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RESUMO:O presente trabalho avalia qualitativa e quantitativamente o emprego da técnica de 
Redes Neurais Artificiais (RNA), em Geologia, com o objetivo de estimar o potencial de recarga 
hídrica subterrânea no município de São Leopoldo, no estado do Rio Grande do Sul, Brasil. 
Essa área, a qual é predominantemente constituída por unidades hidroestratigráficas do 
Sistema Aquíifero Guarani (SAG), apresentar periodicamente precipitações excepcionais e 
eventos de inundação. Estes últimos em parte controlados pelo atual sistema de diques de 
contenção de cheias ao longo do Rio dos Sinos. Os valores estimados por essa técnica de 
Inteligência Artificial são comparados com: os resultados obtidos pela técnica clássica AHP 
(Analytic Hierarchy Process), os ensaios de infiltração de campo na própria área, os dados de 
infiltração de solos disponíveis na literatura e valores de infiltração de referência produzidos por 
um especialista em hidrogeologia. Os mapas de impermeabilidade produzidos por esta técnica 
permitem determinar a localização de áreas com potencial de inundação, assim como 
viabilizam a análise temporal da evolução destas áreas e subsidiam a tomada de decisão com 
vistas a medidas preventivas. Para a geração dos mapas temáticos e de impermeabilidade, 
foram utilizadas imagens OLI, a bordo do satélite LANDSAT 8, datadas do ano de 2017, bem 
como os Sistemas de Informações Geográficas ArcGis e SPRING. Para a geração do mapa de 
impermeabilidade com aplicação da técnica de Inteligência Artificial, utilizou-se um ambiente 
neural projetado especificamente para este fim. Os dados cartográficos utilizados para a 
geração das estimativas foram: declividade, pedologia, geologia, uso e cobertura do solo e 
vegetação, tanto para a técnica AHP, quanto para a Rede Neural. A esses dados foram 
associados pesos inteiros entre 1 e 5 de acordo com o potencial de impermeabilização do solo, 
assim como foram designados diferentes valores de relevância para cada dado remoto, 
referentes a esse mesmo quesito. O mapa de impermeabilidade do município com classes de 
baixa, média, alta e muito alta suscetibilidade, permitiu identificar a expansão urbana como 
sendo a principal causa do aumento da impermeabilidade do solo, agravando a condição 
natural e aumentando a probabilidade de inundações. Por fim, o artigo compara quali-
quantitativamente as técnicas empregadas e discorre sobre as vantagens e as desvantagens 
do emprego de cada uma delas para a estimativa de valores de impermeabilidade e o estudo 
do potencial de recarga hídrica subterrânea no município. 
 
PALAVRAS-CHAVE: RECARGA HÍDRICA SUBTERRÂNEA, INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, 
LANDSAT 8/OLI. 
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