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RESUMO 

SISTEMA ESPECIALISTA PARA CLASSIFICAÇÃO DE RELEVO PARA A 

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

RODOVIÁRIO 

A classificação de relevo no Brasil é feita de maneira essencialmente subjetiva, pois não há 

limites claros para definição de um relevo plano, ondulado ou montanhoso. Ressalta-se que a 

escolha dentre essas três classificações está associada à minimização do custo e dos impactos 

ambientais para adaptar o traçado às condições de relevo da região na ocasião de implantação 

da infraestrutura. Dessa forma, entende-se que a classificação objetiva de relevo pode 

contribuir para melhoria da qualidade dos projetos de infraestrutura rodoviária em termos de 

custo e de impacto ambiental. Nesse contexto, a concepção de um sistema fuzzy especialista 

pode reduzir as incertezas que envolvem a classificação de relevos, subsidiando as demais 

tomadas de decisões que envolvem um projeto de infraestrutura rodoviário. Diante do exposto, 

o objetivo desse trabalho é desenvolver um sistema especialista que viabilize a classificação 

automática de relevos, empregando a lógica fuzzy. O classificador fuzzy foi construído a partir 

da definição das variáveis declividade média e variação da declividade, e do conhecimento dos 

especialistas, que foi extraído através de um questionário, respondido por 28 especialistas. 

Foram elaboradas as funções de pertinência e a base de regras, através dos resultados do 

questionário, e com isso foi possível construir o classificador. Os outputs foram satisfatórios, 

comparados às respostas dos especialistas, logo é notável que a lógica fuzzy se destaca como 

uma eficiente alternativa para a automatização da classificação de relevo para projetos de 

infraestrutura de transportes rodoviários. 

Palavras-chave: Projeto de Infraestrutura, Classificação de Relevo, Sistema Especialista, 

Lógica Fuzzy.  
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ABSTRACT 

EXPERT SYSTEM FOR RELIEF CLASSIFICATION FOR HIGHWAY 

TRANSPORT INFRASTRUCTURE PROJECT DESIGN  

Terrain is classified very subjectively in Brazil, as there are no clear limits for defining a level, 

rolling, or mountainous terrain. It’s noteworthy that the choice of these three classifications is 

associated with the minimization of the cost and of environmental impacts related to adapting 

the route to the relevant conditions of the region at the time of the infrastructure 

implementation. Thus, an objective terrain classification can contribute to a highway 

infrastructure design improvement in terms of cost and environmental impacts. The design of 

an fuzzy expert system can reduce the uncertainties regarding the terrain classification, and it 

may subsidize other decision-making strategies involving an highway infrastructure design. 

Given the above, the objective of this work is to develop an expert system that enables the 

automatic terrain classification, using fuzzy logic. The fuzzy-ruled based classifier was built 

from the definition of the variables mean slope and slope variation, and the experts’ knowledge, 

that was extracted through a questionnaire, replied by 28 experts. The membership functions 

and the fuzzy rule-based were elaborated, through the results of the questionnaire, and with 

that it was possible to build the classifier. The classifier’s outputs were satisfactory, compared 

to the expert’s answers, then it’s notable that the fuzzy logic stands out as an efficient 

alternative for the automation of the terrain classification for highway transport infrastructure 

design. 

Keywords: Infrastructure Design, Terrain Classification, Expert System, Fuzzy logic. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A classificação de relevo possui grande importância em diversas áreas do conhecimento, tais 

como em estudos hidrológicos e agropecuários, assim como na implantação de infraestruturas 

de transportes, sobretudo daquelas de grandes extensões longitudinais, como é caso das 

rodovias, ferrovias e dutovias. O custo de implantação e de operação destas infraestruturas são 

dependentes das condições de relevo, bem como as condições de segurança. Dessa forma, a 

adequada classificação do relevo como plano, ondulado ou montanhoso é relevante para a etapa 

de elaboração dos projetos de infraestrutura, sobretudo nos casos em que o terreno não é 

facilmente classificado em uma das três categorias. 

No Brasil, o critério atual para a classificação do relevo visando o projeto geométrico de 

rodovias não possui um padrão de classificação objetivo, sendo realizado conforme definido 

pela AASHTO (2011), isto é, por meio de conceitos subjetivos. À título de exemplificação, a 

definição para plano: condição em que as distâncias de visibilidade permitidas pela geometria 

da rodovia podem resultar bastante longas sem que para isso se incorra em maiores dificuldades 

construtivas ou custos mais elevados. Há subjetividade quando se emprega termos como 

“bastante longas”, “maiores dificuldades construtivas” e “custos mais elevados”, pois demanda 

experiência do projetista para relacionar valores numéricos à esses termos. Dessa forma, há a 

possibilidade de definição inapropriada, resultando em parâmetros de projeto inadequados, tais 

como velocidade de projeto, limite mínimo dos raios de curva horizontal, limites superiores de 

rampas, dentre outros. 

É sabido que todas as áreas das engenharias são amplamente apoiadas por softwares de modo 

a otimizar o tempo de elaboração dos projetos, bem como viabilizar a integração das diversas 

partes e etapas, como propiciado por plataformas BIM (Building Information Modeling), que 

significa modelo da informação da construção. A título de exemplo, a Autodesk promove 

melhorias, visando a dinamicidade e praticidade de seus softwares. No AutoCAD 2020 

(Autocad, 2019), há a possibilidade de acessá-lo em desktop, via web ou por dispositivo móvel; 

comparar duas versões de um desenho sem sair da janela atual, entre outras possibilidades.  

Entretanto, os softwares de suporte à elaboração de projetos de rodovias não são aptos a 

classificar o relevo automaticamente a partir de Modelos Digitais de Terreno (MDT). A 

classificação poderia minimizar os equívocos supracitados, contribuindo para a elaboração de 
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projetos com menores custos, uma vez que o tipo de relevo influencia no dimensionamento dos 

elementos geométricos, tendo em vista que o critério atual para classificação de relevo é 

baseado em um manual norte-americano, que possui outras normas para elaboração do projeto 

geométrico de rodovias. 

Diante do exposto, entende-se que a classificação objetiva do relevo pode contribuir para 

otimizar o procedimento na classificação que é feita hoje a partir do julgamento de projetistas. 

Ainda, pode viabilizar avanços na área de tecnologia, uma vez que poderá subsidiar o 

desenvolvimento de softwares mais robustos de projeto geométrico de rodovias. 

1.1 -  DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

As rodovias devem ser projetadas de modo a viabilizar a operação uniforme em toda sua 

extensão, ou seja, evitar variações da velocidade ao longo da rodovia. Além disso, deve-se 

garantir a minimização do custo e dos danos ambientais para adaptar o traçado às condições de 

relevo. A partir do relevo da região em que será projetada a rodovia, estabelece-se a sua classe 

de projeto e sua velocidade diretriz, pois é por meio desses dois elementos que se busca a 

uniformidade, juntamente com várias características geométricas (distância de visibilidade de 

parada, distância de visibilidade de ultrapassagem, raio de curva horizontal, superelevação, 

largura da faixa de trânsito, largura do acostamento, entre outros parâmetros).  

Com a importância da classificação de relevo ressaltada, observa-se o potencial benefício de 

se automatizar a classificação de relevo, trazendo mais robustez aos softwares dessa área. Para 

isso, busca-se construir um sistema especialista, com auxílio da lógica fuzzy, que é utilizada 

para temas cujos conceitos não possuem suas fronteiras bem definidas, para automatizar a 

escolha entre relevo plano, ondulado ou montanhoso. 

Os softwares disponíveis não possuem funções para a identificação de relevo predominante a 

partir de imagens ou mesmo de informações adicionadas pelo usuário. A Tabela 1.1 traz as 

informações de relevo disponíveis nos principais softwares utilizados por projetistas de 

infraestrutura. 

A partir do disposto, o problema desta pesquisa é: seria possível a elaboração de um modelo 

matemática e/ou um sistema especialista, apoiado pela lógica fuzzy, para traçar um critério 

quantitativo para a definição das três classes de relevo? 
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Tabela 1.1 - Informações de Relevo em Software de Infraestrutura 

Software Descrição geral 
Classificação 

de relevo 

Autodesk 

Civil 3D 

O Civil 3D dá suporte ao BIM com recursos integrados para 

aprimorar a documentação de desenhos, projetos e construção, 

possibilitando o projeto de infraestruturas civis como ferrovias, 

estradas e rodovias, além do desenvolvimento de terrenos, 
aeroportos, drenagem, águas pluviais e esgoto, e estruturas civis. 

Dependendo do país do usuário, há kits que dão acesso a 

relatórios, modelos e outros itens específicos, como arquivos de 
padrões de projeto para cálculo de superelevação, modelos de 

desenho, catálogos de tubos e estruturas. 

Sobre relevo: leitura de cota mais alta e cota mais baixa. 

Não disponível. 

Saepro 

O SAEPRO (SAEPRO, 2019) tem por objetivo principal 
disponibilizar um conjunto de ferramentas integradas para 

coordenação, estudos, projetos, construção, operação e análises 

de obras de infraestrutura viária, utilizando objetos paramétricos 
no conceito BIM. 

No SAEPRO, é possível realizar estudos topográficos, 

construindo e editando superfícies para capturar perfis 
longitudinais e seções transversais; projetos geométricos, 

definindo diretriz, alinhamentos, eixo planimétrico, projeto 

altimétrico e seções transversais; projetos de terraplenagem, 

gerando notas de serviço, determinando áreas, volumes, maciços 
e centros de gravidade de cortes e aterros e diagrama de massas; 

projetos de sinalização, através de cadastramento de inventário, é 

possível projetar e representar sinalizações horizontais e verticais, 
defensas, rachas e tachões. Além disso, é possível realizar análises 

de consistência geométrica através de ferramentas de análise da 

obra viária, calibrada para diferentes condicionantes culturais, 

físicas e de veículos brasileiros. 

Não disponível. 

Bentley 

OpenRoads 

O OpenRoads permite a entrega de projetos de estradas e 

rodovias, focada na construção, além de toda a informação 

necessária para apoiar fluxos de trabalhos operacionais. Os 
aplicativos do OpenRoads ajudam a redefinir as práticas para 

projeto e execução da obra, que apoiam a troca de informação 

durante o ciclo de vida do projeto a todos os participantes da 

equipe.  
O OpenRoads ConceptStation deixa o projeto inicial rápido e 

interativo, usando informação contextual obtida através de nuvens 

de pontos, malhas realísticas, SIG, entre outras fontes. 
O OpenRoads Designer é um aplicativo para topografia, 

drenagem, utilitários de superfície e projetos de estradas e 

rodovias que substitui todas as capacidades antes entregues por 
outros softwares da Bentley como o InRoads, GEOPAK, MX e 

PowerCivil. 

O OpenRoads Navigator permite a visualização do projeto em 

3D, o progresso do projeto e a resolução de problemas no projeto 
ou na execução. 

Sobre relevo: leitura de cota mais alta e cota mais baixa. 

Não disponível. 

SierraSoft 

Roads 

O SierraSoft Roads é um software BIM para infraestruturas, para 
o planejamento, a projeção e a gestão de estradas e autoestradas, 

incluindo rotatórias, entroncamentos, intersecções, vias de 

entradas e saídas, entre outros projetos. O software automatiza 

Não disponível. 
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fases inteiras de projeto e o projetista tem sempre o controle total 
sobre os dados do projeto e acesso a todas as suas informações. A 

projeção BIM é feita através da funcionalidade BIM Exchange, 

que permite a integração de trabalhos de topografia, a projeção de 

infraestruturas e a construção no âmbito dos processos, diretrizes 
e ferramentas utilizadas para o BIM. 

É possível fazer todas as etapas do projeto geométrico de estradas, 

além de rotatórias, interseções de nível ou entroncamentos; 
controlar o projeto através de seções em 3D da planimetria, 

podendo ter controle total sobre o projeto. 

Sobre relevo: leitura de cota mais alta e cota mais baixa. 

 

1.2 -  HIPÓTESE 

Um modelo matemático e/ou um sistema especialista fuzzy pode ser desenvolvido para 

identificar as classes de relevo, entre plano, ondulado ou montanhoso, para a elaboração de 

projeto geométrico de rodovia. 

1.3 -  OBJETIVOS 

Desenvolver um sistema especialista fuzzy para classificação do relevo predominante de uma 

região a partir de informações de modelos digitais de terreno de acordo com as categorias plana, 

ondulada e montanhosa, empregadas na elaboração de projetos geométrico de rodovias. 

Como objetivo específicos, tem-se: 

• Identificar as variáveis numéricas para classificar relevos; 

• Construir um classificador fuzzy; 

• Determinar intervalos numéricos para as definições de classes de relevo, para 

construção de um ábaco para consulta. 

1.4 -  JUSTIFICATIVA 

Tendo em vista a importância de se definir de maneira quantitativa as classes de relevo, nota-

se a necessidade de incorporar essa nova definição de relevo nos softwares de elaboração de 

projeto geométrico de estradas, pois há faixas de relevo que não são claramente definidas como 

plano ou ondulado, ou como ondulado ou montanhoso. Além disso, há escassez de literatura 

relacionada a novas propostas dessas definições, especificamente para projeto rodoviário. Em 

se tratando da realidade brasileira, apenas a EMBRAPA (2006) classifica o relevo de maneira 
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quantitativa, o que é descrito em seu sistema de classificação dos solos. Contudo, o contexto 

que eles utilizam essa definição não é o mesmo do objetivo desse trabalho. 

A teoria dos conjuntos fuzzy, que é uma generalização da álgebra booleana para situações onde 

os dados são modelados por entidades cujos atributos têm zonas de transição gradual ao invés 

de fronteiras bem definidas, oferece uma alternativa para uma metodologia mais assertiva do 

que a teoria booleana (BURROUGH, 2006). A teoria dos conjuntos fuzzy tem sido bastante 

utilizada para classificação e mapeamento de solos, para avaliação do terreno, para índice de 

qualidade e geoestatística do solo. O desenvolvimento da lógica fuzzy, baseada nas técnicas de 

mapeamento digital de solos, atraiu bastante atenção na comunidade digital de mapeamento de 

solos, devido suas habilidades em capturar e representar a natureza contínua da variação 

especial dos terrenos (ZHU et al., 2009). Por esses motivos, escolheu-se a lógica fuzzy para a 

elaboração da classificação mais clara do relevo. 

Para a concepção de um projeto geométrico de estradas, no Brasil, utiliza-se a classificação de 

relevo do terreno, que é sugerido pela AASHTO (2011), de acordo com a influência que esse 

relevo exerce na conformação das características do traçado resultante do projeto: 

• Relevo plano: a condição em que as distâncias de visibilidade permitidas pela 

geometria da rodovia podem resultar bastante longas sem que para isso se 

incorra em maiores dificuldades construtivas ou custos mais elevados; 

• Relevo ondulado: aquele em que as declividades do terreno natural passam a 

exigir constantes cortes e aterros para a conformação do perfil da rodovia, com 

ocasionais inclinações mais acentuadas oferecendo alguma restrição ao 

desenvolvimento natural dos alinhamentos horizontais e verticais; 

• Relevo montanhoso: o que se caracteriza por mudanças abruptas de elevações 

entre o terreno natural e a plataforma da rodovia, tanto longitudinal quanto 

transversalmente, demandando frequentes aterros e cortes nas encostas para se 

conformar a geometria horizontal e vertical da rodovia. 

Então, como esses conceitos são subjetivos, um mecanismo para classificar o relevo de forma 

mais prática traria grandes benefícios para a concepção do projeto de rodovias. A definição do 

relevo é um requisito para a etapa de projeto dos elementos geométricos, os quais são 

incorporados nos softwares de infraestrutura pelos limites técnicos estabelecidos nos manuais 

e normas. 
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1.5 -  PROPOSTA METODOLÓGICA 

A Figura 1.1 traz a proposta metodológica para desenvolvimento desta pesquisa, a qual está 

estruturada em quatro etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1 – Estrutura Metodológica do Estudo 
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1.5.1 -  Etapa 1: Revisão Bibliográfica 

Inicialmente, o estudo foi pautado em uma revisão bibliográfica acerca das classificações de 

relevo, modelos matemáticos e técnicas de inteligência artificial. Foram, então, apresentados 

alguns tipos de classificações de relevo conceituais e classificações baseadas em valores 

numéricos. Nessa etapa, foram também revisados os modelos matemáticos disponíveis na 

literatura de onde foram obtidas as variáveis utilizadas para os diversos tipos de classificação 

de relevo para diferentes objetivos. Foi feita uma revisão acerca do emprego de inteligência 

artificial, para análise e classificação de relevos. 

1.5.2 -  Etapa 2: Coleta de Dados 

A partir dos modelos matemáticos para classificações de topografia, foram selecionadas as 

variáveis mais relevantes. Uma vez que as variáveis geométricas foram definidas, foram 

construídos cenários de relevo natural através de softwares ArcGis para a realização da consulta 

a especialistas, isto é, técnicos de projeto de infraestrutura viária. Nesta etapa, foi elaborado 

um instrumento de coleta de dados juntamente a esses especialistas. Com isso, foi realizada 

uma consulta em que os entrevistados atribuíram uma avaliação acerca das variáveis 

geométricas definidas e da classificação de relevo, podendo ser plana, ondulada ou 

montanhosa. 

1.5.3 -  Etapa 3: Concepção do Sistema Especialista Fuzzy 

As respostas do questionário serviram de subsídio para a construção de uma base de regras, 

estruturada da forma “se-então”, e das funções de pertinência. Em posse destes elementos, foi 

possível construir um sistema especialista fuzzy. 

1.5.4 -  Etapa 4: Resultados, Análise e Conclusões 

Com o sistema especialista completo, as saídas foram testadas a fim de verificar se os valores 

foram coerentes com as respostas dos especialistas. Tais resultados permitiram a proposição de 

estudos futuros, bem como destacar a lógica fuzzy como uma ferramenta adequada para definir 

mais objetivamente as classificações de relevo. 

1.6 -  ESTRUTURA DO PROJETO FINAL 

Esse projeto final foi elaborado em quatro capítulos. 
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No capítulo 1, tem-se os aspectos introdutórios do trabalho: apresentação, definição do 

problema, hipóteses e limitações deste estudo, objetivo e justificativa. 

No capítulo 2, tem-se a revisão bibliográfica com respeito às questões de sistema de 

classificação, classificação de relevo, modelo matemático baseado em geomorfometria, 

inteligência artificial para classificação de terreno, lógica fuzzy e sistemas especialista. 

No capítulo 3, são apresentados os procedimentos para a coleta de dados com especialistas, a 

metodologia para a construção do classificador através da lógica fuzzy. É ainda mostrada a 

análise dos resultados obtidos com o mecanismo fuzzy. 

No capítulo 4, são apresentadas as conclusões deste trabalho, assim como os problemas e 

limitações encontradas durante o desenvolvimento do trabalho. Finalmente, são propostas 

recomendações de temas para trabalhos futuros. 
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A computação digital e o Sistema de Informação Geográficas (SIG) podem ser empregados 

com sucesso em termos da resolução espacial, dependendo da geometria da superfície e da área 

em análise. Com isso, o relevo pode ser analisado por meio de modelos digitais e através da 

manipulação dos dados relacionados à altimetria dos terrenos. 

 

Esse capítulo traz uma revisão bibliográfica referente a ferramentas para estabelecer uma 

classificação objetiva de relevo. Assim, são apesentados: classificações já existentes de relevo; 

modelos digitais de terreno, superfície e elevação; geomorfometria para classificar relevos, 

técnicas de inteligência artificial para classificação de relevo como a lógica fuzzy e sistemas 

especialistas. 

2.1 -  CLASSIFICAÇÃO DE RELEVOS 

As classificações de relevo se mostram de duas maneiras: descrições textuais e descrições 

quantitativas. A AASHTO (2011) apresenta classificações textuais, como já mostrado no item 

1.4. Existem normas ferroviárias que utilizam valores numéricos para a classificação, assim 

como através do resultado de equação que envolve as curvas de nível do terreno. Diversos 

países utilizam os valores da inclinação longitudinal, assim como a transversal, para a 

classificação, porém não tendo intervalos concordantes entre eles, como será mostrado a seguir. 

 

O Green Book (Policy on Geometric Design of Highways and Streets), que é o manual de 

projeto geométrico de rodovias dos Estados Unidos, por exemplo, dispõe sua classificação de 

relevo como está descrita no item 1.4 deste trabalho. Sua mais recente edição traz mais 

classificações para rodovias, além de uma nova abordagem de como essas classificações podem 

ser usadas juntas para criar projetos mais flexíveis e baseados em seu desempenho, tanto para 

novos projetos, quanto para estradas já existentes. Entretanto, ainda não foi proposta uma 

classificação quantitativa para o relevo (AASHTO, 2011). 

 

A antiga norma ferroviária brasileira estabelecia uma análise do terreno pela inclinação 

transversal, como mostra a Tabela 2.1 (ANTAS et al., 2010). 
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Tabela 2.1 - Limites para Classificação de Relevo, segundo Norma Ferroviária 

Classificação Inclinação Transversal 

Plano 0%  i  8% 

Ondulado 8%  i   20% 

Montanhoso i  20%  

Fonte: Antas et al., 2010. 

 

Ainda segundo Antas et al. (2010), outro modelo proposto para projetos ferroviários era traçar, 

em uma planta, na escala 1:10.000, um círculo com certo raio, e somar os comprimentos das 

curvas de nível no interior desse círculo, levando em consideração a equidistância entre as 

curvas. 

 𝑡𝑎𝑛 ∝=
𝑒 ∗ ∑ 𝑙

𝜋 ∗ 𝑟2
 

(211) 

Em que: 

r é o raio do círculo; 

l é o comprimento das curvas de nível; 

e é a equidistância entre as curvas de nível. 

A partir do valor de α, tem-se as relações expostas na Tabela 2.2. 

Tabela 2.2 - Segundo Método de Classificação de Relevos para Projetos Ferroviários 

Classificação Inclinação 

Plano tan α < 11% 

Ondulado 11%  tan α < 33% 

Montanhoso tan α  33% 

                       Fonte: Antas et al., 2010. 

A Tanzânia utiliza a inclinação transversal como método de classificação de relevo, conforme 

o Manual de Projetos Geométricos da Tanzânia (URT, 2012), disposto na Tabela 2.3. 
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Tabela 2.3 -Classificação de Relevo a partir da Inclinação Transversal 

Classificação Inclinação Transversal 

Plano it < 10% 

Ondulado 10%  it < 25% 

Forte ondulado 25%  it < 60% 

Montanhoso it  60% 

                        Fonte: URT, 2012. 

As classificações de relevo feitas por alguns países foram descritas por meio de referência aos 

contornos do solo, em termos de inclinação transversal e longitudinal, e por meio de descrições 

textuais. A Tabela 2.4 apresenta uma relação de países que tomaram a inclinação longitudinal 

como parâmetro principal para a classificação de relevo, de modo que cada país apresenta uma 

faixa de valores diferente para cada classificação. É possível observar faixas de inclinação que 

podem gerar dúvida acerca de sua classificação. 

Tabela 2.4 - Classificação de Relevo a partir da Inclinação Longitudinal 

Países Plano Ondulado Montanhoso 

Espanha iL < 5% 5%< iL < 15% iL > 15% 

Etiópia iL < 5% 5% < iL < 25% iL > 25% 

Butão iL < 10% 10% < iL < 25% iL > 25% 

Nepal iL < 25% 25% < iL < 60% iL > 60% 

Índia iL < 10% 10% < iL < 25% iL > 25% 

Malásia iL < 3% 3% < iL < 25% iL > 25% 

Ásia iL < 10% 10% < iL < 25% iL > 25% 

América Central iL < 5% 5% < iL < 15% iL > 15% 

          Fonte: adaptado de Bartlett, 2019. 

 

No Brasil, a EMBRAPA (2006) tem sua própria classificação geomorfológica de relevo, 

utilizando tanto descrições textuais, quanto inclinações transversais, mas é voltada para o uso 

agropecuário, visto que as distinções são empregadas para prover informação sobre a 

praticidade de emprego de equipamentos agrícolas e facilitar inferências sobre suscetibilidade 

dos solos à erosão. Suas classes de relevo são reconhecidas como: 

• Plano: superfície de topografia esbatida ou horizontal, onde os nivelamentos 

são muito pequenos, com declividades variáveis de 0 a 3%; 

• Suave ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 

conjunto de colinas e/ou outeiros (elevações de altitudes relativas até 50 
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metros e de 50 a 100 metros, respectivamente), apresentando declives suaves, 

predominantemente variáveis de 3 a 8%; 

• Ondulado: superfície de topografia pouco movimentada, constituída por 

conjunto de colinas e/ou outeiros, apresentando declives moderados, 

predominantemente variáveis de 8 a 20%; 

• Forte ondulado: superfície de topografia movimentada, formada por outeiros 

e/ou morros (elevações de 50 a 100 metros e de 100 a 200 metros de altitudes 

relativas, respectivamente) e raramente colinas, com declives fortes, 

predominantemente variáveis de 20 a 45%; 

• Montanhoso: superfície de topografia vigorosa, com predomínio de formas 

acidentadas, usualmente constituídas por morros, montanhas, maciços 

montanhosos e alinhamentos montanhosos, apresentando desnivelamento 

relativamente grande e declives fortes e muito fortes, predominantemente 

variáveis de 45 a 75%; 

• Escarpado: áreas com predomínio de formas abruptas, compreendendo 

superfícies muito íngremes e escarpamentos, tais como: aparados, itaimbés, 

frentes de cuestas, falésias, vertentes de declives muito fortes, usualmente 

ultrapassando 75%. 

 

Atualmente, as classificações de relevo para projetos de infraestrutura são, em sua maioria, 

descrições textuais, pois, mesmo tendo sido desenvolvidas várias maneiras para tentar defini-

las quantitativamente, os relevos são se mostram homogêneos, o que torna difícil a 

parametrização para definir os limites de cada categoria. Sendo assim, as decisões dos 

projetistas quanto à classificação de relevo se tornam extremamente subjetivas. 

2.2 -  MECANISMOS CLASSIFICATÓRIOS 

As variáveis referentes à superfície terrestre aparecem na literatura com diversas designações 

como, por exemplo, variáveis morfométricas (SHARY et al., 2002), variáveis 

geomorfométricas (BISPO et al., 2009), atributos do terreno (PENNOCK, 2003; CÁTEN, 

2009),  

Diversos autores apontam as vantagens da classificação geomorfológica digital 

(MACMILLAN et al., 2000; ROMSTAD, 2001; DRAGUT e BLASCHKE, 2006), sobretudo 

em função da redução da subjetividade na classificação manual, da facilidade na comparação 
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dos resultados derivados de diferentes conjuntos de dados e da redução do tempo de delineação 

das unidades (SILVEIRA e SILVEIRA, 2015). 

Com a crescente aplicação da modelagem digital de relevos, diversos mapas geomorfológicos 

antigos começaram a ser utilizados para a validação de formas de relevo derivadas de ambientes 

informatizados. O conhecimento heurístico, que utiliza os pensamentos advindos da 

experiência da própria vida, assim, pode ser convertido em regras de cálculos matemáticos que 

tornam possível a derivação de mapas da superfície terrestre por qualquer usuário de modo 

automático ou semiautomático (SEIJMONSBERGEN et al., 2011). 

De acordo com Minár e Evans (2008), o principal desafio da modelagem digital de relevos é 

satisfazer a falta de precisão e objetividade dos mapeamentos geomorfológicos tradicionais. 

2.2.1 -  Modelos numéricos de terreno 

Os aspectos e padrões do relevo e suas relações com processos e estruturas geológicas eram, 

primordialmente, mapeadas através de observações de campo e com auxílio de baixas 

quantidades de mapas topográficos. Com o advento de novas tecnologias de sensoriamento 

remoto, as fotografias aéreas passaram a ser extensivamente utilizadas em procedimentos 

estereoscópicos de interpretação visual. Atualmente, tais procedimentos, antes feitos 

analogamente, estão sendo substituídos pelos modelos numéricos de terreno, também 

conhecidas como modelos digitais de elevação, de terreno e de superfície (MDE, MDT e MDS, 

respectivamente). 

Um MNT (Modelo Numérico de Terreno) representa matemática e computacionalmente a 

distribuição de qualquer fenômeno espacial que ocorre dentro da região da superfície terrestre 

que está sendo estudada: informações geológicas, dados referentes ao relevo, referentes à 

profundidade do mar ou de um rio, informações meteorológicas, dados geofísicos, entre outros 

dados. 

Segundo as definições propostas por Li et al. (2005): “um MDT é um conjunto ordenado de 

pontos amostrais que representam a distribuição espacial de vários tipos de informação sobre 

o terreno”. A expressão matemática de um MDT pode ser expressa em função das coordenadas 

planimétricas de um ponto p, com o seu atributo K que representa alguma informação sobre o 

terreno nesse ponto p. 
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𝐾 = 𝑓(𝑋𝑝, 𝑌𝑝) 

(2.2) 

Em que: Xp e Yp são coordenadas planimétricas. 

O termo MDE é caracterizado como uma particularização do MDT, onde o atributo K 

representa a altitude do terreno. É um modelo que representa a superfície do terreno imersa ou 

emersa sem cobertura vegetal ou edificações. Já o termo MDS é utilizado para modelos que 

consideram as elevações do terreno e de qualquer objeto acima dele, como edificações e 

cobertura vegetal. 

De acordo com Valeriano (2008), um MDE (Modelo Digital de Elevação) consiste em uma 

matriz com um valor de elevação em cada célula (pixel), ou seja, são arquivos estruturados em 

linhas e colunas georreferenciados, contendo registros altimétricos. Dessa maneira, um modelo 

digital de elevação é uma representação tridimensional do relevo, que pode ser usado para obter 

informações acerca das variáveis geomorfométricas como, por exemplo, declividade, curvatura 

de terreno, orientação de vertentes, servindo de suporte para a análise geomorfológica. 

A extração automática de informações da topografia em ambiente computacional, como 

exemplifica as análises de redes fluviais, a participação de microbacias hidrográficas e a 

identificação de unidades de relevo, amenizam a demanda de trabalho manual e a subjetividade 

dessas atividades. Esses exemplos, embora predominem entre as aplicações de MDEs, estão 

longe de esgotar as possíveis finalidades (VALERIANO, 2008) 

2.2.2 -  Geomorfometria para classificação de relevos 

A geomorfometria refere-se a uma área de conhecimento que busca, mediante diversos 

atributos e parâmetros, quantificar e parametrizar a superfície terrestre, bem como os demais 

elementos do meio físico que com ela possuem relações (CHORLEY, 1957; PIKE, 2000). Seus 

subsídios teóricos, técnicos e metodológicos baseiam-se na articulação das geociências com a 

matemática, estatística, engenharia e, mais recentemente, a ciência da computação, destacando-

se como ciência interdisciplinar aplicável em diversificados campos do conhecimento 

(TOBLER, 2000; PIKE et al., 2009). 

A geomorfometria é entendida como uma ciência interdisciplinar derivada da articulação entre 

as Ciências da Terra, Ciências Exatas e Ciência da Computação, que de modo contínuo ou 

específico, objetiva quantificar as formas e elevações da superfície terrestre (PIKE, 2000; 
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RASEMANN et al., 2004), mediante modernas abordagens analíticas cartográficas (TOBLER, 

2000), responsáveis por fornecer um conjunto de recursos espaciais, parâmetros e objetos 

(EVANS, 1972), adequados para utilização em inúmeros campos do conhecimento, como 

mostra a Figura 2.1. 

A análise da diversidade de formas e processos existentes na superfície terrestre, quando 

contextualizada no conceito de geomorfometria, recebe denominações e terminologias 

diversificadas em se tratando da sistematização dos dados de entrada, como por exemplo a 

modelagem de terreno (MOORE et al., 1991). Entretanto, o termo terreno é considerado 

impreciso tecnicamente (LI et al., 2005) por possuir definições amplas em aplicações distintas. 

Apesar da geomorfometria ser um ramo da geomorfologia, o surgimento da informática 

reafirmou sua função, estimulada pela evolução de softwares e hardwares nas geotecnologias 

pelo desenvolvimento de sensores de coleta de dados topográficos, favorecendo sua aplicação 

em diversas áreas do conhecimento, como hidrologia, ecologia, meteorologia, e também 

mapeamentos de solos, de suscetibilidade a processos geoambientais e de unidades 

morfológicas do relevo. 

 

Figura 2.1 - Aplicações da Geomorfometria 

Fonte: Adaptada de Pike (2000). 
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A Tabela 2.5 compara doze de várias abordagens para a identificação dos tipos topográficos, 

ou regiões do modelo digital de elevação, que foram propostas desde 1990. Geralmente, as 

classificações automáticas são exercícios empíricos de geomorfometria e não delimitam formas 

de relevo em si. Os autores usaram diversas variáveis geométricas, como gradientes e 

porcentagens de inclinação, inclinação de elevações, juntamente a variados espaçamentos de 

MDE e tamanhos de janelas de cálculo, de acordo com as variáveis geométricas utilizadas na 

análise. A partir das combinações das variáveis, dos espaçamentos e dos tamanhos de janela, 

cada autor optou por uma técnica de classificação, de forma a auxiliar a obtenção dos grupos 

resultantes dos estudos propostos. 

Da Tabela 2.5, os estudos que mais se relacionam com este estudo são três: o estudo de Irvin 

et al. (1997) que promoveu uma alternativa à classificação manual de relevos que utiliza 

fotografias aéreas, utilizando lógica fuzzy, obtendo 14 grupos resultantes. As variáveis 

geométricas utilizadas foram a inclinação de elevações, perfil de curvatura, entre outras 

variáveis, delimitando seu MDE em 10 metros; Hengl e Rossiter (2003) aprimorou a 

classificação manual de relevo através da fotointerpretação, utilizando plano de curvatura, 

gradiente de inclinação, entre outras variáveis. O espaçamento do MDE foi de 10 metros, 

obtendo 15 classificações em seu grupo resultante; e Iwahashi e Pike (2007) que fez um 

procedimento iterativo, implementando a classificação de topografia, com 3 tamanhos de MDE 

(55 metros, 270 metros e 1 quilômetro) e 3 variáveis geométricas (gradiente de inclinação, 

textura da superfície e convexidade local). Através da combinação dessas variáveis, obtiveram 

4 classes adicionais.  
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Tabela 2.5 - Exemplos de Classificação Automática de Topografia a partir de MDEs 

Autores Objetivo do estudo Variáveis geométricas 
Espaçamento 

no MDE 

Tamanho de janela 

de cálculo 

Técnica de 

classificação 
Grupos resultantes 

Hammond 

(1964) apud 

Dikau et al. 

(1991)  

Compreender da distribuição, tipo 

e extensão dos processos de 

deslizamento de terra do estado 

Novo México 

Gradiente de inclinação menor do 

que 8%; Relevo local; perfil tipo  

200 metros 3 x 3 para inclinação, 

49 x 49 para 

gradiente de 

inclinação 

Combinação de 

variáveis, dividida por 

valores limites 

96 possíveis subclasses, 

agregados em 24 classes 

mapeadas e 5 tipos 

principais 

Graff e Usery 

(1993) 

Implementação da primeira etapa 

de uma abordagem para 

classificação automática de relevo 

Porcentagem de inclinação de 

elevação; pontos críticos (cumes) 

30 metros 3 x 3 Reclassificar cumes 

através de combinação 

de variáveis, 
distinguindo montes 

de não-montes por 

regiões de crescimento 

2 (montes e não-montes) 

Dymond et 
al. (1995) 

Descrever um algoritmo para 
automatizar um mapeamento de 

componentes de relevo a partir de 

dados de elevação 

Aspecto de inclinação; Elevação 
(calculada através da elevação e 

do gradiente de elevação) 

12,5 metros, 2 
metros 

3 x 3, sendo 
dissolvido, depois, 

pelo valor modular 

em 100 pixels. 
Aspecto regional 

Separar aspectos 
regionais, dividindo a 

distribuição de 

elevação ou a distância 
do rio 

7 (inclinação principal, 
inclinação superior, 

inclinação inferior e 

variações) 

Blaszczynski 

(1997) 

Sugerir um método baseado no 

SIG para mapear e classificar 

superfícies terrestres 

Convexidade 7,5 minutos, 

cerca de 30 

metros 

3 x 3 até 31 x 31 

(variável) 

Separar alcance dos 

valores de 

convexidade 

3 (convexo, côncavo, 

plano) 

Irvin et al. 

(1997) 

Promover uma alternativa à 

classificação manual de forma de 

relevo que utiliza fotografias 

aéreas  

Inclinação de elevações, 

incidência de radiação solar 

(aspecto); perfil de curvatura, 

tangente das curvaturas e índice 
de umidade 

10 metros 3 x 3, por 10 metros, 

cada área de 

drenagem 

Agrupamento não-

supervisionado, ou 

classificação contínua 

(lógica fuzzy) de 
variáveis 

8, 10 e 12 por agrupamento, 

e 14 pela classificação fuzzy 

Giles (1998) Conceber uma assinatura 

geomorfológica, para mapear e 
classificar unidades de inclinação 

Forma (7 variáveis, a partir de 

uma elevação de alcance de 20 
metros); topografia (3 variáveis a 

partir do gradiente); variabilidade 

do terreno, entre outras variáveis 

20 metros Uma unidade de 

inclinação 

Análise 

discriminatória das 
combinações de 

variáveis 

10 

Miliaresis e 
Argialas 

(1999) 

Apresentar uma metodologia para 
a segmentação de certas 

características fisiográficas 

Gradiente de inclinação; aspecto 
do terreno 

30 minutos, 
cerca de 925 

metros 

9 x 9 (nove 3 x 3 
como vizinhança) 

Simulação de 
escoamento e critérios 

3 
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de regiões de 
crescimento 

MacMillan et 

al. (2000) 

Nova abordagem para descrever e 

segmentar formas de relevo 

diretamente aplicáveis a 
agricultura  

Gradiente de inclinação, perfil de 

curvatura, curvatura pana, índice 

de umidade, porcentagem relativa 
ao máximo e mínimo da elevação 

da área estudada, assim como os 

máximos e mínimos absolutos de 
elevação, porcentagem relativa ao 

máximo e mínimo de bacias 

hidrográficas 

5 metros 3 x 3, por 100 metros, 

Toda área de estudo, 

cada bacia 
hidrográfica, cada 

drenagem 

Conjunto fuzzy não-

supervisionado de 

classificação de 
variáveis 

15 

Hengl e 
Rossiter 

(2003) 

Aprimorar a classificação manual 
de relevo que utiliza 

fotointerpretação 

Nível de profundidade de água, 
fluxo acumulado, índice de 

umidade, índice de transporte de 

sedimentos, gradiente de 
inclinação, plano de curvatura, 

perfil da curvatura, refletância 

10 metros 30 metros, 5 x 5, do 
mapa de drenagem 

Classificação 
supervisionada 

15 

Bolongaro-

Crevenna et 
al. (2005) 

Novo esquema de classificação de 

relevo com a utilização de 
parâmetros morfométricos 

Cume, canal, inclinação plana, 

pico, passagem, poço 

90 metros 3 x 3 Variáveis individuais 6 (número de variáveis) 

Prima et al. 

(2006) 

Método quantitativo para 

classificar formas de relevo, 

usando parâmetros morfométricos 
advindos de MDE 

Média ou S.D de P, média ou S.D 

de N (L = 0,15 km), onde P é a 

abertura topográfica negativa, e N 
é a abertura topográfica negativa, 

Média ou S.D de P e de N (L = 5 

km) 

2,25'' x 1,5'' 

(cerca de 50 

metros) 

5 x 5 (inclinação), 

3050 metros (Média 

ou S.D), 5 
quilômetros (abertura 

topográfica)3050 

metros (média ou 
S.D) 

Classificação 

supervisionada, 

usando amostras de 
treinamento do mapa 

API) 

7 (vulcões, aluviais, 

ventoinha, aluviais planos, 

montanhas I, II e III, 
colinas) 

Iwahashi e 

Pike (2007) 

Procedimento iterativo que 

implementa a classificação de 

topografia 

Gradiente de inclinação, textura 

da superfície, convexidade local 

55 metros, 

270 metros e 

1 quilômetro 

3 x 3, 3 x 3 (poços e 

picos ou pontos 

convexos), 10 x 10 
circulares (textura 

dos poços e picos, ou 

da convexidade dos 
pontos convexos) 

Combinação de 

variáveis divididas em 

limites 

8, 12, 16 (mínimo - 8; 

número de classes 

aumentadas em 4) 

Fonte: Iwahashi e Pike (2007).
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2.2.3 -  Técnicas de inteligência artificial 

De acordo com Arariboia (1998), a inteligência artificial utiliza técnicas de programação que 

procuram, com auxílio de máquinas, resolver problemas de maneira semelhante ao modo que 

um ser humano as resolveria. Para Nikolopoulos (1997), ela é um campo de estudos 

multidisciplinares, motivados pela computação, psicologia, engenharia, matemática e robótica, 

cujo objetivo principal é construir sistemas que mostrem comportamento inteligente e 

desempenham tarefas com um grau de competência equivalente ou superior ao grau com que 

um especialista humano as desempenharia. Luger (2008) afirma que o foco da inteligência 

artificial está em problemas que não possuem soluções algorítmicas simples, sendo estes 

portadores de informações inexatas, mal definidas ou incompletas, propondo quatro 

abordagens distintas para a resolução desses problemas, sendo que elas podem ser executadas 

individualmente e complementando-se: 

• Simbólica: seus algoritmos tentam inferir novas, válidas e úteis generalizações 

com base nos dados de entrada, formando a base dos sistemas especialistas; 

• Conexionista: são baseados na forma nas redes neurais  do cérebro humano, em 

que as redes aprendem por meio de modificações em sua estrutura e pelo peso 

da resposta ao treinamento deste processo; 

• Evolucionária: são baseados na Teoria da Evolução de Darwin, em que, dada 

uma população, somente os mais aptos sobrevivem para produzir a próxima 

geração de possíveis soluções do problema em questão; 

• Estocástica: são oriundos de uma abordagem probabilística do Teorema de 

Bayes, pois a experiência em uma situação condiciona a expectativa para 

interpretar outros dados neste domínio. 

O uso de cada uma dessas abordagens depende concisamente do contexto em que será aplicado. 

De acordo com a disponibilidade de dados e a teoria empregada, diversos métodos da intitulada 

engenharia do conhecimento podem ser utilizados para resolução de problemas 

(BAUCHSPIESS, 2008), como ilustrado na Figura 2.2. 
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Figura 2.2 - Métodos de Engenharia do Conhecimento 

Fonte: Bauchspiess, 2008. 

Os sistemas de inteligência artificial simbólicos e redes neurais foram explicados por Luger 

(2008) no começo do item 2.2.3, os algoritmos genéticos seguem a abordagem evolucionária. 

Os sistemas difusos são sistemas de controle que tem a lógica fuzzy como base e os métodos 

estatísticos são aqueles que utilizam a matemática estatística para chegar nos resultados. E os 

sistemas de inteligência artificial híbridos são a união de 2 ou mais métodos. 

A inteligência artificial pode ser usada como uma ferramenta alternativa para o 

desenvolvimento de novos modelos de classificação, sendo que suas aplicações são vastas: 

máquinas que conseguem jogar xadrez; computadores que são capazes de reconhecer diversas 

línguas através de um mecanismo de reconhecimento de voz; transformar imagens de duas para 

três dimensões, entre outras finalidades. Assim, nota-se que a inteligência artificial tem como 

objetivo principal implementar em sistemas computacionais a possibilidade de cumprir tarefas 

que, anteriormente, somente humanos poderiam realizar (ROSA, 2011). 

Voltando-se o olhar para a engenharia civil, as técnicas de inteligência artificial são bastante 

utilizadas para fortalecer teorias e métodos acerca de estabilidade de talude, mostrando que os 

resultados que essas técnicas resultam apresentam uma capacidade mais apurada de prever o 

comportamento do talude. A título de exemplificação, Lu e Rosenbaum (2003) usaram rede 

neural artificial, Sakellariou e Ferentinou (2005) também utilizaram rede neural artificial, 

Samui (2008) usou máquina de vetores de suporte, Wang et al. (2005) utilizaram propagação 

retrógrada da rede neural, que é um método que foi desenvolvido a partir da rede neural 

artificial. 
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2.3 -  LÓGICA MULTIVALORADA 

A concepção de sistemas especialistas é possível através da lógica multivalorada, também 

conhecida como difusa ou fuzzy, utilizando variáveis linguísticas para a criação de uma base 

de regras, pois alguns problemas práticos não possuem uma classificação definida e estão 

cercados de incertezas e imprecisões. Tomando como exemplo, quando se diz que “a comida 

está fria, então deixarei no forno até esquentá-la”, expressões como frio e esquentar não 

atribuem valor numérico de temperatura, pois isso parte de percepções individuais para o 

mesmo conceito linguístico. 

A lógica fuzzy traz uma abordagem diferente da lógica booleana, cujos resultados se restringem 

a 0 e 1 (falso e verdadeiro), fazendo com que a faixa de resultados entre 0 e 1 possa ser 

analisada. A esta faixa, podem ser atribuída interpretações de acordo com a finalidade com que 

se está aplicando tal lógica. 

A lógica fuzzy possui uma base de regras que é geralmente expressa no formato “se-então”, em 

que se torna possível transformar informações vagas em informações numéricas (ANDRADE, 

2004), entretanto, à medida que se aumenta a complexidade do sistema, a elaboração de 

definições claras e precisas se torna cada vez mais difícil (ZADEH, 1965). Para a utilização de 

um sistema fuzzy na engenharia, é necessário converter os valores numéricos como 

temperatura, pressão, força, em variáveis contínuas e vice-versa (BAUCHSPIESS, 2008). 

 

2.3.1 -  Conjuntos fuzzy 

Segundo Zadeh (1965), conjuntos fuzzy são conjuntos de objetos que são representados tanto 

por variáveis linguísticas, quanto por números reais e não apresentam contornos definidos 

claramente. Os conjuntos fuzzy são formados pelos elementos propriamente ditos associados a 

uma função de pertinência fA (x), sendo A um conjunto fuzzy e X um espaço de pontos, com um 

elemento genérico de X denominado x, que associa cada ponto em X a um número real no 

intervalo [0,1]. 

 
𝑓𝐴(𝑥): 𝑋 ⇒ [0,1] (2.3) 

 



 22 

Caso fA (x) = 1, x é completamente compatível com A. Do mesmo modo, se fA (x) = 0, x é 

completamente incompatível com A. 

A especificação de funções de pertinência é tão subjetiva quanto a capacidade de percepção e 

expressão de conceitos abstratos de cada indivíduo. Tendo isso em vista, essa etapa se constitui 

uma das mais difíceis da aplicação dessa metodologia. A Figura 2.3 representa os tipos mais 

frequentes de funções de pertinência. 

 

Figura 2.3 - Tipos de Função de Pertinência 

Fonte: Andrade, 2004. 

 

 

 



 23 

2.3.2 -  Propriedades dos Conjuntos Fuzzy 

Dados dois conjuntos fuzzy A e B, com funções de pertinência fA(x) e fB(x), Zadeh (1965) 

definiu diversas propriedades importantes para a utilização dos conjuntos. Algumas definições 

são similares às da lógica clássica, diferenciando-se por serem em detrimento de funções de 

pertinência. 

O complemento de um conjunto fuzzy A é denotado por A’, como mostra a Equação 2.4. 

 
𝑓𝐴′(𝑥)  =  1 −  𝑓𝐴(𝑥) 

(2.4) 

O conjunto A está contido em B se, e somente, fA(x) ≤ fB(x). Assim, tem-se que: 

 
𝐴 ⊂  𝐵 ⟺  𝑓𝐴(𝑥)  ≤  𝑓𝐵(𝑥) 

(2.5) 

A união ente conjuntos fuzzy A e B, formando um novo conjunto C, acontece desde que a 

função de pertinência fC(x)seja dada pelo máximo das funções fA(x) e fB(x) em cada ponto do 

domínio, ou seja: 

 
𝐶 =  𝐴 ∪  𝐵 ∀ 𝑓𝐶 (𝑥) =  𝑀𝑎𝑥 [𝑓𝐴(𝑥), 𝑓𝐵(𝑥)], 𝑥 ∈  𝑋 

(2.6) 

A interseção entre os conjuntos A e B, formando um novo conjunto C, ocorre desde que a 

função de pertinência fC(x) seja dada pelo mínimo das funções fA(x) e fB(x) em cada ponto do 

domínio. Desta forma, tem-se que: 

 
𝐶 =  𝐴 ∩  𝐵 ∀ 𝑓𝐶(𝑥) =  𝑀𝑖𝑛 [𝑓𝐴(𝑥), 𝑓𝐵(𝑥)], 𝑥 ∈  𝑋 

(2.7) 

Para demonstrar tais propriedades, tem-se a Figura 2.4. Nas Figura 2.4 (b) e Figura 2.4 (c) são 

apresentadas, nas cores verde e vermelho, respectivamente, as representações das funções de 

pertinência resultantes da união e da interseção das funções de pertinência resultantes da união 

e da interseção das funções fA(x) e fB(x) mostrada na Figura 2.4 (a) (LANZARO, 2018). 
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Figura 2.4 - Aplicação da União e da Interseção para Conjuntos Fuzzy 

Fonte: Lanzaro, 2018. 

2.3.3 -  Sistemas de Controle Fuzzy 

Para a modelagem das ações, a partir de um conhecimento especialista, utiliza-se um diagrama 

de processos realizados por um controlador fuzzy, como mostra a Figura 2.5. O diagrama 

evidencia quatro componentes principais: fuzzificação, inferência, base de conhecimento e 

defuzzificação. 

 
Figura 2.5 - Diagrama do Controlador Fuzzy 

Fonte: Turig, 2001. 
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Esses componentes apresentam as características especificadas abaixo (GOMIDE e GUDWIN, 

1994): 

• Fuzzificação: transforma valores números em conjuntos fuzzy, de modo que possam se 

tornar objetos de avaliação das variáveis linguísticas;  

• Base de conhecimento: trata-se de uma base de regras (expressas da forma “se-então”) 

que caracterizam a estratégia empregada; 

• Inferência: processa os dados de entrada, com as regras, de modo a inferir as ações de 

controle fuzzy num contexto de implicação; 

• Defuzzificação: transforma as ações de controle fuzzy no processo real das variáveis, 

feita uma compatibilização.  

2.4 -  SISTEMAS ESPECIALISTAS 

Sistemas especialistas são programas computacionais que permitem a sistematização da lógica 

utilizada por especialistas, em suas áreas de domínio. Como os especialistas humanos, estes 

sistemas usam lógica simbó1ica e heurística para encontrar soluções.  

Especialistas são pessoas que tem conhecimento sobre um domínio particular, entendem os 

problemas dentro desse domínio e tem habilidade para resolvê-los. O conhecimento pode ser 

subdividido em dois tipos: público e privado. O primeiro inclui informações amplamente 

conhecidas e geralmente publicadas, disponíveis dentro da área de domínio. Contudo, os 

especialistas possuem também o conhecimento privado, que não é encontrado em literatura 

publicada e é formado por regras práticas e experiências. Esse conhecimento os torna capazes 

de fazer suposições, reconhecer problemas e lidar efetivamente com erros ou dados 

incompletos. Elucidar e reproduzir tal conhecimento e a tarefa central na construção de 

sistemas especialistas (HAYES-ROTH et al., 1983). 

Os seres humanos, especialistas ou não, possuem o chamado conhecimento do senso comum, 

que se constitui num largo espectro de conhecimento geral sobre o mundo, acumulado durante 

toda sua vida e que permeia todas as suas decisões. Devido à enorme quantidade de 

conhecimento de senso comum, torna-se difícil conceber um programa inteligente, 

particularmente um sistema especialista (WATERMAN, 1986). 

Segundo Waterman (1986), os fatores chaves que justificam o desenvolvimento de um sistema 

especialista são a natureza, a complexidade e o escopo do problema a ser resolvido. Quanta à 
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natureza, deve ser um problema que possa ser resolvido por manipulação de símbolos e 

estruturas simbó1icas. Muitos problemas que são apropriados para sistemas especialistas são 

de natureza heurística, isto é, requerem o uso de regras práticas para encontrar soluções 

aceitáveis. O problema deve ser complexo e difícil de ser resolvido para justificar o custo e o 

esforço do desenvolvimento de um sistema especialista. Finalmente, o problema deve ter um 

escopo apropriado. Deve ser suficientemente limitado para que o problema seja manuseável e 

bem demarcado para assegurar que ele tenha algum interesse prático. 

Sistemas especialistas tem inúmeras vantagens sobre sistemas tradicionais, como por exemplo 

a capacidade de armazenar e processar uma vasta quantidade de informações e conhecimentos 

necessárias para avaliar e resolver problemas. Outra vantagem diz respeito à escassez de 

especialistas em algumas áreas de conhecimento. Em geral, especialistas são pessoas muito 

ocupadas e sem muito tempo disponível, e com o uso de sistemas especialistas em um 

determinado domínio, o tempo que eles usariam resolvendo certos tipos de problemas poderia 

ser usado para treinamento de outros profissionais, para a expansão de conhecimentos ou, 

eventualmente, para a resolução de problemas mais complexos. 

Um sistema especialista depende de dois componentes: uma base de regras e um sistema de 

inferência. A base de regras é uma coleção organizada de informações acerca do domínio do 

sistema. Já o sistema de inferência interpreta e avalia os fatos contidos na base de regras para 

gerar respostas. É comum a concepção de sistemas especialistas para resolver problemas que 

envolvam classificação, diagnóstico, monitoramento, design, agendamento e planejamento 

para empreendimentos especializados. Além desses dois componentes, também deve conter 

uma interface de interação com o usuário. A Figura 2.6 ilustra os três componentes existentes 

em um sistema especialista. 

As informações coletadas para a base de regras devem ser adquiridas por especialistas humanas 

através de entrevistas e observações. Esse conhecimento é representado, geralmente, em forma 

de regras “se-então”: “se alguma condição for verdadeira, então uma inferência, ou ação, pode 

ser feita”. A base de regras deve conter a maior quantidade de informações possível. O fator 

de probabilidade de uma resposta está incorporado à conclusão gerada a partir de cada 

condição, porque a conclusão não é totalmente assertiva. 
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Figura 2.6 - Elementos de um Sistema Especialista 

Fonte: Sawyer e Foster, 1986. 

 

Sistemas especialistas podem ser ligados a outros tipos de sistemas, como a modelos 

matemáticos e ainda a modelos de simulação, e junto com estes constituir uma ferramenta de 

grande utilidade para auxiliar produtores e técnicos agrícolas na tomada de decisões, como foi 

desenvolvido no Canadá por Montas e Madramootoo (1992). Os autores integraram um SIG 

com um sistema especialista para avaliar a quantidade perdida de terra e recomendar práticas 

conservacionistas para uma microbacia. 

O sistema especialista fuzzy une a habilidade de um sistema especialista em simular o processo 

de tomada de decisões com a típica incerteza da razão humana, presente na lógica fuzzy. 

(VENTURELLI et al., 2017). 
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3 - CONCEPÇÃO DO SISTEMA ESPECIALISTA 

As classificações de relevo, que fazem uso de valores numéricos, mostrados nesse trabalho no 

item 2.1, utilizam principalmente a declividade como variável geométrica para as definições 

de relevo, assim como a maioria das recentes classificações de topografia, a partir de MDEs, 

conforme exposto na Tabela 2.5. 

Dessa maneira, foram consideradas duas variáveis para a concepção do sistema fuzzy 

especialista: a declividade média e a variação da declividade, que consiste na diferença entre o 

maior e menor valor de declividade. Dessa forma, há duas variáveis de entrada (input) – 

declividade média e variação máxima da declividade – e apenas uma variável de saída (output): 

classificação de relevo. 

Inicialmente, foi necessário realizar uma consulta a especialistas para que fosse possível a 

construção de funções de pertinência, através dos conjuntos fuzzy criados pelas respostas 

obtidas, e da base de regras, unindo as avaliações dos cenários presentes no Apêndice A, e, 

então, construir o sistema especialista. 

3.1 -  PROCEDIMENTO PARA CONSULTA A ESPECIALISTAS 

Foi elaborado um questionário com 3 seções, através do Google Forms, em que os especialistas 

foram expostos a 20 cenários de trechos de relevos naturais, como mostra a Figura 3.1, e 

pedidos para que avaliassem cada condição de relevo quanto a três aspectos: (1) classificação 

de relevo (plano, ondulado ou montanhoso), (2) declividade média (baixa, média ou alta) e (3) 

variação da declividade (baixa, média ou alta). Estes três aspectos foram questionados em 

seções distintas do questionário de forma que a resposta de uma categoria não influenciasse em 

outra. Além disso, a cada seção, os cenários foram dispostos de forma randomizada (diferentes 

entre si), visando evitar um padrão enviesado de respostas. O questionário está no Apêndice A 

na sua forma integral. 

Obteve-se uma amostra de 28 respondentes, concentrando-se na região de Brasília. Estes são 

especialistas que trabalham com análise, desenvolvimento, fiscalização e avaliação de projetos 

de infraestrutura de transportes em órgãos federais, além de acadêmicos que realizam ou já 

realizaram estudos sobre tais projetos. A Figura 3.2 representa as diferentes localidades dos 

especialistas consultados. 
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Figura 3.1 - Exemplo de Cenário 

 

 

Figura 3.2 - Localidades dos Especialistas Respondentes 

Foi utilizado o software ArcGis para a construção dos cenários, que permite o trabalho com 

MDE, possibilitando a coleta dos dados referentes aos inputs citados no item 3.1, de cada 

cenário. Os cenários possuem área igual a aproximadamente 10 km², e este cuidado foi tomado 

para que os especialistas não tenham julgamentos tendenciosos em qualquer parte do 

questionário.  
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O MDE utilizado neste questionário foi adquirido através do TOPODATA, que é o banco de 

dados geomorfométricos do Brasil, do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais). A 

folha do topodata utilizada foi a 14S48. Em seguida, foi necessário tratar esta folha para 

adicionar referências espaciais, de forma que os valores altimétricos do MDE pudessem ser 

utilizados. O sistema de coordenadas utilizado foi o WGS 1984 UTM Zone 23S, selecionando 

a resolução espacial de 30 x 30 metros, pois essa é a resolução dos dados do TOPODATA. 

Nesta etapa do processo, foram feitos diversos recortes, de 10 km², para a geração dos cenários. 

Para cada recorte, primeiramente, criou-se as curvas de nível de 10 em 10 metros. Com isso, já 

foi possível a criação das superfícies TIN, que são redes triangulares irregulares, e, enfim, dos 

MDEs. Foram então extraídas a declividade média e as declividades máxima e mínima de cada 

um desses recortes para, posteriormente, construir as funções de pertinência. Foram 

selecionados os MDEs cujos valores cobrissem a maior parte dos domínios dos valores, 0 a 

90% para a declividade média e 0 a 180% para a variação da declividade (diferença das 

declividades máxima e mínima). 

Para a extração dos dados relativos às elevações e consequentemente às declividades, o 

algoritmo utilizado pelo ArcGis leva em consideração os valores das variáveis de cada pixel 

constituinte da imagem matricial, que formam o MDE. O cálculo da declividade nesse software 

é realizado com base nos valores altimétricos dos pixels adjacentes, perfazendo um total de 8 

pixels (Dunn e Hickey, 1998), como mostra a Figura 3.3. Para encontrar a declividade do pixel 

central, segue-se a Equação 3.1, em que o resultado se dá em porcentagem. 

 

Figura 3.3 - Valores das Elevações de cada Pixel da Matriz 

Fonte: Oliveira, 2017. 

 

 

𝐷 = (√𝐷𝐿−𝑂
2 +  𝐷𝑁−𝑆

2 ) × 100 
(3.1) 
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Em que:  

DL-O é o resultado da declividade horizontal em relação ao pixel central; 

DN-S é o resultado da declividade vertical em relação ao pixel central. 

As variáveis DL-O e DN-S são calculadas conforme as Equações 3.2 e 3.3, conforme notação da 

Figura 3.3. 

 
𝐷𝐿−𝑂 =  

((𝐶 + 2𝐹 + 𝐼) − (𝐴 + 2𝐷 + 𝐺))

(8 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝑋)
 

(3.2) 

 
𝐷𝑁−𝑆 =  

((𝐺 + 2𝐻 + 𝐼) − (𝐴 + 2𝐷 + 𝐶))

(8 ∗ 𝑟𝑒𝑠𝑜𝑙𝑢çã𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑒𝑚 𝑌)
 

(3.3) 

Nota-se que este método não leva em consideração a elevação do pixel central (o 

correspondente à letra “E”), acarretando em ligeira imprecisão no valor encontrado, quando 

aplicados em áreas com pouca depressão e em cadeias montanhosas ou vales, segundo Dunn e 

Hickey (1998). 

3.2 -  CONSTRUÇÃO DAS FUNÇÕES DE PERTINÊNCIA 

Como a natureza das variáveis linguísticas é essencialmente subjetiva, a definição das funções 

de pertinência pode ser considerada umas das etapas mais complexas ao se desenvolver um 

sistema fuzzy. Encontrar um formato de uma função que seja capaz de expressas a base de 

conhecimento requerida para um problema específico é uma tarefa árdua.  

Neste trabalho, o método adotado será o indutivo de aprendizado proposto por Sebag e 

Schoenauer (1994). O mesmo procedimento foi empregado por Lanzaro (2018). Seja T um 

conjunto de premissas que generaliza um exemplo Ex. Em se tratando de conclusões 

qualitativas, a conclusão associada à premissa T é meramente uma conclusão do exemplo Ex, 

isto é, a conclusão da maioria dos exemplos cobertos pelas premissas T. Assim, tem-se que a 

notação de que Ex <• T para que um exemplo Ex é coberto por um conjunto de premissas T. 

Para melhor entendimento da constatação supracitada, segue um exemplo dos resultados 

obtidos. Há uma premissa que a declividade média é baixa, mas existem vários exemplos de 

declividades que possam indicar isso. No questionário aplicado, o conjunto fuzzy referente a 

variável linguística “Declividade Média” {2,81; 4,17; 5,08; 5,18; 6,94; 7,58; 7,69; 7,82; 9,24; 

10,93; 14,12}. Ou seja, à título de exemplificação, é possível afirmar que 6,9 é um exemplo da 
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premissa que a declividade de um relevo é baixa. Os conjuntos completos referentes a cada 

variável linguística dos inputs podem ser visualizados na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1- Conjuntos Fuzzy referentes às Variáveis Linguísticas 

Variáveis de 

Entrada 

Variável 

Linguística 
Conjuntos Fuzzy 

Declividade 

Média 

Baixa 
{2,81; 4,17; 5,08; 5,18; 6,94; 7,58; 7,69; 

7,82; 9,24; 10,93; 14,12} 

Média 

{2,81; 4,17; 5,08; 5,18; 6,94; 7,58; 7,69; 

7,82; 9,24; 10,93; 12,96; 14,12;18,19; 
19,47;22,25; 24,75; 26,08; 27,47; 31,49; 

39,16} 

Alta 

{5,08; 5,18; 7,58; 7,69; 9,24; 10,93; 12,96; 

14,12; 18,19; 19,47; 22,25; 24,75; 27,47; 
31,49; 39,16} 

Variação 

da Declividade 

Baixa 

{10,29; 12,98; 28,29; 29,59; 33,26; 35,60; 

38,86; 40,70; 46,60; 49,60; 57,75; 71,16; 

84,82; 92,79; 93,37; 93,58; 95,50; 96,54; 
99,33; 102,15} 

Média 

{10,29; 12,98; 28,29; 29,59; 33,26; 35,60; 

38,86; 40,70; 46,60; 49,60; 57,75; 71,16; 
84,82; 92,79; 93,37; 93,58; 95,50; 96,54; 

99,33; 102,15} 

Alta 

{28,29; 29,59; 33,26; 35,60; 38,86; 40,70; 

49,60; 57,75; 71,16; 84,82; 92,79; 93,37; 
93,58; 95,50; 96,54; 99,33; 102,15} 

 

Seja uma função de pertinência F, para que as premissas sejam quantificadas em termos de 

exemplos de forma mais clara. Tais funções serão aproximadas por funções gaussianas, pois, 

segundo Kreinovich et al. (1992), é mais adequado representar declarações numéricas incertas, 

sobre o valor de determinada variável física, em funções gaussianas. A Equação 3.4 caracteriza 

tal função. 

 𝑓(𝑥, 𝜎, 𝑐) = 𝑒
−(𝑥−𝑐)²

2𝜎²  
(3.4) 

Em que: 

𝑐 = média; 

𝜎 = desvio-padrão. 
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O valor máximo da função gaussiana, o “topo” da curva, corresponde à média dos exemplos 

das premissas, com grau de pertinência igual a 1. A distribuição é simétrica em torno da média, 

possuindo dois pontos de inflexão, conhecidos como o desvio padrão e, após, ela se estende 

aos infinitos negativo e positivo de maneira assintótica, ou seja, sem nunca tocar o eixo 

horizontal, de modo que o grau de pertinência nunca se iguala a 0. A Figura 3.4 ilustra isso. 

 

Figura 3.4 - Construção da Função de Pertinência Gaussiana 

O valor máximo do grau de pertinência pode ser atingido e se estender até a borda do domínio 

dos valores que constituem os exemplos, em alguns casos. É possível observar um desses casos 

na premissa “Declividade Média Baixa”, pois espera-se que uma declividade média de valor 

igual a 0 também se enquadre na variável linguística baixa, com grau de pertinência igual a 1, 

apesar de não haver exemplo com tal valor de declividade média no conjunto fuzzy 

correspondente. 

Isso pode ocorrer tanto em termos de uma borda superior, quanto de uma borda inferior. Assim, 

resultaria na formação apresentada na Figura 3.5, de modo que uma metade é uma função 

gaussiana e a outra se estende com grau de pertinência igual 1 até o último valor do domínio. 
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Figura 3.5 - Construção das Funções de Pertinência das Bordas 

Essas funções ilustradas na Figura 3.5, seguem as Equações 3.5 e 3.6, respectivamente. 

 
𝑓(𝑥, 𝜎, 𝑐) = {𝑒

−(𝑥−𝑐)2

2𝜎2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 < 𝑐;
1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≥ 𝑐

 
(3.5) 

 
𝑓(𝑥, 𝜎, 𝑐) = {𝑒

−(𝑥−𝑐)2

2𝜎2  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 > 𝑐;
1 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑥 ≤ 𝑐

 
(3.6) 

Em que: 

𝑐 = média; 

𝜎 = desvio-padrão. 

Para os inputs, foram adotadas funções de pertinência gaussianas para a variável linguística 

“média” e, para as situadas nas extremidades inferior e superior, de acordo com as da Figura 

3.5. Isto por se supor que a pertinência das variáveis linguísticas das extremidades não se altere 
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à medida que esta se aproxima do limite inferior ou superior. Assim, para o caso de uma 

eventual expansão desse sistema, será possível alcançar o maior número de casos. 

Para a obtenção dos parâmetros das funções de pertinência, cada classificação feita pelos 

especialistas foi considerada, de modo que os dados foram analisados levando em conta cada 

avaliação. Por exemplo, o Cenário 1 na variável linguística “Declividade Média” obteve, das 

28 respostas, 0 avalições como baixa, 14 avaliações como média e 14 como alta. Tendo o valor 

de declividade média deste cenário, os dados foram dispostos como mostra a Tabela 3.2. Da 

mesma maneira foi feito com os outros 19 cenários, calculando a média simples e o desvio-

padrão populacional. O conjunto completo de dados referentes a cada variável linguística são 

apresentados na Tabela B.1 do Apêndice B. 

 

Tabela 3.2- Valores das variáveis de entrada obtidos da avaliação dos especialistas 

Declividade Média  

Cenário 5 (%) 

Variação da Declividade 

Cenário 5 (%) 

Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

   - 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

   - 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

    - 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

    - 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

- 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

- 19,47 19,47 28,29 28,29 - 

- 19,47 19,47 28,29 28,29 - 

- 19,47 19,47 28,29 28,29 - 

- 19,47 19,47 28,29 28,29 - 

- 19,47 19,47 28,29 28,29 - 

- 19,47 19,47 28,29 28,29 - 

- 19,47 19,47 28,29 - - 

- 19,47 19,47 - - - 

- 19,47 19,47 - - - 

A Tabela 3.3 apresenta os parâmetros, média e desvio padrão respectivamente, para cada 

variável linguística. É importante ressaltar a escolha dos limites dos intervalos para as variáveis 

de entradas: nas extremidades inferiores, foram fixados em 0 (zero); na extremidade superior 

da variável de entrada “Declividade Média” foi definido o valor de 90 e na “Variação da 

Declividade”, 180. 
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Tabela 3.3 - Parâmetros das Funções Fuzzy para as Variáveis de Entrada 

Variáveis de 

Entrada 

Variável 

Linguística 
Parâmetros 

Declividade 

Média 

Baixa [6,00; 2,46] 

Média [13,25; 7,39] 

Alta [24,51; 8,26] 

Variação  

da Declividade 

Baixa [37,75; 25,01] 

Média [59,16; 26,50] 

Alta [80,42; 24,08] 

Por fim, com o auxílio dos dados supracitados, foi possível traçar as funções de pertinência 

conforme apresentado nas Figura 3.6 e Figura 3.7. 

 

Figura 3.6 - Função de Pertinência para a Variável "Declividade Média" 

 

Figura 3.7 - Função de Pertinência para a Variável "Variação da Declividade" 
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É possível perceber pelas figuras que todas as funções apresentam uma progressão entre as 

variáveis linguísticas, mostrando que o emprego dos métodos de quantificação das variáveis 

foi satisfatório. 

Convém citar que não foram feitas funções de pertinência para o output – Classificação do 

Relevo –, por não haver valores numéricos para as premissas “plano”, “ondulado” e 

“montanhoso”, impossibilitando, assim, atribuir graus de pertinência para cada um. O 

classificador descrito na próxima seção traz os procedimentos adotados para a categorização 

do relevo em plano, ondulado ou montanhoso. 

3.3 -  CONSTRUÇÃO DO CLASSIFICADOR FUZZY 

Antigamente, os sistemas baseados em regras “se-então” eram usados basicamente para 

controlar problemas. Entretanto, nos últimos anos, eles foram principalmente aplicados em 

tarefas de classificação (Nakashima et al., 2004a), sendo que a qualidade dos resultados pode 

ser melhorada com uma análise dos pesos utilizados. 

Para a construção do classificador fuzzy, foi empregado o procedimento descrito por 

Mohammadpour et al. (2015). Suponha-se que o problema de classificação possui m premissas 

de padronização, Xp = (Xp1, ..., Xpn), p = 1, ..., m = 2, com problema de c(3)-classes n(3)-

dimensional.  

As respostas dos especialistas permitiram a criação de 24 regras, que podem ser visualizadas 

na Tabela 3.4. As regras foram obtidas com base nas avaliações acerca da declividade média e 

da variação da declividade, assim como as classificações de relevo dos cenários. Como houve 

28 respondentes para 20 cenários, seriam possíveis 560 regras. Então, houve uma sobreposição 

de 536 premissas que se repetiram. 

Em seguida, é preciso especificar os valores numéricos das funções de pertinência dos inputs. 

À título de exemplificação, caso seja inserido o valor 5 para declividade média, serão gerados 

os valores 1, 0,54 e 0,06 de pertinência para declividade média “baixa”, “média” e “alta”, 

respectivamente (vide Figura 3.6). De forma similar, caso seja inserido o valor 15 para a 

variação da declividade, tem-se 1, 0,34 e 0,04 de pertinência para baixa, média e alta, 

respectivamente (conforme Figura 3.7). Esses graus de pertinência são expressos por 𝜇 para 

cada variável linguística j na equação 3.7. A título de exemplo, tem-se o produto dos graus de 
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pertinência para uma regra que contenha declividade média “baixa” E variação da declividade 

“alta”. 

 

𝜇𝑗(𝑋𝑝) = 𝜇𝑗(𝐷𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑀é𝑑𝑖𝑎 "𝐵𝑎𝑖𝑥𝑎") × … 

× 𝜇𝑗(𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑑𝑎 𝐷𝑒𝑐𝑙𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 "Alta") 

(3.7) 

Com isso, deve-se determinar a classe consequente, juntamente ao seu grau de certeza, como 

mostram as Equações 3.8 e 3.11. Para a classe consequente, deve-se somar o produto da 

pertinência (Equação 3.7) com o peso, para cada regra – Rj –, ou seja, para a primeira regra da 

Tabela 3.4 – se declividade média é baixa e variação da declividade é baixa, então a 

classificação é plano –, é necessário multiplicar o peso desta regra pela soma das pertinências 

das premissas baixo de cada uma das variáveis de entrada: 1 e 1, resultando em 2 × wp. Dessa 

forma, tem-se o parâmetro 𝛽, definido como a classe consequente. 

 
𝛽𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ℎ(𝑅𝑗) = ∑ 𝜇𝑗(𝑋𝑝). 𝜔𝑝

𝑥𝑝𝜖𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ℎ

 (3.8) 

Em que:  

  h=1, ..., c = 3. 

wp é o peso da regra. 

Para determinar o wp, conta-se as avaliações repetidas para cada uma das 24 regras, pois o peso 

pode ser visto como uma medida de sobreposições. Ou seja, se o valor do peso for alto, significa 

que a regra correspondente foi avaliada muitas vezes e, do mesmo modo, se o peso tiver um 

valor baixo, provavelmente a regra correspondente é um outlier. Assim, foi necessário utilizar 

essa ponderação para cada uma das classes, conforme sugerido por Nakashima et al. (2004b). 
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Tabela 3.4 - Base de Regras 

SE (Declividade Média) E (Variação da Declividade) 
ENTÃO (Classificação de 

Relevo) 

Baixa Baixa Plano 

Baixa Média Plano 

Baixa Alta Plano 

Média Baixa Plano 

Média Média Plano 

Média Alta Plano 

Alta Baixa Plano 

Alta Média Plano 

Alta Alta Plano 

Baixa Baixa Ondulado 

Baixa Média Ondulado 

Baixa Alta Ondulado 

Média Baixa Ondulado 

Média Média Ondulado 

Média Alta Ondulado 

Alta Baixa Ondulado 

Alta Média Ondulado 

Alta Alta Ondulado 

Média Baixa Montanhoso 

Média Média Montanhoso 

Média Alta Montanhoso 

Alta Baixa Montanhoso 

Alta Média Montanhoso 

Alta Alta Montanhoso 

Para o cálculo de wp, divide-se o número de avalições da regra –Nj– pela maior quantidade de 

avaliações da classe correspondente, como mostra a Equação 3.9. Dando continuidade ao 

exemplo, a primeira regra da Tabela 3.4 obteve 124 avaliações, sendo também o maior número 

de avaliações da classe consequente plano, então seu peso é igual a 1. O valor de wp pode variar 

de 0 até 1. 

 𝜔𝑝 =
𝑁𝑗

𝑁
 

(3.9) 

A classificação deverá ser aquela que tiver o maior valor da Equação 3.8, como está descrito 

na Equação 3.10. 

 
𝛽𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ℎ∗(𝑅𝑗) = max

1≤𝑙≤𝑐
{𝛽𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒𝑙 (𝑅𝑗)} (3.10) 
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Nota-se que se duas ou mais classes tiverem o máximo valor da Equação 3.10, então a classe 

consequente não pode ser individualmente classificada, gerando um valor de grau de certeza 

CFj = 0. Para resolver isso, calcula-se o CFj para cada regra. Para calcular o grau de certeza, 

segue-se a Equação 3.11. Com o valor da classe consequente de todas as regras, deve-se, para 

cada regra, subtrair da média, calculado segundo a Equação 3.12, seu valor da classe 

consequente, dividindo-se pela soma de todos os valores de classe consequente. 

 
𝐶𝐹𝑗 =

𝛽𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ℎ∗(𝑅𝑗) −  𝛽𝑚é𝑑𝑖𝑎

∑ 𝛽𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ℎ(𝑅𝑗)ℎ

 
(3.11) 

Em que a média é a soma dos valores de classe consequente, exceto do maior valor, dividido 

por 2, já que neste trabalho tem-se 3 classes. 

 𝛽𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
∑ 𝛽𝑐𝑙𝑎𝑠𝑠𝑒ℎ(𝑅𝑗)ℎ≠ℎ∗

𝑐 − 1
 

(3.12) 

Finalmente, a classe consequente – output – será aquela correspondente à regra de maior CF. 

3.4 -  RESULTADOS 

O classificador foi elaborado no software Microsoft® Excel, conforme as etapas descritas no 

item 3.3 deste documento. Diante disso, com a inserção das variáveis de entrada, ele foi capaz 

de gerar uma classificação. 

Para testar as saídas do sistema, foram inseridos no classificador, os valores numéricos dos 

cenários utilizados como base para a construção das funções de pertinência. Ao processar os 

dados diante do conhecimento estruturado pela base de regras, foram obtidos 20 outputs para 

os distintos trechos de relevo natural, conforme a Tabela 3.5. Na Tabela 3.6 estão discriminadas 

as porcentagens das avaliações dos especialistas acerca das classificações de cada cenário. 

Com o auxílio das classificações feitas pelos especialistas, através do questionário (Apêndice 

A) e dos outputs do sistema fuzzy especialista, foi estruturada uma matriz confusão, Tabela 3.7, 

em que estão discriminadas as concordâncias e discordâncias entre si. Para a classificação dos 

especialistas na montagem desta matriz, assumiu-se a categoria com maior percentual de 

classificação (vide Tabela 3.6).  
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Tabela 3.5- Outputs do Classificador para os 20 Cenários 

Cenário Declividade Média 
Variação da 

Declividade 
Output 

1 5,08 29,59 Plano 

2 39,16 99,33 Montanhoso 

3 2,81 10,29 Plano 

4 14,12 71,16 Ondulado 

5 24,75 93,58 Montanhoso 

6 27,47 96,54 Montanhoso 

7 31,49 93,37 Montanhoso 

8 12,96 40,70 Ondulado 

9 10,93 38,86 Ondulado 

10 9,24 35,60 Ondulado 

11 7,82 28,29 Plano 

12 5,18 33,26 Plano 

13 7,58 49,60 Plano 

14 4,17 12,98 Plano 

15 7,69 57,75 Ondulado 

16 6,94 46,60 Plano 

17 19,47 92,79 Montanhoso 

18 26,08 84,42 Montanhoso 

19 18,19 95,50 Montanhoso 

20 22,25 102,15 Montanhoso 

 

Um dos principais conceitos no desempenho de uma classificação é uma matriz confusão, que 

é uma visualização tabular das normas do modelo – classificador fuzzy – versus os rótulos de 

“verdade” – classificação dos especialistas. Cada linha da matriz confusão representa as 

classificações feitas pelo sistema especialista, já cada coluna representa as classificações feitas 

pelos especialistas, através do questionário. Por exemplo, dos 20 cenários, o classificador fuzzy 

previu 7 cenários como plano, já os especialistas, previram 6, havendo concordância em 5 dos 

cenários. Da mesma maneira, houve 3 concordâncias na classificação ondulado, e 7 na 

montanhoso. 
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Tabela 3.6- Classificação pelos especialistas x Classificação Fuzzy 

Cenário Plano Ondulado Montanhoso 
Classificador 

Fuzzy 

1 85,70% 14,30% - Plano 

2  21,40% 78,60% Montanhoso 

3 92,90% 7,10%  Plano 

4 17,90% 71,40% 10,70% Ondulado 

5  17,90% 82,10% Montanhoso 

6  14,30% 85,70% Montanhoso 

7  10,70% 89,30% Montanhoso 

8 3,60% 71,40% 25,00% Ondulado 

9 17,90% 39,30% 42,90% Ondulado* 

10 14,30% 57,10% 28,60% Ondulado 

11 53,60% 39,30% 7,10% Plano 

12 46,40% 50,00% 3,60% Plano* 

13 39,30% 50,00% 10,70% Plano* 

14 82,10% 17,90%  Plano 

15 64,30% 35,70%  Ondulado* 

16 75,00% 25,00%  Plano 

17  57,10% 42,90% Montanhoso* 

18  42,90% 57,10% Montanhoso 

19  17,90% 82,10% Montanhoso 

20 25,00% 17,90% 57,10% Montanhoso 

            * Classificação fuzzy não coincidente com o maior percentual indicado pelos especialistas. 

 

Tabela 3.7- Concordância entre os especialistas e o classificador fuzzy  

Classificação 

do sistema 

Classificação dos especialistas 

Plano Ondulado Montanhoso TOTAL 

Plano 5 2 - 7 

Ondulado 1 3 1 5 

Montanhoso - 1 7 8 

TOTAL 6 6 8 20 

 

A estatística kappa foi empregada para medir o grau de concordância entre os especialistas e o 

sistema especialista. A equação kappa é definida pela Equação 3.13 abaixo. 

 
𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎 =

𝑃 −  𝑃𝑒

1 − 𝑃𝑒
 

(3.13) 
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Em que: 

P = porcentagem da concordância geral; 

Pe = porcentagem da concordância esperada por acaso. 

Um valor positivo para kappa indica concordância e um valor negativo indica discordância. 

Caso kappa seja igual a zero, indica que a concordância pode ocorrer por acaso. Para os dados 

na Tabela 3.7, P é calculado através da soma dos valores da diagonal principal – número de 

cenários que foram concordantes entre os especialistas e o sistema – dividido pelo total de 

cenários. 

 𝑃 =  
15

20
= 0,75 

(3.14) 

A porcentagem da concordância esperada por acaso pode ser calculada pela porcentagem da 

quantidade de classificação dos especialistas e do sistema para as três classes. Ou seja, para a 

classificação plano, 7/20 × 6/20; para ondulado, 6/20 × 5/20; e para montanhoso, 8/20 × 8/20. 

Somando tais resultados: 

 𝑃𝑒 = ∑ 𝑝𝑖+.

𝑘

𝑖=1

𝑝+𝑖 = 0,34 
(3.15) 

Dessa maneira, conclui-se que o valor de kappa, segundo a Equação 3.13, é 0,621. A variância 

do valor de kappa é calculado segundo a Equação 3.16. 

 
𝑉𝑎𝑟(𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎) =

1

𝑁
×

∑ 𝑝𝑖
2

𝑗 − (∑ 𝑝𝑖
2

𝑗 )²

(1 − ∑ 𝑝𝑖
2

𝑗 )²
= 0,026 

(3.16) 

Em que: 

N = número de cenários;  

j = 1, ..., k= 3; 

pi = proporção de todas as avaliações da j-ésima categoria. 

Para exemplificar o cálculo do valor de pi, tem-se o valor da classificação plano: 

 𝑝1 = 0,5 × (
6

20
+

7

20
) 

(3.17) 
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Então, deve-se repetir a Equação 3.17 para as outras 2 classificações. Com os 3 valores, obtém-

se o resultado da variância. 

Segundo Fleiss (1971), sob a hipótese que nenhuma concordância foi feita por acaso e usando 

o teorema do limite central, o resultado da divisão do valor de kappa pela sua variância pode 

ser distribuído, aproximadamente, como uma distribuição normal. 

 
𝑍 =  

𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎

𝑉𝑎𝑟(𝑘𝑎𝑝𝑝𝑎)
= 23,98 

(3.18) 

Os resultados de um teste Z são significativos se o valor de Z ultrapassar o valor crítico de 

2,575, valor este correspondente a um nível de significância de 99%. Assim, tem-se uma forte 

concordância entre a classificação dos especialistas e a do classificador. 

3.5 -  TOPICOS CONCLUSIVOS 

A concepção de um sistema fuzzy especialista é recomendada quando as variáveis são 

subjetivas, pois esta lógica lida justamente com incertezas e imprecisões, em comparação com 

assertivas claras e definidas. Então, é adequado utilizá-la para solucionar o problema de 

classificação de relevos. 

Entretanto, apesar das variáveis serem linguísticas e estarem associadas a funções de 

pertinência, que admitem intervalos para sua aplicação, uma das necessidades do processo de 

fuzzificação se refere a quantificar variáveis para que estas proporcionem intervalos numéricos. 

No caso do estudo da classificação de relevo, não é possível fazer essa quantificação de forma 

direta, pois há vários valores numéricos que definem os conceitos plano, ondulado e 

montanhoso, sem possuir uma concordância entre elas. Optou-se assim por construir funções 

de pertinência fuzzy para os inputs (declividade média e variação da declividade) e, 

posteriormente, um classificador para a classe de relevo. 

As funções de pertinência apresentaram resultados satisfatórios, tendo em vista que elas são 

progressivas entre si. Como foram utilizados métricas estatísticas (média e desvio padrão) para 

a construção de tais funções, um maior grupo de especialistas respondentes iria deixar os 

resultados mais acurados, potencialmente reduzindo o desvio padrão. 

O classificador foi estruturado de forma que sua abordagem fosse referente exatamente a uma 

exploração anterior do tópico, executando os passos que Mohammadpour et al. (2015) sugerem 
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para a construção de um classificador, utilizando o software Excel. Entretanto, há outros 

softwares que podem ser explorados para a realização deste trabalho, como o NEFCLASS, o 

Weka, entre outros programas que possuam o objetivo de agregar algoritmos de inteligência 

artificial, dedicada ao estudo de machine learning. 

Quanto aos resultados obtidos e às comparações com as respostas dos especialistas, que 

subsidiaram a construção do sistema fuzzy, percebe-se que eles foram satisfatórios, pois 

apresentam uma taxa de acerto de 75%, como mostra o indicador P na Equação 3.14. Os 

cenários que tiveram as classificações diferentes entre os especialistas e o classificador são 

apresentados nas Figuras A.9, A.12, A.13, A.15 e A.17. Nota-se que as elevações desses 

cenários se encontram, majoritariamente, nas bordas do MDE, o que pode ter influenciado na 

divergência das classificações. 

Estes casos específicos devem ser reavaliados a fim de que se verifique a necessidade da 

inclusão dos traçados das rodovias, tendo em vista que os respondentes são especialistas em 

projetos de infraestrutura de transportes. Dessa maneira, com a possibilidade de maior clareza 

nos cenários, pode-se gerar uma classificação mais precisa de relevo, dada a sua importância 

para diversos elementos, como a segurança viária e mobilidade. 

Para uma primeira exploração do tema com a lógica fuzzy, pode-se dizer que os resultados 

foram coerentes, pois houve uma satisfatória concordância entre os especialistas e o sistema 

construído, como mostra o resultado do coeficiente kappa. Entretanto, muitos dos métodos que 

serviram como base para a concepção do sistema podem ser aperfeiçoados: otimizar as funções 

de pertinência e a base de regras, novas alternativas quanto a montagem do classificador, 

estudar a possibilidade de adicionar novos inputs ao sistema. 

Desta maneira, percebe-se que existem mecanismos de melhoramento desta classificação a fim 

de que o sistema fuzzy apresente uma confiabilidade ainda maior e possa vir a ser realmente 

utilizado, na prática, pelos projetistas de infraestrutura de transportes. 

Com a confirmação da coerência dos dados do classificador fuzzy, foi possível construir um 

ábaco para consulta dos projetistas. Para isso, foram extraídos os valores de fronteira – plano-

ondulado, ondulado-montanhoso, e plano-montanhoso–, que viabilizaram a estruturação do 

ábaco apresentado no Apêndice C. Para consultá-lo, deve-se analisar os valores abaixo das 

duas curvas. Se os valores de input pesquisados estiverem abaixo da primeira linha, a 

classificação do relevo é plana e se os valores estiverem abaixo da segunda linha, é ondulado. 
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Já se os valores consultados estiveram acima da segunda linha, a classificação correspondente 

é montanhosa. Cabe ressaltar que os valores de variação média da declividade acima de 100 

não possuem a classificação ondulado, ficando entre plano e montanhoso, a depender do valor 

da declividade média. 
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4 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

4.1 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A classificação de relevo, como mostrada anteriormente, é muito influenciada pela 

subjetividade, tendo em vista os diversos métodos utilizados, incluindo o descritivo. Para 

solucionar este problema foi proposta a concepção de um sistema especialista com a utilização 

da lógica fuzzy, levando em considerando que esta técnica de inteligência artificial trabalha 

adequadamente com variáveis linguísticas representativas de fenômenos imprecisos por 

definição. 

O sistema especialista resultante proporcionou outputs coerentes, visto que, através do 

coeficiente kappa, obteve um índice de concordância significativo. Tendo em mente que este 

trabalho se trata de uma primeira abordagem para a técnica para classificação de relevo, pode-

se dizer que os resultados foram satisfatórios. Entretanto, destaca-se a necessidade de esforços 

adicionais em estudos futuros, a fim de se ter outputs ainda mais precisos quanto à concordância 

com a opinião de especialistas em outras situações adicionais às testadas neste estudo. 

A escolha das variáveis se deu com base em outros estudos de topografia, mostrados na Tabela 

2.5, sendo interessante um estudo envolvendo a possibilidade de inserção de novas variáveis 

no sistema e avaliar os ganhos em relação ao emprego das variáveis empregadas nessa primeira 

avaliação. 

Por fim, a lógica fuzzy se mostrou como uma ferramenta adequada para a modelagem do 

problema proposto. Por isso recomenda-se seu aperfeiçoamento e exploração com mais 

detalhes de modo a verificar até qual ponto ele pode se aproximar da efetiva condição 

predominante de relevo e, dessa maneira, destacar-se como um sistema especialista para a 

classificação de relevo para projetos de infraestrutura de transporte. 

4.2 -  CUMPRIMENTO DOS OBJETIVOS 

Este trabalho possui um objetivo geral e três objetivos específicos, e pode-se afirmar que estes 

foram cumpridos. 

Foi realizado uma revisão bibliográfica acerca dos diversos métodos e finalidades para a 

classificação de relevo, no Brasil e em outros países, e estudos sobre a classificação de 

topografia, sendo possível, assim, escolher as duas variáveis de entrada. 
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Dessa maneira, foi possível construir o classificador fuzzy, para que pudesse ser possível a 

visualização dos valores dos inputs para cada categoria do output. 

Finalmente, com as saídas do sistema especialista analisadas através do coeficiente kappa , o 

qual indicou a coerência da classificação, foi proposto um ábaco para consulta dos projetistas 

de projetos de infraestrutura de transportes. O instrumento segue apresentado no Apêndice C. 

4.3 -  SUGESTÕES DE ESTUDOS FUTUROS 

Como este trabalho foi a primeira aplicação da lógica fuzzy para solucionar o problema de 

classificação de relevo, é possível incluir aqui sugestões de estudos futuros que devem 

possibilitar o aprimoramento do sistema especialista proposto:  

• Avaliação do número de variáveis linguísticas e sugestão de novas variáveis; 

• Elaboração de cenários menores do que 10 km² e com as elevações de maneira mais 

hegemônicas no MDE, o que pode diminuir as inconsistências do modelo; 

• Utilização de diferentes SIGs para a elaboração dos cenários, como o QGIS ou SPRING 

que são softwares gratuitos; 

• Construção de questionários e novas funções de pertinência, analisando as fronteiras 

das classes separadamente: plano-ondulado e ondulado-montanhoso; de modo a deixar 

mais claro os valores dessas fronteiras; 

• Construção de um código para o classificador para que se atinja um nível maior de 

automatização, visando a possibilidade de gerar um plug-in. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO: CLASSIFICAÇÃO DE RELEVO 

PARA PROJETOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE 

Prezados, 

 

Sou Erick Fiorote Leite da Silva, aluno do décimo semestre de Engenharia Civil na 

Universidade de Brasília (UnB). Estou desenvolvendo um projeto final, com a orientação da 

Professora Michelle Andrade e do Engenheiro Civil Gabriel Andrade Lanzaro, para estruturar 

um sistema especialista de suporte à classificação do relevo no desenvolvimento de projetos de 

infraestrutura de transportes. O objetivo dessa etapa do trabalho é extrair os intervalos 

numéricos relativos às classes de relevo junto a especialistas da área. 

 

Esse questionário é composto de 3 seções com 20 cenários cada uma. Os cenários são 

apresentados por meio de imagens com representação de relevo. Em cada seção, os cenários 

serão avaliados de forma diferente, sendo: na seção 1, você deverá dizer se o relevo é plano, 

ondulado ou montanhoso; na seção 2, você deverá julgar se a declividade média do cenário é 

baixa, média ou alta; e, finalmente, na seção 3, você deverá avaliar se a variação da declividade 

é baixa, média ou alta. Destaca-se aqui, que não são disponibilizados quaisquer parâmetros 

numéricos nos cenários, visto que as avaliações devem ser feitas a partir da sua percepção e 

experiência no assunto, podendo-se empregar a comparação dos cenários, mas sem a realização 

de cálculos auxiliares. 

 

Informações adicionais:  

A) Todas as imagens estão distorcidas com exagero vertical de 1,5, ou seja, os valores de 

elevação estão multiplicados por esse valor para garantir a visualização das variações verticais 

mesmo para os cenários que apresentam pequenas inclinações.  

B) Cada cor, nas imagens, representa uma faixa de elevação de 30 metros, conforme 

representado na Figura A.1- Referência de Cotas. Essa imagem será reproduzida ao início de 

cada seção.  

C) O tempo esperado para responder a esse formulário é de até 10 minutos.  

 

Desde já, muito obrigado. 
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Figura A.1 - Referência de Cotas 

 

Qual seu nome? ______________________________________________________________ 

Em que instituição/órgão você atua? ______________________________________________ 

Descreva em poucas palavras sua experiência com projeto de rodovias. Por exemplo: 

desenvolvimento de projetos rodoviários, avaliação de projetos rodoviários, fiscalização de 

projetos rodoviários, experiência em pesquisa acadêmica com o tema, dentre outros. 

___________________________________________________________________________ 

Sua experiência com projeto de rodovias pode ser definida como: 

(  ) Iniciante (até 1 ano de experiência) 

(  ) Intermediária (de 1 a 5 anos de experiência) 

(  ) Avançada (mais de 5 anos de experiência) 

Em que cidade/estado você mora? ________________________________________________ 

Através de qual e-mail posso entrar em contato com você? _____________________________ 

 

Seção 1 

Nesta seção, você deverá classificar cada cenário como plano, ondulado ou montanhoso, 

segundo sua percepção e experiência no assunto. 

 

Informações adicionais: 

A) Todas as imagens estão distorcidas com exagero vertical de 1,5, ou seja, os valores de 

elevação estão multiplicados por esse valor pra garantir a visualização das variações 

verticais mesmo para os cenários que apresentam pequenas inclinações. 
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B) Cada cor nas imagens representa uma faixa de elevação, de mesma extensão, partindo 

da cor verde clara, para a conta mais baixa, até a cor branca de cota mais alta. 

 

Cenário 1 

 

Figura A.2 - Cenário 1 

 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 2 

 

Figura A.3 - Cenário 2 

 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 3 

 

Figura A.4 - Cenário 3 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 4 

 

Figura A.5 - Cenário 4 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 5 

 

Figura A.6 - Cenário 5 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 6 

 

Figura A.7 - Cenário 6 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

Cenário 7 

 

Figura A.8 - Cenário 7 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 8 

 

Figura A.9 - Cenário 8 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 9 

 

Figura A.10 - Cenário 9 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 10 

 

Figura A.11 - Cenário 10 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 11 

 

Figura A.12 - Cenário 11 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 12 

 

Figura A.13 - Cenário 12 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 13 

 

Figura A.14 - Cenário 13 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 14 

 

Figura A.15 - Cenário 14 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 15 

 

Figura A.16 - Cenário 15 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 16 

 

Figura A.17 - Cenário 16 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 17 

 

Figura A.18 - Cenário 17 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 18 

 

Figura A.19 - Cenário 18 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Cenário 19 

 

Figura A.20 - Cenário 19 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 
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Cenário 20 

 

Figura A.21 - Cenário 20 

(  ) Plano 

(  ) Ondulado 

(  ) Montanhoso 

 

Seção 2 – Declividade Média 

Nesta seção, você deverá definir a declividade média de cada cenário como alta, média ou 

baixa, segundo sua percepção e a experiência no assunto. 

 

Informações adicionais: 

A) Todas as imagens estão distorcidas com exagero vertical de 1,5, ou seja, os valores de 

elevação estão multiplicados por esse valor pra garantir a visualização das variações 

verticais mesmo para os cenários que apresentam pequenas inclinações. 

B) Cada cor nas imagens representa uma faixa de elevação, de mesma extensão, partindo 

da cor verde clara, para a conta mais baixa, até a cor branca de cota mais alta. 

Cenário 1 ... 20 

(  ) Baixa 

(  ) Média 

(  ) Alto 
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Seção 3 – Variação da Declividade  

Nesta seção, você deverá definir a variação da declividade (diferença da declividade máxima 

e mínima) de cada cenário como alta, média ou baixa, segundo sua percepção e experiência no 

assunto. 

 

Informações adicionais: 

A) Todas as imagens estão distorcidas com exagero vertical de 1,5, ou seja, os valores de 

elevação estão multiplicados por esse valor pra garantir a visualização das variações 

verticais mesmo para os cenários que apresentam pequenas inclinações. 

B) Cada cor nas imagens representa uma faixa de elevação, de mesma extensão, partindo 

da cor verde clara, para a conta mais baixa, até a cor branca de cota mais alta. 

Cenário 1 ... 20 

(  ) Baixa 

(  ) Média 

(  ) Alto 

Em todas as seções, as imagens foram dispostas de maneira aleatória e diferentes entre si, para 

evitar que o respondente fizesse conclusões tendenciosas, alterando o resultado esperado. 
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APÊNDICE B – CONTABILIZAÇÃO DAS AVALIAÇÕES DOS 

ESPECIALISTAS 

Tabela B.1 - Avaliação dos Especialistas 

Declividade Média Variação da Declividade 

Baixa Média Alta Baixa Média Alta 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 28,29 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 93,58 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 93,58 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 93,58 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 93,58 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 93,58 

6,94 19,47 19,47 28,29 28,29 93,58 

6,94 19,47 19,47 28,29 93,58 93,58 

6,94 19,47 19,47 93,58 93,58 93,58 

6,94 19,47 19,47 93,37 93,58 93,58 

6,94 6,94 14,12 93,37 93,58 93,58 

6,94 6,94 14,12 93,37 93,58 93,58 

6,94 6,94 14,12 71,16 93,58 93,58 

6,94 6,94 31,49 71,16 93,58 93,58 

6,94 6,94 31,49 71,16 93,58 93,58 

6,94 14,12 31,49 71,16 93,37 93,58 

6,94 14,12 31,49 95,50 93,37 93,58 

6,94 14,12 31,49 95,50 93,37 93,58 

6,94 14,12 31,49 95,50 71,16 93,58 

14,12 14,12 31,49 29,59 71,16 93,58 

14,12 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

14,12 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

14,12 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

14,12 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

14,12 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 71,16 93,37 

7,82 14,12 31,49 29,59 95,50 93,37 
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7,82 14,12 31,49 29,59 95,50 93,37 

7,82 31,49 31,49 29,59 95,50 93,37 

7,82 31,49 31,49 29,59 95,50 93,37 

7,82 31,49 31,49 29,59 95,50 93,37 

7,82 7,82 31,49 10,29 95,50 93,37 

7,82 7,82 12,96 10,29 29,59 93,37 

4,17 7,82 12,96 10,29 29,59 93,37 

4,17 7,82 12,96 10,29 29,59 93,37 

4,17 7,82 12,96 10,29 29,59 93,37 

4,17 7,82 12,96 10,29 29,59 71,16 

4,17 7,82 12,96 10,29 29,59 71,16 

4,17 7,82 12,96 10,29 10,29 71,16 

4,17 7,82 12,96 10,29 10,29 71,16 

4,17 7,82 12,96 10,29 92,79 71,16 

4,17 7,82 12,96 10,29 92,79 71,16 

4,17 7,82 12,96 10,29 92,79 71,16 

4,17 7,82 12,96 10,29 92,79 71,16 

4,17 7,82 9,24 10,29 92,79 71,16 

4,17 4,17 9,24 10,29 92,79 71,16 

4,17 12,96 9,24 10,29 92,79 95,50 

4,17 12,96 9,24 10,29 96,54 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 96,54 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 96,54 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 96,54 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 96,54 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 96,54 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 102,15 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 102,15 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 102,15 95,50 

4,17 12,96 22,25 10,29 102,15 95,50 

4,17 12,96 22,25 92,79 102,15 95,50 

4,17 12,96 22,25 92,79 102,15 95,50 

4,17 12,96 22,25 92,79 102,15 95,50 

9,24 12,96 22,25 96,54 38,86 95,50 

9,24 12,96 22,25 102,15 38,86 95,50 

9,24 9,24 22,25 102,15 38,86 95,50 

9,24 9,24 22,25 38,86 38,86 95,50 

2,81 9,24 22,25 38,86 38,86 95,50 

2,81 9,24 22,25 12,98 38,86 29,59 

2,81 9,24 22,25 12,98 38,86 29,59 

2,81 9,24 22,25 12,98 38,86 29,59 

2,81 9,24 5,08 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 
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2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 38,86 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 12,98 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 46,60 92,79 

2,81 9,24 24,75 12,98 46,60 92,79 

2,81 22,25 24,75 12,98 46,60 92,79 

2,81 22,25 24,75 12,98 46,60 92,79 

2,81 22,25 24,75 12,98 46,60 92,79 

2,81 22,25 24,75 12,98 46,60 92,79 

2,81 22,25 24,75 12,98 35,60 96,54 

2,81 22,25 24,75 12,98 35,60 96,54 

2,81 22,25 24,75 12,98 35,60 96,54 

2,81 22,25 24,75 12,98 35,60 96,54 

2,81 2,81 24,75 12,98 35,60 96,54 

5,08 5,08 24,75 12,98 35,60 96,54 

5,08 5,08 24,75 46,60 35,60 96,54 

5,08 5,08 27,47 46,60 35,60 96,54 

5,08 5,08 27,47 46,60 35,60 96,54 

5,08 5,08 27,47 46,60 35,60 96,54 

5,08 5,08 27,47 46,60 35,60 96,54 

5,08 24,75 27,47 46,60 35,60 96,54 

5,08 24,75 27,47 46,60 35,60 96,54 

5,08 24,75 27,47 46,60 99,33 96,54 

5,08 24,75 27,47 46,60 99,33 96,54 

5,08 27,47 27,47 46,60 99,33 96,54 

5,08 27,47 27,47 46,60 99,33 96,54 

5,08 27,47 27,47 46,60 99,33 96,54 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 96,54 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 96,54 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 96,54 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 102,15 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 102,15 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 102,15 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 102,15 

5,08 10,93 27,47 46,60 40,70 102,15 

10,93 10,93 27,47 46,60 40,70 102,15 

5,18 10,93 27,47 46,60 40,70 102,15 

5,18 10,93 27,47 35,60 40,70 102,15 

5,18 10,93 27,47 35,60 40,70 102,15 

5,18 10,93 10,93 35,60 40,70 102,15 
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5,18 10,93 10,93 35,60 40,70 102,15 

5,18 10,93 10,93 35,60 40,70 102,15 

5,18 10,93 10,93 35,60 40,70 102,15 

5,18 10,93 18,19 99,33 84,42 102,15 

5,18 10,93 18,19 99,33 84,42 102,15 

5,18 10,93 18,19 99,33 84,42 102,15 

5,18 10,93 18,19 40,70 84,42 102,15 

7,69 10,93 18,19 40,70 84,42 102,15 

7,69 10,93 18,19 84,42 84,42 102,15 

7,69 10,93 18,19 84,42 84,42 38,86 

7,69 18,19 18,19 33,26 84,42 38,86 

7,69 18,19 18,19 33,26 84,42 38,86 

7,69 18,19 18,19 33,26 84,42 38,86 

7,69 18,19 18,19 33,26 33,26 38,86 

7,69 18,19 18,19 33,26 33,26 38,86 

7,69 39,16 18,19 33,26 33,26 38,86 

7,69 39,16 18,19 33,26 33,26 35,60 

7,69 39,16 18,19 33,26 33,26 35,60 

7,69 5,18 18,19 33,26 49,60 35,60 

7,69 5,18 18,19 33,26 49,60 35,60 

7,69 5,18 18,19 33,26 49,60 35,60 

7,69 5,18 18,19 33,26 49,60 35,60 

7,69 5,18 18,19 33,26 49,60 35,60 

7,69 5,18 18,19 33,26 49,60 35,60 

7,69 5,18 18,19 33,26 49,60 35,60 

7,58 5,18 18,19 33,26 49,60 99,33 

7,58 5,18 39,16 33,26 49,60 99,33 

7,58 5,18 39,16 33,26 49,60 99,33 

7,58 5,18 39,16 49,60 49,60 99,33 

7,58 5,18 39,16 49,60 49,60 99,33 

7,58 5,18 39,16 49,60 57,75 99,33 

7,58 5,18 39,16 49,60 57,75 99,33 

7,58 26,08 39,16 49,60 57,75 99,33 

7,58 26,08 39,16 49,60 57,75 99,33 

7,58 26,08 39,16 49,60 57,75 99,33 

7,58 26,08 39,16 49,60 57,75 99,33 

7,58 26,08 39,16 57,75 57,75 99,33 

7,58 26,08 39,16 57,75 - 99,33 

- 26,08 39,16 57,75 - 99,33 

- 26,08 39,16 57,75 - 99,33 

- 26,08 39,16 57,75 - 99,33 

- 26,08 39,16 57,75 - 99,33 

- 26,08 39,16 57,75 - 99,33 

- 7,69 39,16 57,75 - 99,33 

- 7,69 39,16 57,75 - 99,33 
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- 7,69 39,16 57,75 - 40,70 

- 7,69 39,16 57,75 - 40,70 

- 7,69 39,16 57,75 - 40,70 

- 7,69 39,16 57,75 - 40,70 

- 7,69 39,16 57,75 - 40,70 

- 7,69 39,16 - - 40,70 

- 7,69 5,18 - - 40,70 

- 7,69 5,18 - - 40,70 

- 7,58 5,18 - - 40,70 

- 7,58 26,08 - - 40,70 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- 7,58 26,08 - - 84,42 

- - 26,08 - - 84,42 

- - 26,08 - - 84,42 

- - 26,08 - - 84,42 

- - 26,08 - - 84,42 

- - 7,58 - - 33,26 

- - - - - 33,26 

- - - - - 33,26 

- - - - - 33,26 

- - - - - 33,26 

- - - - - 49,60 

- - - - - 49,60 

- - - - - 49,60 

- - - - - 49,60 

- - - - - 49,60 

- - - - - 49,60 

- - - - - 49,60 

- - - - - 49,60 

- - - - - 57,75 

- - - - - 57,75 

- - - - - 57,75 

- - - - - 57,75 

- - - - - 57,75 

- - - - - 57,75 
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- - - - - 57,75 
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APÊNDICE C – ÁBACO PARA CONSULTA ACERCA DA CLASSIFICAÇÃO DE RELEVO 

 

Figura C.1 - Ábaco para Classificação de Relevo
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