA treinada com informações extraídas 
a partir de simulações de processos de escolha, acaba por reconhecer e assimilar os 
padrões de decisão adotados por especialistas consultados. 

Desta forma, a proposta de utilizar as RNAs nos modelos de fragilidade ambiental é uma 
alternativa para decisões complexas, envolvendo muitos critérios, sendo que a seleção 
dos critérios, assim como a definição dos pesos, tratam-se de avaliações arbitrárias e 
subjetivas. 

A fim de aplicar as RNAs nesta nova proposta metodológica de elaboração de modelos de 
fragilidade ambiental foram necessárias as seguintes etapas: 

Primeiramente, o planejamento da pesquisa, ou seja, a seleção das variáveis relevantes 
para a construção do modelo e a definição de suas respectivas alternativas com suas 
faixas de valores (amplitude de cada variável).  

O segundo passo é a implementação do software de elaboração de modelos, que tem 
como função compor um conjunto de treinamento para a RNA.  

A etapa seguinte é a aplicação dos programas adaptados para esta pesquisa (simulações) 
aos especialistas convidados, onde os mesmos avaliaram a fragilidade ambiental em cada 
uma das situações simuladas. 

Estes dados obtidos nas simulações (comparações) constituíram a base de informações 
para o reconhecimento de padrões de avaliação. Estes dados foram aplicados nos 
treinamentos das RNAs para que a rede tentasse capturar o padrão de avaliação de cada 
um dos especialistas consultados. Com estes padrões reconhecidos as RNAs poderão 
fornecer então respostas para situações onde seja requerida a análise da fragilidade 
ambiental. 

A seguir são apresentadas detalhadamente todas as etapas realizadas para o 
desenvolvimento da nova proposta metodológica de elaboração de modelos de 
fragilidade ambiental.   
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7.1 – SELEÇÃO DAS VARIÁVEIS 

Uma das decisões mais importantes na construção de uma rede neural é a escolha das 
variáveis nas quais a rede irá se basear para poder aprender.  A definição das variáveis de 
entrada é uma das primeiras etapas no processo de desenvolvimento das redes neurais. 
Ou seja, nesta etapa são definidas as variáveis relevantes para a construção do modelo e 
suas respectivas alternativas (amplitude de cada variável).  

Esta tarefa requer uma análise criteriosa sobre o problema para minimizar ambigüidades e 
erros nos dados. Além disso, as variáveis selecionadas devem ser significativas e cobrir 
amplamente o domínio do problema; não devem cobrir apenas as operações normais ou 
rotineiras, mas também as exceções e as condições nos limites do domínio do problema. 

Desta forma, as variáveis selecionadas como relevantes para compor as variáveis de 
entrada do modelo de fragilidade ambiental utilizando RNAs são: declividade dominante, 
solos, rochas, uso da terra/cobertura vegetal e intensidade pluviométrica. 

Deve-se salientar que essas variáveis relacionadas à questão da fragilidade ambiental 
atuam de forma interativa e, portanto, não devem ser analisadas isoladamente, deve ser 
levada em consideração a sinergia entre elas. A seguir é descrito o papel que cada uma 
destas variáveis exerce na definição do grau de fragilidade. 

7.1.1 - Relevo 

Os estudos do relevo contribuem para a compreensão das interações 
morfogênese/pedogênese do que depende a estabilidade e vulnerabilidade dos sistemas 
ambientais. 

A influência do relevo no processo de estabilidade e vulnerabilidade é conseqüência de 
sua morfologia que se subdivide em morfografia, aspectos descritivos do terreno como 
sua aparência; e em morfometria, aspectos quantitativos do relevo como altitude, 
amplitude altimétrica, intensidade de dissecação pela drenagem e declividade. 

A declividade é a informação básica de topografia utilizada nas metodologias de 
identificação de áreas potenciais aos processos de erosão e escorregamento de encostas, 
e nos sistemas de avaliação do planejamento de uso da terra.  

Dada a importância deste critério na avaliação da vulnerabilidade do relevo, adotou-se a 
declividade como uma das variáveis a serem avaliadas pelo novo modelo metodológico 
baseado em redes neurais artificiais. 

O termo declividade refere-se à inclinação do relevo em relação ao horizonte. A 
declividade guarda relação direta com a velocidade de transformação da energia 
potencial em energia cinética e, portanto, com a velocidade das massas de água em 
movimento responsáveis pelo escoamento. Quanto maior a declividade mais 
rapidamente a energia potencial das águas pluviais transforma-se em energia cinética e 
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maior é, também, a velocidade das massas de água e sua capacidade de transporte, 
responsáveis pela erosão que esculpe as formas de relevo. 

A declividade entre dois pontos do terreno é medida pela inclinação da reta que os une 
em relação ao plano horizontal. Pode ser obtida, em termos de porcentagem, 
diretamente sobre as cartas topográficas pela relação entre a distância vertical e a 
distância horizontal entre os dois pontos. Também pode ser obtida através de medidas 
tomadas com um ábaco (De BIASI, 1992) nas cartas topográficas, ou de forma 
automatizada, a partir de dados de altimetria introduzidos em um sistema computacional 
como, por exemplo, ArcView, IDRISI, SPRING, etc. 

As classes de declividade adotadas neste trabalho seguiram os intervalos descritos por 
Ross (1994), os quais são utilizados internacionalmente nos mapeamentos dos tipos de 
solos, normatizados e aplicados no Brasil pela EMBRAPA, IBGE, RADAMBRASIL e outros. 
Estas classes foram adotadas por serem compatíveis para análise dinâmica do relevo e, 
também, por possibilitarem a identificação das áreas de maior ou menor risco de erosão, 
de acordo com a característica de fragilidade potencial que são inerentes a cada classe de 
declividade. 

As classes de declividades adotadas foram: 

 < que 3% 

 De 3 a 6%  

 De 6 a 12% 

 De 12 a 20%  

 De 20 a 30%  

 De 30 a 50% 

 > que 50% 

Para cada uma das unidades de relevo foram calculadas as declividades dominantes, ou 
seja, foram adotados os valores de declividade predominantes, em termos de área, nestas 
unidades homogêneas. 

7.1.2 - Solos 

O solo representa uma tênue camada superficial da crosta terrestre e possui uma 
complexa estrutura composta de partículas de rochas em diferentes estágios de 
desagregação, água e substâncias químicas em dissolução, ar, organismos vivos e matéria 
orgânica em diferentes fases de decomposição. 

O solo também pode ser definido, segundo Lepsch (2002), como a coleção de corpos 
naturais dinâmicos, que contém matéria viva, e é resultante da ação do clima e da 
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biosfera sobre a rocha, cuja transformação em solo se realiza durante certo tempo e é 
influenciada pelo tipo de relevo.  

A maior parte dos nutrientes existentes no solo origina-se dos minerais que constituem as 
rochas.  

A formação dos solos decorre de atividades destrutivas de intemperismo físico e químico, 
e forças biológicas construtivas. Concomitantemente a formação do solo, ocorre a erosão 
deste solo com a remoção de suas partículas pela atuação de forças exógenas, 
principalmente pela ação da água e do vento.  

A causa fundamental da erosão hídrica, seja ela laminar, em sulcos ou ravinas é a ação da 
chuva sobre o solo. A chuva é o agente ativo da erosão e o solo é o agente passivo. O 
termo erodibilidade refere-se à capacidade de um determinado solo resistir à erosão. A 
erodibilidade de um solo é função das condições internas ou intrínsecas deste solo, como 
sua composição mineralógica e granulométrica e características físicas e químicas, e das 
suas condições externas ou atributos da superfície do solo, relacionadas ao manejo. 

De acordo com Bertoni & Lombardi Neto (1999), as diferenças relacionadas às 
propriedades do solo permitem que alguns solos sejam mais erodidos que outros ainda 
que variáveis como chuva, declividade, cobertura vegetal e práticas de manejo sejam as 
mesmas. As propriedades do solo que influenciam na erodibilidade são aquelas que 
afetam a infiltração, a permeabilidade, a capacidade total de armazenamento de água e 
aquelas que resistem às forças de dispersão, salpico, abrasão e transporte pelo 
escoamento. 

Desta forma, as características do solo é que definem sua maior ou menor 
susceptibilidade aos processos erosivos, daí a importância desta variável para estabelecer 
a fragilidade do ambiente. 

Dada a importância dos tipos de solos frente aos processos erosivos, esse critério foi 
adotado como uma das variáveis a serem ponderadas pelo novo modelo metodológico 
baseado em redes neurais artificiais. 

Diante do exposto foram considerados os vários tipos de solos presentes nas áreas-teste 1 
e 2 para efeito de avaliação deste critério conforme sua fragilidade. Os solos avaliados 
foram: 
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 Argissolos Vermelho-amarelos 

 Cambissolos 

 Gleissolos Melânicos 

 Latossolos  

 Neossolos Litólicos 

 Nitossolos 

7.1.3 - Rochas 

A participação da Geologia para a análise e definição morfodinâmica compreende as 
informações relativas a litologia e suas características estruturais. O tipo de rocha define a 
permeabilização e, portanto, o tipo de drenagem e textura, além da resistência ao 
intemperismo. A presença de fraturas (tectônicas ou resultantes de alívio de pressão) 
apresenta importantes pontos de descontinuidade e menor resistência, constituindo-se 
em caminhos preferenciais à erosão.  

A resistência à erosão das rochas é conseqüência do seu grau de coesão, ou seja, da 
intensidade da ligação entre os minerais ou partículas que as constituem.  Desta forma, o 
grau de coesão das rochas é que define sua maior ou menor fragilidade frente aos 
processos erosivos.  

Diante da importância desta variável na avaliação da vulnerabilidade à erosão, esse 
critério foi adotado como um dos parâmetros a serem avaliados pelo novo modelo 
metodológico baseado em RNAs. 

Para a ponderação desta variável foram considerados todos os tipos de rochas presentes 
nas duas áreas-teste em função dos seus diferentes graus de coesão.  

As rochas avaliadas foram: 

 Arenitos Quartzosos 

 Biotita-xisto 

 Folhelhos 

 Fonolitos 

 Migmatitos 

 Sedimentos inconsolidados 
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7.1.4 - Cobertura Vegetal/ Uso da Terra 

O uso e ocupação das terras é um tema que retrata as atividades humanas que podem 
significar pressão ou impacto sobre os elementos naturais. É um elo de ligação importante 
entre as informações ambientais e socioeconômicas. O mapeamento do uso atual da 
terra expressa a distribuição das atividades no espaço, e portanto, tem como objetivo 
identificar, quantificar e descrever os padrões de uso e ocupação atual do território. 

Este variável consiste na obtenção de informações sobre o modo como o espaço está 
sendo alterado pelo homem, ou ainda, como se caracteriza a cobertura vegetal original.  

A expressão “uso da terra” pode ser compreendida como a forma pela qual o espaço está 
sendo ocupado pelo homem, enquanto que o termo “cobertura vegetal” refere-se a todo 
o seu revestimento natural. 

A cobertura vegetal representa a proteção do solo contra os efeitos dos processos 
modificadores das formas de relevo (erosão), e sua participação na caracterização 
morfodinâmica está, portanto, relacionada à sua capacidade de proteção. Os efeitos da 
proteção da vegetação podem se manifestar da seguinte maneira: 

 proteção indireta contra o impacto das gotas de chuva; 

 dispersão da água, interceptando-a e evaporando-a antes que atinja o solo; 

 decomposição das raízes das plantas que, formando canalículos no solo, 
aumentam a infiltração; 

 melhoramento da estrutura do solo pela adição de matéria orgânica, aumentando 
assim sua capacidade de retenção de água; 

 diminuição da velocidade de escoamento da enxurrada pelo aumento da 
infiltração. 

Os diferentes tipos de uso tais como, agricultura, mata, pastagem, reflorestamento 
apresentam capacidades diferenciadas de proteção, oferecendo maior ou menor 
vulnerabilidade aos solos frente aos efeitos da erosão.  

Desta forma, as informações relativas à cobertura vegetal/uso da terra constituem um 
parâmetro valioso para o estabelecimento da vulnerabilidade do sistema, sendo portanto, 
adotada como uma das variáveis a serem consideradas pelo novo modelo metodológico 
baseado em RNAs. 

Para efeito de avaliação desta variável foram considerados todos os tipos de cobertura 
vegetal/uso da terra presentes nas áreas-teste, de acordo com a proteção oferecida ao 
solo, em função da densidade da cobertura vegetal. 

As classes de uso da terra/cobertura vegetal adotadas foram: 
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 Agricultura de Ciclo Curto 

 Agricultura de Ciclo Longo 

 Arroz Irrigado 

 Mata 

 Pastagem 

 Porto de Areia e Cavas 

 Silvicultura 

7.1.5 – Intensidade Pluviométrica 

As chuvas são de fundamental importância para a análise da fragilidade em função da sua 
ação direta na dinâmica do sistema ambiental. A ação das chuvas, principalmente 
quando concentradas em pequenos períodos, é um importante elemento modificador 
por regular e ativar todos os processos morfodinâmicos contribuindo diretamente para 
acelerar os processos erosivos. 

Desta forma, os dados pluviométricos são essenciais na caracterização morfodinâmica da 
paisagem revelando entre outros aspectos, por exemplo, o período de maior 
potencialidade erosiva das chuvas. 

As principais características físicas das chuvas envolvidas nos processos erosivos são: a 
pluviosidade total, a intensidade pluviométrica e a distribuição sazonal. Dentre as três 
características, a intensidade pluviométrica destaca-se, pois representa uma relação entre 
as outras duas características. 

A intensidade pluviométrica representa a quantidade de chuva precipitada em um 
intervalo de tempo. Configura-se como o parâmetro determinante da vulnerabilidade 
climática, assim, maior quantidade de chuva precipitada em períodos reduzidos de 
tempo, converterá em alta intensidade pluviométrica e, conseqüentemente, em altos 
índices de vulnerabilidade climática. 

Baseado na importância da intensidade pluviométrica esse parâmetro foi adotado como 
uma das variáveis a serem avaliadas pelo novo modelo metodológico com base em RNAs. 

Os dados de pluviosidade referentes as duas áreas-teste obtidos junto ao DAEE foram 
transformados em intensidade pluviométrica. Ou seja, o valor da intensidade 
pluviométrica foi calculado dividindo-se o valor da pluviosidade média anual (em mm) 
pela duração do período chuvoso (nº de meses).  

Os valores de intensidade pluviométrica podem ser considerados representantes da 
erosividade da chuva, sendo assim, pode-se dizer que quanto maiores os valores da 
intensidade pluviométrica, maior é a erosividade da chuva.   
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A seguir são apresentados os intervalos da intensidade pluviométrica utilizados neste 
trabalho:  

 < que 150 mm/mês 

 De 150 a 200 mm/mês 

 De 200 a 250 mm/mês 

 De 250 a 300 mm/mês 

 > que 300 mm/mês 

Estas faixas foram propostas a partir da distribuição linear dos valores contidos entre os 
intervalos possíveis de intensidade pluviométrica para as duas áreas-teste.  

Deve-se enfatizar que estes mesmos intervalos podem ser aplicados a outras áreas em 
que as características climatológicas sejam semelhantes às encontradas nas áreas-teste em 
questão.  

7.2 – IMPLEMENTAÇÃO DO SOFTWARE DE ELABORAÇÃO DE MODELOS 

Conforme apresentado anteriormente, propõe-se nesta pesquisa utilizar redes neurais 
artificiais na elaboração dos modelos de fragilidade ambiental, já que a RNA treinada 
com conhecimentos extraídos a partir de simulações (realizadas através de um programa 
de pesquisa) de processos de escolha, reconhece e assimila os padrões de decisão 
adotados pelos especialistas consultados.  

Visando obter um conjunto de treinamento a ser aplicado na RNA foram utilizados alguns 
programas desenvolvidos para uma pesquisa junto aos entrevistados (especialistas). Estes 
programas serviram como ferramentas para atribuir uma escala às notas das alternativas e 
aos pesos de cada variável, conforme critérios de avaliação de cada entrevistado. 

Para aplicação destas simulações foram utilizados os programas desenvolvidos por 
Emiliano de Castro, mestre em engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica da 
Universidade de São Paulo, onde foram apresentadas aos especialistas todas as 
combinações de valores (dois a dois) das alternativas frente as variáveis em estudo. Em 
cada combinação, o especialista foi requisitado a efetuar uma avaliação comparativa. 
Para escalonar as alternativas na avaliação global foi adotado o mesmo procedimento. Ao 
resultado dessas comparações foi aplicado o método de Saaty, conforme apresentado em 
Castro (1998) para se obter uma escala numérica (normalizada). 

Estes programas desenvolvidos e implementados por Castro apresentam uma interface de 
operação simples e intuitiva baseada em elementos puramente visuais. Através desta 
interface os entrevistados devem posicionar um ponteiro ao longo de uma barra 
horizontal, a qual possui três marcações: o extremo esquerdo, extremo direito e o centro, 
conforme apresentado nas figuras 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4.  
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O sistema de avaliação implementado nestes programas baseia-se em simulações onde os 
entrevistados devem indicar através da posição do ponteiro a sua avaliação comparativa 
de fragilidade entre as variáveis ou cenários apresentados. A posição do ponteiro deve 
sempre ser direcionada para o lado da alternativa ou do cenário mais frágil. 

Este procedimento permite que a RNA realize sucessivas comparações para determinar 
uma espécie de ranking entre os elementos avaliados.  

A seguir são apresentados estes programas que foram adaptados para esta pesquisa junto 
aos especialistas convidados. 

7.2.1 – Programas Desenvolvidos 

Como ferramenta para atribuir uma escala às notas das alternativas de cada variável e aos 
pesos entre as variáveis, foi utilizado um conjunto de programas adaptado para uma 
pesquisa junto aos entrevistados. 

Foram desenvolvidos três diferentes programas, os quais têm por objetivo captar dados 
dos entrevistados através de simulações para então serem utilizados no treinamento da 
RNA. Os programas são: 

 Pesquisa de Calibração; 

 Pesquisa de Escalonamento de Cada Variável; 

 Pesquisa de Avaliação de Cenários. 

Pesquisa de Calibração 

Este programa tem como finalidade familiarizar e treinar os entrevistados a utilizar o 
sistema de avaliação implementado. 

Inicialmente foi apresentado aos especialistas um mapa do estado norte-americano da 
Califórnia com a localização de seis cidades: Eureka, Fresno, Los Angeles, Santa Bárbara, 
Santa Cruz e São Francisco, sendo que Los Angeles é apresentada no mapa em destaque. 

O objetivo deste teste é verificar a capacidade de avaliação visual de distâncias do 
entrevistado. As cidades são apresentadas emparelhadas, duas a duas, em todas as 
combinações possíveis. Sendo assim, foram apresentadas 10 situações onde foram 
requisitadas aos especialistas avaliações comparativas das distâncias sempre entre duas 
cidades em relação ao município de Los Angeles. Para esta avaliação o entrevistado é 
requisitado a posicionar um ponteiro ao longo de uma barra horizontal, na direção do 
município mais distante de Los Angeles mantendo sempre uma proporcionalidade entre 
as distâncias dos dois municípios que estão sendo avaliados.  

A regra desta avaliação é a seguinte: o ponteiro sempre deve ser posicionado na direção 
da cidade mais distante de Los Angeles. No exemplo apresentado na Figura 7.1 estão 
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sendo comparadas as cidades de Eureka e Fresno. O ponteiro está posicionado do lado 
esquerdo da barra, indicando que o entrevistado julgou a cidade de Eureka mais distante 
de Los Angeles que Fresno. A posição polarizada do ponteiro (próximo ao extremo 
esquerdo) demonstra neste julgamento que Eureka está muito mais distante de Los 
Angeles que Fresno. 

 
Figura 7.1 – Exemplo de avaliação comparativa da Pesquisa de Calibração 

O lado para o qual ponteiro foi deslocado indica a cidade mais distante, enquanto que a 
distância do ponteiro em relação ao centro da barra indica o quanto uma cidade é mais 
distante que a outra. Este livre posicionamento dá margem a uma certa quantificação 
semântica (pouco distante, moderadamente distante, extremamente distante, etc.) 

Após receber todas as avaliações comparativas possíveis, o software calcula a “escala” 
indicada pelo entrevistado, apresentando-a por meio de notas normalizadas. 

O programa apresenta então uma comparação entre a escala estimada (pelo entrevistado) 
e a escala real (ambas normalizadas), conforme apresentado na Figura 7.2. 
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Figura 7.2 – Exemplo de resultado da Pesquisa de Calibração 

Além desta comparação o programa apresenta também dois importantes parâmetros 
fornecidos pela pesquisa: 

Fator de Compensação (z) 

Indica quanto o entrevistado foi econômico ou exagerado ao deslocar a barra. É natural 
que as pessoas não relacionem necessariamente as mesmas expressões semânticas, como 
por exemplo, pouco mais distante, ao mesmo ponto na barra horizontal, no caso, distante 
20% do centro. O que não acarreta absolutamente nenhum problema, no entanto, é 
importante que este fator seja conhecido para corrigir (padronizar) suas futuras avaliações 
quando comparadas com as de outro entrevistado.  

 

Erro Quadrático Médio (EQM) 

É uma medida de quão bem o entrevistado avaliou as distâncias relativas.  

Um erro significativo indica que o entrevistado, provavelmente, não entendeu alguma 
regra do teste, e neste caso ele é instruído novamente, e refaz o teste. Os erros mais 
freqüentes situam-se na faixa dos 2% a 8%, sendo tolerados até 12%. 

É comum que se imagine que este erro indique quem é bom ou mal avaliador. O fato é 
que além da familiaridade com o método de avaliação adotado, entra no erro também a 
capacidade de avaliação visual de pequenas distâncias (já que as cidades estão 
representadas por pequenos pontos na tela do computador). E nada indica que exista 
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alguma correlação entre avaliar visualmente bem pequenas distâncias e avaliar bem a 
influência que os solos exercem na fragilidade do sistema, por exemplo.  

Esta primeira avaliação, Pesquisa de Calibração, objetiva calibrar o programa de acordo 
com o padrão de avaliação de cada especialista. 

7.3.2 – Pesquisa de Escalonamento de Variáveis 

Depois da calibração do programa, ou seja, da assimilação do modo de avaliação de cada 
entrevistado, começa a aquisição dos dados referente à fragilidade ambiental.  

Neste programa é feita uma pesquisa de avaliação semelhante à de Calibração com a 
diferença de que nesta etapa, o entrevistado já familiarizado com o método, avalia o 
conjunto de valores de cada critério referente à fragilidade para obter o que foi 
denominado neste trabalho como “escalonamento” de variáveis. 

Nesta segunda etapa são apresentadas aos especialistas as cinco variáveis selecionadas 
(declividade dominante, solos, uso da terra/cobertura vegetal, rochas e intensidade 
pluviométrica) e suas respectivas alternativas. Estas variáveis são apresentadas 
individualmente onde é requisitado ao especialista indicar, por exemplo, qual tipo de 
solo é mais frágil, Latossolo ou Cambissolo. Para cada uma das variáveis são apresentadas 
todas as combinações possíveis onde na comparação duas a duas é preciso apontar qual 
dos itens apresentados é mais frágil e o quanto ele é mais frágil. 

No exemplo apresentado na Figura 7.3, o entrevistado está avaliando uma das 15 
simulações possíveis entre as seis alternativas de solos. Assim que finalizados os testes 
relativos à variável solo o programa prosseguirá a pesquisa da variável subseqüente 
(intensidade pluviométrica, uso da terra/cobertura vegetal, etc). 



 111

 

Figura 7.3 – Avaliação comparativa da variável solo  

Estes testes irão fornecer as informações necessárias para que a RNA tente capturar o 
padrão de avaliação adotado, e então, calcular a “hierarquização” deste entrevistado 
quanto às alternativas de cada um dos critérios avaliados (solo, declividade dominante, 
rocha, intensidade pluviométrica e uso da terra/cobertura vegetal). 

7.3.3 - Pesquisa de Avaliação de Cenários. 

Nesta etapa os especialistas ao invés de comparar apenas as variáveis individualmente são 
requisitados a efetuar comparações mais complexas onde são apresentadas 
simultaneamente todas as variáveis. Em cada uma destas simulações são apresentados 
dois diferentes cenários para serem comparados quanto aos seus graus de fragilidade. 

Na Figura 7.4 o entrevistado está comparando dois cenários hipotéticos quanto às cinco 
variáveis selecionadas para a avaliação da fragilidade ambiental. 
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Figura 7.4– Avaliação comparativa de dois cenários hipotéticos 

As informações obtidas através deste programa de “Pesquisa de Avaliação de Cenários” 
são fundamentais para que a RNA possa determinar o ranking do grau de influência 
(peso) de cada variável frente aos processos erosivos, adotado pelo entrevistado. Este 
ranking mostra um escalonamento das variáveis segundo suas interferências, com maiores 
ou menores intensidades, na vulnerabilidade do sistema. 

Foram apresentadas aos especialistas um total de 362 comparações. Deste total 10 
correspondem a 1ª etapa, a calibração do programa; 82 são referentes a 2ª etapa onde 
são comparadas as variáveis individualmente; e 270 correspondem a 3ª etapa 
responsável pelas comparações de cenários. 

Foram necessárias muitas comparações para compor a base de dados a ser fornecida à 
RNA. Em redes neurais artificiais um dos itens que mais influenciam na obtenção de 
melhores resultados é a quantidade de dados disponíveis. Quanto maior a quantidade de 
dados, mais situações serão “absorvidas” pela estrutura da rede aumentando assim sua 
capacidade de generalização. 

7.2.1 – As Comparações (Simulações) e os Especialistas 

As informações obtidas das comparações são fundamentais para o processo de 
treinamento das RNAs. Dado o grau de importância dessa etapa, foram convidados a 
colaborar na realização destas simulações alguns professores (especialistas) em diferentes 
áreas ligadas aos estudos da fragilidade ambiental. Sem essa valiosa colaboração, 
certamente esse trabalho não teria credibilidade. 
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Foram então convidados seis especialistas para participarem desta etapa do trabalho. Os 
especialistas foram requisitados a fazer várias avaliações comparativas da fragilidade 
sempre entre duas alternativas ou cenários. Estas informações extraídas das simulações 
foram responsáveis pela base de dados aplicada no treinamento das RNAs para o 
reconhecimento do padrão de avaliação de cada especialista.  

Entende-se por especialistas, as pessoas que têm conhecimento sobre um domínio 
particular, entendem os problemas dentro desse domínio e têm habilidade para resolvê-
los. Esses especialistas possuem o conhecimento público, aquele que inclui informações 
amplamente conhecidas e geralmente publicadas, disponíveis dentro do domínio, mas 
possuem também o conhecimento que não é encontrado em literatura publicada, aquele 
que é formado por regras práticas e experiências. Esse conhecimento os torna capazes de 
fazer suposições, reconhecerem problemas e lidar efetivamente com erros ou dados 
incompletos. Elucidar e reproduzir tal conhecimento, ou seja, reconhecer o padrão de 
avaliação dos especialistas é a tarefa central das RNAs. 

Colaboraram para o desenvolvimento e resultados desta pesquisa os seguintes 
especialistas: 
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Quadro 7.1 - Identificação dos especialistas consultados 
 

Especialista Função Área de Atuação 

Dr. Ailton Luchiari Geógrafo, professor da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da 

Universidade de São Paulo 

Geoprocessamento, sensoriamento 

remoto, cartografia e erosão dos solos 

Dra. Déborah de 

Oliveira 

Géografa, professora da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciencias Humanas da 

Universidade de São Paulo 

Pedologia e geomorfologia  

Dr. Edison Crepani Geólogo, pesquisador do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE 

Sensoriamento remoto, geologia e 

planejamento ambiental  

Dr. Emerson 

Galvani 

Geógrafo, professor da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo 

Climatologia, climatologia geográfica e 

agrometeorologia 

Dr. Jurandyr 

Luciano Sanches 

Ross 

Geógrafo, professor da Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo 

Geomorfologia, cartografia 

geomorfológica e planejamento 

ambiental  

Ms. Marisa de 

Souto Matos Fierz 

Geógrafa, técnica especialista do 

Laboratório de Geomorfologia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas da Universidade de São Paulo 

e professora da Fundação Santo André 

Geomorfologia, geomorfologia 

aplicada ao planejamento 

ambiental, geoprocessamento, 

sensoriamento remoto e recursos 

naturais 

Organização: Christiane Spörl 

 

Os especialistas antes de começarem a responder as simulações receberam algumas 
instruções e um pequeno texto explicativo sobre os procedimentos necessários para a 
utilização dos programas apresentados. Este texto explicativo é apresentado no Anexo I.  

 

7.3 – RECONHECIMENTO DE PADRÕES – REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Os resultados das comparações realizadas pelos especialistas durante a aplicação dos três 
programas apresentados (Pesquisa de Calibração, Pesquisa de Escalonamento de 
Variáveis e Pesquisa de Avaliação de Cenários) geraram uma base de dados, a qual foi 
aplicada no treinamento da RNA. 

http://www.inpe.br/
http://www.inpe.br/
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O objetivo deste treinamento é alimentar a rede com exemplos para esta seja capaz de 
assimilar estas informações. Se houver uma coerência na avaliação realizada pelo 
especialista para responder a cada comparação, então a rede poderá assimilar qual foi o 
padrão utilizado, e será capaz de reconhecer este padrão de avaliação. Com estes 
padrões reconhecidos as RNAs podem então fornecer respostas para situações em que 
seja requerida a análise da fragilidade ambiental. 

A seguir são descritas as características da RNA utilizada neste trabalho para reconhecer o 
padrão de avaliação de cada especialista. 

7.3.1 – As Redes Neurais Artificiais (RNAs) 

O mecanismo utilizado para o reconhecimento de padrões de avaliação é constituído por 
um software que emula uma rede neural artificial (RNA). 

Redes neurais artificiais constituem uma técnica de Inteligência Artificial (IA) que tenta 
emular em máquinas (computadores) o mecanismo de decomposição paralela de 
informações, como ocorre no cérebro humano, de uma maneira simplificada, possuindo 
a capacidade de aprender por meio de exemplos e de generalizar a informação 
aprendida. 

A RNA é capaz de reconhecer padrões, extrair regularidades e detectar relações em um 
conjunto de dados aparentemente desconexos. Além disso, ela apresenta habilidade de 
lidar com dados ruidosos, incompletos ou imprecisos, e de prever sistemas não lineares, o 
que torna a sua aplicação na análise ambiental bastante eficiente. 

A utilização das RNAs passa inicialmente por uma fase de aprendizagem, onde um 
conjunto de exemplos é apresentado para a rede, que extrai automaticamente as 
características necessárias para representar a informação fornecida. Essas características 
são utilizadas posteriormente para gerar respostas para o problema em questão. 

Os elementos de processamento das RNAs são os neurônios artificiais, que inspirados nos 
seus correspondentes biológicos, possuem um conjunto de características familiares como 
entradas, forças sinápticas, potencial de ativação e saídas. 

As RNAs são compostas por várias unidades de processamento, cujo funcionamento é 
bastante simples. Essas unidades, geralmente são conectadas por canais de comunicação 
que estão associados a determinado peso.  

Para identificar os padrões do objeto de estudo as RNAs baseiam-se no ajuste dos pesos 
entre as conexões para ponderar as entradas em cada neurônio. As condições de controle 
utilizadas para o ajuste dos pesos estão intrinsecamente relacionadas à gama de dados 
que serão utilizados. O ajuste dos pesos é denominado como o aprendizado da rede. 

Através deste mecanismo de aprendizado conhecido por retropropagação 
(backpropagation) a rede neural ajusta seus ganhos intrínsecos de maneira iterativa. Esses 
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ganhos são continuamente refinados até que a rede atinja uma configuração que melhor 
se enquadre dentro da lógica de avaliação utilizada pelos especialistas consultados. 

As redes neurais possuem algumas vantagens que as tornam adequadas ao 
reconhecimento de padrões e à classificação de dados espaciais, entre as quais se 
destacam: 

Complexidade do modelo  

As RNAs têm a capacidade de lidar facilmente com um significativo número de variáveis, 
algumas das quais produzindo efeitos pouco perceptíveis no resultado final. Mas o efeito 
agregado dessas variáveis de entrada consiste num modelo que se revela, 
freqüentemente, mais acurado para problemas complexos do que qualquer modelo 
estatístico que possa ser formulado. 

Extração de padrões 

Apresentam a habilidade em extrair padrões ocultos em conjuntos de dados que podem 
ser imperceptíveis aos humanos e às técnicas estatísticas tradicionais.  

Desconhecimento dos fatores relevantes 

Tem a capacidade de analisar dados sem nenhum conhecimento prévio. Numa 
abordagem estatística seria indispensável que se conhecesse, a priori, quais fatores 
buscam-se correlacionar. Uma grande vantagem das RNAs é que são capazes de 
determinar quais dados são relevantes e quais não o são.  Os dados irrelevantes têm suas 
forças de conexão (pesos sinápticos) fortemente reduzidas, o que anula os seus efeitos. 

Alta tolerância a ruídos 

As RNAs apresentam a possibilidade de trabalhar com dados ruidosos. Apesar do 
expressivo número de variáveis de entrada, ruído nos dados não é um problema tão sério 
para a RNA. A capacidade de aproximar um padrão acaba por considerar o 
comportamento médio da dinâmica dos dados, conseqüentemente, anulando o efeito do 
ruído (que é essencialmente aleatório). 

Para a implementação de um modelo baseado em RNAs são necessárias as seguintes 
etapas: 

 definição do problema; 

 coleta dos dados de treinamento; 

 separar em conjunto de treinamento e verificação; 

 configuração da rede; 

 treinamento da rede; 
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 verificação da rede; 

 e validação da rede; 

A implementação de um modelo ou projeto que utilize as redes neurais artificiais (RNAs) 
pode ser realizada de duas formas: 

 Pode-se implementar o próprio programa desenvolvendo-o especificamente para 
o problema em questão, desde que o interessado tenha um bom conhecimento 
em desenvolvimento de software; 

 Pode-se utilizar os pacotes de sistemas simuladores de redes neurais comerciais ou 
de domínio público, assim como SNNS (Stuttgart Neural Net Simulator), LVQ 
(Learning Vector Quantization), Hyperplane Animator, RCS (Rochester 
Connectionist Simulator), Easy NN-plus, etc. Estes simuladores simplificam a 
modelagem das RNAs. 

Para atender ao objetivo deste trabalho a solução adotada foi a implementação de um 
software de elaboração de modelos com base na metodologia proposta por Castro 
(1998). Este software foi adaptado e implementado para a aplicação na análise da 
fragilidade ambiental. As RNAs foram treinadas a partir de um conjunto de dados 
provenientes das simulações de processos de escolha aplicadas a seis especialistas 
consultados.  

É importante salientar que existem diferentes tipos de redes neurais artificiais e que cada 
uma possui suas características próprias quanto à forma de representar e de adquirir 
conhecimentos.  

A escolha da RNA depende do tipo do problema. A seguir são apresentados os atributos 
da RNA utilizados para o reconhecimento do padrão de avaliação, na questão da 
fragilidade ambiental, adotado pelos especialistas consultados. 

7.3.2 – Configuração da Rede Neural Artificial 

Os atributos básicos de uma rede neural podem ser divididos em duas categorias: 
arquitetura e neurodinâmica. 

A arquitetura define a estrutura da rede, ou seja, o número de neurônios artificiais na 
rede, sua disposição em camadas e sua interconectividade. 

A neurodinâmica consiste das propriedades funcionais da rede, ou seja, o método através 
do qual a rede aprende, recorda, associa e continuamente compara nova informação 
com a base de conhecimento já adquirida, como classifica novas informações e como cria 
novas classificações se necessário. 

A rede neural implementada neste trabalho apresenta a seguinte arquitetura e 
neurodinâmica: 
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Arquitetura da Rede 

A forma como os neurônios são organizados numa rede neural é denominada topologia 
ou arquitetura da rede. Essa arquitetura irá afetar o desempenho da rede, bem como, as 
aplicações para as quais ela é desejada e sua estrutura está intimamente ligada ao 
algoritmo de aprendizado utilizado para seu treinamento. 

A arquitetura da RNA utilizada neste trabalho pode ser descrita como uma rede de três 
camadas, com a seguinte composição, conforme apresentada na Figura 7.5: 

 5 neurônios na camada de entrada; 

 3 neurônios na camada oculta;  

 1 neurônio na camada de saída. 

 

Figura 7.5 – Arquitetura da RNA treinada  

 

 Camada de Entrada: responsável pela distribuição da informação para as camadas 
intermediárias recebida do meio externo. É onde os padrões são apresentados à 
rede;  

 Camadas Ocultas ou Intermediárias: onde ocorre a maior parte do 
processamento, através das conexões ponderadas, podem ser consideradas como 
extratoras de características;  

 Camada de Saída: responsável pela resposta da rede, onde o resultado final é 
concluído e apresentado. Ela recebe os estímulos da camada intermediária e 
constrói o padrão de resposta. 

A definição de uma arquitetura de rede neural multicamadas implica na determinação 
prévia da dimensionalidade dos dados de entrada e dos critérios de decisão, os quais 
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especificam, respectivamente, o número de elementos de processamento (nós), as 
camadas de entrada e de saída da rede.  

O número de neurônios nas camadas de entrada e saída foi dimensionado de forma a se 
adequar às especificações dos conjuntos de treinamento. Estes conjuntos de treinamento 
têm uma única saída (a “nota” final de cada alternativa) como função de cinco variáveis 
de entrada (os critérios de decisão). 

Assim, à medida que ficou estabelecido que os critérios de decisão para obtenção do 
grau de fragilidade seria a declividade dominante, os solos, as rochas, a cobertura vegetal 
e a intensidade pluviométrica, o número de elementos de processamento na camada de 
entrada ficou dimensionado em cinco nós. E o número de unidades de saída, fixado em 
1, refere-se ao resultado final que responde pelo grau de fragilidade. 

Foram realizados testes com conjuntos de treinamento para a escolha do número de 
neurônios na camada oculta. Conforme descrito em Castro (1998), partiu-se de uma 
regra empírica a qual recomenda que o número de neurônios da camada oculta esteja 
entre o número de neurônios da camada de entrada (5) e o número de neurônios da 
camada de saída (1). Dentre os valores 2, 3 e 4 ensaiados, o melhor desempenho foi 
obtido pelas redes com 3 neurônios na camada oculta. 

Neurodinâmica 

A neurodinâmica corresponde à habilidade da RNA de aprender e com isso melhorar seu 
desempenho. A solução de um problema por meio da RNA passa primeiramente pela 
fase de aprendizado onde a rede extrai informações relevantes de padrões de informação 
apresentados gerando uma representação própria do problema. Isso é feito através de um 
processo iterativo de ajustes aplicado a seus pesos, o treinamento. O aprendizado ocorre 
quando a rede neural atinge uma solução generalizada para uma classe de problemas. 

A rede neural deve ter a capacidade de generalização, ou seja, ela deve ser capaz não 
apenas de classificar as entradas para as quais ela recebe treinamento, mas também de 
generalizar e classificar entradas que não tenham sido apresentadas. Isto é possível graças 
ao processo de aprendizado ao qual a rede é submetida. Esta propriedade permite que a 
rede encontre respostas corretas mesmo quando os dados disponíveis para as entradas 
estão incompletos ou danificados.   

Geralmente, uma rede neural produz resultados cada vez melhores à medida que existe 
uma quantidade maior de informações (dados) inseridos e disponíveis em seu processo 
de aprendizado. O conjunto de regras e procedimentos numéricos adotados para a 
obtenção de estabilidade nos parâmetros da rede neural, através de ajuste contínuo dos 
pesos das conexões que definem os procedimentos para a solução de um problema de 
aprendizado, é chamado de algoritmo de aprendizado. 

Existem muitos tipos de algoritmos de aprendizado específicos para determinados 
modelos de redes neurais e estes algoritmos diferem entre si principalmente pelo modo 
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como os pesos são modificados. Podem ser citados alguns exemplos destes algoritmos de 
aprendizado, assim como, perceptron, backpropagation, kohenen self-organizing, modelo 
Kopfield, etc. 

O método de aprendizado adotado neste trabalho para a RNA foi o algoritmo de 
retropropagação (backpropagation).  

O algoritmo de retropropagação tem sido amplamente utilizado como método de 
aprendizado em redes neurais multicamadas do tipo feedfoward. Este algoritmo 
diferencia-se dos demais por calcular os pesos durante a fase de treinamento da rede. 

Nessas redes, treinadas com o algoritmo backpropagation, cada camada tem uma função 
específica. A camada de saída recebe os estímulos da camada intermediária e constrói o 
padrão que será a resposta. As camadas intermediárias funcionam como extratoras de 
características, seus pesos são uma codificação de características apresentadas nos 
padrões de entrada e permitem que a rede crie sua própria representação do problema, 
mais rica e complexa. 

Sendo Castro (1998), durante o treinamento de uma rede é apresentado um par de 
padrões (Xk e Tk), onde Xk é o padrão de entrada e Tk o objetivo ou padrão de saída 
desejado. O padrão Xk produz uma resposta na saída de cada neurônio em cada 
camada, e assim, uma saída real Ok na camada de saída. Nessa camada a diferença entre 
a saída real e a desejada produz um sinal de erro. Esse sinal de erro depende dos valores 
dos pesos dos neurônios em cada camada. 

Esse erro é minimizado e durante esse processo novos valores para os pesos são obtidos. 
A velocidade e precisão desse processo de aprendizado, isto é, do algoritmo de 
atualização dos pesos também depende de um fator conhecido como taxa de 
aprendizado. 

Antes de iniciar um treinamento em retropropagação devem ser considerados alguns 
parâmetros e estratégias que têm como finalidade adequar o algoritmo aos conjuntos de 
treinamento e melhorar a velocidade de convergência da rede, assim como: 

 Função de Ativação 

 Taxa de Aprendizado 

 Termo de Momento 

 Coeficiente de Arrefecimento 

 Critério de Parada 

 Pesos Sinápticos Iniciais 

 Limiares (thresholds) 
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As características destes parâmetros utilizados na adequação do algoritmo aos conjuntos 
de treinamento estão descritas detalhadamente no Anexo II. 

7.3.3 – Treinamento 

As RNAs apreendem por meio de exemplos. Durante a fase de aprendizagem, o 
treinamento, a rede extrai informações relevantes de padrões de informação que lhe 
foram apresentados, isso ocorre por meio de um processo iterativo de ajustes aplicados a 
seus pesos, gerando então uma resposta ao problema em questão.  

Uma RNA é essencialmente caracterizada através da sua arquitetura, seu algoritmo de 
treinamento ou aprendizado e por sua função de ativação. Como forma de proceder ao 
treinamento das redes neurais para o desempenho da função desejada, os dados 
utilizados devem ser divididos em: 

 Amostra de treinamento: responsável pela aprendizagem da rede a partir dos 
exemplos apresentados; 

 Amostra de validação: utilizada para verificar a consistência do aprendizado da 
rede; 

 Amostra de teste: utilizada para medir os níveis de acerto da RNA, utilizando-se 
para isto, exemplos que não foram vistos anteriormente pela rede. 

As redes neurais são treinadas para aprender a partir dos dados de entrada. Assim como o 
cérebro humano, elas aprendem a partir de experiências e não através de programação. 
Por este motivo, deve-se tomar bastante cuidado com a formação do conjunto de 
treinamento. Neste trabalho, o conjunto de dados aplicado no treinamento da RNA é 
proveniente das simulações aplicadas aos especialistas a partir daqueles três programas já 
mencionados. 

A rede deve ser capaz de generalizar, mas, ao mesmo tempo, deve-se tomar cuidado 
para que não aconteça um “supertreinamento” e memorização dos dados. Se uma rede 
neural é submetida a um supertreinamento, ela perde a capacidade de reconhecer 
padrões fora do conjunto de treinamento. Para evitar esta situação deve-se ter um 
conjunto de teste com dados diferentes do conjunto de treinamento, e a rede deve ser 
capaz de classificá-los corretamente, provando assim sua flexibilidade e capacidade de 
generalização. 

Com base nestas informações, os dados obtidos através das simulações foram separados 
em dois conjuntos distintos. Parte dos dados foi aplicado no treinamento da RNA 
(conjunto de treinamento), e outra parte, na realização de testes de desempenho para 
verificar se as redes treinadas estavam realmente assimilando (reconhecendo) o padrão de 
avaliação utilizado pelo especialista. 
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Primeiramente, para definir o número de exemplos necessários a ser aplicado no 
treinamento da rede, foi previamente realizado um estudo mais aprofundado do efeito 
do número de exemplos no treinamento da RNA. 

Para definir o número de exemplos a ser utilizado no conjunto de treinamento, testou-se 
o desempenho da rede com quarenta e oitenta e oito exemplos. Verificou-se, em ambos 
os casos, que a rede treinada convergiu e que conseguiu um bom desempenho, ou seja, 
um erro em teste muito pequeno. Constando-se assim que a diferença de desempenho 
da rede com quarenta e com oitenta e oito exemplos era muito pequena. 

Desta forma, não se justifica utilizar um número muito maior de exemplos, no caso 
oitenta e oito, e dobrar o tempo a ser gasto pelos especialistas para responder um 
número muito maior de comparações, sendo que o ganho de desempenho da rede seria 
mínimo. 

Com base nesta constatação ficou então definido um conjunto de treinamento composto 
por quarenta exemplos a ser aplicado no treinamento das RNAs, e um conjunto de teste 
com dez exemplos a ser utilizado na verificação da eficácia do padrão assimilado pela 
rede após o treinamento.  

O número de exemplos utilizados no treinamento e no teste da RNA justifica o número 
de comparações aplicadas aos especialistas pelos três programas desenvolvidos para este 
trabalho.  

No treinamento os dados gerados por estas comparações realizadas pelos especialistas 
foram apresentados a RNA, repetidamente, e a cada ciclo de treinamento, os pesos 
(ganhos) sinápticos foram se ajustando até que a rede atingisse uma configuração que 
minimizasse o erro global. 

Deste modo, o treinamento foi interrompido no momento em que se observou que a 
taxa de aprendizado da rede não estava mais apresentando evolução ou o erro 
quadrático médio era menor que a tolerância indicada no arquivo de configuração de 
treinamento (0,001). 

7.3.4 – Verificação ou Teste  

Realizado o treinamento, o próximo passo foi realizar a verificação. A verificação é a fase 
em que outros dados que não fazem parte do treinamento são testados para verificar o 
desempenho do aprendizado da rede.  

Conforme já apresentado foram separados dez exemplos, gerados pelas comparações 
realizadas pelos especialistas, para compor o conjunto de teste.  

Estes dez exemplos não foram apresentados no treinamento, são exemplos que não 
foram vistos anteriormente pela rede. Portanto são aplicados neste teste para medir os 
níveis de acerto da rede, ou seja, para verificar o desempenho de aprendizado da rede. 
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8 – RESULTADOS DAS COMPARAÇÕES E DO TREINAMENTO 
DAS REDES NEURAIS ARTIFICIAIS  

Os seis especialistas convidados responderam as simulações apresentadas através dos 
programas desenvolvidos para este trabalho: Pesquisa de Calibração, Pesquisa de 
Escalonamento de Variáveis e Pesquisa de Avaliação de Cenários. 

Através destas simulações os especialistas foram requisitados a fazer várias avaliações 
comparativas sempre entre duas alternativas ou cenários. Nestas comparações o 
especialista deveria indicar qual das alternativas ou dos cenários era mais frágil/vulnerável. 

Diante das respostas dadas pelos especialistas às comparações, o programa armazenou 
uma série de informações a respeito da forma como o especialista avalia as diferentes 
variáveis frente à questão da vulnerabilidade ambiental. Se, por exemplo, a declividade 
influencia de forma mais acentuada na vulnerabilidade do sistema, ou se é a intensidade 
pluviométrica, ou os solos, etc. 

Desta forma, estas informações extraídas das comparações foram responsáveis pela base 
de dados aplicada no treinamento das RNAs. Durante o treinamento, as redes 
armazenaram vários exemplos de como o especialista “hierarquiza” ou avalia o grau de 
interferência de cada uma das variáveis (declividade dominante, solos, rochas, uso da 
terra/cobertura vegetal e intensidade pluviométrica) e suas respectivas alternativas, com 
maiores ou menores intensidades, na vulnerabilidade do sistema. 

Cada especialista forneceu um conjunto de treinamento, sendo então treinada uma rede 
para cada especialista, num total de seis redes.  

Com base nos vários exemplos utilizados neste treinamento, as RNAs se ajustaram para 
uma configuração que aproxima o padrão de avaliação de cada especialista. Todas as 
redes convergiram, apresentaram uma boa capacidade de generalização, ou seja, uma 
taxa de erro pequena, dentro do limite tolerado. 

Estas e outras informações puderam ser acompanhadas ao longo do treinamento da rede, 
pois o programa Emulador da RNA apresenta uma interface de operação bastante visual, 
projetada de forma a possibilitar o acompanhamento de todas as variáveis envolvidas na 
dinâmica de operações da RNA, assim como taxa de aprendizado, momento, tolerância, 
número de exemplos apresentados à rede e número de iterações, conforme observado 
no exemplo apresentado na Figura 8.1.  
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Figura 8.1 – Exemplo do processo de treinamento da RNA 

 

Conforme observado na Figura 8.1, a arquitetura da RNA fica exposta num diagrama 
esquemático, com círculos representando os neurônios, e linhas representando as suas 
ligações, as sinapses. As barras coloridas posicionadas sobre estas ligações representam os 
pesos (ganhos) sinápticos. Foi adotada uma convenção de verde para valores positivos e 
vermelho para negativos. 

Finalizado o treinamento da RNA foi então realizada a verificação ou teste para averiguar 
o desempenho de aprendizagem da rede.  

Para cada rede foi utilizado um conjunto de teste, não apresentado anteriormente para a 
rede, com dez exemplos para medir os níveis de acerto da rede. Foi averiguada a eficácia 
do padrão assimilado pela RNA após seu treinamento comparando o resultado que a 
rede forneceu a esse conjunto de entradas com as saídas conhecidas, ou seja, o conjunto 
de teste.  

Esta comparação entre os valores esperados e os valores calculados resultou no 
coeficiente de correlação, indicado para verificar a eficiência da rede no reconhecimento 
de padrões de avaliação dos especialistas. 

O coeficiente de correlação é a medida do grau de associação entre duas variáveis a 
partir de uma série de observações. Determina o grau de precisão do modelo. Pode 
indicar correlação positiva (r=1), negativa (r=-1) ou não associação dos dados (r=0). Na 
correlação positiva à medida que o valor calculado cresce o valor esperado também 
cresce; na correlação negativa à medida que estes valores calculados crescem, os 
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esperados, decrescem. Quanto maior o valor de “r” mais forte é a associação entre estes 
valores. No outro extremo, se r=0, sinal que não existe nenhuma associação entre os 
valores calculados e esperados. 

O Quadro 8.1 fornece um guia de como pode ser interpretado o dado numérico do 
coeficiente de correlação.  

Quadro 8.1 – Interpretação dos coeficientes de correlação 
 

Valor de “R”  

(Coeficiente de Correlação) 

Interpretação 

De 0,0 a 0,19 Correlação muito fraca 

De 0,20 a 0,39 Correlação fraca 

De 0,40 a 0,69 Correlação moderada 

De 0,70 a 0,89 Correlação forte 

De 0,90 a 1,00 Correlação muito forte 

 
Fonte: SHIMAKURA, Silvia Emiko – Laboratório de Estatística da UFPR (http://leg.ufpr.br/~shimakur/) 
Organização: Christiane Spörl 

 

Este coeficiente de correlação demonstra, em maior ou menor grau, o desempenho de 
aprendizado da rede, ou seja, a eficiência das RNAs em reconhecer o padrão de 
avaliação dos especialistas. 

No Quadro 8.2 é apresentado os coeficientes de correlação dos testes das RNAs de cada 
um dos especialista (valores esperados x valores calculados).   

Quadro 8.2 – Coeficiente de correlação dos testes das RNAs 

Especialista Coeficiente de Correlação 

Ailton 0,62 

Crepani 0,89 

Déborah 0,95 

Emerson 0,97 

Marisa 0,72 

Ross 0,88 

 
Organização: Christiane Spörl 
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Conforme observado no Quadro 8.2, verifica-se que as RNAs de todos os especialistas 
obtiveram um coeficiente de correlação satisfatório, podendo ser classificados como de 
bom à excelente desempenho (correlação de moderada a forte). 

Uma ferramenta para visualizar estes coeficientes de correlação e, conseqüentemente, a 
eficiência das redes no reconhecimento de padrões de avaliação dos especialistas foram 
os gráficos de análise de acertos. Nestes gráficos, relativos aos resultados obtidos com as 
redes treinadas, os pontos têm como abscissas os seus valores (notas dos cenários) 
esperados, e como ordenadas, os seus valores calculados. No caso de acerto total, todos 
os pontos estariam incluídos na bissetriz do gráfico (sobre a reta representada na cor 
rosa). 

A seguir são apresentados os gráficos de análise de acertos das RNAs dos seis especialistas 
consultados. 
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Gráfico 8.1 – Análise de acertos - RNA Ailton 

 



 127

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Nota Esperada

N
ot

a 
Ca

lc
ul

ad
a

 
 

Gráfico 8.2 – Análise de acertos - RNA Crepani 
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Gráfico 8.3 – Análise de acertos - RNA Déborah 
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Gráfico 8.4 – Análise de acertos - RNA Emerson 
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Gráfico 8.5 – Análise de acertos - RNA Marisa 
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Gráfico 8.6 – Análise de acertos - RNA Ross 

 

Estes gráficos permitem visualizar os níveis de acerto da rede. Apresentam um conjunto 
de pontos, os quais representam as combinações das notas esperadas e das notas 
calculadas no treinamento da RNA, para checar a existência da relação entre essas duas 
variáveis.  

A distribuição dos pontos em relação à bissetriz do gráfico indica o grau de 
compatibilidade entre as duas variáveis (valores esperados e valores calculados). Quanto 
mais próximos (alinhados) os pontos estiverem da bissetriz maior será a similaridade entre 
os valores esperados e os valores calculados pela RNA.  

Como observado nos Gráficos 8.1 à 8.6, os resultados obtidos pelo treinamento das RNAs 
dos especialistas apresentaram uma disposição bastante alinhada entre os valores 
esperados e os valores calculados, demonstrando um elevado índice de acordo entre 
essas variáveis. Estes resultados indicam que houve, em maior ou menor grau, eficiência 
das RNAs em reconhecer o padrão de avaliação de cada especialista.  

8.1 – RESULTADOS DO TREINAMENTO DAS RNAS DE CADA ESPECIALISTA 

Terminado o processo de aprendizado e de teste foram gerados os resultados finais 
simulados pelas RNAs com base no reconhecimento do padrão de avaliação de cada 
especialista. 



 130

As saídas das RNAs, ou seja, os resultados gerados pelas redes foram apresentados na 
forma de dados numéricos, os quais foram tratados estatisticamente para permitir a 
comparação destes resultados. 

Para facilitar a apresentação destes dados numéricos foram elaborados, para as áreas-
teste 1 e 2, os mapas de fragilidade/vulnerabilidade resultantes das RNAs treinadas. Desta 
forma, para cada especialista foram gerados dois mapas, conforme apresentado mais 
adiante.  

Para fins de comparação foi necessário estabelecer uma padronização destes dados a 
serem utilizados na confecção dos mapas. Foi realizado um tratamento estatístico para 
então padronizar os intervalos entre as classes, de forma que todos os mapas 
apresentassem cinco níveis de fragilidade/vulnerabilidade (relativa) em termos de áreas 
territoriais aproximadamente iguais.  

Neste contexto foi estabelecida uma classificação dos níveis de fragilidade com base no 
tratamento estatístico dos dados utilizando-se medidas separatrizes para a definição de 
um novo ranking de fragilidade relativo a cada mapa. 

Medidas separatrizes são medidas que separam ou dividem um conjunto de dados em 
partes iguais. Servem para agrupar os dados de maneira que ocorra o mesmo número de 
valores em cada classe. O nome genérico para essas medidas separatrizes é quantil.  

Um quantil é uma medida da posição relativa de uma unidade amostral em relação à 
totalidade da distribuição da qual faz parte. Leva em consideração as variáveis 
encontradas nos extremos da distribuição que costumam ser mais sensíveis na definição 
da magnitude destes indicadores. 

Desta forma, um conjunto de dados pode ser dividido em 4, 5, 10 ou 100 partes iguais, 
denominadas de quartil, quintil, decil e percentil, respectivamente. 

A vantagem na utilização de tabelas de quantis é que seus valores não são influenciados 
pela distribuição dos escores brutos e não levam em consideração a média e a 
variabilidade dos dados. Tem como objetivo facilitar a interpretação e análise da 
distribuição dos níveis de fragilidade visando a comparabilidade dos mapas temáticos 
gerados pelas RNAs de cada especialista. Pretende-se desta forma utilizar tabelas de 
quintil, ou seja, dividir os dados gerados pelos modelos em cinco grupos de forma que 
cada grupo corresponda a aproximadamente 20% das áreas territoriais de cada área-
teste. Resultando em um ranking, o qual não tem a preocupação de identificar os graus 
de fragilidade propriamente ditos, mas sim, hierarquizar as áreas em cinco grupos 
compreendendo das mais resistentes até as mais vulneráveis, em termos relativos.  

A melhor forma de calcular os quantis é classificar os dados em ordem crescente, 
estabelecer o número de grupos a serem classificados e fazer a regra de proporções.  
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No caso dos dados numéricos resultantes das saídas das RNAs, depois de ordenar (em 
ordem crescente de fragilidade) os dados gerados pela rede de cada especialista, este 
conjunto de dados foi dividido em 5 parte iguais, cada parte contendo, 
aproximadamente, 20% das áreas territoriais de cada área-teste, conforme o ranking 
apresentado a seguir:   

 Nível 1 – (20% das áreas menos frágeis) 

 Nível 2 

 Nível 3  

 Nível 4 

 Nível 5 – (20% das áreas mais frágeis) 

Para efeito de interpretação, atribuiu-se a denominação Nível 1 para as áreas menos 
frágeis reunidas no quintil inferior, Nível 2 para as áreas agrupadas no segundo quintil, e 
assim por diante, de tal forma que as áreas localizadas no quintil mais elevado foi 
atribuído Nível 5, ou seja, as áreas mais vulneráveis (daquele mapa em questão).  

A seguir são apresentados os mapas confeccionados para as duas áreas-teste avaliadas 
neste estudo com base nos dados gerados pelas RNAs treinadas pelos seis especialistas 
consultados.  
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FIGURA 8.2 - RESULTADOS RNA AILTON
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FIGURA 8.3 - RESULTADOS RNA CREPANI
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FIGURA 8.4 - RESULTADOS RNA DÉBORAH
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FIGURA 8.5 - RESULTADOS RNA EMERSON
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FIGURA 8.6 - RESULTADOS RNA MARISA
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FIGURA 8.7 - RESULTADOS RNA ROSS
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8.2 – ANÁLISE DOS DADOS E MAPAS GERADOS PELAS  RNAS DE CADA ESPECIALISTA 

Nas figuras 8.2 a 8.7 estão apresentados os mapas gerados pelas RNAs de cada 
especialista para as áreas-teste 1 e 2.  

Além das constatações realizadas com base nos mapas, os dados gerados pelas  RNAs dos 
especialistas também foram comparados estatisticamente para uma melhor avaliação das 
similaridades e divergências entre as redes. 

Para estudar a relação entre as RNAs dos seis especialistas foi utilizado o coeficiente de 
correlação de Pearson, conforme já apresentado no início deste capítulo.  

Como já dito anteriormente, este coeficiente de correlação pode indicar correlação 
positiva (r=1), negativa (r=-1) ou não associação dos dados (r=0). Na correlação positiva 
à medida que o valor gerado por uma das redes cresce da outra também cresce; na 
correlação negativa à medida que estes valores crescem, na outra, decrescem. Quanto 
maior o valor de “r” mais forte é a associação entre as redes. No outro extremo, se r=0, 
sinal que não existe nenhuma associação entre as RNAs. 

Como o foco deste trabalho não é se prender às comparações entre as redes dos seis 
especialistas, mas sim, testar a viabilidade e a confiabilidade da aplicação das redes 
neurais artificiais nos estudos da fragilidade ambiental, pode-se então ressaltar que, de 
modo geral, os resultados apresentados entre as comparações das RNAs foram bastante 
satisfatórios. Mostraram que mesmo não havendo uma unanimidade no padrão de 
avaliação dos especialistas, na maioria dos casos, a correlação entre as redes foi bastante 
elevada. Em mais de 50% das comparações o coeficiente de correlação foi maior que 
r=0,7, e em mais de 26% esse coeficiente foi superior a r=0,9, indicando uma 
associação altíssima entre as redes. 

Outras observações que puderam ser feitas em relação às RNAs dos especialistas dizem 
respeito aos resultados obtidos pelo programa de Pesquisa de Escalonamento de 
Variáveis, sendo então possível verificar a existência ou não de acordo entre os 
especialistas quanto às alternativas de cada variável.  

Estas concordâncias e divergências entre os especialistas podem ser observadas nos 
gráficos apresentados a seguir. Nestes gráficos cada coluna representa um especialista, e 
cada cor (da coluna) uma nota (normalizada) referente a ponderação dada pelo 
especialista às alternativas de cada variável. 

O Gráfico 8.7 apresenta as avaliações dos especialistas quanto às alternativas das classes 
de declividade. As classes de declividade estão representadas neste gráfico da seguinte 
forma: 
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 Vermelho - < que 3% 

 Laranja – de 3 a 6% 

 Amarelo – de 6 a 12% 

 Verde – de 12 a 20% 

 Azul claro – de 20 a 30% 

 Azul escuro – de 30 a 50% 

 Magenta - > que 50% 

 

 

Gráfico 8.7 – Representação das ponderações dadas às alternativas de declividade dominante pelos 
seis especialistas 

 

Como observado no Gráfico 8.7 houve um acordo unânime entre os especialistas na 
avaliação das ponderações dadas às setes classes de declividade dominante. Todos 
concordaram que quanto maior a declividade maior será a vulnerabilidade aos processos 
erosivos. Vale ainda ressaltar que, por se tratar de uma variável quantitativa seria natural 
que houvesse um maior acordo entre os especialistas, no entanto, também houve um 
grande acordo na proporcionalidade dos valores destas alternativas. 



 140

 

Gráfico 8.8 – Representação das ponderações dadas às alternativas de solos pelos seis especialistas 

 

Com relação a variável solo, não se pode considerar que houve acordo entre as 
avaliações dos especialistas, assim como observado no Gráfico 8.8. Neste gráfico as cores 
das colunas representam os tipos de solos avaliados pelos especialistas, apresentando a 
seguinte legenda: 

 Vermelho – Cambissolos  

 Laranja – Gleissolos melânicos  

 Amarelo – Latossolos 

 Verde – Neossolos litólico  

 Azul claro – Nitossolos  

 Azul escuro - Argissolos vermelho-amarelos 

Como apresentado no Gráfico 8.8, o único acordo total entre os especialistas foi com 
relação ao tipo de solo menos vulnerável aos processos erosivos. Todos especialistas 
concordaram que os Latossolos, dentre os solos avaliados, é o mais resistente.  

Pode-se também ressaltar que apesar de não ter havido uma unanimidade entre os 
especialistas quanto ao solo mais vulnerável, houve uma certa concordância entre os 
mais vulneráveis, os Neossolos litólicos, Cambissolos e Gleissolos melânicos. 
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O Gráfico 8.9 apresenta as avaliações dos especialistas quanto às alternativas da variável 
uso da terra/cobertura vegetal, representadas neste gráfico da seguinte forma: 

 Vermelho – Agricultura de ciclo curto 

 Laranja – Agricultura de ciclo longo 

 Amarelo – Arroz irrigado 

 Verde – Mata 

 Azul claro – Pastagem 

 Azul escuro – Porto de areia 

 Magenta – Silvicultura 

 

 

Gráfico 8.9 – Representação das ponderações dadas às alternativas de cobertura vegetal pelos seis 
especialistas 

 

Vale ressaltar que houve acordo total entre os especialistas quanto ao uso que oferece 
maior proteção aos solos, no caso, a mata.  

A silvicultura foi considerada pelos especialistas como o segundo tipo de uso que oferece 
maior proteção aos solos (tendo uma ponderação muito próxima daquela recebida pela 
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mata), exceto pela avaliação do terceiro especialista, que considerou a agricultura de 
ciclo longo menos vulnerável que a silvicultura.  

Com relação ao uso mais vulnerável, exceto pelo primeiro especialista, todos 
concordaram que áreas utilizadas como porto de areia oferecem a menor proteção aos 
solos. 

O Gráfico 8.10 apresenta as avaliações dos especialistas quanto às alternativas da variável 
intensidade pluviométrica, representadas no gráfico da seguinte forma: 

 Vermelho – < que 150 mm/mês 

 Laranja – de 150 a 200 mm/mês 

 Amarelo – de 200 a 250 mm/mês 

 Verde – de 250 a 300 mm/mês 

 Azul claro – > que 300 mm/mês 

 

 

Gráfico 8.10 – Representação das ponderações dadas às alternativas de intensidade pluviométrica 
pelos seis especialistas 

 

No caso desta variável, intensidade pluviométrica, houve um acordo unânime entre os 
especialistas quanto as ponderações dadas às cinco classes desta variável, conforme 
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exposto no Gráfico 8.10. Todos concordaram que a medida que as intensidades 
pluviométricas aumentam, as vulnerabilidades aos processos erosivos se intensificam nas 
mesmas proporções. Vale ainda destacar que na avaliação dos especialistas houve uma 
relação similar de proporcionalidade entre as alternativas. 

No Gráfico 8.11 são apresentadas as avaliações dos especialistas quanto às alternativas da 
variável rocha, sendo representadas no gráfico da seguinte forma: 

 Vermelho – Arenitos quartzosos 

 Laranja – Folhelhos 

 Amarelo – Fonólitos 

 Verde – Biotita 

 Azul claro – Migmatito 

 Azul escuro – Sedimentos inconsolidados 

 

 

Gráfico 8.11 – Representação das ponderações dadas às alternativas de rochas pelos seis especialistas 

 

No caso desta variável houve acordo total entre os especialistas quanto à rocha mais 
vulnerável, os sedimentos inconsolidados. E também quanto à rocha mais resistente, os 
migmatitos. 
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No entanto, deve-se ressaltar que ocorreu uma grande divergência de avaliações quanto 
aos seguintes tipos de rocha: arenitos quartozosos e folhelhos, representados no Gráfico 
8.11 na cor vermelho e laranja, respectivamente. 

Como observado nestes gráficos, os acordos unânimes nas avaliações dos especialistas 
ocorrem apenas naquelas variáveis que tem alternativas quantitativas, declividade 
dominante e intensidade pluviométrica. As avaliações que se baseiam em alternativas 
qualitativas apesar de não haver uma unanimidade entre os especialistas, houve em certo 
acordo entre as alternativas mais vulneráveis e as mais resistentes de cada variável.  

Também deve ser ressaltado que é possível que os especialistas possam discordar quanto 
qual é a alternativa é mais frágil dentro da escala daquela variável, mas concordar quanto 
à importância desta variável em relação às demais. 

De modo geral, tanto os resultados apresentados entre as comparações das RNAs, quanto 
entre as avaliações geradas pelo programa de Pesquisa de Escalonamento de Variáveis 
foram bastante satisfatórios. Mostraram que mesmo não havendo uma unanimidade no 
padrão de avaliação dos especialistas, na maioria dos casos, a concordância é bastante 
elevada. 
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9- COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS EXISTENTES – CREPANI 
E ROSS - E SUAS RESPECTIVAS RNAs 

O foco deste capítulo é avaliar os modelos existentes e os modelos gerados pelas redes 
neurais artificiais. No entanto, como dos especialistas consultados somente Crepani e 
Ross propuseram modelos aplicados à fragilidade ambiental, então neste momento, serão 
avaliados apenas os modelos empíricos (CREPANI et al., 2001e ROSS, 1994) e as RNAs 
treinadas com dados gerados pelos respectivos especialistas. 

Através destas comparações será possível avaliar se os especialistas Crepani e Ross 
concordam com seus próprios modelos, e se concordam entre si na questão da 
vulnerabilidade ambiental, já que, como visto anteriormente, seus modelos são bastante 
divergentes. 

Comparar os resultados dos modelos não é algo fácil a partir do momento que cada um 
destes modelos apresenta formas distintas para demonstrar os pontos de corte dos graus 
de fragilidade, ou seja, os intervalos entre as classes são determinados de formas 
diferenciadas. Estas diferenças influenciam nos resultados. O uso de diferentes pontos de 
corte induz em diferentes interpretações para os mesmos dados. 

Os modelos de fragilidade ambiental propostos por Crepani et al. (2001) e por Ross 
(1994), como já foram vistos anteriormente, apresentam divergências nos seus 
procedimentos técnico-operacionais para classificar as áreas em seus diferentes níveis de 
vulnerabilidade, conseqüentemente, apresentam diferentes pontos de corte. 

No modelo proposto por Crepani et al. (op. cit.) a classificação da fragilidade é obtida 
através das informações provenientes de cada tema avaliado (índices de dissecação do 
relevo, solos, rochas, cobertura vegetal/uso da terra e intensidade pluviométrica). Cada 
UTB (Unidade Territorial Básica) recebe um valor final resultante da média aritmética dos 
valores individuais, representando a posição da unidade dentro da escala de 
vulnerabilidade. 

Conforme apresentado no Quadro 9.1 verifica-se que neste modelo o método proposto 
para o ponto de corte dos graus de fragilidade se dá em intervalos iguais. Ou seja, os 
valores máximos e mínimos são divididos pelo número de classes, ou seja, cinco 
intervalos de classes. 
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Quadro 9.1 - Graus de vulnerabilidade/estabilidade 
 

Grau de Fragilidade Intervalo de Classe 

Muita Baixa 1,0 – 1,4 

Baixa 1,4 – 1,8 

Média 1,8 – 2,2 

Forte 2,2 – 2,6 

Muito Forte 2,6 – 3,0 

Fonte: Adaptado de CREPANI et al. (1996) 
Organização: Christiane Spörl 

 

No modelo proposto por Ross (1994) a classificação dos graus de fragilidade é 
estabelecida através do agrupamento dos índices das variáveis (índices de dissecação do 
relevo, solos, cobertura vegetal e pluviosidade), adotando o relevo como principal 
variável, o 1º dígito do agrupamento. Cada variável é avaliada quanto a sua 
vulnerabilidade recebendo uma nota de 1 a 5. Desta forma, a fragilidade é resultante da 
composição das notas obtidas pelas quatro variáveis, ou seja, é expressa por um código 
de quatro algarismos, assim como, 1111 todas as variáveis estáveis (fragilidade muito 
baixa) ou 5555 todas as variáveis desfavoráveis (fragilidade muito alta). 

As diferentes formas utilizadas para definir o ponto de corte dos níveis de fragilidade 
ambiental utilizados pelos modelos estudados dificultam a comparabilidade destes 
modelos. 

Para uma correta interpretação dos resultados apresentados pelos modelos de fragilidade 
ambiental é necessário ter uma base para comparação, ou seja, utilizar o mesmo critério 
de avaliação para todos. 

Desta forma, para fins comparativos dos resultados apresentados pelos modelos em 
questão procurou-se padronizar as informações relativas aos pontos de corte dos graus de 
fragilidade. Ou seja, ao invés de analisar as áreas em muito baixa, baixa, média, alta e 
muito alta fragilidade, estabeleceu-se um novo ranking para os níveis de fragilidade com 
base no tratamento estatístico dos dados utilizando-se medidas separatrizes, conforme 
metodologia já apresentada no Capítulo 8. 

No caso dos códigos referentes aos graus de fragilidade obtidos através da aplicação do 
modelo proposto por Ross (op.cit.), estes foram transformados em números para viabilizar 
seu ordenamento. Sendo assim, os códigos foram calculados de acordo com o conjunto 
de pesos subentendido na metodologia em questão, os quais indicam a importância 
relativa de cada variável. Ou seja, utilizou-se a seguinte fórmula para a obtenção dos 
números a serem empregados na tabela de distribuição dos quintis: 
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GF = 125 x (C1 -1) + 25 x (C2 – 1) + 5 (C3 – 1) + 1 (C4 – 1) 

 

Onde: 

GF = grau de fragilidade 

C1 = grau de fragilidade relativo ao índice de dissecação do relevo 

C2 = grau de fragilidade relativo ao solo 

C3 = grau de fragilidade relativo ao uso da terra/cobertura vegetal 

C4 = grau de fragilidade relativo aos dados climatológicos. 

 

Na seqüência, os dados numéricos resultantes dos modelos, depois de ordenados, foram 
divididos em cinco parte iguais, cada parte contendo 20% das áreas territoriais de cada 
área-teste, conforme o ranking apresentado a seguir:   

 Nível 1 – (20% das áreas menos frágeis) 

 Nível 2 

 Nível 3  

 Nível 4 

 Nível 5 – (20% das áreas mais frágeis) 

9.1 – COMPARAÇÃO DOS MODELOS 

Após o tratamento estatístico dos dados, para fins de comparabilidade dos modelos de 
fragilidade ambiental, foram confeccionados os mapas temáticos. Estes mapas estão 
apresentados nas figuras 9.1 a 9.8.  

Para entender as convergências e divergências entre os modelos empíricos (CREPANI et 
al., 2001 e ROSS, 1994) e os modelos gerados pelas RNAs com dados extraídos destes 
mesmos especialistas foram realizadas comparações, conforme apresentado a seguir: 

 Modelo Crepani et al. (2001) X Modelo Ross (1994) 

 Modelo Crepani et al. (2001) x Modelo RNA Crepani 

 Modelo Ross (1994) x Modelo RNA Ross 
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 Modelo RNA Crepani x Modelo RNA Ross 

Estas comparações visam entender o porquê das similaridades e desacordos entre estes 
modelos. As comparações apresentadas nos itens a seguir são acompanhadas de duas 
figuras, uma para cada área-teste. 

Estas figuras apresentam os resultados de cada um dos modelos em questão na 
comparação, e ainda, um mapa simplificado que sobrepõem estas informações, 
destacando as áreas onde houve as maiores convergências e divergências entre os 
modelos comparados. 

O processo utilizado para representar graficamente estas convergências e divergências 
nestes mapas simplificados, está descrito a seguir: 

 Convergência = quando a UTB foi classificada com o mesmo grau de fragilidade 
pelos dois modelos em comparação. Representado no mapa simplificado em 
verde, conforme consta na legenda das Figuras 9.1 a 9.8; 

 Divergência = quando a UTB foi classificada com grau de fragilidade diferente 
pelos modelos em questão. No entanto, deve-se ressaltar que só foram realmente 
consideradas divergentes, aquelas áreas que tiveram significativas diferenças nos 
níveis de fragilidade classificados pelos modelos. Ou seja, áreas com diferenças na 
classificação maior ou igual que dois níveis de fragilidade. Estas áreas estão 
representadas no mapa simplificado em vermelho; 

 Neutro (sem classificação) = quando a UTB foi classificada com níveis 
diferenciados de fragilidade, no entanto, essa divergência era pouco expressiva, ou 
seja, apresentava uma diferença de apenas um nível de fragilidade. Isto que dizer 
que os resultados apresentados pelos modelos são diferentes, mas esta diferença 
não é tão significativa. Está representado no mapa simplificado em branco. 

Quadro 9.2 - Processo utilizado para a representação gráfica das convergências e 
divergências no mapa simplificado 

 

Legenda mapa  

simplificado 

Diferença entre os níveis de 
fragilidade 

Convergência = 0 

Divergência ≥ 2 

Neutro = 1 

 
Organização: Christiane Spörl 
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Para facilitar o entendimento das convergências e divergências entre os modelos 
comparados, são apresentados também, os gráficos de acerto, os quais, ajudam a 
visualizar os resultados dos coeficientes de correlação entre os modelos. Mostram o grau 
de associação entre os modelos comparados, ou seja, se os modelos respondem da 
mesma forma à fragilidade ambiental em cada UTB. No caso de acerto total, todos os 
pontos estariam incluídos na bissetriz do gráfico, e quanto mais dispersos os pontos, sinal 
de maiores divergências entre as classificações. 

9.1.1 – Modelo Crepani et al. (2001) x Modelo Ross (1994) 

Quando comparados os modelos propostos por Crepani et al. (2001) e por Ross (1994) 
observam-se divergências entre os resultados apresentados pelos mapas. Estas diferenças 
são mais acentuadas na Área-teste 2, conforme apresentado nas Figuras 9.1 e 9.2. 

Estas divergências entre os modelos foram confirmadas pelo coeficiente de correlação 
calculado para verificar o grau de associação entre estes dois modelos. Os coeficientes 
calculados são r=0,64 e r=–0,05 para as áreas-teste 1 e 2, respectivamente. Ou seja, 
para a Área-teste 1 os modelos apresentaram uma correlação moderada, entretanto, para 
a Área-teste 2 não houve correlação (“r” próximo de zero). 

Estes diferentes coeficientes de correlação atribuídos às áreas-teste 1 e 2 podem ser 
facilmente visualizados nos mapas simplificados apresentados nas Figuras 9.1 e 9.2, assim 
como nos Gráficos 9.1 e 9.2  
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FIGURA 9.1 - COMPARAÇÃO DOS MODELOS: CREPANI et al  (2001) X ROSS (1994)
ÁREA-TESTE 1
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FIGURA 9.2 - COMPARAÇÃO DOS MODELOS: CREPANI et al  (2001) X ROSS (1994) 
ÁREA-TESTE 2
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Como observado na Figura 9.1, na Área-teste 1, as maiores convergências ocorreram na 
Serra da Fartura, e as maiores divergências estão mais concentradas no Planalto de Poços 
de Caldas. As demais diferenças apresentadas entre os modelos não estão destacadas no 
mapa simplificado, pois estas não são tão contrastantes. 

A Figura 9.2 apresenta os maiores contrastes entre os modelos em questão, localizados 
principalmente, nas planícies fluviais do Rio Paraíba do Sul, e na porção noroeste da 
Serra da Mantiqueira. 

O Gráfico 9.2 demonstra, através da grande dispersão dos pontos, as grandes 
divergências apresentadas entre as classificações dos modelos propostos por Crepani et al. 
(2001) e por Ross (1994) na Área-teste 2 (r=-0,05). E o Gráfico 9.1 evidencia uma 
correlação moderada entre os dois modelos (r=0,64). 
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Gráfico 9.1 – Análise de acertos entre os modelos CREPANI et al. (2001) e ROSS (1994) – Área-teste 1 
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Gráfico 9.2 – Análise de acertos entre os modelos CREPANI et al. (2001) e ROSS (1994) – Área-teste 2 

 

Estes resultados podem ser justificados pelas diferentes metodologias utilizadas pelos dois 
modelos, refletindo em diferentes maneiras de ponderar a importância das variáveis. No 
modelo proposto por Crepani et al. (2001) a utilização da média aritmética entre as 
variáveis pressupõe que todas elas têm a mesma importância (valor) para definir o grau de 
fragilidade. No modelo proposto por Ross (1994) as variáveis têm diferentes ponderações, 
sendo que o relevo tem uma importância muito superior às demais variáveis para definir 
o grau de fragilidade.  

No caso da Área-teste 2, especificamente na planície fluvial do Rio Paraíba do Sul, os 
procedimentos operacionais utilizados pelo modelo proposto por Ross (1994) acabam 
“mascarando” a vulnerabilidade desta área. Conforme apresentado na Figura 9.2, esta 
área foi classificada como de muito baixa fragilidade segundo este modelo, já que está 
localizada numa região de relevo estável (plano).  

No entanto, a vulnerabilidade do sistema depende também do tipo de rocha, dos solos, 
do uso da terra e do regime de chuvas, que nesta região são bastante instáveis. Como na 
proposta deste modelo estas variáveis praticamente não influenciam a vulnerabilidade do 
sistema, já que o relevo recebe uma ponderação muito maior em relação às outras 
variáveis, não há influência dessas para definir o grau de fragilidade. A variável que 
determina a fragilidade é, predominantemente, o relevo. 
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Este é um dos exemplos em que os modelos propostos por Crepani et al. (2001) e por 
Ross (1994) apresentam grandes divergências, resultando numa fraca correlação ou até 
mesmo na não correlação destes modelos. 

9.1.2 – Modelo Crepani et al. (2001) x RNA Crepani 

As comparações entre o modelo proposto por Crepani et al. (2001) e o modelo que 
utiliza a RNA treinada com dados fornecidos por este especialista estão apresentadas nas 
Figuras 9.3 e 9.4. Estes mapas mostram que houve contraste entre os modelos, no 
entanto não foram tão significativos.  

Estes resultados foram confirmados pelo coeficiente de correlação calculado para verificar 
o grau de associação entre estes dois modelos. Os coeficientes calculados são r=0,73 e 
r=0,66 para as áreas-teste 1 e 2, respectivamente. Nestes dois casos, os modelos 
apresentaram uma correlação moderada, conforme visualização apresentada Gráficos 9.3 
e 9.4. 

O Gráfico 9.3 demonstra um maior alinhamento dos pontos confirmando uma maior 
correlação entre estes modelos na Área-teste 1. 
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Gráfico 9.3 – Análise de acertos entre os modelos CREPANI et al. (2001) e RNA Crepani – Área-teste 1 
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Gráfico 9.4 – Análise de acertos entre os modelos CREPANI et al. (2001) e RNA Crepani – Área-teste 2 

 

Como ilustra a Figura 9.3 as maiores divergências, na Área-teste 1, ocorreram no Planalto 
de São João da Boa Vista – Águas da Prata, principalmente em áreas destinadas ao cultivo 
do café. Estas áreas foram classificadas como Nível 2 de fragilidade segundo o modelo 
proposto por Crepani et al. (2001), e Nível 5, segundo o modelo baseado na RNA deste 
especialista. Isto indica que a variável uso da terra/cobertura vegetal, neste caso a variável 
mais crítica desta UTB, teve uma ponderação (peso) maior pelo modelo gerado pela RNA 
deste especialista do que pelo modelo proposto (CREPANI et al., 2001). 

Na Área-teste 2 as maiores divergências ocorreram nas planícies fluviais do Rio Paraíba do 
Sul. Estas áreas foram classificadas como Nível 4 de fragilidade segundo o modelo 
proposto por Crepani et al. (2001), e Nível 2, segundo o modelo baseado na RNA deste 
especialista. 
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FIGURA 9.3 - COMPARAÇÃO DOS MODELOS: CREPANI et al (2001) X RNA CREPANI 
ÁREA-TESTE 1
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FIGURA 9.4 - COMPARAÇÃO DOS MODELOS: CREPANI et al (2001) X RNA CREPANI 
ÁREA-TESTE 2
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9.1.3 – Modelo Ross (1994) x RNA Ross 

As comparações entre o modelo proposto por Ross (1994) e o modelo que utiliza a RNA 
treinada com dados fornecidos por este especialista estão apresentadas nas Figuras 9.5 e 
9.6. As quais deixam claro o contraste significativo apresentado pelos resultados da 
aplicação destes modelos, principalmente na Área-teste 2. 

Os coeficientes de correlação calculados para verificar o grau de associação entre estes 
dois modelos indicaram para a Área-teste 1 um valor de r=0,26, e para a Área-teste 2 
r=-0,60.  

Estes coeficientes demonstram uma fraca correlação entre os modelos na Área-teste 1; e 
correlação negativa na Área-teste 2, neste caso sugerindo que quando em um dos 
modelos os valores de fragilidade crescem, no outro, os valores diminuem. 

Os Gráficos 9.5 e 9.6, demonstram através da grande dispersão dos pontos, esta fraca 
correlação na Área-teste 1, e a correlação negativa na Área-teste 2. 
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Gráfico 9.5 – Análise de acertos entre os modelos Ross (1994) e RNA Ross – Área-teste 1 
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Gráfico 9.6 – Análise de acertos entre os modelos Ross (1994) e RNA Ross – Área-teste 2 

 

Deve-se lembrar que no modelo proposto por Ross (1994) a variável relevo é determinante para 
definir o grau de vulnerabilidade, as demais variáveis acabam interferindo muito pouco 
neste processo.  

Já no modelo resultante da RNA treinada com dados deste especialista as ponderações 
não seguiram o mesmo raciocínio. Neste modelo (RNA Ross), além da declividade 
dominante, as demais variáveis tiveram ponderações consideráveis, interferindo na 
determinação do grau de vulnerabilidade, apresentando então, classificações bastante 
distintas do modelo proposto por Ross (1994). 

Os contrastes entre as classificações são marcantes, principalmente na Área-teste 2, 
conforme apresentado na Figura 9.6. Foram poucas as áreas em que houve convergência 
dos níveis de fragilidade classificados entre estes dois modelos. As maiores divergências 
ocorreram principalmente na planície fluvial do Rio Paraíba do Sul, onde essas áreas 
foram classificadas como Nível 1 pelo modelo proposto por Ross (1994), e Nível 5 pelo 
modelo gerado pela RNA deste especialista. 

A planície fluvial do Rio Paraíba do Sul, por se tratar de uma área de baixas declividades, 
os procedimentos técnico-operacionais empregados no modelo proposto por Ross (op. 
cit.) acabam “mascarando” a vulnerabilidade desta área, pois segundo este modelo, o 
relevo é determinante para definir o grau de fragilidade, as demais variáveis acabam não 
interferindo nesta classificação. 
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FIGURA 9.6 - COMPARAÇÃO DOS MODELOS: ROSS (1994) X RNA ROSS
ÁREA-TESTE 2

MODELO ROSS (1994) MODELO RNA ROSS
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Estas constatações permitem inferir que as variáveis tiveram ponderações (pesos) bastante 
diferenciadas pelos dois modelos em questão. 

9.1.4 – RNA Crepani x RNA Ross 

Quando comparados os modelos gerados pelas RNAs de Crepani e de Ross observa-se 
uma grande semelhança entre os resultados apresentados pelos mapas. Estas grandes 
afinidades entre os modelos são apresentadas nas Figuras 9.7 e 9.8. 

Conforme observado nos mapas simplificados são poucas as divergências apresentadas 
entre estes modelos, e a similaridade é significativa nas duas áreas-teste. 

Os coeficientes de correlação calculados indicaram grau de associação altíssimo entre 
estes dois modelos, r=0,97 tanto para a Área-teste 1 quanto para a Área-teste 2. Estes 
elevados índices de correlação podem ser visualizados através do, quase perfeito, 
alinhamento entre os pontos nos Gráficos 9.7 e 9.8. 
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Gráfico 9.7 – Análise de acertos entre as RNAs de Crepani e Ross – Área-teste 1 
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Gráfico 9.8 – Análise de acertos entre as RNAs de Crepani e Ross – Área-teste 2 
 

 

Este elevado coeficiente de correlação apresentado entre as RNAs treinadas com dados 
dos especialistas Crepani e Ross é muito significativo, sugerindo que há uma grande 
concordância entre os dois especialistas na avaliação da fragilidade.  

Estes resultados indicam que os dois especialistas apresentam padrões muito semelhantes 
de avaliação para hierarquizar as variáveis na complexa questão da vulnerabilidade dos 
sistemas ambientais. 
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FIGURA 9.7 - COMPARAÇÃO DOS MODELOS: RNA CREPANI X  RNA ROSS 
ÁREA-TESTE 1
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FIGURA 9.8 - COMPARAÇÃO DOS MODELOS: RNA CREPANI X  RNA ROSS 
ÁREA-TESTE 2
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9.2 – AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS 

Os modelos propostos por Crepani et. al (2001) e por Ross (1994), amplamente 
utilizados, quando comparados entre si, não apresentaram correlação satisfatória. No 
entanto, as RNAs treinadas com informações geradas por estes mesmos especialistas 
apresentam altíssimas correlações, conforme apresentado no Quadro 9.3. 

Quadro 9.3 - Coeficiente de correlação entre os modelos 
 

Modelos  

Coeficiente de 
Correlação 

Modelo Crepani et 

al./Modelo Ross 

Modelo Crepani et 

al./RNA Crepani 

Modelo Ross/ 

RNA Ross 

RNA Crepani/  

RNA Ross 

Área-Teste 1 0,64 0,73 0,26 0,97 

Área-Teste 2 -0,05 0,66 -0,60 0,97 

 
Organização: Christiane Spörl 

 

Os coeficientes de correlação e os mapas gerados pelos resultados dos modelos sugerem 
algumas conclusões: 

 As divergências entre os modelos propostos por Crepani et al. (2001) e por Ross 
(1994) são marcantes, principalmente na Área-teste 2.  

 Nos modelos propostos por Crepani et al. (2001) e por Ross (1994) os resultados 
variam muito dependendo dos cenários onde estão sendo aplicados. Conforme 
apresentado no Quadro 9.3 há uma variação expressiva do coeficiente de 
correlação apresentado entre os modelos para as áreas-teste 1 e 2, 
correspondendo a r=0,64 e r=-0,05, respectivamente.  

 Nos modelos gerados pelas RNAs dos especialistas os coeficientes de correlação 
apresentados são iguais tanto para a Área-teste 1 quanto para a Área-teste 2. A 
correlação entre estes modelos foi independente das características dos cenários 
onde estão sendo aplicados, pelo menos nas duas áreas-teste analisadas. 

 As RNAs dos especialistas Crepani e Ross apresentam uma correlação altíssima. 

Resumidamente estes dados sugerem que há maior concordância entre as RNAs treinadas 
com dados dos especialistas Crepani e Ross do que com seus respectivos modelos 
propostos. Ou seja, estes especialistas concordam mais entre si na questão da 
vulnerabilidade ambiental do que com os modelos que eles mesmos elaboraram. 
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Percebe-se que os especialistas concordam nos conceitos e no padrão de avaliação das 
variáveis que compõem os sistemas ambientais, mas discordam na forma de construir os 
modelos. 

Estas constatações reforçam a tese de que estes modelos não refletem os vastos 
conhecimentos adquiridos pelos especialistas. O modelo não consegue traduzir 
exatamente estes conhecimentos, há um descompasso entre o modelo proposto e o 
conhecimento dos especialistas.  

Este problema apresentado pelos modelos se justifica, pois a construção de modelos é 
uma tarefa complexa, na qual é difícil ajustar seus parâmetros para traduzir exatamente a 
experiência e os conhecimentos adquiridos pelos especialistas. 
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10- CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados apresentados nesta tese servem para mostrar o quão complexa é a 
modelagem dos sistemas ambientais. O processo da modelagem da fragilidade ambiental 
é um grande desafio, pois implica em compreender de forma qualitativa e quantitativa a 
relação entre as variáveis ambientais e a dinâmica extremamente complexa que envolve 
estas componentes físicas, bióticas e sócio-econômicas. 

Diante das dificuldades de se modelar a fragilidade ambiental, entende-se que mesmo 
havendo um razoável conhecimento qualitativo e empírico da dinâmica do sistema este 
entendimento não é facilmente traduzido em modelos matemáticos. 

Neste trabalho observou-se que dois especialistas apresentam forte sintonia na avaliação 
da fragilidade (correlação de 0,97 nas duas áreas-teste), enquanto que seus próprios 
modelos foram pouco compatíveis entre si (correlação de 0,64 e -0,05 nas áreas-teste 1 e 
2, respectivamente). 

Neste contexto de incertezas, este trabalho testou uma nova ferramenta a ser aplicada na 
elaboração de modelos de fragilidade ambiental, as redes neurais artificiais (RNAs), 
empregando os conhecimentos e experiências de especialistas na área em questão, de 
forma em que se reduzisse fortemente a arbitrariedade e subjetividade do processo de 
elaboração de modelos de fragilidade ambiental. Deve-se ressaltar que não se propõe 
aqui um novo modelo, mas uma metodologia para a construção de modelos. 

Parte do conhecimento e da experiência dos especialistas foi extraída das respostas dadas 
por estes durante a comparação de variáveis e cenários aplicados através dos programas 
adaptados para esta finalidade: Pesquisa de Calibração, Pesquisa de Escalonamento de 
Variáveis e Pesquisa de Avaliação de Cenários. 

Estes programas geraram uma base de dados referente ao modo de avaliação de cada 
especialista quanto à fragilidade ambiental, aplicando-se estas informações no 
treinamento das redes neurais artificiais. De modo que a rede assimilasse o padrão de 
avaliação deste especialista. Desta forma, o especialista se concentra no repasse do seu 
conhecimento, e não na elaboração de formulações matemáticas. 

Os resultados comprovam a expectativa inicial de que é possível emular, com razoável 
confiabilidade, o padrão de avaliação de especialistas na definição da fragilidade dos 
sistemas ambientais. Houve eficiência da RNA em reconhecer o padrão de avaliação 
adotado por todos os especialistas. 

A capacidade da RNA em lidar com um grande número de informações deixa-a em 
condição de vantagem em relação aos modelos existentes em situações envolvendo 
grande número de fatores a serem considerados numa avaliação. A RNA leva em 
consideração qualquer número de fatores, por mais insignificantes que sejam os efeitos 
de cada um deles. Vale lembrar que o efeito acumulado de um conjunto de fatores 
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pouco relevantes pode superar o efeito de um fator que, talvez, fosse mais significativo 
isoladamente. 

A aplicação das redes neurais artificiais como metodologia de modelagem traz como 
desvantagem o fato de ser uma tecnologia não muito familiar ao geógrafo. Assim com 
também são os complexos algoritmos utilizados no geoprocessamento. Mas, ainda assim, 
os geógrafos não abrem mão desta ferramenta. 

A questão que se coloca aqui é até quanto os geógrafos estão dispostos a evoluir suas 
ferramentas de trabalho, trocando modelos limitados, mas facilmente compreensíveis, por 
modelos mais eficientes, embora matematicamente mais sofisticados e, 
conseqüentemente, bem mais difíceis de serem compreendidos como ferramentas. 

Os modelos de referência analisados neste trabalho (CREPANI, 2001 e ROSS, 1994) são 
lineares. Possuem portanto, as limitações dos sistemas lineares, não são capazes de 
representar a sinergia entre as variáveis, saturação, etc. Conseguem ser calculados com 
poucas operações de adição, subtração e multiplicação: 

 

GFCrepani = 0,2 x C1 + 0,2 x C2 + 0,2 x C3 + 0,2 x C4 + 0,2 x C5  

 

 

GFRoss = 125 x (C1 -1) + 25 x (C2 – 1) + 5 x (C3 – 1) + 1x (C4 – 1) 

 

Onde: 
 

GF = grau de fragilidade 

C1 = grau de fragilidade relativo ao índice de dissecação do relevo 

C2 = grau de fragilidade relativo ao solo 

C3 = grau de fragilidade relativo ao uso da terra/cobertura vegetal 

C4 = grau de fragilidade relativo aos dados climatológicos. 

C5 = grau de fragilidade relativo aos dados geológicos. 

 

Os algoritmos que emulam as RNAs são evidentemente mais complexos, mas de uma 
complexidade muito menor do que aquela apresentada pelos sistemas ambientais.  
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Da economia à medicina, todas as áreas do conhecimento têm adotado, em maior ou 
menor grau, tecnologias cujos princípios detalhados de funcionamento não são familiares 
aos seus profissionais. O mercado financeiro, por exemplo, aplica diversos modelos 
preditivos, alguns baseados em redes neurais artificiais, e a medicina faz uso de 
ressonância magnética como ferramenta de diagnóstico, além de muitos outros exemplos. 

Caso a geografia também queira ter a sua disposição ferramentas mais eficientes, ela deve 
estar preparada para incorporar, sem preconceitos, o que a tecnologia pode oferecer, por 
mais áridos que sejam os mecanismos internos destes sistemas. 

Neste sentido acredita-se que a principal contribuição desta tese é ter dado um primeiro 
passo em busca de novas técnicas, temidas pelos geógrafos, mas necessárias para a 
evolução da ciência geográfica. 

Embora a abordagem neste trabalho tenha sido assimilar os padrões de avaliação de 
fragilidade de especialistas, o ideal seria utilizar o poder de reconhecimento de padrões 
diretamente sobre a dinâmica ambiental. Para tanto seriam necessários estudos 
aprofundados baseados em observações de campo e séries históricas de dados relativos às 
variáveis ambientais. Estes passariam a fazer parte do conjunto de treinamento de uma 
rede neural com poder preditivo provavelmente maior. Isto seria possível utilizando a 
mesma metodologia apresentada nesta tese, substituindo as pesquisas realizadas com os 
especialistas pelas informações da verdade de campo. 
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ANEXO I 
TEXTO EXPLICATIVO PARA A UTILIZAÇÃO DOS 

PROGRAMAS 



 179

METODOLOGIA PARA ELABORAÇÃO DE MODELOS DE 
FRAGILIDADE AMBIENTAL UTILIZANDO REDES NEURAIS  

Programas Apresentados aos Entrevistados 

As simulações apresentadas aos entrevistados serão responsáveis por compor um 
conjunto de treinamento para a Rede Neural Artificial (RNA), sendo executadas a partir 
de três diferentes programas desenvolvidos para este trabalho: 

 Pesquisa de calibração (Fragilidade_Fase_1.exe); 

 Pesquisa de escalonamento de variáveis (Fragilidade_Fase_2.exe); 

 Pesquisa de avaliação de cenários (Fragilidade_Fase_3.exe). 

Estes programas têm como objetivo obter informações referentes às avaliações de cada 
entrevistado sobre os parâmetros de fragilidade ambiental. Serão apresentadas várias 
seções de avaliação referentes às variáveis de fragilidade ambiental selecionadas: 
declividade dominante, solos, uso da terra/cobertura vegetal, intensidade pluviométrica e 
rochas. 

Em cada uma das seções apresentadas o entrevistado deve sempre indicar através da 
posição do ponteiro a sua avaliação comparativa de fragilidade entre as variáveis ou 
cenários apresentados. A posição do ponteiro deve SEMPRE SER DIRECIONADA PARA O 
LADO MAIS FRÁGIL. 

Variáveis do Modelo de Fragilidade Ambiental com apoio em Redes Neurais Artificiais 

As variáveis selecionadas como relevantes para compor as variáveis de entrada no modelo 
de fragilidade são: declividade dominante, solos, uso da terra/cobertura vegetal, 
intensidade pluviométrica e rochas. Segue a apresentação das alternativas de cada uma 
das variáveis selecionadas. 

Classes de declividades dominantes 

• < que 3% 

• De 3 a 6%  

• De 6 a 12% 

• De 12 a 20%  

• De 20 a 30%  

• De 30 a 50% 

• > que 50% 
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Solos 

• Cambissolos Háplicos (Cambissolos) 

• Gleissolos Melânicos (Solos Hidromôrficos) 

• Latossolos  

• Neossolos Litólicos (Solos Litólicos) 

• Nitossolos (Terra Bruna Estruturada) 

• Argissolos Vermelho-amarelos (Podzólico Vermelho-Amarelo) 

Obs: os tipos de solos entre parênteses correspondem à antiga classificação de solos 
utilizada pela EMBRAPA anterior a 1999. 

Classes de uso da terra/cobertura vegetal 

• Agricultura de Ciclo Curto 

• Agricultura de Ciclo Longo 

• Arroz Irrigado 

• Mata 

• Pastagem 

• Porto de Areia e Cavas 

• Silvicultura 

Intensidade pluviométrica 

• < que 150 

• De 150 a 200 

• De 200 a 250  

• De 250 a 300 

• > que 300 

Rochas 

• Arenitos Quartzosos 

• Folhelhos 

• Fonólitos 

• Biotita 

• Migmatitos 

• Sedimentos inconsolidados 
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Instruções para Utilização dos Programas  

Os três diferentes arquivos apresentados aos entrevistados correspondem aos programas 
desenvolvidos para este trabalho: 

 Fragilidade_Fase_1.exe (Pesquisa de calibração); 

 Fragilidade_Fase_2.exe (Pesquisa de escalonamento de variáveis); 

 Fragilidade_Fase_3.exe (Pesquisa de avaliação de cenários). 

A pesquisa deve ser iniciada pelo arquivo Fragilidade_Fase_1.exe. Este programa tem 
como finalidade familiarizar e treinar o entrevistado a utilizar o sistema de avaliação 
implementado. Ao final destas simulações o entrevistado é requisitado a salvar um 
arquivo “.txt” resultante. No campo nome do arquivo aparece automaticamente 
“Entrevistado.txt”, esta nomenclatura pode ser substituída pelo próprio nome do 
entrevistado, exemplo, “Paulo.txt”. 

Na etapa seguinte deve-se utilizar o arquivo Fragilidade_Fase_2.exe. Quando este 
arquivo é executado, antes de iniciar as simulações, pede-se ao entrevistado para abrir 
um arquivo base, neste caso, deve-se apontar para o arquivo resultante da Fase 1, ou 
seja, como no exemplo apresentado “Paulo.txt”. 

Nesta etapa (Fase 2) é feita uma pesquisa de avaliação semelhante à de Calibração com a 
diferença de que nesta fase, o entrevistado já familiarizado com o método, avalia o 
conjunto de valores de cada critério referente à fragilidade para obter o que foi 
denominado neste trabalho como “escalonamento” de variáveis. Ao final desta avaliação 
são salvos automaticamente seis arquivos .”txt”.  O usuário não precisa fornecer nomes 
para os arquivos. 

Na última etapa deve-se utilizar o arquivo Fragilidade_Fase_3.exe. Quando este arquivo 
é executado pede-se ao entrevistado para apontar um arquivo base, neste caso, deve-se 
indicar um dos seis arquivos resultantes da Fase 2, exemplo, “Paulo_1-1.txt”. Esta fase 
está dividida em seis blocos, ou seja, todos os arquivos gerados na Fase 2 deverão ser 
utilizados na Fase 3, em cada um dos seis blocos deve-se apontar um dos seis arquivos 
gerados. Nesta fase os arquivos serão salvos automaticamente com o mesmo nome da 
Fase 2. 

Na Fase 3 os especialistas ao invés de comparar apenas as variáveis individualmente são 
requisitados a efetuar comparações mais complexas onde são apresentadas 
simultaneamente todas as variáveis. Em cada uma destas simulações são apresentados 
dois diferentes cenários para serem comparados quanto aos seus graus de fragilidade. 
ESTES CENÁRIOS SÃO HIPOTÉTICOS, o que significa que, não necessariamente, são 
viáveis na realidade de campo. Por exemplo, nas comparações podem ser apresentados 
cenários com declividade superior a 50% destinados ao cultivo de arroz irrigado ou porto 
de areia, ou seja, situações improváveis em campo, mas que são apresentadas nas 
comparações para uma melhor avaliação de cada variável. 
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A seguir é apresentado um esquema dos Programas desenvolvidos e os respectivos 
arquivos .txt gerados durante as simulações. 

 

        Programa 1 (Fragilidade_Fase_1.exe) 

 

 

 

 

 

 

        Programa 2 (Fragilidade_Fase_2.exe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa 3 (Fragilidade_Fase_3.exe) 

 

 

 

 Entrevistado_1-6.txt 

Entrevistado_1-6.txt 

Entrevistado_1-5.txt 

Entrevistado_1-4.txt 

Entrevistado_1-3.txt 

Entrevistado_1-2.txt 

Entrevistado_1-1.txt 

Entrevistado_1-5.txt 

Entrevistado_1-4.txt 

Entrevistado_1-3.txt 

Entrevistado_1-1.txt 

Entrevistado_1-2.txt 

   Entrevistado.txt 

 

Esquema – Programas apresentados e arquivos gerados 
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ANEXO II 
PARÂMETROS E ESTRATÉGIAS DA RNA 
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Segue a descrição dos parâmetros e estratégias utilizadas para adequar o algoritmo aos 
conjuntos de treinamento e melhorar a velocidade de convergência da RNA: 

Função de Ativação 

A função de ativação é responsável pela intensidade do sinal a ser transmitido pelas 
conexões aos neurônios das camadas adjacentes. 

A função de ativação deve ser alguma forma de função não-linear. A adotada nesta 
implementação foi uma função sigmóide (logística), expressa por: 

 

 

 

Taxa de Aprendizado 

Reflete o termo de velocidade do aprendizado. Corresponde a influência na qual os 
pesos sinápticos são alterados em cada interação. O valor adotado após ensaios com 
alguns valores (entre 0 e 1) foi de 0,5 (variável taxa).  

Termo de Momento 

Confere certa inércia à tendência de atualização dos pesos de cada neurônio, podendo 
ser interpretado como um coeficiente de suavização. Esse parâmetro se revelou 
extremamente eficiente para melhorar o desempenho da rede (redução do tempo de 
processamento através da redução do número de iterações até atingir o critério de 
parada). O valor que se mostrou mais eficiente foi de 0,2 (variável mom). 

 
Coeficiente de Arrefecimento 

A estratégia utilizada consiste em verificar, depois de certo número de iterações, se a 
diferença entre o Erro Quadrático Médio (EQM) medido neste instante e o EQM medido 
na última avaliação é menor que um milésimo do último EQM. O intervalo entre estas 
medições foi definido como meia-vida (identificado no software na variável meia Vida), e 
foram adotados os valores de 50 e 100 iterações, dependendo do conjunto de 
treinamento. 

Caso o EQM tenha variado menos que um milésimo neste intervalo, considerou-se que o 
treinamento não está evoluindo na velocidade esperada. Talvez o algoritmo já tenha 
atingido um valor de mínimo (local ou global). Mas existe a possibilidade da taxa de 
aprendizado e do termo de momento (inércia) estarem impedindo o algoritmo de realizar 
um ajuste mais “fino” nos pesos, com o objetivo de minimizar o erro global. 
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Isso pode ser resolvido multiplicando a taxa de aprendizado (taxa) e o termo de momento 
(mom) por coeficiente de arrefecimento (arr). Assim o “passo” é reduzido, o que permite 
um refinamento maior na busca dos pesos sinápticos mais adequados. O valor adotado 
para esse coeficiente de arrefecimento foi de 0,99. 

Critério de Parada 

O treinamento deve ser interrompido quando a rede apresentar uma boa capacidade de 
generalização e quando a taxa de erro for suficientemente pequena, ou seja, menor que 
um erro admissível. Assim, deve-se encontrar um ponto ótimo de parada com erro 
mínimo e capacidade de generalização máxima. 

A estratégia abordada consiste em comparar, a cada meia vida calculada, se o erro 
quadrático médio (eqm) é menor que a tolerância (tol) indicada no arquivo de 
configuração de treinamento (0,001). 

Pesos Sinápticos Iniciais 

Nos primeiros ensaios do software os pesos sinápticos assumiam, inicialmente, valores 
randômicos entre 0 e 1. Posteriormente, estes extremos foram reformulados para -0,1 e 
0,1, com significativo efeito na performance da RNA. 

Thresholds 

Modelados como neurônios de que recebem sempre uma entrada constante (igual a 1), 
acrescentam um termo independente (offset) em todos os cálculos de somatórias 
ponderadas (sinapses). Tornam a rede mais “maleável” para se adaptar aos padrões de 
treinamento. Estão representados como um neurônio adicional na camada de entrada e 
outro na camada oculta (ambos com entrada constante e unitária). 

Esta foi a arquitetura de rede utilizada neste trabalho, no entanto, várias outras 
arquiteturas podem ser testadas para se obter os mesmos resultados. Ou mesmo, utilizar 
os pacotes de sistemas simuladores de redes neurais comerciais ou de domínio público.  
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