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RESUMO 

 

Os recursos hídricos vem sendo ameaçados por diversas atividades antrópicas, o que tem 

levado a comunidade científica a se preocupar em elaborar e discutir metodologias de se 

avaliar a qualidade dessas águas, quer sejam de forma físico-química ou biológica.  Uma das 

principais ameaças ao meio ambiente é o processo de eutrofização, que é o aumento da 

concentração de nutrientes, como por exemplo, nitrogênio e fósforo, nos ecossistemas 

aquáticos. Os avanços tecnológicos computacionais permitiram que a modelagem matemática 

passasse a desempenhar um importante papel nos estudos de tratamento de dados de Química 

Ambiental, em especial de Qualidade da Água. Este fato se deve a capacidade da modelagem 

encarar os processos hidrológicos, físicos, químicos e biológicos de forma simplificada e 

prática, ainda que sejam complexos. A modelagem empírica utiliza unicamente dados 

experimentais, surgindo como alternativa a essa complexidade e as técnicas de sistemas 

inteligentes (as Redes Neurais Artificiais- RNAs) e de análise multivariada (Análise de 

Componentes Principais-ACP), apresentaram-se atraentes para esta finalilidade. Visando a 

otimização, diminuindo os custos do processo e o tempo de resposta do monitoramento, neste 

trabalho foram desenvolvidas estratégias e ferramentas computacionais para a utilização de 

redes neurais e estatística multivariada na modelagem da qualidade da água utilizando a 

clorofila-a como parâmetro de avaliação para os dados do Reservatório da Marcela, em 

Sergipe, e reservatórios de seis bacias de Pernambuco, disponíveis no Laboratório de 

Engenharia Ambiental e da Qualidade (LEAQ) da Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE). Foram utilizadas na modelagem redes neurais do tipo Perceptron Multicamadas 

(MLP) e Funções de Base Radial (RBF), com e sem a ACP, que através da transformação das 

variáveis de entrada em variáveis linearmente independentes,  melhoraria a eficiência das 

RNAs, e realizados 3 testes. O resultado do primeiro teste, com os dados do reservatório 

Marcela-SE, foi melhor em relação aos demais, pois possui mais parâmetros ambientais que 

influenciam a inferência da clorofila-a, já no terceiro teste o resultado para a utilização das 

redes não foram tão satisfatórios, uma vez que no agrupamento dos parâmetros em comum, 

parâmetros importantes a inferência foram desprezados. No primeiro teste a rede RBF com 

ACP, foi a melhor para representar a inferência da clorofila-a, porém no segundo teste, com 

os dados de reservatórios em Bacias de Pernambuco, foi a rede MLP com ACP quem melhor 

determinou. Este resultado mostra a independência de relação entre o fenômeno a ser tratado, 

pois as redes neurais são conhecidas como modelo  caixa preta, assim como a independência 

do conjuntos de dados e o tipo de rede. Já no terceiro teste, com os dados dos outros testes 

juntos, apesar dos resultados não serem satisfatórios para os dados dos reservatórios, a 

utilização das redes neurais não pode ser comprometida, uma vez que os dados obtidos para 

este teste não apresentaram homogeneidade, este fato pôde ser observado através da técnica 

de ACP, onde verificou-se 2 grupos distintos de dados. A ferramenta computacional 

construída mostrou ser eficiente na aplicação das redes neurais e análise de componentes 

principais, assim como as interfaces construídas se mostraram realmente amigáveis.  

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais; Análise de Componentes Principais; Qualidade da 

água. 

 

 

 

 



  

ABSTRACT 

 

Water resources are being threatened by various human activities, which has led the scientific 

community to worry about preparing and discuss methods of evaluating the quality of these 

waters, whether in a physical-chemical or biological. One of the main threats to the 

environment is the process of eutrophication, which is the increased concentration of nutrients 

such as nitrogen and phosphorus in aquatic ecosystems. Technological computational 

advances have enabled mathematical modeling to play an important role in the study of 

Environmental Chemical data treatment, especially in Water Quality. This is due to the 

capability to face the modeling of hydrological, physical, chemical and biological processes in 

a simplified and practical way, although these processes are complex. The empirical model 

uses only experimental data, emerging as an alternative to this complex and intelligent 

systems techniques (Artificial Neural Networks-ANNs) and multivariate analysis, specifically 

principal component analysis (PCA), showed up for this attractive purpose. Aiming at 

optimization, reducing process costs and response time monitoring, in this work we developed 

computational tools and strategies to use neural networks and multivariate statistical modeling 

of the water quality using the chlorophyll-a as a evaluation parameter for the Marcela 

Reservoirs in Sergipe and in six Reservoirs in the Pernambuco basins, available at Laboratory 

of Environmental Engineering and Quality (LEAQ) of the Federal University of Pernambuco 

(UFPE). There were used in the modeling Perceptron Multilayer type (MLP) neural networks 

and Radial Basis Functions (RBF) with and without the PCA, which through the 

transformation of input into linearly independent variables, improve the efficiency of the 

ANNs, and conducted three tests. The first test result with the data of the reservoir Marcela-

SE, was better than the other because it has more environmental parameters that influence the 

inference of chlorophyll-a, as in the third test the result to the use of the networks were not as 

satisfactory, since the grouping of parameters in common, important parameters inference 

were discarded. In the first test, the RBF network with PCA was the best to represent the 

inference of chlorophyll-a, but in the second test, with data from reservoirs in basins of 

Pernambuco, was the MLP network with PCA who better determined. This result shows the 

relation between independence of the phenomenon to be treated as neural networks are known 

as black box model, as well as the independence of the data sets and the type of network. In 

the third test, with data from other tests together, despite the results in general are not 

satisfactory for the data of the reservoirs, the use of neural networks can not be compromised, 

since the data obtained for this test did not show homogeneity, this fact could be observed 

using the technique of PCA, where there are two distinct groups of data. The computational 

tool built proved to be efficient in the application of neural networks and principal component 

analysis, as well as the interfaces built proved really friendly. 

 

Keywords: Artificial Neural Networks; Principal Component Analysis; Water quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os recursos hídricos vem sendo ameaçados por diversas atividades antrópicas, o que 

tem levado a comunidade científica a se preocupar em elaborar e discutir metodologias de se 

avaliar a qualidade dessas águas, quer sejam de forma físico-química ou biológica.   

Uma das principais ameaças ao meio ambiente é o processo de eutrofização, que é o 

aumento da concentração de nutrientes, como por exemplo, nitrogênio e fósforo, nos 

ecossistemas aquáticos. Entre suas principais causas estão a utilização extensa de fertilizantes 

na agricultura e a descarga de esgotos industriais e domésticos sem tratamento. Processos 

como estes resultam no excesso de algas e macrófitas nos reservatórios, provocando a 

deterioração da qualidade da água para consumo humano e decréscimo nos níveis do oxigênio 

dissolvido com efeitos adversos para os peixes (KARUL et al., 2000). 

Neste contexto,  pode-se destacar na eutrofização o aumento da concentração do 

fitoplâncton, em que cerca de 80% do total da biomassa fitoplanctônica é constituída de 

cianobactérias, que produzem substâncias tóxicas ao ser humano (cianotoxinas) 

inviabilizando o uso dessa água para consumo (DOMINGOS; BRANDÃO,  2006). 

Dentre os parâmetros de monitoramento da qualidade da água a quantidade de 

clorofila-a é o indicador preliminar da eutrofização. Em alguns casos, a clorofila-a é 

linearmente dependente de algumas variáveis como profundidade e quantidade de sólidos 

suspensos. 

A análise da clorofila-a em reservatórios possui influências que dificultam o 

monitoramento da qualidade da água em relação ao processo de eutrofização, dentre elas: 

coleta, manutenção e transporte da amostra, mantendo suas características iniciais. Os ensaios 

em laboratório, também sofrem influências de fatores como: mão de obra, equipamento, 

materiais e métodos, ambiente de trabalho, comunicação e gerenciamento, que devem ser 

controlados para que seja obtido um resultado confiável, aumentando com isto seus custos. 

Aliado a todos estes fatores está o tempo de realização do ensaio que afeta o prazo do 

monitoramento. 

A predição do comportamento de corpos d’água, através da medidas de parâmetros 

ambientais, pode funcionar como uma importante ferramenta no combate a problemas 

relacionados ao meio ambiente. Entretanto, esta é uma tarefa difícil devido à complexidade 
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dos processos físicos, químicos e biológicos (NIJBOER ; VERDONSCHOT, 2004; KUO et 

al., 2007). 

Com o avanço da tecnologia na área computacional e o aumento do entendimento do 

processo de eutrofização, modelos multidimensionais de hidrodinâmica têm sido 

desenvolvidos  utilizando-se de novas técnicas para descrever a qualidade da água, porém 

essas técnicas são pouco difundidas no Brasil, até mesmo em outros países. 

Deve-se ressaltar que a complexidade físico-química e biológica dificulta a predição 

do comportamento dos nutrientes nos lagos e reservatórios. Os modelos determinísticos e 

semiempíricos são desenvolvidos de forma mais geral e necessitam frequentemente de algum 

nível de calibração com dados específicos experimentais. E, importantes fatores que afetam o 

fenômeno de eutrofização relacionados à natureza do ecossistema, são, geralmente, 

desprezados em aproximações clássicas. No entanto, esses parâmetros podem ser relacionados 

mais facilmente com a modelagem empírica, utilizando as Redes Neurais Artificiais. 

Em Sena et al. (2000), os autores ressaltam a necessidade de utilização de técnicas de 

tratamentos de dados mais complexas do ponto de vista matemático e estatístico, devido à 

crescente solfisticação das técnicas instrumentais de análise química, impulsionada pela 

invasão de microprocessadores e microcomputadores no laboratório. 

Os modelos clássicos para qualidade da água fazem aproximações de vários processos 

envolvendo características da água, de modo a representá-los por equações lineares. O 

comportamento não-linear do processo de eutrofização tem sido modelado usando redes 

neurais, com sucesso considerável (KARUL et al., 2000; LU ; LO, 2002). 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) foram concebidas a partir da abordagem 

conexionista sobre a fisiologia do cérebro humano e do seu componente primário, o neurônio. 

As RNAs são consideradas aproximadoras universais de funções, ou seja, conseguiriam 

mapear o comportamento multivariável e não-linear entre variáveis a partir de um 

aprendizado anterior (histórico de dados). Esta capacidade popularizou-as rapidamente, como 

uma ferramenta “Caixa Preta” para modelar relações entre variáveis, de modo semelhante aos 

métodos estatísticos de regressão (CARVALHO et al., 2007). 

Segundo Kóvacs (2006), cada vez mais a teoria das RNAs consolida-se como um novo 

paradigma para a abordagem da ampla classe dos assim chamados problemas complexos, em 
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que extensas massas de dados devem ser modelados e analisados em um contexto 

multidisciplinar, envolvendo, simultaneamente tanto os aspectos estatísticos e computacionais 

como os dinâmicos e de otimização. 

A análise de dados é uma parte essencial em todo experimento, sendo univariada 

quando somente uma variável é medida sistematicamente para várias amostras.  Há muito 

tempo a estatística univariada vem sendo aplicada a problemas químicos, mas a sua utilização 

tornou-se limitada. Nas últimas décadas, a análise multivariada foi introduzida no tratamento 

de dados químicos, ganhando rapidamente popularidade e dando origem a uma nova 

disciplina, nomeada de Quimiometria. O modelo estatístico dos métodos multivariados 

considera a correlação entre muitas variáveis analisadas simultaneamente, permitindo a 

extração de uma quantidade muito maior de informação (SENA et al., 2000). 

Uma técnica de estatística multivariada que recebe grande interesse e tem se tornado 

popular em modelagem ecológica ambiental é a Análise de Componentes Principais (ACP). A 

preocupação da ACP é o entendimento do modo e ação ou comportamento dos componentes 

de um sistema ou subsistema, que consiste numa manipulação da matriz de dados com 

objetivo de representar as variações presentes em muitas variáveis, através de um número 

menor de "fatores". Dessa forma constrói-se um novo sistema de eixos (denominados 

rotineiramente de fatores, componentes principais, variáveis latentes ou ainda auto-vetores) 

para representar as amostras, no qual a natureza multivariada dos dados pode ser visualizada 

em poucas dimensões (CARVALHO et al., 2007). 

Autores como Clarke, Zitko, Parinet, Lundberg e Silva (apud PRIMPAS et al.,2010) 

em seus estudos afirmam que a análise de componentes principais tem se mostrado uma 

técnica útil na avaliação de dados ambientais e tem sido aplicada como uma ferramenta para 

avaliação da qualidade da água e gestão, com ênfase especial no potencial trófico. Para eles, a 

principal vantagem deste método é que as novas variáveis não estão correlacionadas entre si e 

seu número é reduzido, sem perda significativa da informação original. 

Em Oliveira Junior et al. (2007), os autores defendem que as técnicas de RNAs e ACP 

podem se destacar como as mais utilizadas para tratamento e mapeamento de fenômenos 

multivariáveis e não-lineares tais como dados referentes a fenômenos físico-químicos 

ambientais. 
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Portanto, este trabalho teve como objetivo investigar a utilização das técnicas de 

sistemas inteligentes, as RNAs do tipo Perceptron Multicamadas (Multilayer Perceptron -

MLP) e do tipo funções de base radial (Radial Basis Function-RBF) como ajustadora de 

funções, na tentativa de utilizar as mesmas como sensores virtuais (softsensor) na obtenção do 

teor de clorofila-a em função de parâmetros de qualidade da água de fácil determinação, tais 

como: profundidade, temperatura da água, temperatura do ar, transparência, condutividade, 

cor, pH, sólidos totais, sólidos solúveis, oxigênio dissolvido (OD), N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-

PO4, nitrogênio total, fósforo total , salinidade, turbidez, %saturação de OD,  daphnia e DBO. 

A técnica de estatística multivariada, Análise de Componentes Principais (ACP) foi utilizada 

para aumentar a eficiência no tratamento de dados como indicado na literatura. Os dados de 

qualidade da água utilizados no trabalho foram disponíbilizados pelo laboratório de 

Engenharia Ambiental e da Qualidade (LEAQ), no Departamento de Engenharia Química 

(DEQ) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  

A utilização das Redes Neurais Artificiais e Análise de Componentes Principais vem a 

otimizar o monitoramento da qualidade da água através da inferência da clorofila-a 

diminuindo os custos do processo e o tempo de resposta do monitoramento, tornando-se assim 

uma motivação maior para este estudo. Deve-se ressaltar que os modelos neurais para 

inferência da  clorofila-a, oferecem uma alternativa a uma utilização de modelos clássicos, 

sendo esta uma abordagem em que não é necessária a descrição matemática detalhada dos 

fenômenos envolvidos no processo, apenas o conhecimento das variáveis envolvidas no 

mesmo. Atualmente essas técnicas têm adquirido notoriedade e são muito procuradas pelo 

mercado que busca a automatização e redução de custos. 

Neste estudo foram utilizados dados do LEAQ-UFPE referentes ao reservatório de 

Marcela, no estado de Sergipe, e de 42 reservatórios distribuídos em Bacias do estado de 

Pernambuco que constituem os chamados rios litorâneos (Goiana, Capibaribe, Ipojuca, 

Sirinhaém, Una e Mundaú). Desta forma, apesar dos dados serem de diversos reservatórios, os 

mesmos perfazem um total de 171. 
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A difusão de modernas tecnologias como microprocessadores e microcomputadores 

em laboratórios, tem impulsionado a sofisticação das técnicas de instrumentação de análises 

dos dados experimentais na química e permitiram que a modelagem matemática passasse a 

desempenhar um importante papel de forma simplificada e prática, ainda que esses processos 

sejam complexos.  

Uma variedade de contaminantes, além de um grande número de práticas destrutivas e 

a má gestão da água são, atualmente, ameaças aos recursos hídricos no mundo todo. Além 

disso, sabe-se que água de boa qualidade é um elemento fundamental para a sustentabilidade e 

desenvolvimento sócio-econômico de um país. 

 

 

2.1 QUALIDADES DA ÁGUA E EUTROFIZAÇÃO 

 

A água, recurso natural limitado, constitui-se um bem de domínio público, conforme 

dispõe a Constituição Federal de 1988 em seus Artigos 20 e 21 e a Lei Nº 9.433/97. Como tal, 

necessita de instrumentos de gestão, como monitoramento de sua qualidade visando assegurar 

às atuais e futuras gerações, água disponível em qualidade e quantidade adequadas, mediante 

seu uso racional e prevenindo situações hidrológicas críticas, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. 

O Brasil tem uma disponibilidade de 35 mil metros cúbicos de água per capita por ano, 

o que significa quase 17 vezes o que tem a Alemanha e quase 10 vezes a França, que é gasta 

de forma irresponsável, gerando crises de abastecimento em várias regiões do País. Até 

mesmo regiões metropolitanas cercadas por mananciais vêm sofrendo com a escassez da 

água, decorrente da diminuição da sua qualidade, comprometida por desmatamentos, poluição 

e ocupação irregular. Cerca de 90% dos esgotos domésticos não tratados são lançados nos 

rios, os quais degradam a qualidade das águas, que fluem por centenas de quilômetros rio 

abaixo (REBOUÇAS, 2001, apud PEREIRA, 2010). 
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O consumo de águas dentro dos padrões de potabilidade adequados é uma questão 

relevante de saúde pública no Brasil e no mundo, além de constituir-se uma ação eficaz na 

prevenção de doenças veiculadas pela água, como algumas epidemias de doenças 

gastrointestinais, que têm como fonte de infecção a água contaminada. Para caracterizar uma 

água, são determinados diversos parâmetros, os quais representam as suas características 

físicas, químicas e biológicas. Esses parâmetros são indicadores da qualidade da água e 

constituem impurezas quando alcançam valores superiores aos estabelecidos para 

determinado uso. Cientistas de todo o planeta vêm incrementando novas técnicas para tentar 

avaliar de forma cada vez mais eficaz a qualidade da água dos mananciais para auxiliar em 

sua preservação (SANTOS et al., 2008). 

2.1.1 Parâmetros físicos, químicos e biológicos necessários para o monitoramento da 

qualidade da água 

 

1. Parâmetros físicos são: 

 Turbidez; 

 Cor; 

 Condutividade; 

 Temperatura 

 Vazão 

 

2. Parâmetros Químicos são: 

 Principais íons: sódio, potássio, cálcio, magnésio, cloreto, bicarbonatos e 

sulfatos, alcalinidade. 

 Metais traços: ferro total, zinco, chumbo, níquel e cromo total 

 Nutrientes: amônia, nitrito, nitrato, nitrogênio total e fósforo total. 

 Outros: matéria orgânica, Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), oxigênio dissolvido, pH e fenóis. 
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3. Parâmetros biológicos são: 

 Coliformes fecais; 

 Clorofila- a. 

 

 

2.1.2 Eutrofização 

 

O abastecimento público de água potável vem se tornando um sério problema para a 

maioria das populações das grandes cidades. O aumento das atividades humanas impactantes 

(aporte de resíduos agrícolas, esgotos domésticos e industriais) e o contínuo crescimento 

populacional em áreas de manancial, têm levado os ecossistemas aquáticos a níveis cada vez 

mais elevados de poluição, principalmente pelo aumento da disponibilidade de nutrientes 

críticos (o fósforo e o nitrogênio) e da produção primária. 

De acordo com a FUNASA (2003) a eutrofização dos ambientes aquáticos produzida 

por atividades antrópicas, resulta em mudanças na qualidade da água, que incluem: redução 

do oxigênio, morte de peixes, perda de qualidade cênica, aumento dos custos de tratamento de 

água, e o mais preocupante, o desenvolvimento massivo de cianobactérias, que tem se 

revelado tóxicas para animais e humanos.  

      As florações de cianobactérias são resultantes do crescimento exponencial de suas 

células, favorecidas por alta temperatura, pH elevado, disponibilidade de fósforo e nitrogênio 

inorgânico (MATTHIENSEN et al., 2000). A concentração de pigmentos fotossintetizantes é 

extensivamente utilizada para estimar a biomassa de fitoplâncton, e a clorofila a que, estando 

presente em todas as plantas verdes é o indicador mais utilizado para verificação do nível de 

produção primária (BARROSO; LITTLEPLAGE, 1998). 

A concentração de fitoplâncton no sistema aquático depende de uma série de variáveis, 

incluindo a disponibilidade de nutrientes, qualidade e quantidade de luz, temperatura, 

propriedades físico-químicas da massa de água e pressão (ÇAMDEVÝREN et al., 2005), bem 

como as interações entre esses parâmetros físicos, químicos e biológicos.  
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A clorofila-a é um bioindicador de integração dos ecossistemas aquáticos, 

considerando que é comum a quase todos os organismos fotossintéticos, e sua concentração é 

amplamente utilizada para estimar a biomassa do fitoplâncton na qualidade da água e estudos 

ecológicos (VILAS et al., 2011).  

A clorofila é um dos pigmentos, além dos carotenóides e ficobilinas, responsáveis pelo 

processo fotossintético. A clorofila a é a mais universal das clorofilas (a, b, c, e d) e 

representa, aproximadamente, de 1 a 2% do peso seco do material orgânico em todas as algas 

planctônicas e é, por isso, um indicador da biomassa algal. Assim a clorofila a é considerada a 

principal variável indicadora de estado trófico dos ambientes aquáticos                                     

(http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/34-variaveis-de-qualidade-das-aguas---

old#clorofila, 5 de novembro de 2011); 

Fotossíntese e fitoplâncton são os principais componentes interrelacionados da 

produção primária no ambiente aquático e clorofila-a é um parâmetro fundamental em 

abundância no fitoplâncton (ÇAMDEVÝREN et al., 2005). 

O processo de eutrofização, assim como todo processo ecológico, é muito dinâmico e 

complexo. O comportamento não-linear desse processo exige, para seu monitoramento ou 

modelagem, a utilização de métodos computacionais para prever sua evolução. Como 

alternativa a essa complexidade, as técnicas de sistemas inteligentes, mais especificamente as 

redes neurais, apresentam-se atraentes (ÇAMDEVÝREN et al., 2005). 

Segundo Kuo et al. (2007), a degradação dos recursos hídricos tem aumentado a 

necessidade de desenvolvimento de projetos relacionados à qualidade da água. A predição do 

comportamento de corpos d’água, através da medida de parâmetros ambientais, funciona 

como uma importante ferramenta no combate a problemas ambientais, como processo de 

eutrofização de reservatórios. Entretanto, esta é uma tarefa difícil devido à complexidade dos 

processos físico-químicos e biológicos causadores desses problemas.  

A modelagem permite prever o comportamento de um determinado sistema, de modo 

que é possível estimar sua evolução. Os ecossistemas são altamente dinâmicos e não-lineares, 

sendo assim, é impossível prever sua evolução sem um modelo flexível capaz de se ajustar 

aos complexos sistemas ecológicos (ZHANG et al., 2007, apud CHRISTIANO, 2007). 

 

http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/34-variaveis-de-qualidade-das-aguas---old#clorofila
http://www.cetesb.sp.gov.br/agua/aguas-superficiais/34-variaveis-de-qualidade-das-aguas---old#clorofila
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2.2 ÁREAS DE ESTUDO 

2.2.1 Reservatório da Marcela-SE 

 

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. Esse reservatório tem uma capacidade de 2,7x10
6
 m

3
, ocupa uma 

área de 14km
2
 e foi projetado para fornecer água para irrigação de 156 hectares, com extensão 

de 1,0 km. A Figura 1 mostra a localização desse reservatório. 

 

 
         Figura 1 – Reservatório de Marcela na cidade de Itabaiana-SE.  

         Fonte: Carvalho et al. (2009). 

 

2.2.2 Reservatórios situados em 6 bacias hidrográficas de Pernambuco  

 

As grandes bacias hidrográficas de Pernambuco (Figura 1) possuem duas vertentes: o 

rio São Francisco e o Oceano Atlântico. As bacias que escoam para o rio São Francisco 

formam os chamados rios interiores sendo os principais: Pontal, Garças, Brígida, Terra Nova, 

Pajeú, Moxotó, Ipanema, além de grupos de pequenos rios interiores. As bacias que escoam 
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para o Oceano Atlântico, constituem os chamados rios litorâneos, e os principais são: Goiana, 

Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém, Una e Mundaú e o grupo de bacias de pequenos rios 

litorâneos (GLs) (http://www.sirh.srh.pe. gov. br/ site/ bacias.php, 16 de junho de 2011). 

 

 

 
Figura 2- Mapa das Bacias Hidrográficas do estado de Pernambuco. 

Fonte: Agência Condepe/Fidem 

 

 

 

Bacia do rio Goiana 

 

A bacia hidrográfica do rio Goiana está localizada na porção oriental norte do Estado 

de Pernambuco entre 07º 22’20” e 07º 54’ 47” de latitude sul e 34º 49’06” e 35º 41’43” de 

longitude oeste. Limita-se ao norte com o Estado da Paraíba e com o grupo de bacias de 

pequenos rios litorâneos 6 - GL6 (UP19), ao sul com a bacia do rio Capibaribe (UP2) e o 

grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 1 - GL1 (UP14), a leste com a GL6, o Oceano 

Atlântico e a oeste com o Estado da Paraíba. Apresenta uma área de 2.847,53 km
2
 

correspondendo a 2,90% da área total do Estado. A área da bacia do rio Goiana engloba 26 

municípios e o uso do solo é caracterizado pelo plantio de cana de açúcar, ocupação urbana e 

industrial, policultura e pecuária, áreas de Mata Atlântica e Manguezais e aqüicultura na zona 

litorânea (http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php, 16 de junho de 2011). Neste trabalho 

foram monitorados 3 reservatórios (Tabela 1) da bacia do rio Goiana, com capacidade 

máxima acima de 1 milhão de m³. 

http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php
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Tabela 1- Reservatórios monitorados da bacia do rio Goiana em 2008 

Reservatório Capacidade (m3) Município 

Guararema 18.000.000 Itambé 

Palmeirinha 6.500.000 Bom Jardim 

Siriji 17.260.000 Vicência 

Fonte: CPRH, 2008. 

 

 

 

Bacia do rio Capibaribe 

 

A bacia hidrográfica do rio Capibaribe está localizada na porção norte-oriental do 

estado de Pernambuco entre 07º 41’ 20” e 08º 19’30” de latitude sul e 34º 51’ 00” e 36o 41’ 

58” de longitude oeste. Limita-se ao norte com o Estado da Paraíba, a bacia do rio Goiana 

(UP1) e grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 1 - GL1(UP14), ao sul com a bacia do rio 

Ipojuca (UP3) e o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 2 - GL2 (UP15), a leste com o 

Oceano Atlântico e os grupos GL1 e GL2 e, a oeste, com o Estado da Paraíba e a bacia do rio 

Ipojuca. Apresenta uma área de 7.454,88 km² (7,58% da área do estado), abrangendo 42 

municípios pernambucanos e o uso do solo é caracterizado pelo plantio de cana de açúcar, 

antropismo, solo exposto e vegetação Arbustiva Fechada (http://www.sirh.srh.pe.gov. 

br/site/bacias.php, 16 de junho de 2011). Neste trabalho foram monitorados 14 reservatórios 

(Tabela 2) da bacia do rio Capibaribe, com capacidade máxima acima de 1 milhão de m³. 
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Tabela 2 - Reservatórios monitorados da bacia do rio Capibaribe 

Reservatório Capacidade (m
3
) Município 

Poço Fundo 27.750.000 Santa Cruz do Capibaribe 

Santana II Sem informação Brejo da Madre de Deus 

Oitis 3.020.159 Brejo da Madre de Deus 

Machado 1.597.000 Brejo da Madre de Deus 

Tabocas-Piaça 1.168.000 Belo Jardim 

Tabocas 13.600.000 Toritama 

Jucazinho 327.036.000 Surubim 

Carpina 270.000.000 Carpina 

Cursaí 13.000.000 Paudalho 

Goitá 52.000.000 Paudalho 

Tapacurá 94.200.000 São Lourenço da Mata 

Várzea do Una 11.568.000 São Lourenço da Mata 

Matriz da Luz 1.250.000 São Lourenço da Mata 

Prata-Meio Sem informação Recife 

Fonte: CPRH, 2008. 

 

 

Bacia do rio Ipojuca 

 

A bacia do rio Ipojuca localiza-se em sua totalidade no Estado de Pernambuco entre as 

latitudes de 08º 09’ 50” e 08º 40’ 20” de latitude sul e 34º 57’ 52” e 37º 02’ 48” de longitude 

oeste. Limita-se: ao norte, com a bacia do rio Capibaribe (UP2) e o Estado da Paraíba; ao sul, 

com as bacias dos rios Una (UP3) e Sirinhaém (UP4); a leste, com os grupos de bacias de 

pequenos rios litorâneos 2 e 3 - GL2 (UP15) e GL3 (UP16) e o Oceano Atlântico; e, a oeste, 

com as bacias dos rios Ipanema (UP7) e Moxotó (UP8) e o Estado da Paraíba. Abrange uma 

área de 3.435,34 km
2
, correspondendo a 3,49% da área do Estado. Estão inseridos nessa bacia 

um total de 25 municípios e o uso do solo é caracterizado pelo antropismo, plantio de cana de 

Açúcar e solo exposto (http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php, 16 de junho de 2011). 

Neste trabalho foram monitorados 10 reservatórios (Tabela 3) da bacia do rio Ipojuca. 

 

 

 

 

 

 

http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php
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Tabela 3 - Reservatórios monitorados da bacia do rio Ipojuca 

Reservatório Capacidade (m
3
) Município 

Pão de Açúcar 34.231.000 Pesqueira 

Duas Serras 2.032.000 Poção 

Bitury 17.776.000 Belo Jardim 

Belo Jardim 30.740.000 Belo Jardim 

Serra dos Cavalos 613.000 Caruaru 

Guilherme Azevedo 786.000 Caruaru 

Jaime Nejaim 600.000 Caruaru 

Taquara 1.347.000 Caruaru 

Cipó 756.000 Caruaru 

Manuíno 2.021.000 Bezerros 

Fonte: CPRH, 2008. 

 

 

Bacia do rio Sirinhaém 

 

A bacia do rio Sirinhaém está localizada entre 08º 16’ 05” e 08º 44’ 50” de latitude 

sul, e 35º 01’ 00” e 35º 47’ 58” de longitude oeste. Limita-se ao norte com a bacia do rio 

Ipojuca (UP3) e o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 3 - GL3 (UP16), ao sul com a 

bacia do rio Una (UP 5) e o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 4 - GL4 (UP17), a 

leste com o Oceano Atlântico e os grupos de bacias GL3 e GL4, e a oeste com a bacia do rio 

Una. Abrange 19 municípios em sua área de 2.090,64 km² (2,13% da área do estado) e o uso 

do seu solo é caracterizado pelo antropismo, plantio de cana de Açúcar, policultura, áreas de 

Mata Atlântica e Manguezal (http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php, 16 de junho de 

2011). Neste trabalho foram monitorados 2 reservatórios (Tabela 4) da bacia do rio 

Sirinhaém. 

 

 

Tabela 4 - Reservatórios monitorados da bacia do rio Sirinhaém 

Reservatório Capacidade (m
3
) Município 

Brejão 1.625.000 Sairé 

Amaraji Sem informação Amaraji 

Fonte: CPRH, 2008. 

 

http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php
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Bacia do rio Una 

 

A bacia hidrográfica do rio Una, está localizada no sul do litoral do Estado de 

Pernambuco, entre 08º17’14” e 08º55’28” de latitude sul, e 35º07’48” e 36º42’10” de 

longitude oeste. Limita-se: ao norte, com as bacias dos rios Ipojuca (UP3) e Sirinhaém (UP4), 

e o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 4 – GL4 (UP17); ao sul, com a bacia do rio 

Mundaú (UP6), o Estado de Alagoas, o grupo de bacias de pequenos rios litorâneos 5 - GL5 

(UP18) e o grupo de bacias de pequenos rios interiores 1 – GI1 (UP20); a leste, com o Oceano 

Atlântico, a bacia do rio Sirinhaém, o GL4 e GL5; e, a oeste, com as bacias dos rios Ipojuca e 

Ipanema (UP7). Apresenta uma área de 6.740,31 km², dos quais 6.262,78 km² estão inseridos 

no Estado de Pernambuco, correspondendo a 6,37 % do total do Estado. A bacia abrange 42 

municípios e o uso do seu solo é para: antropismo, plantio de cana de Açúcar e solo exposto 

(http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php, 16 de junho de 2011). Neste trabalho foram 

monitorados 10 reservatórios (Tabela 5) da bacia do rio Una. 

 

 

 

Tabela 5- Reservatórios monitorados da bacia do rio Una 

Reservatório Capacidade (m
3
) Município 

Gurjão 3.847.000 Capoeiras 

Brejo dos Coelhos 357.000 São Caetano 

Brejo do Buraco 1.070.000 São Caetano 

Poço da Areia 2.363.000 Camocim de São Félix 

Caianinha 1.361.000 São Joaquim do Monte 

Prata 42.147.000 Bonito 

Cabidela Sem informação Quipapá 

São Jacques 404.000 Canhotinho 

Pau Ferro Sem informação Quipapá 

Santa Rita Sem informação Catende 

Fonte: CPRH, 2008. 

 

 

http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php
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Bacia do rio Mundaú 

 

A bacia hidrográfica do rio Mundaú está localizada nos Estados de Pernambuco e 

Alagoas. A porção compreendida no território pernambucano (Unidade de Planejamento 

Hídrico UP6) localiza-se entre as coordenadas 08º 41’ 34” e 09º 14’ 00” de latitude sul, e 36º 

03’36” e 36º 37’ 27” de longitude oeste. Limita-se ao norte com a bacia do rio Una (UP5), ao 

sul com Estado de Alagoas e com o grupo de bacias de pequenos rios interiores 1 - GI1 

(UP20), a leste com a bacia do rio Una e com o Estado de Alagoas e, a oeste, com o grupo 

GI1 e com a bacia do rio Una. Em toda sua extensão, tem uma área de 4.090,39 km², dos 

quais 2.154,26 km² no Estado de Pernambuco (2,19% da área do estado). A área de drenagem 

da bacia em Pernambuco envolve 15 municípios e o uso do seu solo é caracterizado pelo 

antropismo, vegetação arbórea fechada, pastagem, vegetação arbustiva arbórea fechada e 

vegetação arbustiva arbórea aberta (http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php, 16 de junho 

de 2011). Neste trabalho foram monitorados 3 reservatórios (Tabela 6) da bacia do rio 

Mundaú com capacidade máxima acima de 1 milhão de m
3
. 

 

 

Tabela 6 - Reservatórios monitorados da bacia do rio Mundaú. 

Reservatório Capacidade (m
3
) Município 

Mundaú 1.969.000 Garanhuns 

Inhumas 7.873.000 Garanhuns 

Cajarana 2.594.000 Garanhuns/Capoeiras 

Fonte: CPRH, 2008. 

 

2.3 REDES NEURAIS ARTIFICIAIS (RNAs) 

 O final da década de 1980 ficou marcado com o ressurgimento da área de Redes 

Neurais Artificiais (RNAs), também conhecida como conexionismo ou sistemas de 

processamento paralelo e distribuído. Essa forma de computação não-algorítmica é 

caracterizada por sistemas, que de algum nível, relembram a estrutura do cérebro humano 

(BRAGA et al., 2007).  

http://www.sirh.srh.pe.gov.br/site/bacias.php
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A Figura 3 mostra de forma simplificada uma comparação entre os neurônios 

biológico e artificial. 

 

 
Figura 3- Comparação entre o neurônio biológico e o artificial.  

Fonte: Carvalho et al. (2009). 

 

As Redes Neurais Artificiais, como modelos simplificados dos neurônios humanos, 

possuem a capacidade de “aprender” o comportamento de um sistema físico complexo. Neste 

tipo de abordagem não é necessária a descrição matemática detalhada dos fenômenos 

envolvidos no processo, apenas o conhecimento das variáveis envolvidas no mesmo (modelo 

caixa preta). Uma aplicação dessa capacidade é o monitoramento e tratamento matemático 

e/ou estatístico de parâmetros ambientais, visto que é um importante instrumento de 

prevenção e controle de fenômenos naturais. 

Segundo Braga et al. (2007) as RNAs são sistemas paralelos distribuídos compostos 

por unidades de processamento simples (neurônios artificiais) que calculam determinadas 

funções matemáticas (normalmente não-lineares). Tais unidades são dispostas em uma ou 

mais camadas e interligadas por um grande número de conexões, geralmente unidirecionais. 

Na maioria dos modelos essas conexões estão associadas a pesos, os quais armazenam o 

conhecimento adquirido pelo modelo e servem para ponderar a entrada recebida por cada 

neurônio da rede. 

 As RNAs como ajuste de função possuem duas fases de processamento, a de 

aprendizagem e de utilização, que seria a própria aplicação da rede. A primeira consiste no 
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ajuste dos pesos das conexões em resposta ao estímulo apresentado à rede neural (histórico de 

dados), e a segunda consiste na maneira pela qual a rede responde a um estímulo de entrada 

sem que ocorram modificações em sua estrutura de aprendizagem (OLIVEIRA JUNIOR et 

al., 2007). 

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, ou seja, as 

interações entre os nódulos são bem definidas e ajustadas até que as relações entrada-saída 

desejadas sejam apropriadamente obtidas. A Figura 4 mostra estas relações de entrada-saída 

através de uma analogia com o neurônio biológico. 

 

 
Figura 4– Representação esquemática da analogia entre neurônio biológico e neurônio artificial. 

Fonte: Souza (2011). 
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2.3.1 - Redes Perceptron Multicamadas (Multilayer Perceptron -MLP) 

 

Redes Perceptron de Multicamadas são computacionalmente mais poderosas do que 

as redes sem camadas escondidas. As MLP (Figura 5) podem tratar dados que não são 

linearmente separáveis. A precisão obtida e a implementação da função dependem do número 

de neurônios utilizados nas camadas escondidas. O processamento realizado por cada 

neurônio é definido pela combinação dos processamentos realizados pelos neurônios da 

camada anterior que estão conectados a ele. A partir da primeira camada escondida até a 

camada de saída, as funções implementadas se tornam cada vez mais complexas. Essas 

funções definem como é formada a divisão do espaço de decisão (LIU et al., 2008).  

 

 
Figura 5- Rede Neural Feedforward “típica”. 

Fonte: Carvalho et al. (2009). 

 

 

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. Estas redes ficaram historicamente populares e 

tiveram uma ampla utilização a partir do surgimento do algoritmo de aprendizagem conhecido 

como Backpropagation para redes de múltiplas camadas na década de 80. 
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Na Figura 6 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 6- Topologia de uma rede neural do tipo MLP. 

Fonte:Carvalho et al. (2007) 

 

 

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). A definição do número de camadas e de neurônios em cada camada intermediária assim 

como as funções de ativação para cada camada é definido a partir de um método de tentativa e 

erros. 
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2.3.2 - Redes com funções de ativação de base radial (Radial Basis Function-RBF) 

 

A rede de função de base radial, diferente da MLP, possui na sua camada de entrada 

(camada de base radial), neurônios de base radial, e na sua camada de saída (camada linear 

simples), neurônios com função de ativação linear, Dibike and Solomatine (2001); Garg et al. 

(2007); apud Araujo et al. (2010). 

 A estrutura de uma rede RBF (Figura 7) consiste de apenas três camadas de neurônios. 

A primeira camada implementa uma conexão direta do espaço vetorial de entrada para a 

segunda camada ou camada escondida. Cada um dos neurônios que forma a camada 

escondida representa um centro (cluster) no espaço dos dados de entrada. Sendo assim, a 

camada escondida pode ser representada como uma serie de tais clusters. Estes neurônios têm 

como função de ativação as funções radiais de base (CANER et al, 2004). 

 
Figura 7 - Rede Neural RBF “típica”.  

Fonte: Carvalho et al. (2007). 

 

 

 

A função de base radial mais utilizada é a função Gaussiana. Sua saída é determinada 

pela distância Euclidiana entre o centro e o vetor de entrada. Cada função requer um 

parâmetro vetorial - o centro, e um parâmetro escalar que define a largura da função radial. A 

última camada (camada de saída) transforma o espaço vetorial interno, implementando uma 

soma ponderada (processo linear) dos neurônios escondidos Caner et al. (2004). 
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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.  

Segundo Braga et al. (2007) as funções radiais representam uma classe especial de 

funções cujo valor diminui ou aumenta em relação à distância de um ponto central. A função 

radial mais utilizada é a gaussiana (Equação 1). 

 











2

2

2
exp)(



v
uf

                                                                                                    (1)                                                              

 

Onde v = ||x – μ||, x é o vetor de entrada, μ é o centro e σ é o raio.  

Semelhante às 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 7. 
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Tabela 7- Comparação de uma rede RBF típica com uma rede MLP convencional. 

MLP RBF 

Pode ter uma ou mais camadas 

intermediárias 

Geralmente possui apenas uma camada 

intermediária 

Neurônios das camadas intermediárias e de 

saída têm funções semelhantes 

Neurônios das camadas intermediárias têm 

funções diferentes dos neurônios da camada 

de saída 

Entrada da função de ativação é o produto 

interno dos vetores de entrada e de pesos 

Entrada da função de ativação é a distancia 

euclidiana entre os vetores de entrada e de 

pesos 

Separa padrões de entrada com hiperplanos Separa padrões de entrada com 

hiperelipsóides  

Melhor em problemas complexos Melhor em problemas bem-definidos 

Constrói aproximadores globais para 

mapeamento entrada-saída 

Constrói aproximadores locais para 

mapeamento entrada-saída 

Fonte: Braga et al. (2007) 

 

 

2.3.3 - Treinamento da rede 

 

O treinamento ou aprendizado supervisionado de uma RNA visa a 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 este historicamente foi o primeiro 

mais eficiente. 

A Figura 8 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 de iterações. 
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(a)                                                               (b) 

Figura 8 - Fase de treinamento de uma RNA (a) MLP e (b) RBF.  

Fonte: Carvalho et al. (2009) 

 

 

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 quasi-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 (Equação 2), desenvolvido para se obter uma rápida velocidade de treinamento. 

 

                                                                                             (2) 

 

onde I é a matriz identidade, e(x) é o erro e J é a matriz Jacobiana a qual contém as primeiras 

derivadas dos erros obtidos pela rede em relação aos pesos e bias. 

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 Levenberg-Marquart para o 

treinamento de redes neurais é descrito em detalhes por Garcia et al. (2004). 
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Segundo Oliveira Junior et al. (2007), para aumentar a eficiência do treinamento pode-

se utilizar ACP nas variáveis de entrada, desta forma 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 generalizá-los, fato este chamado de sobre ajuste de dados (overfitting). Um 

típico modelo de RNA sobre ajustada 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 sobre-ajuste deve ser evitado tomando-se 

precauções apropriadas. Um sobre-ajuste 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 e consequentemente avaliar o resultado, 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 início 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 
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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. 

O toolbox de Redes Neurais do software Matlab 8.0 foi utilizado para o treinamento e 

simulação das redes neurais deste trabalho. 

 

2.3.4 Medidas de desempenho 

 

Para a fase de validação, o ajuste do modelo foi avaliado de acordo com um conjunto 

de parâmetros (medidas de desempenho), que comparou a concentração de clorofila-a 

observada e a obtida pelo modelo. Estas medidas de desempenho foram obtidas por meio do 

tentativa e erro e utilizadas no presente trabalho como forma de avaliação dos modelos 

propostos.  

A Tabela 8 mostra os parâmetros e como foram calculados. 

 

 

Tabela 8– Medidas de desempenho para avaliação dos modelos. 

Parâmetro Equação 

 

Coeficiente de correlação (R
2
) 

 
 

 

Erro de Predição Médio (MPE) 

 

 

Erro Quadrático Médio (MSE) 
 

 

Raiz do Erro Médio Quadrado (RMSE) 
 

Onde, N= o número de dados; x= parâmetro de entrada; y= parâmetro de saída;                                                  

PEi (Erro de previsão)  = OP(valor previsto) – OR(valor real). 

Fonte: Vilas et al. (2011) e Wu e Lo et al. (2008). 
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O coeficiente de correlação (R
2
) compara o desempenho do modelo com a de um 

modelo de referência, a saída do que é a média de todas as amostras (WU; LO, 2008). Pode, 

portanto, ser usado para comparar o desempenho relativo dos diferentes modelos de saídas. 

Com o Erro de Predição Médio (MPE) foi possível descobrir se um modelo tende a 

subestimar (altos valores positivos) ou superestimar (altos valores negativos) as concentrações 

de clorofila-a observados. 

A raiz do Erro Médio Guadrado (RMSE) é usada como um índice de desempenho para 

comparar a capacidade de previsão de RNA treinada por cada conjunto de dados. O RMSE é 

conhecido por ser descritivo, quando a capacidade de previsão entre os modelos é comparada 

(WU;  LO, 2008). 

Dentre os trabalhos publicados que mostram a utilização de RNAs para estimativa da 

qualidade da água, os abaixo relacionados merecem destaque: 

 Vilas et al. (2011), que utilizaram rede neural artificial do tipo perceptron multicamadas 

(MLP) para a recuperação de concentração clorofila-a a partir de imagens  do Espectrômetro 

de Imagem de Resolução Média (Medium Resolution Imaging Spectrometer-MERIS) sobre a 

área de estudo, e medições de desempenho, como : coeficiente de correlação (R
2
= 0,86), erro 

médio de predição (MPE=-0,14), erro médio quadrático (RMSE=0,75), e  relativo. Os 

resultados mostraram que a RNA teve um bom rendimento, com altos R
2
 e valores menores 

de RMSE. 

 Kulkarni e Chellam (2010), onde as relações complexas e não-lineares entre os parâmetros de 

qualidade da água e das condições que influenciam na formação de subprodutos da cloração e 

especiação foram capturados com sucesso pelas RNAs sugerindo que eles são alternativas 

viáveis para o laboratório de testes em escala de bancada para simular os processos de grandes 

dimensões. Para os autores, rigorosas simulações sugerem o uso potencial das RNAs para o 

controle e otimização de processos, até mesmo reduzir o número de experimentos anteriores 

para avaliar as variações de qualidade da água quando as condições de operação forem 

alteradas;  

 Singh et al. (2009), neste trabalho, dois modelos baseados em redes neurais artificiais foram 

identificados para o cálculo das concentrações do Oxigênio Dissolvido (OD) e da Demanda 
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Bioquímica de Oxigênio (DBO) na água do rio Gomti (Índia). Os modelos identificados 

foram treinados, validados e testados em dados mensais de OD e DBO medidos durante um 

período de 10 anos. A rede feedforward (também chamada MLP) com o algoritmo de 

aprendizagem backpropagation (retropropagação) foi utilizado. O estudo mostrou que as 

redes são ideais para captar as tendências de longo prazo para as variáveis de qualidade da 

água (OD e DBO), tanto no tempo e no espaço. Portanto, para os autores, a rede neural é uma 

ferramenta eficaz para o cálculo da qualidade da água do rio e também pode ser usado em 

outras áreas para melhorar a compreensão das tendências da poluição do rio. A RNA pode ser 

vista como uma poderosa alternativa de previsão para técnicas de modelagem tradicional;  

 Wu e Lo (2008), que utilizaram uma RNA do tipo MLP e um modelo adaptativo baseado em 

rede sistema de inferência fuzzy (ANFIS) para determinação em tempo real da dosagem de 

coagulante (policloreto de alumínio) a ser utilizada no tratamento da água de superfície do 

norte de Taiwan. Neste trabalho, a raiz quadrada média de erro normalizado (RMSE) é usada 

como um índice de desempenho para comparar a capacidade de previsão de RNA treinada por 

cada conjunto de dados. O coeficiente de correlação do indicador (R
2
) é usado para comparar 

a performance relativa dos modelos. O desempenho dos modelos foi considerado suficiente 

com R
2 

e RMSE variando de 0.8623 e 0.00650 até 0.9256 e 0.00356. 

 Ribeiro et al. (2008), que utilizaram um modelo baseado em redes neurais artificiais, 

utilizando arquitetura de Funções de Base Radiais (RBF) para prever concentrações de 

clorofila-a do Reservatório de Tucuruí. O modelo testado apresentou um coeficiente de 

correlação de 0,92 para a estimativa de concentrações de clorofila-a, indicando sua 

aplicabilidade para prever este parâmetro de qualidade da água. 

 Strobl et al. (2007), que utilizaram diferentes RNAs para classificar o grau de eutrofização de 

um lago. 

 

 Lu e Lo (2002), que retrata o diagnóstico de reservatório de água utilizando a lógica fuzzy 

para representar o processo de eutrofização em termos de parâmetros como fósforo total e 

clorofila-a;  

 

Dessa forma pode-se observar o avanço na utilização das redes neurais na modelagem 

da qualidade da água assim como da utilização de técnicas de estatísticas multivariadas (ACP) 

no pré-processamento de dados para uma rede neural. 
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2.4 ANÁLISE DE COMPONENTES PRINCIPAIS (ACP) 

A estatística multivariada consiste em um conjunto de métodos estatísticos utilizados 

em situações nas quais várias variáveis são medidas simultaneamente, em cada elemento 

amostral. Em geral, as variáveis são correlacionadas entre si e quanto maior o número de 

variáveis, mais complexa torna-se a análise por métodos comuns de estatística univariada. 

Embora historicamente o uso de métodos multivariados esteja relacionado com trabalhos na 

Psicologia, Ciências Sociais e Biológicas, recentemente eles têm sido aplicados em um grande 

universo de áreas diferentes, como: Educação, Geologia, Química, Física, Engenharia, 

Ergonomia, entre outros. Esta expansão na aplicação dessas técnicas somente foi possível 

graças ao grande avanço da tecnologia computacional e ao grande número de softwares 

estatísticos com módulos de análise multivariada implementados (MINGOTI, 2005). 

Portanto, a estatística multivariada é outra alternativa para tratar a complexidade da 

modelagem e compreensão das relações multivariáveis existentes no tratamento de dados de 

química analítica ambiental, como por exemplo dos parâmetros  hidrológicos, físicos, 

químicos e biológicos no estudo da qualidade das águas. Um dos objetivos da utilização da 

análise multivariada é reduzir a representação dimensional dos dados, organizando-os em uma 

estrutura que facilita a visualização e interpretação de todo o conjunto de dados. O que pode 

ser interessante para um pré-processamento de dados para a RNA. Sendo assim, os métodos 

estatísticos multivariados consideram as amostras e as variáveis em seu conjunto, permitindo 

extrair informações complementares que a análise univariada não consegue evidenciar. 

A ACP (Figura 9) é uma técnica de análise multivariada baseada nas combinações 

lineares das variáveis originais. O novo conjunto de variáveis, denominadas componentes 

principais, são ortogonais entre si e, portanto, não correlacionadas. As primeiras componentes 

principais explicam a maior parte da variância total contida no conjunto de dados e podem ser 

usadas para representá-lo, que contém m variáveis, de modo que é possível compactar grande 

parte da informação linear desse sistema em apenas k novas variáveis, onde k < m. Assim, a i-

ésima componente principal de um conjunto de m variáveis é definida segundo a Equação 3, 

onde Zi é a componente principal, os aij são os loading e Xj são as variáveis originais. 

 

                                (3) 
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Figura 9 – Interpretação geométrica das componentes principais. 

                             Fonte: Carvalho et al. (2010). 

 

 

  A preocupação da análise de componentes principais é o entendimento do modo e 

ação ou comportamento dos componentes de um sistema ou subsistema. 

A ACP utilizada em estudos de modelagem ecológica e aquática oferece um método 

objetivo para manusear um grande conjunto de dados bióticos e abióticos e uma ajuda na 

redução da complexidade de sistemas multidimensionais. A maximização desta técnica 

permite a extração de informação e interpretação para explicar parâmetros físico-químicos de 

um sistema pela explicação da estrutura de variância e covariância das variáveis originais 

parecendo ser esta uma ferramenta apropriada para avaliar e administrar a qualidade da água. 

Segundo Çamdevýren et al. (2005) a análise de ACP, a qual é muito utilizada em 

estudos de modelagem em ambientes aquáticos e estudos ecológicos, oferece um método 

objetivo para manusear uma grande parcela de dados abióticos e bióticos e ainda é um redutor 

de complexidade de sistemas multidimensionais pela maximização dos carregamentos dos 

componentes principais e eliminação de componentes inválidos.  

Dentre os trabalhos publicados que mostram a utilização dos componentes principais 

na estimativa da qualidade da água, merece destaque os trabalhos de:  

 Noori et al. (2010), que aplicaram a análise de componentes principais para determinar 

as estações de monitoramento e parâmetros importantes da qualidade de águas superficiais do 

Rio Karoon (no sudoeste do Irã), foram avaliadas as variações espaciais e as relações entre os 
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parâmetros físicos e químicos. Os autores verificaram que os métodos de ACP utilizados 

podem oferecer uma solução eficaz para a gestão da qualidade da água em casos onde há 

grandes quantidades de dados complexos de qualidade de água envolvidos. 

 Primpas et al. (2010), que desenvolveram um índice simples para classificação do 

nível trófico do Mar Egeu e comparar com a classificação das Diretrizes da União Européia 

para Gestão das Águas (European Water Framework Directive), demonstrando que o índice 

poderia ser utilizado para classificar a qualidade da água em alta, boa, moderada, pobre e 

ruim. A análise de componentes principais foi aplicada em nitrato, nitrito, amônia, fosfato e 

clorofila-a em concentrações das águas costeiras do Mar Egeu, Mediterrâneo Oriental e 

verificou-se que as concentrações de nutrientes inorgânicos que são a causa de eutrofização e 

concentrações clorofila-a / parâmetros de biomassa fitoplanctônica (o efeito da eutrofização), 

é a informação adequada para caracterizar os níveis de eutrofização nos corpos d'água. A 

ACP das cinco variáveis reduziu a dimensionalidade do espaço variável em um componente 

principal que foi usado para a calibração do índice. O índice de eutrofização resultante foi 

aplicado com sucesso nas águas costeiras do Mar Egeu. 

 Zimmermann et al. (2008), que avaliaram as alterações na qualidade da água do Rio 

Tibagi causados pelas atividades urbanas e industriais na região de Ponta Grossa. O estudo 

envolveu o monitoramento físico-químico e microbiológico da massa de água, que foram 

avaliados por uma rotina de análise de componentes principais. A ACP mostrou que o efeito 

de fontes pontuais associado à atividade industrial contribue para o aumento da concentração 

total de nitrogênio amoniacal e a redução do oxigênio dissolvido na região estudada.  Este 

trabalho demonstra a importância da estatística multivariada. 

 Primpas et al. (2007), que investigaram o desenvolvimento de um índice multivariável 

de eutrofização através da analise de componentes principais utilizando nutrientes e valores 

de clorofila-a, concentrações de fosfato, nitrato, nitrito, amônia do Golfo de Saronikos com 

uma parcela de dados de ambientes marinhos próximo a Rhodes. A análise dos componentes 

principais foi aplicada e os coeficientes de nutrientes/clorofila-a do primeiro componente foi 

utilizado para desenvolver o índice. Um índice multivariado de qualidade da água foi avaliado 

com uma parcela de dados de nível trófico conhecido e foi considerado eficiente em descrever 

níveis tróficos. 
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 Parinet et al. (2004) proporcionaram com a utilização do ACP num lago eutrófico, 

característico de sistemas da Costa do Marfim, a oportunidade para confirmar que os valores 

de todas as variáveis analíticas estão ligados a ambos, causas e efeitos da eutrofização (efeito 

de validação). Então, nenhum desses valores pode descrever com precisão um estado trófico 

sozinho. Para resolver esta dificuldade, os autores sugerem que as relações entre as variáveis 

podem gerar descrições melhores que as próprias variáveis. 

Podemos observar através da literatura consultada que as técnicas RNAs e ACP vêm 

sendo utilizadas para o tratamento de dados de qualidade das águas assim como de dados da 

química analítica ambiental em geral. Contudo, sua eficácia depende da qualidade e 

quantidade de dados de campo, que, em geral, tendem a ser esparsos, principalmente quando 

se trata de sub-bacias inteiras. Apesar disso atualmente ainda não é muito frequente a 

utilização sistemática dessas técnicas em laboratórios de química analítica ambiental. 
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3. METODOLOGIA 

Para a verificação da utilização das RNAs (MLP e RBF) e da influência do pré-

tratamento dos dados através da ACP na modelagem da qualidade da água, realizou-se a 

seguinte metodologia: 

1. Primeiramente os dados dos reservatórios foram investigados em termos de verificar 

as variáveis monitoradas, valores máximos e mínimos da cada variável, dados 

faltosos, entre outros, para assim construir os arquivos de dados para utilização na 

modelagem; 

2. Construção de um ambiente em Matlab com interfaces amigáveis para a utilização de 

RNAs e ACP de forma mais racional; 

3. Realizações de testes e análises dos resultados. 

A metodologia descrita acima pode ser melhor compreendida através do Fluxograma 

ilustrado pela Figura 10. 

 

 
Figura 10- Fluxograma da metodologia adotada.  



Metodologia 

 

43 

4
3

 

 

A ferramenta computacional do presente trabalho foi construída no software 

MATLAB, versão 2008, através do GUIDE (Ambiente de Desenvolvimento de GUI), uma 

ferramenta que torna muito mais fácil e ágil a criação de uma GUI (Interface Gráfica de 

Usuário).  

A metodologia utilizada para a construção da ferramenta computacional para 

inferenciar a clorofila-a está detalhadamente descrita no Apêndice A. A Figura 11 ilustra a 

tela principal da referida ferramenta. 

 

 
Figura 11- Tela principal da ferramenta computacional. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 TRATAMENTO DOS DADOS 

Os dados utilizados para a investigação das RNAs com e sem ACP na modelagem da 

qualidade da água foram primeiramente avaliados e separados. Na Tabela 9 pode ser 

observada algumas particularidades dos conjuntos de dados. 

 

Tabela 9- Parâmetros relacionados aos dados dos reservatórios em estudo. 

Dados Parâmetros 

Reservatório Marcela-SE Profundidade, temperatura da água, 

temperatura do ar, transparência, 

condutividade, cor, pH, sólidos totais, sólidos 

solúveis, oxigênio dissolvido (OD), N-NH4, 

N-NO2, N-NO3, P-PO4, nitrogênio total, 

fósforo total  e clorofila-a. 

Reservatórios de Bacias-PE Temperatura da água, pH, oxigênio 

dissolvido (OD), sólidos totais, salinidade, 

condutividade, turbidez, %saturação de OD, 

fósforo total, daphnia, DBO e clorofila-a. 

 

A investigação da utilização das redes neurais sem e com ACP foram primeiramente 

realizadas para o Reservatório Marcela-SE com seus 88 dados e em seguida para os 

Reservatórios de Bacias em Pernambuco com 83 dados. 

Uma vez que os dados são referentes ao fenômeno da qualidade da água surge 

naturalmente a tentativa de modelar o fenômeno como um todo, para isso deve-se observar 

que os parâmetros comuns monitorados para todos os reservatórios foram: temperatura da 

água, pH, oxigênio dissolvido, condutividade elétrica, fósforo total, sólidos totais e    

clorofila-a.  
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A Rede Neural para ajuste de função pode ser considerada como uma grande 

interpolação de dados, assim foram considerados os máximos e mínimos de cada parâmetro 

dos grupos de dados para a partir disto formar um novo conjunto de dados para testes   

(Tabela 10). 

 

    Tabela 10 – Valores Máximos e Mínimos de cada parâmetro dos Reservatórios. 

Parâmetros 

Valores Obtidos 

Reservatório Marcela-SE Reservatórios em Bacias-PE 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

T (°C) 

 

23,000 

 

 

32,600 

 

21,000 

 

32,000 

pH 7,780 9,506 5,600 9,000 

OD  

(mg.L
-1

  O2) 2,250 9,430 2,200 9,300 

          CE 

       (S/cm)       0,930 2,983 0,055 2,127 

P  

(mg.L
-1

) 0,101 1,75 0,020 0,350 

ST (mg.L
-1

) 495,000 2350,000 49,000 1524,000 

Clorofila-a (μg.L
-1

) 8,340 293,670 0,510 62,800 

 

Analisando a Tabela 10, os conjuntos de dados dos reservatórios e os intervalos, 

máximos e mínimos, referentes aos seus parâmetros, pode-se verificar que os dados dos 

reservatórios de bacias em PE têm um intervalo menor e portanto estão contidos no conjunto 

de dados do reservatório de Marcela-SE, como mostra a Figura 12. 
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Figura 12- Representação dos conjuntos de dados.  

 

Os dados foram separados em arquivos específicos para utilização da ferramenta 

computacional. Para o reservatório de Marcela foram disponibilizados 88 dados, já para os 

reservatórios das bacias de Pernambuco foram 83. 

 

4.2 FERRAMENTA COMPUTACIONAL 

 

Na construção da ferramenta computacional foi necessária a criação de interfaces 

amigáveis, como referida anteriormente, para uma aplicação mais ágil das técnicas de redes 

neurais MLP e RBF e de Análise de Componentes Principais (ACP) na estimativa de 

clorofila-a em relação a outros parâmetros físico-químicos relacionados à eutrofização em 

reservatórios.  

A utilização da interface amigáveis simplifica para o usuário as funções desde a 

entrada dos dados até a visualização dos resultados.  

Na interface é possível treinar redes neurais do tipo MLP e RBF, com ou sem ACP, e 

com as redes já treinadas, estimar o valor de clorofila-a a partir de novos valores dos outros 

parâmetros físico-químicos de qualidade de água. 

Na Figura 13 pode-se verificar mais uma vez a tela inicial da ferramenta 

computacional construída.  
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      Figura 13- Tela inicial da interface construída.  

 

 

Clicando em qualquer parte da tela inicial, uma nova tela será aberta, onde será feita a 

escolha do tipo de rede neural a ser utilizada, com ou sem a ACP e seu treinamento. As 

Figuras 14 e 15 mostram a tela que será apresentada, de acordo com o tipo de rede neural 

escolhida.  

 

 

 
                            Figura 14- Tela para treinamento da Rede Neural tipo MLP.  
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                             Figura 15- Tela para treinamento da Rede Neural tipo RBF.  

 

 

Para treinar a rede neural, deve-se inicialmente carregar os dados que serão utilizados 

no treinamento. Para isso, deve-se utilizar o botão “Inserir Dados para Treinamento” e uma 

nova tela será aberta para que o arquivo de dados seja selecionado (Figura 16).  

 

 
                       Figura 16 – Tela para seleção do arquivo de dados.  
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O arquivo contendo os dados para o treinamento de rede deve estar no formato de 

planilha.xls (Excel 97-2003). A primeira linha do arquivo deve conter os nomes das variáveis 

(parâmetros físico-químicos de qualidade de água) e na última coluna deve ser colocada a 

variável de saída da rede, no caso, o valor da clorofila-a.  

Depois de carregado o arquivo com os dados, deve-se, se assim desejar, selecionar a 

opção “Usar ACP” e em seguida, escolher o tipo de rede neural a ser utilizada, se MLP ou 

RBF. Para isso utiliza-se o menu pop-up Rede Neural, onde a rede desejada é escolhida. Nas 

Figuras 14 e 15 pode-se ver a tela de treinamento dos dois tipos de rede. 

Em cada caixa de texto devem-se indicar os parâmetros da rede neural utilizada. No 

caso da MLP são: número de neurônios nas camadas intermediárias; e nos menus pop-ups 

devem ser escolhidas as funções de transferência para cada camada e a função de treinamento 

a ser utilizado. Para a rede neural tipo RBF, os parâmetros que devem ser escolhidos são o 

spread (dispersão) e o número máximo de neurônios da camada intermediária. 

Para cada tipo de rede que for treinada, será mostrado um gráfico onde se pode ver o 

resultado do treinamento, para com este avaliar se a rede está ou não treinada. As Figuras 20, 

21, 25, 26, 32 e 33 mostram os gráficos construídos com os dados de treinamento, de 

validação, de teste e com todo o conjunto de dados, pois, neste tipo de rede, os dados são 

divididos em três subconjuntos que são utilizados separadamente para treinar, testar e validar 

a rede. As Figuras 22, 23, 29, 30, 35 e 36 mostram os gráficos obtidos com o treinamento da 

RBF.  

 Em seguida, deve-se salvar a rede treinada, para que se possa utilizá-la para simular a 

concentração de clorofila-a a partir de novos dados experimentais.  

 Os novos valores dos dados de entrada da rede neural devem ser fornecidos na parte 

inferior do lado direito da tela principal, no painel “Estimando a Clorofila”. Deve-se utilizar o 

botão “Inserir Dados” e uma nova tela será aberta para que o arquivo de dados seja 

selecionado. Após a determinação dos novos valores dos parâmetros, clicando no botão 

“Calcular Clorofila”, a tela “Salvar Resultados” será aberta para que o arquivo de dados seja 

salvo (Figura 17). 
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                      Figura 17- Tela para salvar o novo arquivo de Dados.  

 

 

 A simulação, que consiste na estimativa de novos valores de clorofila-a utilizando uma 

rede neural já treinada, é realizada com o mesmo procedimento para os dois tipos de redes. 

 A interface construída permite que uma rede neural salva seja usada posteriormente. 

Para usar uma rede já salva, deve-se utilizar o botão “Inserir rede” e escolher a rede neural 

desejada (Figura 18). 

 

 
              Figura 18 – Tela para utilização de Rede Neural salva. 

 



Resultados e Discussão 

 

51 

5
1

 

Pode-se constatar que, utilizando a interface construída é possível treinar uma rede 

neural do tipo MLP e RBF, com ou sem ACP, e utilizá-la para a determinação de clorofila-a a 

partir de novos valores dos parâmetros físico-químicos, diferentes dos valores utilizados no 

treinamento. 

 

4.3 REALIZAÇÕES DOS TESTES E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Na investigação da utilização das RNAs e ACP na inferência de dados da clorofila-a 

foram feitos 3 diferentes tipos de testes, com os seguintes dados: 

1º. Reservatório Marcela-SE 

2º. Reservatórios em bacias de PE 

3º. Marcela-SE + Reservatórios em bacias de PE 

Os treinamentos dos modelos propostos, MLP e RBF, foram realizados com ACP e 

sem ACP para comparar o efeito da redução de dimensionalidade e por transformar as 

variáveis em variáveis linearmente independentes na modelagem e a eficiência de cada rede 

em questão. Os dados de entrada foram normalizados entre 0,1 e 0,9 e divididos em 20% para 

teste, 60% para treinamento e 20% para validação, na MLP, e em 30% para teste e 70% para 

treinamento na RBF, esta diferença na divisão de dados entre os tipos de rede neural é devido 

às características das próprias redes. A saída das redes foi a clorofila-a. 

 

1° teste (Reservatório Marcela-SE) 

As variáveis de entrada no 1° teste foram: Profundidade, temperatura da água, 

temperatura do ar, transparência, condutividade, cor, pH, sólidos totais, sólidos solúveis, 

oxigênio dissolvido (OD), N-NH4, N-NO2, N-NO3, P-PO4, nitrogênio total e fósforo total. A 

rede MLP (com e sem ACP) constituiu-se de três camadas: uma camada de entrada contendo 

16 neurônios, uma camada intermediária contendo 20 neurônios e uma camada de saída com 

1 neurônio. A arquitetura da rede está ilustrada na Figura 19. As funções de transferência 
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utilizadas foram logsig e logsig e a função de treinamento foi o trainlm com o algoritmo de 

treinamento Levenberg-Marquardt. 

  

                                        Figura 19 – Ilustração da arquitetura das redes.  

 

As Figuras 20(a) e 21(a) ilustram a aderência do modelo da rede MLP sem ACP e com 

ACP para os dados experimentais. O coeficiente da reta ajustada entre os dados experimentais 

e os simulados foi de 0,912 sem ACP e 0,933 com ACP, mostrando um bom ajuste do 

modelo. As medidas de desempenho para cada rede foram baseadas em como na literatura é 

avaliada a eficiência das mesmas no tratamento dos dados de qualidade da água (Vilas et al., 

2011) e estão especificadas nas Tabelas 11 e 12.  As Figuras 20(b) e 21(b) ilustram uma 

comparação entre o resultado obtido com a simulação e os dados experimentais, observando 

que os valores ficaram muito próximos e que a rede neural utilizada foi capaz de inferenciar 

satifastoriamente a tendência dos dados. 

 

 

 
(a)                                                                                                 (b) 

Figura 20 - Resultados da MLP sem ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.  
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                                    Tabela 11- Medidas de desempenho da MLP sem ACP 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,912 

MPE 0,062 

MSE 0,009 

RMSE 0,094 

 

 
(a)                                                                             (b) 

Figura 21 - Resultados da MLP com ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.  

 

 

                                   Tabela 12- Medidas de desempenho da MLP com ACP 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,933 

MPE 0,057 

MSE 0,007 

RMSE 0,083 

 

 

A rede RBF utilizada é composta de 3 camadas, contendo 16, 20 e 1 neurônios nas 

camadas de entrada, intermediária e de saída, respectivamente. Um dos parâmetros relevantes 

no treinamento desse tipo de rede é o spread, que nesse caso vale 1. 
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O maior erro na inferência da clorofila-a para a RBF foi 100, porém deve-se observar 

que mesmo assim qualitativamente a resposta pode ser considerada. 

Nas Figuras 22(a) e 23(a) podem-se verificar os resultados obtidos com a rede neural 

do tipo RBF sem e com ACP. O coeficiente de correlação obtido no melhor ajuste do modelo 

foi 0,933, Figura 23(a), sendo considerado satisfatório. As Figuras 22(b) e 23(b) mostram o 

gráfico comparativo dos resultados experimentais e simulados, observando que os valores 

ficaram muito próximos e que a rede neural utilizada foi capaz de inferenciar 

satifastoriamente a tendência dos dados. 

 

 
(a)                                                                           (b) 

Figura 22 - Resultados da RBF sem ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.  

 

 

                                    Tabela 13- Medidas de desempenho da RBF sem ACP 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,901 

MPE 0,052 

MSE 0,007 

RMSE 0,084 
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(a)                                                                                       (b) 

Figura 23 - Resultados da RBF com ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.  

 

 

                                    Tabela 14- Medidas de desempenho da RBF com ACP 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,933 

MPE 0,054 

MSE 0,006 

RMSE 0,076 

 

Através dos resultados obtidos pode-se observar que dentre as redes MLP e RBF (sem 

e com ACP), a rede RBF com ACP possui maior R
2
 e menores MPE, MSE e RMSE, portanto 

de uma forma geral foi a melhor para representar a inferência da clorofila-a no Reservatório 

Marcela-SE. Vale salientar que estes valores obtidos foram compatíveis com os encontrados 

na literatura para inferência de clorofila-a (VILAS et al., 2011) e que em relação à RBF foram 

encontradas poucas referências, porém sem utilização da ACP. 

 

2° teste (Reservatórios em bacias de PE) 

 

As variáveis de entrada no 2° teste foram: temperatura da água, pH, oxigênio 

dissolvido (OD), sólidos totais, salinidade, condutividade, turbidez, %saturação de OD, 

fósforo total, daphnia e DBO. A rede MLP (com e sem ACP) constituiu-se de três camadas: 
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uma camada de entrada contendo 11 neurônios, uma camada intermediária contendo 12 

neurônios e uma camada de saída com 1 neurônio. A arquitetura da rede está ilustrada na 

Figura 24. As funções de transferência utilizadas foram logsig e logsig e a função de 

treinamento foi o trainlm com o algoritmo de treinamento Levenberg-Marquardt. 

 

 

                                      Figura 24 – Ilustração da arquitetura das redes MLP.  

 

As Figuras 25(a) e 26(a) ilustram a aderência do modelo da rede MLP sem ACP e com 

ACP para os dados experimentais. O coeficiente da reta ajustada entre os dados experimentais 

e os simulados foi de 0,725 sem ACP e 0,731 com ACP. As medidas de desempenho para 

cada rede estão especificadas nas Tabelas 15 e 16.  As Figuras 25(b) e 26(b) ilustram uma 

comparação entre o resultado obtido com a simulação e os dados experimentais, observando 

que os valores ficaram muito próximos e que a rede neural utilizada foi capaz de acompanhar 

com razoável precisão a tendência dos dados. 

 

 
(a)                                                                           (b) 

Figura 25 - Resultados da MLP sem ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação. 
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                                    Tabela 15- Medidas de desempenho da MLP sem ACP 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,725 

MPE 0,093 

MSE 0,020 

RMSE 0,140 

 

 

 
(a)                                                                            (b) 

Figura 26 - Resultados da MLP com ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação. 

 

 

 

                                    Tabela 16- Medidas de desempenho da MLP com ACP 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,731 

MPE 0,092 

MSE 0,016 

RMSE 0,126 
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Não houve uma grande variação com e sem ACP, o que pode ser justificado pela 

qualidade dos dados dos reservatórios em Bacias de Pernambuco, pois já se espera que o 

resultado com a ACP seja melhor. 

A rede RBF sem ACP e com ACP utilizada é composta de 3 camadas, contendo na 

primeira 11, 11 e 1 neurônios nas camadas de entrada, intermediária e de saída (Figura 27), e 

na segunda 11, 12 e 1 neurônios (Figura 28), respectivamente. Um dos parâmetros relevantes 

no treinamento desse tipo de rede é o spread, que nesse caso vale 1. 

 
                          Figura 27 – Ilustração da arquitetura da rede RBF sem ACP.  

 

 

 

 
                             Figura 28 – Ilustração da arquitetura da rede RBF com ACP.  

 

 

Nas Figuras 29 e 30 podem-se verificar os resultados obtidos com a rede neural do 

tipo RBF sem e com ACP. O coeficiente de correlação obtido no melhor ajuste do modelo foi 

0,693, Figura 29(a), sendo considerado relativamente satisfatório. A Figura 29(b) e 30(b) 
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mostra um gráfico comparativo dos resultados experimentais e simulados, onde é possível 

verificar que a rede conseguiu simular com razoável precisão os valores da clorofila-a. 

 
(a)                                                                            (b) 

Figura 29 - Resultados da RBF sem ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação. 

 

 

                                    Tabela 17- Medidas de desempenho da RBF sem ACP. 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,693 

MPE 0,099 

MSE 0,020 

RMSE 0,140 

 

 

 

 
(a)                                                                                           (b) 

Figura 30 - Resultados da RBF com ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação. 
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                                    Tabela 18- Medidas de desempenho da RBF com ACP. 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,677 

MPE 0,103 

MSE 0,020 

RMSE 0,143 

 

A correlação diminuiu com a ACP, o que pode ser justificado também pela qualidade 

dos dados referentes aos reservatórios em Bacias de Pernambuco, pois já se espera que o 

resultado com a ACP seja melhor. 

.Através dos resultados obtidos pode-se observar que dentre as redes MLP e RBF (sem 

e com ACP), a rede MLP com ACP possui maior R
2
 e menores MPE, MSE e RMSE, portanto 

de uma forma geral foi a melhor para representar a inferência da clorofila-a nos reservatórios 

de bacias em Pernambuco. Vale salientar que estes valores obtidos foram compatíveis com os 

encontrados na literatura para inferência de clorofila-a (VILAS et al., 2011) e é interessante 

observar que neste teste a melhor rede foi diferente do teste anterior, mostrando a 

independência de relação entre os conjuntos de dados e o tipo de rede.  

No primeiro teste, com os dados do reservatório de Marcela-SE, o resultado para 

utilização das redes foi melhor em relação ao segundo teste,com os dados dos reservatórios 

em bacias de PE. Este fato é justificado, aparentemente, pelo maior número de parâmetros 

ambientais que influenciam a inferência da clorofila-a que foram disponibilizados para este 

reservatório, tais como: P-PO4, nitrogênio total e fósforo total . Deve-se salientar que os 

resultados também são influenciados pela qualidade e quantidade dos dados. 

 

3° teste 

As variáveis de entrada no 3° teste foram: temperatura da água, pH, oxigênio 

dissolvido (OD), sólidos totais, condutividade e fósforo total. A rede MLP (com e sem ACP) 

constituiu-se de três camadas: uma camada de entrada contendo 6 neurônios, uma camada 

intermediária contendo 3 neurônios e uma camada de saída com 1 neurônio. A arquitetura da 
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rede está ilustrada na Figura 31. As funções de transferência utilizadas foram logsig e logsig e 

a função de treinamento foi o trainlm com o algoritmo de treinamento Levenberg-Marquardt. 

 

 

                        Figura 31 – Ilustração da arquitetura da rede MLP.  

As Figuras 32(a) e 33(a) ilustram a aderência do modelo da rede MLP sem ACP e com 

ACP para os dados experimentais. O coeficiente da reta ajustada entre os dados experimentais 

e os simulados foi de 0,712 sem ACP e 0,683 com ACP, sendo considerado relativamente 

satisfatório, mostrando a viabilidade das redes neurais em tratar dados de qualidade da água, 

apesar da limitação dos dados permitirem para este caso apenas 6 variáveis de entrada. As 

medidas de desempenho para cada rede estão especificadas nas Tabelas 19 e 20.  As Figuras 

32(b) e 33(b) ilustram uma comparação entre o resultado obtido com a simulação e os dados 

experimentais, observando que os valores ficaram próximos e que a rede neural utilizada foi 

capaz de acompanhar com razoável precisão a tendência dos dados. 

 

 
(a)                                                                              (b) 

Figura 32 - Resultados da MLP sem ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação. 
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                                    Tabela 19- Medidas de desempenho da MLP sem ACP. 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,712 

MPE 0,076 

MSE 0,011 

RMSE 0,105 

 

 
(a)                                                                              (b) 

Figura 33 - Resultados da MLP com ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação. 

 

 

                                    Tabela 20- Medidas de desempenho da MLP com ACP. 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,683 

MPE 0,074 

MSE 0,014 

RMSE 0,120 

 

 



Resultados e Discussão 

 

63 

6
3

 

A rede RBF sem ACP e com ACP utilizada é composta de 3 camadas, contendo 6, 15 

e 1 neurônios nas camadas de entrada, intermediária e de saída, respectivamente. Um dos 

parâmetros relevantes no treinamento desse tipo de rede é o spread, que nesse caso vale 1. 

 
                              Figura 34 – Ilustração da arquitetura da rede RBF.  

 

Nas Figuras 35 e 36 podem-se verificar os resultados obtidos com a rede neural do 

tipo RBF sem e com ACP. O coeficiente de correlação obtido no melhor ajuste do modelo foi 

0,693, Figura 35(a), sendo considerado relativamente satisfatório. A Figura 35(b) e 36(b) 

mostram o gráfico comparativo dos resultados experimentais e simulados, onde é possível 

verificar que a rede conseguiu simular com razoável precisão os valores da clorofila-a. 

 

 

 

 
(a)                                                                                   (b) 

Figura 35 - Resultados da RBF sem ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.  

 

 

 

 



Resultados e Discussão 

 

64 

6
4

 

 

 
                                    Tabela 21- Medidas de desempenho da RBF sem ACP. 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,651 

MPE 0,079 

MSE 0,017 

RMSE 0,130 

 

O uso da ACP, neste terceiro teste, diminuiu a correlação da rede, fato este que pode 

ser justificado pela qualidade dos conjuntos de dados dos reservatórios em bacias de PE e de 

Marcela-SE, uma vez que se esperava que o resultado com a ACP fosse melhor. 

 

 
(a)                                                                                                (b) 

Figura 36 - Resultados da RBF com ACP: (a) Aderência do modelo, (b) Resultado da simulação.  

 

 

 
                                    Tabela 22- Medidas de desempenho da RBF com ACP. 

Medidas de Desempenho 

R
2
 0,640 

MPE 0,085 

MSE 0,147 

RMSE 0,085 
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No terceiro teste, o resultado para a utilização das redes não foram tão satisfatórios 

quanto no primeiro teste, uma vez que no agrupamento dos parâmetros em comum aos 2 

conjuntos de dados, parâmetros importantes a inferência foram desprezados. 

Deve-se observar que apesar dos resultados de uma forma geral não serem 

satisfatórios para os dados dos reservatórios do terceiro teste, a utilização das redes neurais 

não podem ser de todo condenada, uma vez que os dados obtidos para este teste não 

apresentaram uma certa homogeneidade, este fato pode ser observado através da técnica de 

ACP, na análise de agrupamento. 

O modelo que melhor se ajustou aos dados foi aquele composto por 5 componentes 

principais (CP) e explicando 95% da variância total das variáveis originais. Pela análise das 

CP, verifica-se que a primeira (CP1), a segunda (CP2), a terceira (CP3), a quarta (CP4) e a 

quinta (CP5) explicaram respectivamente 51%, 15%, 13%, 11% e 5%. 

A Tabela 23 contém os valores dos pesos dos parâmetros nas respectivas CP obtidas 

no período em estudo em relação ao terceiro teste. Nesta Tabela estão destacados os maiores 

valores absolutos dos parâmetros e a respectiva CP que mais eles influenciam. 

 
Tabela 23 - Matriz dos Loadings das variáveis nas três CPs selecionadas dos dados dos reservatórios. 

Parâmetros  
CP1  

(51%) 

CP2  

(15%) 

CP3  

(13%) 

T 0,249 -0,610 0,204 

pH 0,440 0,226 0,302 

OD -0,226 0,488 0,733 

          CE 0,457 -1,52 x10
-2

 0,200 

P 0,471 -7,85 x10
-2

 3,32 x10
-2

 

ST 0,462 0,184 -1,20 x10
-2

 

Clorofila-a 0,223 0,546 -0,538 

 

 

A Figura 37 apresenta o gráfico dos escores das amostras na CP1 versus a CP2 

caracterizando 66% das amostras dos reservatórios em estudo conforme os parâmetros físico-

químicos. 
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A CP1 responde por 51% da variabilidade total, os parâmetros que estiveram mais 

fortemente correlacionados com esta CP (Tabela 23): fósforo (0,471), sólidos totais (0,462), 

condutividade elétrica (0,457) e pH (0,44).  

 

Figura 37– Gráfico dos escores das amostras d’água do reservatório de Marcela-SE (RM-SE) e de bacias de 

Pernambuco (RB-PE) nas duas primeiras componentes.  

 

 

Na CP1 observa-se que as amostras do reservatório Marcela-SE possuem maior 

condutividade elétrica, fósforo, sólidos totais e pH, em relação aos reservatórios em bacias de 

Pernambuco. Na CP2 (15% da variância total) pode-se perceber que algumas amostras de 

Marcela-SE obtiveram maiores valores de oxigênio dissolvido e clorofila-a, porém menores 

valores de temperatura, em relação a algumas amostras dos reservatórios em bacias de 

Pernambuco. 

A Figura 38 apresenta o gráfico dos escores das amostras na CP1 versus a CP3. 
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Figura 38– Gráfico dos escores dos objetos na primeira e terceira componentes principais.  

 

 

 

A análise da CP3 apresentou 13% da variância total, na qual algumas amostras do 

reservatório Marcela-SE possuem maiores valores de OD (0,733) e menores valores de 

clorofila-a (-0,538) em relação a outras do mesmo reservatório. 

Pela Análise de Componentes Principais foi possível observar estatisticamente quais 

parâmetros estão influenciando a qualidade da água e verificar a diferença existente entre o 

reservatório Marcela-SE e os reservatórios localizados em Bacias de PE.  

Por fim, observou-se que os parâmetros que se destacam nos reservatórios em bacias 

de PE e no reservatório de Marcela são bem distintos. 
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5. CONCLUSÃO 

Este trabalho teve como objetivo investigar, desenvolver estratégias e construir 

ferramentas computacionais para a utilização de Sistemas Inteligentes (RNA) e Estatística 

Multivariável (ACP) no tratamento de dados de Química Ambiental. 

A utilização das Redes Neurais Artificiais e Análise de Componentes Principais vem a 

otimizar o monitoramento da qualidade da água através da inferência da clorofila-a 

diminuindo os custos do processo e o tempo de resposta do monitoramento, tornando-se assim 

uma motivação maior para este estudo.  

Neste trabalho foi possível mostrar a aplicabilidade de redes neurais e estatística 

multivariada na modelagem da qualidade da água utilizando a Clorofila-a como parâmetro de 

avaliação para os dados do Reservatório Marcela em Sergipe e reservatórios de seis bacias de 

Pernambuco. Foram utilizadas na modelagem, redes neurais do tipo MLP e RBF, com e sem o 

pré-tratamento do dados com a ACP, que através da transformação das variáveis de entrada 

em variáveis linearmente independentes melhoraria a eficiência das RNAs. Os resultados 

conseguiram mostrar que ambas as arquiteturas de redes neurais foram capazes de 

acompanhar a tendência dos dados, conseguindo determinar com razoável precisão a 

clorofila-a.  

No primeiro teste, com os dados do reservatório de Marcela-SE, o resultado para 

utilização das redes foi melhor em relação aos dados dos reservatórios em bacias de PE. Este 

fato é justificado pelo maior número de parâmetros ambientais que influenciam a inferência 

da clorofila-a que foram disponibilizados para este reservatório. No terceiro teste o resultado 

para a utilização das redes não foram satisfatórios em relação ao primeiro teste, uma vez que 

no agrupamento dos parâmetros em comum aos 2 conjuntos de dados, parâmetros importantes 

a inferência foram desprezados. 

No 1° Teste, com os dados do reservatório Marcela-SE, a rede RBF com ACP foi a 

melhor para representar a inferência da clorofila-a, porém no 2° Teste, com os dados de 

reservatórios em Bacias de PE, foi a rede MLP com ACP quem melhor determinou, 

mostrando a independência de relação entre os conjuntos de dados e o tipo de rede. Já no 3° 

Teste, com os dados do 1° e 2° testes juntos, apesar dos resultados de uma forma geral não 

serem satisfatórios para os dados dos reservatórios, a utilização das redes neurais não pode ser 
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comprometida, uma vez que os dados obtidos para este teste não apresentaram uma certa 

homogeneidade, este fato pôde ser observado através da técnica de ACP, onde verificou-se 2 

grupos distintos de dados. 

A ferramenta computacional construída mostrou ser eficiente na aplicação das redes 

neurais e análise de componentes principais, assim como as interfaces construídas se 

mostraram realmente amigáveis. O software pode e já está sendo utilizado pelo LEAQ como 

inferenciador não só de clorofila-a como de qualquer outro parâmetro ambiental. 

Uma outra conclusão importante neste trabalho que devemos citar é a dificuldade de 

uma forma geral presente na obtenção de dados de qualidade da água, apesar de que o LEAQ 

detém um banco de dados, que embora restrito foi suficiente para realização deste trabalho. 

Deve-se destacar que foram realizados diversos esforços para obtenção de dados da qualidade 

da água juntos a órgãos oficiais de monitoramento ambiental, laboratórios de Universidades e 

os disponibilizados eletronicamente. O que denota a necessidade de um esforço conjunto dos 

órgãos oficiais e centros de pesquisas em construir e manter um banco de dados atualizado 

sobre variáveis ambientais e mais especificamente qualidade da água. 
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APÊNDICE  

 

APÊNDICE A- CONSTRUÇÃO DA INTERFACE GRÁFICA 

 

Antes de se iniciar a construção de uma ferramenta computacional é preciso ter em 

mente os dados que o usuário precisará fornecer para a execução do programa e a forma como 

os resultados serão apresentados. Neste caso, o usuário poderá selecionar, através do menu 

pop-up, qual rede neural deverá utilizar (conforme a escolha o painel será modificado) e 

inserir os dados para treinamento. Em seguida, no painel “nova rede” disponibilizar as 

informações necessárias para posteriormente clicar nos botões “Iniciar treinamento” e 

“Salvar”. O botão “Inserir Rede” é utilizado quando já existe uma rede salva que o usuário 

deseja utilizá-la. O check box foi colocado para o usuário ter a opção de “Usar ACP”. No 

painel “Estimar clorofila”, deve-se inserir os dados novos, sem a clorofila, para em seguida 

calculá-la. 

Para construir a ferramenta computacional descrita, seguem-se os passos: 

1. Faz-se um esboço à mão dos componentes que estarão presentes na interface     

(Figura 39); 

 

 

Figura 39- Rascunho da interface com os componentes. 

 

 

2. Utilizou-se o GUIDE para passar para o computador o esboço criado; 

2.1 Iniciou-se o editor de layout com uma interface em branco, como mostra a Figura 40. 
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                                       Figura 40- GUIDE com a interface em branco.  

 

 

 

2.2 Em seguida, foram inseridos os respectivos componentes de GUI: menus pop-ups,  edit 

text, static text, painéis, push button e check box. Segundo o rascunho feito previamente, 

foram criados dois painéis (um por cima do outro), dependendo da escolha do tipo de rede 

neural, como ilustram as Figuras 41(a) e 41(b). Para visualizar o painel que está escondido 

deve-se clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção “Send to Back”. 

 

         
(a)                                                                     (b) 

Figura 41- Os respectivos componentes de GUI inseridos na interface: (a) rede MLP e (b) rede RBF. 

  

 

 

 

3. Utiliza-se o inspetor de propriedades do GUIDE para ajustar as propriedades dos 

componentes; 
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3.1 Para editar o nome padrão em cada componente de GUI, renomeia-se o texto da propriedade 

String no Property Inspector de cada um (Figura 42). 

 

 
                      Figura 42- Edição da propriedade String dos componentes de GUI.  

 

3.2 No menu pop-up é um pouco diferente. Clica-se no botão  ao lado da propriedade 

String do menu pop-up e digita-se as nomes das opções que serão visualizadas, conforme 

ilustrado na Figura 43 . 
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                              Figura 43- Edição da propriedade String do menu pop-up.  

 

 

  Terminada esta etapa, a interface fica pronta (Figuras 44 e 45).  

 

                           Figura 44- Interface pronta (rede MLP).  
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                           Figura 45- Interface pronta (rede RBF).  

 

 

 

3.2 Nesta etapa, escreve-se o código para treinar a rede neural. Mas antes de iniciar, as 

tags do check box, dos painéis, dos menus pop-ups, das caixas de texto e dos botões 

foram alteradas para facilitar a identificação posteriormente. O check box recebeu a 

tag “PCA”, os painéis receberam as tags “Painel MLP” e “Painel RBF”, os menus 

pop-ups correspondentes as função transferência intermediária, função transferência 

de saída e função de treinamento, receberam respectivamente as tags “Popint”, 

“Popsai” e “Poptr”, as caixas de textos referentes ao Spread e ao Número máximo de 

neurônios receberam as tags “spread” e “nm” e os botões Inserir dados e Calcular 

clorofila receberam as tags “novos” e “calculo”. 

3.3 Clica-se com o botão direito do mouse no botão “Inserir dados para treinamento”, 

escolha View Callback e clique em Callback (Figura 46).  
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          Figura 46- Passos para abrir o Callback do botão.  

 

 

4. Salva-se o projeto. Dois arquivos são criados automaticamente, um arquivo.fig, que 

contém a interface em si, e um arquivo.m (Figura 47), que contém o código para 

carregar a figura e as chamadas de retorno (que a princípio não executam nenhuma 

ação); 
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Figura 47- Arquivo criado (arquivo.m).  

 

5. Escrita cada uma das chamadas de retorno (Callbacks) requeridas, o código é salvo e 

estará pronto para carregar a interface, treinar a rede neural e por fim, estimar a 

clorofila. 

6. Para adicionar a imagem na interface segue-se as seguintes etapas: 

6.1 carregou-se no Matlab o comando para ler a imagem: 

x=imread('nome do arquivo ') 

6.2 cria-se um botão e abre-se o inspetor de propriedade dele. 

6.3 Digita-se em cData a variável x , que recebeu a imagem. 

6.4 A imagem aparecerá no botão na interface, em seguida arrasta-se para ocupar a 

tela inteira, como mostram as Figuras 48 e 49. 
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  Figura 48- A imagem no botão na interface.  

 

 

 
                 Figura 49- A imagem ocupando a tela inteira.  
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O código, com todas as chamadas de retorno (Callbacks) requeridas para esta interface 

amigável, está devidamente detalhado no Apêndice B. 

Deve-se salientar que a ferramenta computacional construída vai contemplar a 

construção de redes MLP e RBF com três camadas uma vez que a rede neural RBF é 

constituída de três camadas e a MLP com três camadas são conhecidas ajustadoras universais 

de função.  

 

 

APÊNDICE B- CÓDIGO COM OS CALLBACKS REQUERIDOS  

PARA A INTERFACE AMIGÁVEL CONSTRUÍDA 

 

function varargout = untitled111(varargin) 
% UNTITLED111 M-file for untitled111.fig 
%      UNTITLED111, by itself, creates a new UNTITLED111 or raises the 

existing 
%      singleton*. 
% 
%      H = UNTITLED111 returns the handle to a new UNTITLED111 or the 

handle to 
%      the existing singleton*. 
% 
%      UNTITLED111('CALLBACK',hObject,eventData,handles,...) calls the 

local 
%      function named CALLBACK in UNTITLED111.M with the given input 

arguments. 
% 
%      UNTITLED111('Property','Value',...) creates a new UNTITLED111 or 

raises the 
%      existing singleton*.  Starting from the left, property value pairs 

are 
%      applied to the GUI before untitled111_OpeningFcn gets called.  An 
%      unrecognized property name or invalid value makes property 

application 
%      stop.  All inputs are passed to untitled111_OpeningFcn via varargin. 
% 
%      *See GUI Options on GUIDE's Tools menu.  Choose "GUI allows only one 
%      instance to run (singleton)". 
% 
% See also: GUIDE, GUIDATA, GUIHANDLES 

  
% Edit the above text to modify the response to help untitled111 

  
% Last Modified by GUIDE v2.5 13-Jul-2011 16:16:12 

  
% Begin initialization code - DO NOT EDIT 
gui_Singleton = 1; 
gui_State = struct('gui_Name',       mfilename, ... 
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                   'gui_Singleton',  gui_Singleton, ... 
                   'gui_OpeningFcn', @untitled111_OpeningFcn, ... 
                   'gui_OutputFcn',  @untitled111_OutputFcn, ... 
                   'gui_LayoutFcn',  [] , ... 
                   'gui_Callback',   []); 
if nargin && ischar(varargin{1}) 
    gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); 
end 

  
if nargout 
    [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
else 
    gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); 
end 
% End initialization code - DO NOT EDIT 

  

  
% --- Executes just before untitled111 is made visible. 
function untitled111_OpeningFcn(hObject, eventdata, handles, varargin) 
% This function has no output args, see OutputFcn. 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
% varargin   command line arguments to untitled111 (see VARARGIN) 

  
% Choose default command line output for untitled111 
handles.output = hObject; 

  
% Update handles structure 
guidata(hObject, handles); 

  
% UIWAIT makes untitled111 wait for user response (see UIRESUME) 
% uiwait(handles.figure1); 

  
drawnow 

  
% --- Outputs from this function are returned to the command line. 
function varargout = untitled111_OutputFcn(hObject, eventdata, handles)  
% varargout  cell array for returning output args (see VARARGOUT); 
% hObject    handle to figure 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Get default command line output from handles structure 
varargout{1} = handles.output; 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton1. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global dados 

  

  
[nome pasta]=uigetfile({'*.xls','Planilha (*.xls)'},'Selecione um 

arquivo'); 
if nome~=0 
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dados=xlsread([pasta nome]); 

  
end 
% --- Executes on button press in pushbutton2. 
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
global redeneural  

  
[nome pasta]=uigetfile({'*.mat','Arquivo de Rede Neural'},'Selecione a Rede 

Neural'); 
if nome~=0 
load([pasta nome]) 
set(handles.novos,'Enable','on') 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in popupmenu7. 
function popupmenu7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu7 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu7 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit5 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit5 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit5_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
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% hObject    handle to edit5 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton6. 
function pushbutton6_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton6 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on button press in calculo. 
function calculo_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to calculo (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
global novosdados redeneural 

  
if isempty(redeneural{1}) 

     
    %Normalização entre 0.1 e 0.9 
    infop=redeneural{3}{1}; 
    infot=redeneural{3}{2}; 
    pn=mapminmaxN('apply',novosdados',infop); 

     
    %Simulação 
    tsim=sim(redeneural{4},pn); 

     
    %Desnormalização 
    t=mapminmaxN('reverse',tsim,infot); 

     
else 
    % Normalização na média 
    infom=redeneural{1}; 
    p=mapstd('apply',novosdados',infom); 

     
    %PCA 
    settings=redeneural{2}; 
    ppca = processpca('apply',p,settings); 

     
    %Normalização entre 0.1 e 0.9 
    infop=redeneural{3}{1}; 
    infot=redeneural{3}{2}; 
    pn=mapminmaxN('apply',ppca,infop); 

     
    %Simulação 
    tsim=sim(redeneural{4},pn); 

     
    %Desnormalização 
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    t=mapminmaxN('reverse',tsim,infot); 
end 

  
[nome pasta]=uiputfile({'*.xls','Planilha (*.xls)'},'Salvar 

Resultados','resultados.xls'); 
xlswrite([pasta nome],t') 

  

  
function edit3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit3 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit3 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function edit4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit4 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit4 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit4_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in popint. 
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function popint_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popint (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popint contents 

as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popint 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popint_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popint (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in popsai. 
function popsai_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popsai (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popsai contents 

as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from popsai 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popsai_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popsai (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in poptr. 
function poptr_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to poptr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns poptr contents 

as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from poptr 
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% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function poptr_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to poptr (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton3. 
function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
global dados 
global pinfo tinfo pinfoPCA settings net 

  
if ~isempty(dados) 
    pinfoPCA = []; 
    settings = []; 

  
    p=dados(:,1:end-1)';% Entradas 
    t=dados(:,end)';% saida 

  
    %Checar se o checkbox do PCA está selecionado 
    chpca=get(handles.PCA,'Value'); 

  
    save teste 

     
    if chpca==0 

  
        % Normalização 
        [pn pinfo] = mapminmaxN(p,0.1,0.9); % \ pinfo e tinfo guardam os 

parâmetros da normalização 
        [tn tinfo] = mapminmaxN(t,0.1,0.9); % / 

  
    else 
         % Normalização com média 0 e variância 1 
        [pn pinfoPCA] = mapstd(p); % \ pinfo e tinfo guardam os parâmetros 

da normalização 

  
        [Y,settings] = processpca(pn,'maxfrac',0.01); 

  
        % Normalização 
        [pn pinfo] = mapminmaxN(Y,0.1,0.9); % \ pinfo e tinfo guardam os 

parâmetros da normalização 
        [tn tinfo] = mapminmaxN(t,0.1,0.9); % / 
    end 

  
    Neuronios = str2num(get(handles.edit7,'String')); 
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    ft={'tansig' 'purelin' 'logsig'}; 
    indi1=get(handles.popint,'Value'); 
    indi2=get(handles.popsai,'Value'); 

  
    ftt={'trainlm' 'traingd' 'traingdm' 'trainbr'}; 
    indi3=get(handles.poptr,'Value'); 

     
    [trainV,valV,testV,trainInd,valInd,testInd] = dividerand([pn; 

tn],0.6,0.2,0.2); 

     
    warning off 
    % Cria a rede neural 
    net = newff( minmax(trainV(1:end-1,:)),[Neuronios 1],ft([indi1 

indi2]),ftt{indi3}); 
    warning on 

     
    %Modifica a função de transferência da camada de saída 
   % net.layers{2}.transferFcn = ft{indi2}; 

  
    % Parâmetros da rede 
    net.trainParam.epochs = 1000; 
    net.trainParam.goal = 1E-5; 

  
    % Divisão dos dados em conjuntos de treinamento, teste e validação 
    %net.divideFcn = 'dividerand'; % Seleção aleatória de amostras p/ cada 

conj. 
    %net.divideParam.trainRatio = 0.6; 
    %net.divideParam.valRatio = 0.2; 
    %net.divideParam.testRatio = 0.2; 

  
    % Executa o treinamento da rede neural 
    VV.P = valV(1:end-1,:); 
    VV.T = valV(end,:); 
    TV.P = testV(1:end-1,:); 
    TV.T = testV(end,:); 
    nettrain = train(net,trainV(1:end-1,:),trainV(end,:),[],[],VV,TV); 

     
    % Cálculo dos erros 
    trSIM = sim(nettrain,trainV(1:end-1,:)); 
    erroTr = trSIM - trainV(end,:); 
    disp('Erro do treinamento') 
    disp(['Mse =' num2str(mse(erroTr))]) 
    disp(['Mae =' num2str(mae(erroTr))]) 
    disp(['Rmse =' num2str(sqrt(mse(erroTr)))]) 

     
    disp(' ') 

     
    valSIM = sim(nettrain,valV(1:end-1,:)); 
    erroV = valSIM - valV(end,:); 
    disp('Erro da validação:') 
    disp(['Mse = ' num2str(mse(erroV))]) 
    disp(['Mae ='  num2str(mae(erroV))]) 
    disp(['Rmse =' num2str(sqrt(mse(erroV)))]) 

     
    disp(' ') 

     
    testeSIM = sim(nettrain,testV(1:end-1,:)); 
    erroTs = testeSIM - testV(end,:); 
    disp('Erro do teste') 
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    disp(['Mse =' num2str(mse(erroTs))]) 
    disp(['Mae =' num2str(mae(erroTs))]) 
    disp(['Rmse =' num2str(sqrt(mse(erroTs)))]) 

     
     % a variável i armazena o número de amostras dos dados 
    [i j] = size(dados); 

  
    % net é a variável que armazenou a rede neural. Na sua interface a 

variável para a MLP é nettrain e para a RBF é net. O pn é a variável com as 

entradas normalizadas 
    saidasimulada = sim(nettrain,pn); 

  
    % reverse indica para o comando que você quer fazer uma 

"desnormalização", simulado é a variável de saída simulada ainda 

normalizada e tinfo é a variável que foi gerada quando 
    % foi usado o comanado mapminmaxN para normalizar as variáveis. 
    desnorm = mapminmaxN('reverse',saidasimulada,tinfo); 

  
    % Dados que serão plotados 
    experimental = dados(:,end); 
    simulado = desnorm; 

  
    % Gera o vetor das amostras para o comando plot 
    amostras = 1:i; 

  
    % a letra b indica cor azul (blue) e o * significa que será usado esse 

símbolo para os dados experimentais e r significa vermelho (red) e - indica 

que os dados simulados serão  
    % plotados em linha contínua 

     
    figure 
    hold on 
    plot(amostras,experimental,'b*') 
    plot(amostras,simulado,'r-','LineWidth',2) 
    hold off 

     
    valEXP = valV(end,:); 
    testeEXP = testV(end,:); 
    trEXP = trainV(end,:); 

     
    figure 
    psoniax(saidasimulada,tn,valSIM,testeSIM,trSIM,valEXP,testeEXP,trEXP); 

     
end 

  
% --- Executes on button press in pushbutton4. 
function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton4 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global pinfo tinfo pinfoPCA settings net redeneural 
if ~isempty(net) 
% {info.norm.média    info.pca     info.norm    rede} 
redeneural = cell(1,4); 

  
redeneural{end}=net; 
redeneural{end-1}={pinfo tinfo}; 

  
if ~isempty(pinfoPCA) 
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    redeneural{1}=pinfoPCA; 
    redeneural{2}=settings; 
end 

  
[nome pasta]=uiputfile({'*.mat','Arquivo de Rede Neural'},'Salvar a Rede 

Neural','rede.mat'); 
if nome ~=0 
save([pasta nome],'redeneural') 
end 
set(handles.novos,'Enable','on') 
end 
function spread_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to spread (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of spread as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of spread as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function spread_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to spread (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  

  
function nm_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to nm (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of nm as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of nm as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function nm_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to nm (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 
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% --- Executes on selection change in popupmenu1. 
function popupmenu1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu1 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu1 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in popupmenu2. 
function popupmenu2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu2 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu2 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu2_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on selection change in popupmenu3. 
function popupmenu3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
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% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu3 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu3 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu3_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu3 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Popupmenu para selecionar entre MLP-RBF. 
function popupmenu8_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: contents = cellstr(get(hObject,'String')) returns popupmenu8 

contents as cell array 
%        contents{get(hObject,'Value')} returns selected item from 

popupmenu8 

  
indice = get(handles.popupmenu8,'Value'); %Buscar a opção selecionada 

  
if indice== 1 
    set(handles.PainelMLP,'Visible','on') 
    set(handles.PainelRBF,'Visible','off') 
else 
    set(handles.PainelMLP,'Visible','off') 
    set(handles.PainelRBF,'Visible','on') 
end 

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function popupmenu8_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popupmenu8 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: popupmenu controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in novos. 
function novos_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to novos (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
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% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global novosdados 

  
[nome pasta]=uigetfile({'*.xls','Planilha (*.xls)'},'Selecione um 

arquivo'); 
if nome~=0 
novosdados=xlsread([pasta nome]); 
set(handles.calculo,'Enable','on') 
end 

  
% --- Executes on key press with focus on edit4 and none of its controls. 
function edit4_KeyPressFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit4 (see GCBO) 
% eventdata  structure with the following fields (see UICONTROL) 
%   Key: name of the key that was pressed, in lower case 
%   Character: character interpretation of the key(s) that was pressed 
%   Modifier: name(s) of the modifier key(s) (i.e., control, shift) pressed 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- If Enable == 'on', executes on mouse press in 5 pixel border. 
% --- Otherwise, executes on mouse press in 5 pixel border or over popint. 
function popint_ButtonDownFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to popint (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  

  
function edit7_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hints: get(hObject,'String') returns contents of edit7 as text 
%        str2double(get(hObject,'String')) returns contents of edit7 as a 

double 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function edit7_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to edit7 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% Hint: edit controls usually have a white background on Windows. 
%       See ISPC and COMPUTER. 
if ispc && isequal(get(hObject,'BackgroundColor'), 

get(0,'defaultUicontrolBackgroundColor')) 
    set(hObject,'BackgroundColor','white'); 
end 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton9. 
function pushbutton9_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton9 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global dados 
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global pinfo tinfo pinfoPCA settings net 
if ~isempty(dados) 
    pinfoPCA = []; 
    settings = []; 

  
    p=dados(:,1:end-1)';% Entradas 
    t=dados(:,end)';% saida 

  
    [i j] = size(dados); 

  
    chpca=get(handles.PCA,'Value'); 

  
    if chpca==0 

  
        % Normalização 
        [pn pinfo] = mapminmaxN(p,0.1,0.9); % \ pinfo e tinfo guardam os 

parâmetros da normalização 
        [tn tinfo] = mapminmaxN(t,0.1,0.9); % / 

  
    else 
         % Normalização com média 0 e variância 1 
        [pn pinfoPCA] = mapstd(p); % \ pinfo e tinfo guardam os parâmetros 

da normalização 

  
        [Y,settings] = processpca(pn,'maxfrac',0.01); 

  
        % Normalização 
        [pn pinfo] = mapminmaxN(Y,0.1,0.9); % \ pinfo e tinfo guardam os 

parâmetros da normalização 
        [tn tinfo] = mapminmaxN(t,0.1,0.9); % / 
    end 

     
    [trainV,valV,testV,trainInd,valInd,testInd] = dividerand([pn; 

tn],0.7,0,0.3); 

  
    spread=get(handles.spread,'String'); 
    nm=get(handles.nm,'String'); 

  
    size(trainV(1:end-1,:)) 
    size(trainV(end,:)) 

     
    str2num(spread) 
    str2num(nm) 

     

     

     

     
    net=newrb(trainV(1:end-1,:),trainV(end,:),1e-

5,str2num(spread),str2num(nm),1); 

  
%    simulacao=sim(net,trainV(1:end-1,:)); 

  
    %[m,b,r] = postreg(tn(:,testInd),simulacao); 

  
    %simulacao=sim(net,pn); 

  
%    figure 
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%    [m,b,r] = postreg(tn,simulacao); 

        
    % Cálculo dos erros 
    trSIM = sim(net,trainV(1:end-1,:)); 
    erroTr = trSIM - trainV(end,:); 
    disp('Erro do treinamento') 
    disp(['Mse =' num2str(mse(erroTr))]) 
    disp(['Mae =' num2str(mae(erroTr))]) 
    disp(['Rmse =' num2str(sqrt(mse(erroTr)))]) 

     
    disp(' ') 

     
    testeSIM = sim(net,testV(1:end-1,:)); 
    erroTs = testeSIM - testV(end,:); 
    disp('Erro do teste') 
    disp(['Mse =' num2str(mse(erroTs))]) 
    disp(['Mae =' num2str(mae(erroTs))]) 
    disp(['Rmse =' num2str(sqrt(mse(erroTs)))]) 

     
    % a variável i armazena o número de amostras dos dados 
    [i j] = size(dados); 

  
    % net é a variável que armazenou a rede neural. Na sua interface a 

variável para a MLP é nettrain e para a RBF é net. O pn é a variável com as 

entradas normalizadas 
    saidasimulada = sim(net,pn); 

  
    % reverse indica para o comando que você quer fazer uma 

"desnormalização", simulado é a variável de saída simulada ainda 

normalizada e tinfo é a variável que foi gerada quando 
    % foi usado o comanado mapminmaxN para normalizar as variáveis. 
    desnorm = mapminmaxN('reverse',saidasimulada,tinfo); 

  
    % Dados que serão plotados 
    experimental = dados(:,end); 
    simulado = desnorm; 

  
    % Gera o vetor das amostras para o comando plot 
    amostras = 1:i; 

  
    % a letra b indica cor azul (blue) e o * significa que será usado esse 

símbolo para os dados experimentais e r significa vermelho (red) e - indica 

que os dados simulados serão  
    % plotados em linha contínua 
    figure 
    hold on 
    plot(amostras,experimental,'b*') 
    plot(amostras,simulado,'r-','LineWidth',2) 
    hold off 

  
    testeEXP = testV(end,:); 
    trEXP = trainV(end,:); 

     
    figure 
    psoniax(saidasimulada,tn,[],testeSIM,trSIM,[],testeEXP,trEXP) 

  
end 
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% --- Executes on button press in pushbutton10. 
function pushbutton10_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton10 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  

  
% --- Executes on button press in PCA. 
function PCA_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to PCA (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of PCA 

  

  
% --- Executes on button press in pushbutton11. 
function pushbutton11_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to pushbutton11 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 
global pinfo tinfo pinfoPCA settings net 

  

  
% --- Executes on button press in checkbox2. 
function checkbox2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to checkbox2 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of checkbox2 

  

  
% --- Executes on button press in IMAGEM. 
function IMAGEM_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to IMAGEM (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

  
% Hint: get(hObject,'Value') returns toggle state of IMAGEM 
set(handles.IMAGEM,'Visible','off') 

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function figure1_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to figure1 (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  

  
% --- Executes during object creation, after setting all properties. 
function IMAGEM_CreateFcn(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to IMAGEM (see GCBO) 
% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    empty - handles not created until after all CreateFcns called 

  
% --- Executes on button press in IMAGEM. 
function pushbutton15_Callback(hObject, eventdata, handles) 
% hObject    handle to IMAGEM (see GCBO) 
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% eventdata  reserved - to be defined in a future version of MATLAB 
% handles    structure with handles and user data (see GUIDATA) 

 


