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RESUMO --- Com o crescimento da utilização de modelos estatísticos em hidrologia e recursos 
hídricos, os pesquisadores estão usando cada vez mais métodos mais complexos, tais como redes 
neurais artificiais (ANNs), para resolver problemas relacionados com classificação e previsão. 
Embora em muitos estudos ANNs tenha exibido uma capacidade preditiva superior quando 
comparada com metodologias tradicionais, elas geralmente são rotuladas como modelos “caixa 
preta”, uma vez que, fornecem pouca explicação sobre a influência relativa das variáveis 
independentes sobre a variável dependente no processo da predição. Entretanto, desenvolver uma 
ANN e modelar corretamente este relacionamento desejado não é uma tarefa fácil. A seleção 
correta das entradas é uma das tarefas das mais importantes e difíceis enfrentadas pelos projetistas 
da rede neural, porque o conhecimento a respeito dos relacionamentos modelados por ANNs é 
geralmente limitado, logo  selecionar as entradas apropriadas é também uma das tarefas das mais 
difíceis no desenvolvimento de uma ANN. Neste estudo, nós descrevemos um método para explicar 
os mecânicos de uma ANNs (Análise de Sensibilidade). Esta abordagem fornece ao projetista 
condição para eliminar entradas indesejáveis através da habilidade de eliminar variáveis cujos pesos 
das conexões entre os neurônios não influenciam significativamente na saída da rede (isto é, 
variável independente).  

ABSTRACT --- With the growth of statistical modeling in hydrology and water resources, 
researchers are using more complex methods, such as artificial neural networks (ANNs), to address 
problems associated with pattern recognition and prediction. Although in many studies ANNs have 
been shown to exhibit superior predictive power compared to traditional approaches, they have also 
been labeled a ‘‘black box’’ because they provide little explanatory insight into the relative 
influence of the independent variables in the prediction process. However, developing an ANN to 
properly model the desired relationship is not a trivial task. Selection of the correct causal inputs is 
one of the most important tasks faced by neural network practitioners, but as knowledge regarding 
the relationships modelled by ANNs is generally limited, selecting the appropriate inputs is also one 
of the most difficult tasks in the development of an ANN. In this study, we describe a method for 
understanding the mechanics of ANNs (sensitivity analysis). This approach provides researchers 
with the ability to eliminate null-connections between neurons whose weights do not significantly 
influence the network output (i.e. predicted response variable), thus facilitating the interpretation of 
individual and interacting contributions of the input variables in the network. 
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1 - INTRODUÇÃO 

As redes neurais artificiais (ANNs) fornecem uma ferramenta útil e eficaz para modelar os 

relacionamentos complexos que ocorrem na hidrologia e nas ciências ambientais em geral, uma vez 

que, podem extrair relacionamentos funcionais entre as entradas e as saídas através da modelagem 

dos dados sem necessitar da consideração explícita das equações que geraram o processo. 

Entretanto, a fim de se conseguir uma representação adequada deste relacionamento, uma ANN 

necessita conter todas as informações relevantes para o problema. Conseqüentemente, a seleção 

correta das entradas é uma das tarefas das mais importantes enfrentadas quando do projeto de uma 

rede neural.  

Uma aplicação atualmente corrente de uso das ANNs envolve o desenvolvimento dos modelos 

de previsão, onde para prever o valor futuro (ou valores) de uma variável particular de saída utiliza-

se um conjunto de variáveis independentes. Entretanto, apesar de inúmeros trabalhos publicados 

mostrando que redes neurais artificiais são uma poderosa ferramenta quando utilizada em previsão e 

classificação principalmente em sistemas complexos (não lineares), investigadores criticam seu uso, 

chamando estas de “caixa preta”. Esta crítica ocorre geralmente pelo fato das contribuições das 

variáveis de entrada em predizer o valor da saída é difícil de ser compreendido através dos pesos da 

rede. Conseqüentemente, as variáveis de entrada são incorporadas frequentemente na rede e na 

saída um valor é gerado sem que se tenha alguma compreensão das inter-relações entre as variáveis, 

e conseqüentemente, não fornecendo nenhuma introspecção explanatória sobre os mecanismos 

subjacentes que estão sendo modelados pela rede, Anderson (1995), Bishop (1995) e Ripley (1996). 

Portanto, a natureza de “caixa preta'' associada as ANNs  comparada a modelos estatísticos 

tradicionais está intrinsecamente relacionado ao desconhecimento da influência das variáveis 

independentes com relação a variável dependente no processo que se está modelando. 

Com objetivo de iluminar a “caixa preta” das redes neurais alguns algoritmos foram sugeridos 

para determinar a influência total de cada variável de entrada, por exemplo, o algoritmo de Garson 

(1991) mais tarde modificado por Goh (1995) e o algoritmo de Lek et al. (1996). Estes algoritmos 

têm sido utilizados em um grande número de artigos principalmente em estudos na área de ecologia, 

entre os quais pode-se destacar Mastrorillo et al. (1997,1998); Gozlan et al. (1999); Aurelle et al. 

(1999) e Brosse et al. (1999,2001). É importante notar que o algoritmo de Garson quando calcula a 

importância da contribuição das variáveis de entrada utiliza os valores absolutos dos pesos das 

conexões de tal forma que não permite uma análise da direção das modificações ocorridas na 

variável de saída quando da alteração nas variáveis de entrada.  

Apresenta-se neste trabalho uma um método baseado nas derivadas obtidas no treinamento de 

uma rede neural com o algoritmo backpropagation. Este método permite realizar a poda 
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(eliminação) das variáveis de entrada desnecessárias bem como estabelecer a importância de cada 

uma das variáveis de entrada com relação a variável de saída. O método é aplicado a três conjuntos 

de dados a fim demonstrar sua aplicação.  A seguir na seção 2, introduz-se a metodologia proposta e 

sua forma de implementação. Os resultados obtidos com as Aplicações são descritos na seção 3. 

Finalmente, na seção 4, as conclusões são apresentadas. 

2 – METODOLOGIA 

Quando se aplica rede neural para resolver problemas em sistemas ambientais complexos o 

número de entradas potenciais pode ser grande, particularmente quando o processo em estudo é 

dinâmico e requer a inclusão de variáveis auto-regressivas como entrada. Apresentar todas as 

entradas potenciais a uma ANN aumenta o tamanho e a complexidade da rede, que retarda o 

treinamento e aumenta a quantidade de dados requeridos para estimar os parâmetros livres, ou 

pesos, da rede. Além disso, a inclusão de entradas irrelevantes pode prejudicar o processo de 

treinamento, tendo por resultado correlações indevidas nos dados que estão sendo modelados. Logo 

a metodologia proposta vem ajudar a entender a relação e a importância das variáveis de entrada 

como também permitir uma poda (eliminação) de variáveis não necessárias para representar o 

processo que esta sendo modelado. Isto é particularmente importante quando o modelador está 

interessado não apenas na previsão realizada, mas também em adquirir o conhecimento de 

funcionamento do sistema através do relacionamento entre as variáveis de entrada e saída. Para 

melhor entendimento da metodologia proposta vamos considerar uma rede neural Perceptron 

Multicamadas (MLP) com uma camada escondida ou uma rede neural construtiva (NSRBN), 

Valença (2005). 

O método proposto tem por base as derivadas parciais da variável de saída com relação aos 

pesos nas conexões, isto é, o método utiliza os resultados obtidos das derivadas parciais 

(sensibilidade) durante o treinamento da rede com o algoritmo backpropagation, Valença (2005).  

A retro-propagação do erro pelo algoritmo backpropagation é que permite o cálculo da 

sensibilidade das variáveis de entrada. Primeiro se realiza o cálculo do erro para cada neurônio 

da camada de saída (tem-se o valor calculado e a resposta desejada). 

)( iii yde −=   (1) 

O cálculo da sensibilidade de cada variável de entrada para cada exemplo L (L variando de 1 a 

n, onde n é o número de exemplos de treinamento) é então calculada pela seguinte expressão: 

∑ ′′∑=
==

outhid N

i
iiikk

N

k
kjjL enetfwnetfwSen

11
).(.).(   

(2) 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4 

onde: jlSen é a sensibilidade para cada variável j (
inpNj ,...,1= ) de entrada com relação a 

saída para um dado exemplo L ( NL ,...,1= ),
inpN é o número de entradas (neurônios na camada 

de entrada), N é o número total de exemplos utilizados no treinamento, 
outN  é o número de 

neurônios na camada de saída, 
ikw  são os pesos sinápticos que conectam a camada de saída a 

camada de escondida, )( inetf ′ é a derivada da função de ativação dos neurônios da camada 

de saída, 
ie  é o erro na camada de saída, 

hidN  é a quantidade de neurônios na camada 

escondida (
hidNk ,...,1= ), 

kjw  são os pesos sinápticos que conectam a camada escondida a 

camada de entrada e )( knetf ′  é a derivada da função de ativação dos neurônios da camada 

escondida. 

A contribuição percentual de cada variável j de entrada com relação a variável de saída 

( (%)jcont ) é então calculada por: 
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3 – APLICAÇÕES E RESULTADOS 

Para ilustrar a metodologia, foram utilizados três conjuntos de dados. O primeiro conjunto de 

dados foi gerado com a utilização de um modelo auto-regressivo AR(p), tradicionalmente utilizado 

para previsão em recursos hídricos alem de uma função polinomial baseada na função de 

Kolmogorov-Gabor e uma função interativa complexa, haja vista que, ambas são utilizadas para 

avaliar a capacidade de aproximação das redes neurais, Valença (1999) e Valença (2005).  

3.1 – O modelo auto-regressivo AR(9) 

Embora a variável de saída tx  dependa apenas dos termos 1−tx , 4−tx e 9−tx , 9 entradas de 1−tx  

a 9−tx  foram incluídas como entrada para treinamento da rede neural a fim de verificar se com a 

metodologia proposta se consegue identificar quais as variáveis são importantes para o processo e 

quais podem ser descartadas. 

ttttt xxxx ε+−−=
−−− 941 .5,0.6,0.3,0  (4) 

Onde:
tε  é uma variável aleatória normalmente distribuída com média zero e desvio padrão um,  

N(0,1). 
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Para todos os exemplos apresentados uma rede neural construtiva chamada NSRBN foi 

utilizada neste trabalho, Valença (1999) e Valença (2005). Entretanto a metodologia pode ser 

aplicada também às redes MLP tradicionais ou outras redes que utilizem o algoritmo 

backpropagation para treinamento. Em todas as aplicações o conjunto de dados foi dividido em três 

partes: um conjunto para treinamento (calibração dos parâmetros) da rede neural (50% da amostra), 

um conjunto para validação cruzada (define o ponto ótimo de parada do treinamento) que representa 

25% da amostra com o objetivo de evitar superajustameno e um terceiro conjunto chamado de 

verificação que corresponde a 25% da amostra com o objetivo de avaliar o desempenho do modelo 

utilizado. Para este exemplo foram gerados 400 valores. Portanto, a rede neural tem 9 entradas e 1 

saída. Após o treinamento da rede neural encontra-se os seguintes valores de contribuição para cada 

uma das variáveis de entrada, tabela 1. 

 

Tabela 1 – Contribuição de cada variável de entrada com relação a variável de saída 

Variável 1−tx  2−tx  3−tx  4−tx  5−tx  6−tx  7−tx  8−tx  9−tx  

(%)jcont  13,1 0,00 0,00 50,4 0,00 0,00 0,00 0,00 36,3 

 

3.2 – O polinômio de Kolmogorov-Gabor 

O polinômio de Kolmogorov-Gabor é uma função bastante utilizada em problemas de 

aproximação quando se deseja avaliar o desempenho de uma técnica de aproximação (previsão). 

Esta função é representada pela seguinte equação: 

2/).5.16(2/).5.16(),( 2
2
2

4
2

2
1

4
121 xxxxxxxxf +−++−=  (5) 

Apesar da função ),( 21 xxf depender apenas dos valores de 1x e 2x foram gerados 

aleatoriamente 4 entradas 1x , 2x , 3x e 4x com valores numa grade [-1,1]. Neste caso gerou-se uma 

série com 300 valores para cada entrada e saída. O nosso objetivo é verificar se a rede neural é 

capaz de selecionar dentre as quatro geradas as variáveis 1x , 2x  como as importantes para a 

construção da saída. 

Uma rede neural construtiva chamada NSRBN foi utilizada neste trabalho, Valença (1999) e 

Valença (2005). Entretanto a metodologia pode ser aplicada também às redes MLP tradicionais ou 

outras redes que utilizem o algoritmo backpropagation para treinamento. A rede neural tem 4 

entradas e 1 saída. Após o treinamento da rede neural encontra-se os seguintes valores de 

contribuição para cada uma das variáveis de entrada, tabela 2. 

 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 

Tabela 2 – Contribuição de cada variável de entrada com relação a variável de saída 

Variável 1x  2x  3x  4x  

(%)jcont  33,5 66,3 0,1 0,1 

 

 

A figura 1 mostra o polinômio desejado e o previsto com a rede neural para o conjunto de 

verificação. 

  

(A) (B)

 

Figura 1 – Polinômio: (a) função desejada; (b) saída da rede NSRBN 

 

3.3 – A função com interação complexa 

Esta função é representada pela seguinte equação: 

))7(..)6,0(13(35,1(9,1),( 4
2

242
42 xsenoexsenoexxf
xx −−+=  (5) 

Apesar da função ),( 42 xxf depender apenas dos valores de 2x e 4x foram gerados 

aleatoriamente 5 entradas 1x , 2x , 3x , 4x e 5x  com valores numa grade [-1,1]. Neste caso gerou-se 

uma série com 1000 valores para cada entrada e saída. O nosso objetivo é verificar se a rede neural 

é capaz de selecionar dentre as cinco variáveis de entrada geradas as variáveis 2x e 4x  como as 

importantes para a construção da saída. 

Uma rede neural construtiva chamada NSRBN foi utilizada neste trabalho, Valença (1999) e 

Valença (2005). Entretanto a metodologia pode ser aplicada também às redes MLP tradicionais ou 

outras redes que utilizem o algoritmo backpropagation para treinamento. A rede neural tem 5 

entradas e 1 saída. Após o treinamento da rede neural encontra-se os seguintes valores de 

contribuição para cada uma das variáveis de entrada, tabela 3. 
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Tabela 3 – Contribuição de cada variável de entrada com relação a variável de saída 

Variável 1x  2x  3x  4x  5x  

(%)jcont  0,40 29,6 0,10 69,8 0,1 

 

A figura 2 mostra o resultado obtido para o conjunto de verificação da função interativa 

complexa. 

(A) (B)

 

Figura 2 – Função interativa: (a) função desejada; (b) saída da rede NSRBN 

5 – CONCLUSÕES 

O método proposto é geral e pode ser aplicado a qualquer rede neural. Os resultados obtidos 

de sensibilidade e de contribuição permitem que sejam realizadas duas análises: Uma análise da 

variação da saída para pequenas mudanças nas variáveis de entrada e uma classificação da 

importância de cada uma das variáveis de entrada com relação a variável de saída da rede. 

A metodologia constitui-se também numa poderosa ferramenta de seleção das variáveis de 

entrada para um modelo de previsão ou classificação de forma a ajudar na construção de um modelo 

mais parcimonioso através da eliminação de variáveis de entradas desnecessárias ao fenômeno em 

análise. Portanto, esta metodologia fornece uma luz na nossa “caixa preta” ao permitir que se possa 

explicar através dos pesos da rede neural as inter-relações entre as variáveis de entrada e saída de 

uma rede neural. Os resultados encontrados nas aplicações mostram que foi possível em todos os 

casos analisados identificar satisfatoriamente as principais variáveis de entradas intervenientes no 

processo modelado. Logo, iluminamos a nossa “caixa preta”.  
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