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RESUMO -- O monitoramento e tratamento matemático e/ou estatístico de parâmetros ambientais é
um importante instrumento de prevenção e controle da eutrofização. Com essa motivação, o
presente trabalho visa à avaliação do nível de eutrofização do reservatório de MarcelaSergipe/Brasil através de Redes Neurais Artificiais (MLP e RBF) aliada a estatística multivariada,
Análise de Componentes Principais para redução de dimensionalidade, para estimar a concentração
de clorofila no reservatório. As duas arquiteturas de redes neurais apresentaram resultados
satisfatórios na modelagem da eutrofização, mais especificamente a concentração de clorofila-a, do
reservatório de Marcela.
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ABSTRACT -- The mathematical and/or statistical treatment of environmental parameters is an
important instrument of prevention and control of eutrophication. With this motivation, this work
aims the estimation of eutrophication level of Marcela reservoir in Sergipe/Brasil by means of
Artificial Neural Network (MLP and RBF) with multivariate statistic, Principal Component
Analysis for dimension reduction, to estimate the chlorophyll level in the reservoir. Both
architecture showed good results in the eutrophication modeling, more specifically the chlorophylla concentration, of Marcela reservoir.
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1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as Redes Neurais Artificiais (RNA) tornaram-se uma ferramenta
extremamente popular para a previsão (aproximação de funções) e classificação em diversas áreas,
incluído finanças, geração de energia, medicina, recursos hídricos e ciências ambientais, Valença
(2005), Valença2 (2005).
No estudo dos recursos hídricos, as RNA vêm sendo utilizadas para descrever o processo de
eutrofização em reservatórios. Os reservatórios são fontes de água superficiais artificiais, em geral,
usadas para geração de energia, recreação, prática de esportes, pesca, irrigação, e abastecimento
humano.
Embora não muito freqüente na limnologia, as redes neurais foram usadas em modelos de
controle da eutrofização conforme pode ser verificado nos trabalhos Karul et al. (2000), Galvão e
Valença (1999). Predizer o comportamento de corpos d’água, através da medida de parâmetros
físicos e químicos consiste num poderoso instrumento de combate e controle da eutrofização;
todavia, esta é uma tarefa difícil devido à complexidade inerente ao desenvolvimento dos processos
físicos, químicos e biológicos relacionados ao fenômeno. Dentre os parâmetros de qualidade da
água, a quantidade de clorofila-a é o indicador preliminar da eutrofização. Em alguns casos, a
clorofila-a é linearmente dependente de variáveis como profundidade e quantidade de sólidos
suspensos embora, geralmente, não exista relação direta entre qualquer variável medida, clorofila-a
e a maioria das espécies de algas encontradas em ambientes eutrofizados, Karul et al. (2000).
Diversos modelos clássicos fazem aproximações do comportamento da eutrofização através
de equações lineares baseadas em parâmetros físicos e químicos de um corpo d’água. Entretanto,
conforme Karul et al. (2000), o comportamento da eutrofização é não linear e pode ser simulado
através de Redes Neurais Artificiais. Outra deficiência nos modelos clássicos é a ausência de
importantes fatores relacionados à natureza do ecossistema e que afetam o fenômeno de
eutrofização.
Neste trabalho é apresentado o uso de Redes Neurais Artificiais e de Estatística Multivariada
para estimar o comportamento da clorofila-a em relação aos vários parâmetros físicos e químicos
relacionados à eutrofização em reservatórios, além da utilização de um índice de eutrofização
baseado nos coeficientes da Análise de Componentes principais para estimar o nível de eutrofização
do reservatório de Marcela-SE.
Uma característica marcante das redes neurais é a sua total independência da natureza
fenomenológica do processo a ser abordado (modelo “caixa preta”), de modo que tal abordagem
torna-se interessante quando as relações entre as variáveis de um determinado fenômeno são muito
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complexas. Há uma grande variedade de tipos de redes neurais artificiais estudados atualmente que
vão desde um simples perceptron (para o qual foi desenvolvido o primeiro algoritmo de
treinamento) até as redes reticuladas com fluxo de processamento de informações bastante
complexo. No entanto, Karul et al. (2000), afirma que o maior número de aplicações práticas
conhecidas (cerca de 95%) se concentra nas redes tipo Feedforward, especialmente as redes
perceptron multicamadas (MLP) com algoritmo Backpropagation e função de transferência do tipo
logística.
O mesmo autor salienta que na aplicação das redes Feedforward à eutrofização, o fenômeno
é reduzido a um problema entrada-saída. A eutrofização está associada direta ou indiretamente á
diversos fatores físicos, químicos e biológicos que devem, naturalmente, ser considerados nos
modelos.

2. EUTROFIZAÇÃO

A eutrofização é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto planctônicas quanto
aderidas, em níveis tais que sejam considerados como causadores de interferências com os usos
desejáveis do corpo d’água Thomann e Mueller (2005). O principal fator de estímulo é um nível
excessivo de nutrientes no corpo d’água, principalmente nitrogênio e fósforo Von Sperling (2005).
Os principais efeitos indesejáveis na eutrofização, são Thomann e Mueller (2005), Arceivala
(2005), Von Sperling (1994).

 Problemas estéticos e recreacionais;
 Condições anaeróbias no fundo do corpo d’água;
 Eventuais condições anaeróbias no corpo d’água como um todo;
 Eventuais mortandades de peixes;
 Maior dificuldade e elevação os custos de tratamento da água;
 Problemas com o abastecimento de águas industriais;
 Toxicidade das algas;
 Modificação na qualidade e quantidade de peixes de valor comercial;
 Redução na navegação e capacidade de transporte;
 Desaparecimento gradual do lago como um todo.
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2.2 Níveis de Trofia

De forma a se poder caracterizar o estágio de eutrofização em que se encontra um corpo
d’água, possibilitando a tomada de medidas preventivas e/ou corretivas, é interessante a adoção de
um sistema classificatório. Usualmente, tem-se os seguintes níveis de trofia, Von Sperling (2005):
 Oligotrófico (Lagos claros e com baixa produtividade);
 Mesotrófico (Lagos com produtividade intermediária);
 Eutrófico (Lagos com elevada produtividade, em comparação com o nível natural básico).
A quantificação do nível trófico é, no entanto, mais difícil, especialmente para lagos
tropicais, Von Sperling (2005).

3. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNA)

As redes neurais artificiais são modelos que vêm sendo desenvolvidos nos últimos anos, e
que, de uma maneira geral, procuram imitar o funcionamento do cérebro humano, Valença (2005).
Ainda segundo Valença (2005), embora o conceito de neurônio artificial fosse introduzido
primeiramente por McCulloch e Pitts (1943), a pesquisa em aplicações de RNA teve um grande
avanço com o advento do algoritmo de treinamento conhecido como Backpropagation para as redes
do tipo Feedforward. Logo, as RNA podem ser consideradas uma ferramenta relativamente nova no
campo da previsão e classificação.
Para Valença e Ludermir (1998), de maneira geral, pode-se definir uma RNA como um
sistema constituído por elementos de processamento interconectados, chamados de neurônios, os
quais estão dispostos em camadas (uma camada de entrada, uma ou várias intermediárias, e uma de
saída) e são responsáveis pela não-linearidade da rede, através do processamento interno de certas
funções matemáticas.
Essas redes neurais artificiais possuem algumas regras de aprendizagem, que fazem com que
se alterem os pesos sinápticos a cada ciclo de iteração, de acordo com os exemplos que lhes são
apresentados.
Hagan e Menhaj (1994) apresentam 8 elementos principais para os modelos de redes
neurais:
- Um conjunto de elementos de processamento;
- Um estado de ativação;
- Uma função de saída para cada elemento de processamento;
- Um padrão de interconexão entre os elementos de processamento;
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- Uma regra de propagação;
- Uma regra de ativação;
- Uma regra de aprendizado;
- Uma representação do ambiente onde o sistema deve operar.

Por mais diversas que sejam as aplicações existentes de redes neurais, o aspecto comum a
todas é a capacidade de estabelecerem associações entre entradas e saídas conhecidas, através da
experimentação de um grande número de situações. As informações de entrada são colocadas em
uma rede de nódulos que interagem matematicamente entre si. Baseado nestas informações, surge
um mapeamento do modelo entrada-saída macroscópico esperado, ou seja, as interações entre os
nódulos são bem definidas e ajustadas até que as relações entrada-saída desejadas sejam
apropriadamente obtidas. Assim, verifica-se que as RNA se preocupam com o modo com que as
relações se desenvolvem.

3.1 Redes Perceptron Multicamadas (MLP)

As redes Perceptron Multicamadas (MLP) são do tipo Feedforward, ou seja, o
processamento da informação se dá no sentido progressivo, através das ligações sinápticas entre os
neurônios das camadas adjacentes. Ficaram populares a partir do surgimento do algoritmo de
aprendizagem conhecido como Backpropagation para redes de múltiplas camadas.
Na Figura-1 estão representados os principais elementos de uma “típica” Rede Neural
Feedforward onde x e y representam entrada e saída, respectivamente; w representa os pesos e f(x), a
função de ativação (logística).

Figura 1. Rede Neural Feedforward “típica”.
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A mais importante propriedade das redes MLP é a capacidade de aproximar qualquer função
contínua arbitrária com uma única camada escondida e função de ativação logística.
As redes MLP apresentam no mínimo 3 camadas, com pelo menos um neurônio cada.
- Camada de entrada – onde os neurônios representam as variáveis de entrada (variáveis
independentes) que as distribuem para a(s) camada(s) escondida(s);
- Camada(s) escondida(s) – onde os neurônios realizam o processamento, através de regras de
propagação e funções de ativação;
- Camada de saída – onde os neurônios representam as variáveis de saída (respostas da rede).

3.2 Redes com funções de ativação de base radial (RBF)

Redes RBF são redes neurais cuja função de ativação é a distância entre os vetores de
entrada e de peso (funções radiais), diferentemente das redes MLP, onde se tem como argumento o
produto escalar entre o vetor de entrada e o vetor de pesos.
As funções radiais representam uma classe especial de funções cujo valor diminui ou
aumenta em relação à distância de uma ponto central. A função radial mais utilizada é a gaussiana,
equação-1.

 v2 

f (u ) = exp −
2 
 2σ 

(1)

Semelhante as redes MLP, as redes RBF contêm no mínimo 3 camadas: uma camada de
entrada, uma camada escondida e uma camada de saída e é bastante difundida a utilização de
apenas uma camada escondida. Cada camada desempenha um papel específico na rede, Braga et al.
(2007):
- Camada de entrada – distribui as variáveis de entrada para a camada escondida;
- Camada escondida – agrupa os dados de entrada em clusters, transformando um conjunto de
padrões de entrada não-linearmente separáveis em um conjunto de saída linearmente separáveis;
- Camada de saída – procura classificar os padrões recebidos da camada escondida.
Apesar de serem aproximadores universais de funções, as redes MLP e RBF apresentam
diversas diferenças, dentre elas, algumas estão destacadas na Tabela 1.
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Tabela 1. Comparação de uma rede RBF típica com uma rede MLP convencional.
MLP

RBF

Pode ter uma ou mais camadas
intermediárias
Neurônios das camadas intermediárias e
de saída têm funções semelhantes

Geralmente possui apenas uma camada
intermediária
Neurônios das camadas intermediárias
têm funções diferentes dos neurônios da
camada de saída
Entrada da função de ativação é a
distancia euclidiana entre os vetores de
entrada e de pesos
Separa padrões de entrada com
hiperelipsóides
Melhor em problemas bem-definidos
Constrói aproximadores locais para
mapeamento entrada-saída

Entrada da função de ativação é o
produto interno dos vetores de entrada e
de pesos
Separa padrões de entrada com
hiperplanos
Melhor em problemas complexos
Constrói aproximadores globais para
mapeamento entrada-saída
3.3 Treinamento da rede

O treinamento ou aprendizado supervisionado de uma RNA visa à obtenção dos pesos das
conexões que minimizam uma função erro dada pela diferença entre saída calculada pela rede e um
valor de saída conhecido. Este processo de aprendizado ocorre através dos ajustes sucessivos dos
pesos e, em alguns algoritmos, por meio dos resíduos de ativação, de forma a se obter dados de
saída o mais próximo possível dos desejados. Esta é a etapa que exige maior demanda
computacional. Um dos algoritmos de treinamento mais utilizados é o Backpropagation, apesar da
literatura trazer vários outros.
A Figura-2 ilustra a fase de treinamento de uma RNA onde x é o vetor de entrada de dados;
yd e yc são os vetores de saída desejado e calculado, respectivamente; w é o vetor de pesos e n é o
número da iteração.

Figura 2. Fase de treinamento de uma RNA.
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A maior parte dos algoritmos de treinamento é baseada nos métodos de gradientes
descendentes e de Newton. As abordagens baseadas nos métodos de Newton apresentam, em geral,
melhores resultados pelo fato de serem métodos de segunda ordem, apresentando uma convergência
quadrática próxima ao mínimo. No entanto, estes métodos são limitados pelo grande espaço de
memória requerido e pelo volume de cálculos matriciais envolvido, o que os torna praticamente
inviáveis para redes de grande dimensão, Garcia et al. (2004).
Diversos outros métodos, denominados quase-Newton, têm sido propostos com o intuito de
reduzir a memória requerida e o volume de cálculos processado. Segundo Karul et al. (2000), estes
métodos se baseiam em simplificações da matriz de Hessian que reduzem o volume e simplificam o
cálculo matricial.
Um método simplificado para o treinamento de RNA é o algoritmo de Lavenberg-Marquart,
desenvolvido para se obter uma rápida velocidade de treinamento onde é utilizada a equação-2 para
atualização do vetor de pesos e baias.
wk =1 = wk − [ j t j = µi ]−1 j t e

(2)

onde k w é o vetor de pesos e baias na iteração k; J é a matriz Jacobiana, a qual contem as primeiras
derivadas dos erros obtidos pela rede em relação aos pesos e baias; e é o vetor de erros da rede; e µ
é um escalar.
O valor µ é sucessivamente diminuído após cada iteração e aumenta quando determinado
peso aumenta a performance da função. Desta maneira, o desempenho da função será reduzido a
cada iteração. A aplicação do algoritmo de Lavenberg-Marquart para o treinamento de redes neurais
é descrito em detalhes por Garcia et al. (2004).
O Tolbox de Redes Neurais do pacote computacional Matlab 7.0 foi utilizado nos cálculos
descritos na seqüência deste trabalho Garcia et al. (2004).
Para aumentar a eficiência do treinamento, as entradas da rede e os valores desejados foram
obtidos através da normatização da média e do desvio padrão dos valores utilizados no treinamento.
Este processo normatiza os valores de entrada e as saídas desejadas de modo que são obtidos média
zero e desvio padrão unitário. Quando o treinamento é finalizado, os resultados da simulação são
normatizados por ação inversa.
De acordo com Garcia et al. (2004), uma rede neural Feedforward Backpropagation com um
número suficiente de neurônios na camada interna pode aproximar qualquer função. Porém,
devemos estar cientes que a RNA pode, de fato, memorizar os dados disponíveis ao contrário de
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generalizá-los, fato este chamado de sobreajuste de dados. Um típico modelo de RNA sobreajustada
imita o conjunto de dados de treinamento satisfatoriamente. Porém, tem uma má estimativa para os
dados que não foram incluídos no treinamento. Para uma boa generalização, o sobreajuste deve ser
evitado tomando-se precauções apropriadas. Um sobreajuste pode ser evitado por um dos dois
métodos descritos abaixo:
- Regularização: envolve modificações na função de desempenho por considerar somente um
número mínimo de neurônios na camada intermediária, suficiente para treinar o sistema.
- Parada prematura: envolve a parada do treinamento quando o erro para o conjunto de dados de
validação começa a aumentar.
O segundo método foi utilizado neste estudo para evitar o sobreajuste.
Para decidir quando parar o treinamento, o conjunto de dados é dividido aleatoriamente em
três subconjuntos. Um subconjunto é usado para o treinamento, um para a validação e outro para o
teste.
Para desempenho da parada prematura os erros (diferenças entre valores medidos e
calculados) foram obtidos separadamente para treinamento, validação e teste. O erro do conjunto de
dados de validação, normalmente, diminui após o inicio do treinamento, entretanto, quando a rede
começa o sobreajuste, o erro do conjunto de validação começa a aumentar. Se este aumento
continuar, o treinamento é finalizado num número pré-definido de iterações. O conjunto de dados
de teste é comparado com o conjunto de validação para verificar se ambos exibem um
comportamento similar. Se os erros de validação e os de teste não mostram um comportamento
similar isto deve indicar uma má divisão de dados.

4. ESTATÍSTICA MULTIVARIADA

Os dados coletados em um processo ambiental fornecem a base para monitoramento,
avaliação e controle da qualidade da água. A coleta e armazenamento de grandes quantidades de
dados têm se tornado rotina decorrente do avanço tecnológico propiciado pelos computadores.
Devido a grande quantidade de parâmetros físicos, químicos e biológicos envolvidos no processo de
eutrofização, o uso de técnicas de estatística multivariada pode ser mais adequado para o tratamento
de dados adquiridos no processo, pois permite a redução da dimensionalidade do problema,
tornando possível resumir a informação contida num grande número de variáveis altamente
correlacionadas por um número menor de componentes principais (ou variáveis latentes). Antes de
iniciar qualquer análise multivariada é necessária a realização de uma manipulação matemática
prévia do conjunto de dados para adequação ou, às vezes, até mesmo a remoção de possíveis fontes
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de variação, Azevedo et al. (2000). Em diversos problemas existem variáveis com diferentes
dimensões e amplitudes e é necessário um tratamento prévio para expressar cada observação em
dimensões e amplitudes equivalentes, sem perda de informações. No presente trabalho, utilizou-se o
autoescalamento como técnica para pré-processamento dos dados, pois os mesmos apresentam
medidas das variáveis em unidades e amplitudes diferentes. No autoescalamento, a média de cada
variável é subtraída de seus respectivos elementos e dividido pelo desvio padrão.

4.1. Análise dos Componentes Principais (PCA)

A análise dos componentes principais (PCA – Principal Component Analysis) é uma
ferramenta para compressão de dados e extração de informações. A técnica de PCA encontra
combinações de variáveis, ou fatores, que descrevem a maior tendência nos dados.
De acordo com Beebe (1998), a PCA consiste numa manipulação da matriz de dados com o
objetivo de representar variações presentes em muitas variáveis, através de um número menor de
fatores. Constrói-se um novo sistema de eixos (denominados rotineiramente de fatores,
componentes principais, variáveis latentes ou ainda autovetores) para representar as amostras, no
qual a natureza multivariada dos dados pode ser visualizada em poucas dimensões.

5. PROCESSO DE ESTUDO

O reservatório da Marcela, situado na cidade de Itabaiana-SE, com latitude de
10°40'23.16"S e longitude de 37°25'9.13"O, foi construído no período 1953-1957 pelo barramento
do riacho Fuzil. O objetivo dessa obra foi a diminuição do êxodo rural criando condições
ambientais para manter o homem no campo. Esse reservatório tem uma capacidade de 2,7x106 m3,
ocupa uma área de 14km2 e foi projetado para fornecer água para irrigação de 156 hectares, com
extensão de 1,0 km. A Figura 3 mostra a localização desse reservatório.
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Figura 3. Reservatório da Marcela.

Freitas (2001) observou que as águas do reservatório Marcela eram impróprias para
irrigação de hortaliças, justificando a necessidade de realizar o trabalho de controle e
monitoramento deste. A classificação do estado trófico, utilizando o ITE de Carlson (1997) variou
de mesotrófico a hipereutrófico, predominando o ambiente eutrófico, sendo que o nutriente
limitante foi o nitrogênio.

6. DEFINIÇÃO DO PROBLEMA

O fenômeno da eutrofização, assim como qualquer outro problema a ser resolvido por um
modelo de RNA, foi idealizado como um sistema de entrada-saída, ou seja, os dados de clorofila-a
(saída) são associados aos dados de nutrientes (entrada). Para o sucesso da simulação é necessário
que os fatores físico, químico ou biológico envolvidos no fenômeno sejam direta ou indiretamente
envolvidos no sistema.

7. MATERIAIS E MÉTODOS

Modelos das RNA’s

A rede RBF foi construída com o parâmetro spread igual a 2 e 25 como número de
neurônios. A MLP foi construída com uma camada intermediária constituídas de 15 neurônios,
como ilustrado na Figura-4, com função tangente sigmoidal e a função linear para a camada de
saída. A percentagem para remoção de componentes principais foi de 2%, ou seja, qualquer
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componente com variância menor que 2% foi removida. Vale salientar que essas configurações
foram as melhores obtidas depois série de testes. Por fim, o algoritmo utilizado para o treinamento
da MLP foi o Levenberg-Maquardt, visto que apresenta uma convergência mais rápida para redes
que contém até centenas de neurônios, Garcia et al. (2004).

(1)

(2)

(3)

Figura 4. Topologia da rede MLP utilizada. (1) Camada de entrada e suas respectivas variáveis de entrada,
(2) Camadas intermediárias, (3) Camada de saída.

As variáveis escolhidas para os neurônios de entrada foram: profundidade, temperatura da
água, temperatura do ar, transparência, condutividade, cor, pH, sólidos totais, sólidos suspensos,
oxigênio dissolvido, N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, nitrogênio total e fósforo total. Os dados de
clorofila-a, indicadores da eutrofização, foram definidos como parâmetro de saída da RNA.

8. RESULTADOS E DISCUSSÕES

O treinamento dos modelos propostos, MLP e RBF, foi realizado em duas etapas: a primeira
sem e a segunda com PCA, visando avaliar sua influência nos resultados, assim como a
aplicabilidade das RNA’S em modelos em qualidade da água.
A Figura 5-a ilustra a aderência do modelo da rede RBF sem PCA para os dados
experimentais. O coeficiente da reta ajustada entre os dados experimentais e os simulados foi de
0,932, mostrando um bom ajuste do modelo. A Figura 5-b ilustra o resultado da simulação com os
dados experimentais, observando a consistência dos resultados. De modo semelhante nas Figuras de
6 a 8 podem ser observados os resultados para a rede RBF com PCA , MLP sem PCA e MLP com
PCA.
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Figura 5. Resultados da RBF sem PCA: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.

Figura 6. Resultados da RBF com PCA: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.
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Figura 7. Resultados da MLP sem PCA: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.

Figura 8. Resultados da MLP com PCA: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.

Tabela 2. Aderência das redes neurais testadas

RBF

MLP

Com PCA

0,930

0,929

Sem PCA

0,932

0,944

Pela Tabela 2, observa-se que não houve significativa diferença entre os modelos e que o
uso do PCA não resultou em uma melhoria da qualidade dos resultados. Porém, deve-se ressaltar
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que o uso do PCA não forneceu melhoria para esses dados utilizados no treinamento, o que não
implica que no futuro, com um conjunto de dados mais representativo, seu desempenho não possa
ser significativo.
Pelos resultados obtidos podemos destacar que as RNA’s apresentam um grande potencial
de utilização na obtenção de parâmetros de qualidade da água que poderiam ser estimados a partir
de outras propriedades facilmente medidas.

9. CONCLUSÕES

As duas arquiteturas de redes neurais apresentaram resultados satisfatórios na modelagem da
eutrofização, mais especificamente a concentração de clorofila-a, do reservatório de Marcela, apesar
da quantidade de dados fornecida às redes não ser muito representativa, apresentando coeficientes
de regressão entre 0,929 e 0,944. A utilização da estatística multivariada PCA não apresentou
melhoria no treinamento, mas deve-se ressaltar novamente que com dados mais representativos o
resultado da estatística pode ser significativo. Cabe ressaltar finalmente que, pelo fato dos dados
apresentados para Marcela não representarem uma série histórica, o modelo não tem nenhum
componente temporal possibilitando, desta forma, apenas um diagnostico atual da qualidade das
águas do reservatório.
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