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SUBTERRÂNEAS UTILIZANDO REDES NEURAIS ARTIFICIAIS E 
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Fernandes Barros6 

RESUMO – Apresentamos um problema de otimização da remediação de águas subterrâneas 
através da técnica bombear-e-tratar. A otimização visa a dois objetivos: a minimização da pluma 
contaminante e a minimização do custo total da remediação. Para resolver esse problema, 
utilizamos dois algoritmos evolucionários (AE) multipopulação em conjunto com a tecnologia de 
redes neurais artificiais (RNA). A RNA recebe as vazões dos poços e calcula a massa restante de 
contaminante no sítio. As respostas retornadas pela rede são utilizadas pelos algoritmos 
evolucionários para efetuar as minimizações. 

ABSTRACT: we present a groundwater remediation optimization problem through pump-and-treat 
technic. The optimization has two objectives: the contaminant plume minimization and the total 
cost minimization of remediation. In order to solve this problem we used two multi-population 
evolutionary algorithms together with the artificial neural network (ANN) technology. The ANN 
receives pump rates from wells and computes the remained contaminant mass left in the site. The 
outcomes from the ANN are used by evolutionary algorithms to execute minimizations. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os prejuízos potenciais de águas subterrâneas contaminadas vão desde prejuízos financeiros 

até o risco de morte de pessoas e animais, além do comprometimento do solo para fins de 

agricultura. Um dos acidentes mais graves conhecidos envolvendo contaminação das águas 

subterrâneas é o de Bangladesh, que ficou conhecido em 1993 e confirmado em 1995. Outros países 

já constaram a ocorrência de contaminação por arsênio em larga escala: Gana, Taiwan, norte da 

China, Hungria, Grécia, Áustria, México, Chile, Argentina e Estados Unidos (LIANA John, 2003). 

Por outro lado uma remediação requisita custos altíssimos. Diante desse dilema, a 

simulação/otimização da remediação constitui-se em uma ferramenta imprescindível na tomada de 

decisão dos gestores de recursos hídricos. A fim de obter ferramentas apropriadas à solução 

problema de otimização de sistemas de bombeamento-e-tratamento, por exemplo, muitos 

pesquisadores vem aplicando diversas técnicas: redes artificiais neurais (Rogers & Dowla, 1994); 

programação linear (Aguado et al., 1974; Morgan et al. 1993; Blanks & Fleck, 1999; Ahlfeld et al., 

1988; Ahlfeld & Mulligan, 2000); programação dinâmica diferencial com restrição (Chang & Hsio, 

2002); programação não-linear (McKinney & Lin, 1995; Gorelick et al., 1984); programação 

quadrática (Lefkoff and Gorelick, 1986); hibridação simulada (Dougherty & Marryott, 1991); plano 

de corte (Karatzas and Pinder, 1996); algoritmos genéticos (Erickson et al., 2002; Guan & Aral, 

1999; Espinoza, 2003; Park & Aral, 2004; Sinha & Minsker, 2007). 

 A otimização de processos de remediação de águas subterrâneas é geralmente um problema 

não-linear e não-convexo, o que aponta para o uso de métodos evolucionários como opção robusta e 

confiável em sua solução. Inicialmente, poder-se-ia acoplar o modelador de fluxo de águas 

subterrâneas MODFLOW (McDonal & Harbaugh, 1988), juntamente com o modelador de 

transporte multiespécies MT3DMS (Zheng, 1990), ao algoritmo evolucionário. Contudo, essa 

acoplagem faria com que o custo computacional aumentasse consideravelmente. Por esse motivo 

uma rede neural foi treinada de modo a obter a massa restante de contaminante quando variássemos 

a taxa de bombeamento dos poços. 

2. METODOLOGIA 

2.1. Algoritmos Evolucionários 
Os quatro modelos históricos da Computação Evolucionária se seguem: Programação 

Evolucionária (Fogel et al., 1966), Estratégias Evolucionárias (Recheuberg, 1973), Algoritmos 

Genéticos (Holland, 1975) e Programação Genética (Koza, 1992). A natureza dos esquemas de 

representação, nos operadores de reprodução e nos métodos de seleção é o que difere esses métodos 

(Sivanandam & Deepa, 2008). 
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Os Algoritmos Evolucionários (AE) são baseados em processos adaptativos dos seres vivos, 

em seu comportamento social e em sua luta pela sobrevivência. As relações entre os indivíduos e 

entre estes e o meio em que vivem são traduzidas para uma linguagem algorítmica, a fim de 

encontrar soluções ótimas em problemas do mundo real. A inspiração nos processos dos seres vivos 

faz sentido observando-se que a natureza tende a otimizar todos os seus processos. Uma gota de 

chuva, e.g., tende a assumir a forma de uma superfície mínima (de curvatura média igual a zero), a 

saber, uma esfera e, portanto, irá sofrer menos ação das forças de resistência, caindo o mais 

rapidamente possível. 

2.2. Redes Neurais Artificiais 
O modelo é uma RNA do tipo alimentada adiante com múltiplas camadas e treinada pelo 

conhecido algoritmo de retro-propagação de erro (Haykin, 1999). Este modelo é utilizado como 

base para obter a massa restante de contaminante quando se varia a taxa de bombeamento dos 

poços. A implementação da RNA foi elaborada através da plataforma MATLAB. 

A arquitetura da RNA é formada por uma camada de entrada, uma oculta (ou intermediária) e 

uma de saída. A camada de entrada possui dois neurônios, que são as taxas diárias de bombeamento 

nos dois poços Q1(t) e Q2(t). O número de neurônios na camada oculta foi determinado através de 

um processo baseado em tentativa-e-erro e os melhores resultados foram obtidos com dois 

neurônios na camada intermediária. O valor da porcentagem de contaminante restante RE(t) é o 

único neurônio da camada de saída. 

Neste estudo a topologia da rede é do tipo alimentada adiante, ou seja, as conexões acontecem 

da camada de entrada para a camada oculta e da camada oculta para a camada de saída. A Figura 1 

ilustra a topologia do modelo da RNA. 

 

 
Figura 1 – Topologia da RNA. 

 
São necessárias funções diferenciáveis e contínuas para relacionar as entradas e saídas da 

RNA. De acordo com Haykin (1999), a função sigmóide é uma boa função de ativação para cada 

RE(t)
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neurônio devido ao seu comportamento geralmente aceitável. Funções sigmóides foram usadas para 

os neurônios da camada oculta e uma função linear foi utilizada no neurônio de saída. 

O algoritmo escolhido para a calibração da RNA é o de retro-propagação de erro, o qual tem 

sido utilizado com sucesso em vários campos da engenharia. Nesta aplicação, o algoritmo 

Levenberg-Marquardt (LM) foi usado para retro-propagação. Uma explicação detalhada do 

algoritmo LM pode ser encontrada em Hagan & Menhaj (1994). A calibração da RNA é do tipo 

supervisionado, ou seja, os pesos sinápticos e níveis de bias entre os neurônios são ajustados através 

das iterações (ou épocas) com o intuito de adequar uma série de dados de entrada a outra série de 

respostas conhecidas. A RNA tem sua calibração encerrada pelo processo “early stopping method” 

Demuth & Beale (2005). Este método divide os dados de calibração em dois subconjuntos: um de 

treinamento e outro de validação. O subconjunto de treinamento é usado para calcular gradientes e 

ajustar os pesos e níveis de bias. O subconjunto de validação, por outro lado, tem seus erros 

monitorados para evitar “overfitting” dos dados e conseqüentemente melhorar o grau de 

generalização da RNA. A calibração é parada quando o erro no subconjunto de validação cresce por 

um certo número de iterações. 

 
2.3. Esquema Utilizado na Otimização 

Consideramos um sítio hipotético com 300 m de largura e 450 m de comprimento para o 

processo de remediação por bombear-e-tratar. A profundidade do aquífero é de 10 m e um fluxo 

constante é estabelecido em suas fronteiras leste e oeste, além de assumirmos a homogeneidade e a 

isotropia para esse aquífero. A fonte de contaminante ativa sobre o sítio permanece por 365 dias, 

alcançando uma massa inicial (MI). Após a desativação da fonte de contaminação, o processo de 

remediação é iniciado. Um esboço da vista plana do aquífero com dois poços de extração e a fonte 

de contaminante é mostrada na Figura 2. 

 
Figura 2 – Vista plana do sítio hipotético com a fonte de contaminante e dois poços de extração 
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A fonte de contaminante fica a 150 m da borda leste e da borda norte do aquífero. A 130 m da 

fonte, está o poço 1 enquanto que o segundo poço é colinear com a fonte e o primeiro poço, 

distando 50 m do primeiro. Os demais parâmetros assumidos para o aquífero estão no Quadro 1. 

Quadro 1 – Parâmetros do aquífero hipotético 
Porosidade 0.3 Dispersividade Longitudinal 10 m 

Condutividade Hidráulica 45 m/dia Dispersividade Transversal 3 m 

Comprimento 450 m Largura 300 m 
 

Nos dois poços a taxa de bombeamento máxima é de 250 m3/dia para cada poço. Uma 

restrição adicional é a de que a diferença entre as taxas de bombeamento não seja superior a 15 

m3/dia. Essa última restrição foi feita para garantir a maior influência de um poço no outro.  

O modelador de fluxo de água subterrânea MODFLOW (McDonald & Harbaugh, 1988) foi 

empregado juntamente com o modelador de transporte MT3DMS (Zheng, 1990) para simular o 

fluxo de água e o transporte de contaminante no aquífero, respectivamente. A grade de diferença-

finita que representa o aquífero consiste em blocos de 10 m2, 31 linhas e 46 colunas. Os poços 

penetram toda a espessura do aquífero confinado de camada única. A elevação do topo e da base da 

camada é fixada em 10 e 0, respectivamente. A fonte de contaminante é modelada como um poço 

de injeção cuja taxa é de 1 m3/dia e a concentração da água injetada é de 1000 ppm. As Figura 3-a, 

3-b, 3-c e 3-d, mostram uma vista plana do aquífero com a fonte de contaminante simulando do 

transporte nos tempos (a) 0 dias, (b) 146 dias, (c) 292 dias e (d) 365 dias. As linhas escuras indicam 

as fronteiras de carga constante e o quadrado azul representa a fonte do contaminante. Conforme 

pode ser observado nessas figuras, a pluma contaminante tende a seguir na direção do fluxo. 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 

 
 

(d) 

Figura 3 – Vista plana do aquífero com poço de injeção e evolução da pluma contaminante nos tempos (a) 0 dias, (b) 
146 dias, (c) 292 dias e (d) 365 dias. 
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A massa restante relativa (RE) é calculada a partir da massa restante (MR) e da massa incial 

(MI) pela fórmula 1. 

MI
MRRE   (1) 

O custo total (CT), dados pela equação 2, considera os seguintes parâmetros: a1, o capital por 

cada poço; a2, o coeficiente de potência de bombeamento; a3, o coeficiente de custo de tratamento. 

Para este exemplo, a1 é igual a $ 10.800,00; a2 é igual a 1,05; e a3 é igual a 2,14. 

ܶܥ = ܽଵ2 + ܽଶ(ܳଵ + ܳଶ) + ܽଷ(ܥଵ +  ଶ) (2)ܥ

As taxas de bombeamento nos poços 1 e 2 (veja Figura 2) são representadas por Q1 e Q2, 

nesta ordem; enquanto C1 e C2 representam a quantidade de massa extraída nos poços 1 e 2, 

respectivamente. 

Após a ativação dos poços de bombeamento, a massa restante de contaminante varia com a 

taxa de bombeamento dos poços durante 365 e o comportamento da pluma pode ser visto nas Figura 

4-a (0 dias), 4-b (73 dias), 4-c (292 dias) e 4-d (365 dias). Os quadrados vermelhos representam os 

poços de extração 

 
(a) 

 
(b) 

 
(d) 

 
(e) 

Figura 4 – Avanço da pluma em direção ao poços de extração no cenário 2. (a) 0 dias, (b) 73 dias, (c) 292 dias e (d) 365 
dias. 

A fim de evitar a acoplagem do MODFLOW e do MT3DMS diretamente no algoritmo (e 

assim diminuir o custo computacional da aplicação), utilizamos uma rede neural para “imitar” as 

saídas desses modeladores e gerar uma equação explícita, que é utilizada como função objetivo 

dentro do algoritmo evolucionário. O esquema utilizado é ilustrado na Figura 5. 
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Figura 5 – Esquema do funcionamento do sistema de otimização 

3. RESULTADOS 

O conjunto de dados para calibração da RNA era composto de 100 observações. A metade 

destes dados foi utilizada para o treinamento da rede e a outra metade para validação. Os índices de 

correlação (R) e bias (B) foram usados como critério para avaliação do desempenho da RNA. A 

correlação computa a variabilidade de certo número de estimativas em torno do valor real e o bias 

calcula o grau para o qual uma estimativa é consistentemente acima ou abaixo do valor verdadeiro. 

Um ajuste perfeito entre valores observados e estimados teria R = 1 e B = 0. As equações para o 

cálculo destes índices podem ser encontradas em Salas (1993). A Figura 6 mostra um comparativo 

entre os resultados da RNA e os valores observados. O gráfico da função ajustada pela RNA, que 

relaciona vazões com porcentagem de contaminante retido, pode ser visto na Figura 7. 

 

 
Figura 6 – Comparativo entre os resultados da RNA e os dados observados. 
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Figura 7 – Gráfico da função ajustada pela RNA. 

 

Observando a Figura 6, pode-se concluir que a RNA apresentou resultados com altamente 

confiáveis. Isto mostra o quanto as RNAs são interessantes quando se trata de estabelecer modelos 

não-lineares e para o ajuste de funções. 

Um dos algoritmos utilizados no problema de otimização descrito na seção anterior é o 

sugerido por Gomes et al. (2008), MINPGA (Multi-Island Niched Pareto Algorithm), que utiliza 

um raio denominado ninho de Pareto para resolver situações de conflito entre soluções com o 

mesmo ranking. Em Gomes et al. (2008) não foi dado nenhum exemplo de aplicação. O outro 

algoritmo é o sugerido por Niu et al. (2006), MCPSO (Multi-Cooperative Particle Swarm 

Optimization), no entanto, aqui utilizamos uma abordagem biobjetiva. Ambos os algoritmos 

utilizam a abordagem multipopulação. Os parâmetros utilizados no MCPSO e do MINPGA estão 

dispostos no Quadro 2 e no Quadro 3, respectivamente. 
Quadro 2 – Parâmetros específicos do MCPSO 

Parâmetro Valor Parâmetro Valor 
Constante de aceleração 0.8 Coeficiente de confiança no 

grupo 
1.9 

Fator de inércia 0.7 Velocidade máxima ( 0,1, ..., 0,1 ) 
Coeficiente de autoconfiança 2.1 Número de Grupos-Mestre 1 
Número de voos 100 Número de Grupos-Escravo 3 

 
Quadro 3 – Parâmetros utilizados pelo MINPGA na resolução de problemas biobjetivos 

Número de Populações 3 Raio de nicho * 
Número de soluções iniciais por 
população 

80 Tamanho do torneio de 
seleção 

2 

Probabilidade de cruzamento 0.9 Probabilidade de mutação 0.001 
Tipo de cruzamento e mutação aritmético Inicialização da população Aleatória 
Trocas entre as ilhas por geração 1 Peso da solução via  Aptidão 
* variando com a posição das soluções conflitantes 
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A Figura 8 e a Figura 9 mostram as soluções sobre a para RE versus CT encontradas pelo 

MCPSO e MINPGA, respectivamente. 

 
Figura 8 – Soluções encontradas pelo MCPSO com 100 voos 

 
Figura 9 – Soluções encontradas pelo MINPGA com os parâmetros da Figura 7 

Conforme pudemos observar comparando as figuras 8 e 9, o número de soluções encontradas 

pelo MINPGA é maior do que o número de soluções encontradas pelo MCPSO. O nível de limpeza 

encontrado pelo MCPSO varia de 4% até 15%; enquanto o MINPGA apresenta soluções com níveis 

de limpeza entre 4% e 94%.  
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Em ambos os algoritmos, um custo de aproximadamente $ 1,8 milhão é exigido para que a 

massa restante represente cerca de 4% da massa inicial. As taxas de bombeamento em ambos os 

poços são de 250 m3/dia. 

4. CONCLUSÕES 

Os AEs são ferramentas robustas e confiáveis na solução do problema de otimização de 

sistemas bombear-e-tratar. A abordagem multipopulação impacta positivamente sobre o custo 

computacional das aplicações com algoritmos evolucionários, enquanto a RNA apresenta-se como 

uma aliada confiável na simulação do transporte de contaminantes. 

A diferença entre as soluções encontradas pelos dois algoritmos é considerada desprezível. 

Ambos os algoritmos conseguiram níveis máximos de limpeza em torno de 96% em relação a 

massa inicial do contaminante. O custo de aproximadamente $ 1,8 milhão está associado a presença 

de 4% da massa de contaminante para um horizonte de remediação de 360 dias. As taxas de 

bombeamento associadas a esse valor da massa restante relativa são de 250 m3/dia nos dois poços. 

Os dados para treinamento da RNA foram obtidos a partir de execuções do modelador de 

fluxo MODFLOW e do simulador de transporte de contaminantes multiespécie MT3DMS, 

variando-se as taxas de bombeamento. O ajuste feito pela RNA é considerado altamente confiável, 

com bias igual a zero e correlação igual um. 
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