
69

 X Encontro Nacional de Riscos e II Jornadas Técnicas da Federação dos Bombeiros do Distrito de Viseu
“Acidentes ferroviários: aprender com o passado“

Viseu, 28 de maio de 2016 

REDE NEURONAL FUZZY ARTMAP: 
MODELAÇÃO DOS ESTADOS EROSIVOS DA SERRA DE GRÂNDOLA (PORTUGAL)

Helena Fernandez
Universidade do Algarve, CIEO, Portugal

hfernand@ualg.pt

Fernando Martins
Universidade do Algarve, CIEO, Portugal

 fmmartin@ualg.pt

Lorena Martinez-Zavala
Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola

Universidad de Sevilla, España
lorena@us.es

Antonio Jordán
Departamento de Cristalografía, Mineralogía y Química Agrícola

Universidad de Sevilla, España
ajordan@us.es

RESUMO

O estudo do risco de erosão do solo é essencial no desenvolvimento de políticas para a gestão 
sustentável do território. O conhecimento da intensidade do risco de erosão do solo está 
condicionada a fatores de génese natural e antrópica, nomeadamente, clima, topografia, 
litologia, o coberto vegetal e ocupação e uso do solo.

O objetivo deste trabalho é a modelação dos estados erosivos da serra de Grândola de grande 
interesse ecológico e paisagístico. A modelação é realizada com base na arquitetura neuronal 
“Fuzzy ARTMAP”. Esta arquitetura baseia-se na lógica de Fuzzy e na teoria da ressonância 
adaptativa (ART). Apresenta quatro camadas de neurónios: a de entrada, a de categorização, 
a de ligação e a de saída.

Neste trabalho, a estrutura é estabelecida a partir de oito neurónios de entrada, correspondentes 
aos modelos dos declives, das litofácies, do índice de vegetação da diferença normalizada e do 
uso e ocupação do solo.

Com a aplicação da técnica da classificação supervisada, são obtidas cinco classes de estados 
erosivos que correspondem aos cinco neurónios de saída da rede: muito baixo, baixo, 
moderado, alto e muito alto. Os resultados são comparados com os estados erosivos obtidos 
pela metodologia proposta em 1997, por Priority Action Plan/Regional Activity Centre (PAP/
RAC), usado nas zonas costeiras mediterrâneas.
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