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RESUMO  
 

Em um sistema deltaico dominado por rios a transferência de sedimentos ocorre através de canais preferenciais 

(canais ativos) que alternam sua direção ao longo do tempo, depositando a carga sedimentar em diferentes regiões 

do delta (distribuição do volume de deposição), tal dinâmica é complexa e de difícil previsão. Neste trabalho, Redes 

Neurais Artificiais (R.N.A.) foram utilizadas para reproduzir a dinâmica de um sistema deltaico simplificado, 

construído a partir de simulações físicas em escala reduzida que totalizaram 18 horas de simulação. O delta gerado 

em laboratório não sofreu influência de processos alocíclicos (e.g., variação do nível base, ação tectônica), mas, 

somente os processos autocíclicos (e.g., configuração fluvial, características sedimentares) foram responsáveis pela 

distribuição sedimentar e geométrica do delta. Devido à complexidade do fenômeno a ser modelado, optou-se por 

criar uma rede neural Progressiva de Múltiplas Camada. Os dados de entrada e saída da rede caracterizam, em 

cinco regiões axiais pré-definidas, os aspectos do sistema fluvial-deltaico: o número de canais ativos e a 

distribuição volumétrica percentual. Sendo que os dados de saída correspondem à condição futura em relação aos 

dados de entrada. A fim de buscar incorporar a dinamicidade da distribuição natural de sedimentos no delta, 

utilizou-se um novo algoritmo adaptativo em treinamento sequencial. As redes neurais apresentaram diferentes 

comportamentos conforme suas características internas (i.e., número de neurônios ocultos e tipo de funções de 

ativação) e o processo de treinamento submetido (i.e., número de ciclos de treinamento da rede). Ao final, as redes 

puderam reproduzir a dinâmica da distribuição sedimentar deltaica com sucesso, sendo que as redes que utilizaram 

o novo algoritmo apresentaram desempenho 30 a 40% melhor do que as redes fixas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Quando o rio encontra-se com o oceano ou lago, o escoamento se dispersa, perde velocidade e o material em 

suspensão é depositado. Dependendo da força do rio, ele pode alongar-se mar adentro (e.g., Amazonas e Mississipi), 

formando-se canais distributários ramificados sobre a planície de inundação, os quais podem ou não estar ativos (i.e., 

quando há escoamento). O ambiente deltaico tem sido de grande relevância desde o desenvolvimento das primeiras 

civilizações, que procuravam estabelecer-se na região pela abundância de recursos naturais e clima favorável. Porém, 

a morfologia deltaica pode sofrer alterações dinâmicas devido a influencia dos diversos fatores naturais e 



antropológicos envolvidos, e.g., regime fluvial e sua carga sedimentar, a morfologia da bacia oceânica/lagunar, a 

influência das ondas e das marés, o clima, a ação tectônica, a variação do nível do mar, ocupação urbana, 

regularização das margens dos canais. Em alguns casos, tal dinâmica pode ocasionar em danos à população que 

reside na região por enchentes, ondas, alteração do curso fluvial e abandono/criação de canais distributários; 

portanto, a compreensão e previsão da dinâmica morfológica dos deltas vêm a contribuir na execução de medidas 

mitigatórias contra estes males. Além disso, em termos de exploração de recursos naturais, deltas são tidos como os 

ambientes de sedimentação clástica mais importantes com respeito à potencialidade de reservas de carvão, petróleo e 

gás natural (Leeder, 1999), além de gerarem importantes reservas de metais pesados.  

Modelos teóricos (Bates, 1953 apud Leeder, 1999; Fagherazzi e Overeem, 2007) tem sido utilizados para a 

simulação dinâmica do processo de formação deltas, mediante simulação computacional, com base nos processos 

físicos de natureza geológica. O uso de redes neurais artificiais (R.N.A.) em sistemas deltaicos foi realizado por 

Bastidas et al. (2008) para a identificação de sistemas deltaicos dominados por rios a partir de 26 parâmetros 

petrológicos, físicos e paleontológicos. A rede utilizada no estudo, do tipo progressiva de múltiplas camadas, foi bem 

sucedida para a simulação de dados descritivos de sistemas reais.  

Apesar de redes neurais não terem sido aplicadas para a previsão do comportamento dinâmico da distribuição de 

sedimentos em sistemas deltaicos, outros trabalhos (e.g., Nagy et al., 2002; Dogan et al., 2007) utilizaram com 

sucesso o mesmo tipo de redes neurais para a previsão do transporte sedimentar fluvial. O tipo de abordagem 

correspondeu à aproximação de relações, no caso o modelamento das relações existentes entre as características 

fluviais e o transporte sedimentar. As redes foram calibradas com uma amostra de dados conhecida (medidas em 

campo, no caso de Nagy et al., 2002; modeladas em laboratório, no caso de Dogan et al., 2007) e validadas com 

outra amostra de dados. Tal abordagem reduz o processo dinâmico do transporte de sedimentos num rio a uma 

função discreta entrada-saída. No caso da distribuição de sedimentos no sistema deltaico, porém, a mesma 

abordagem não pode ser utilizada pela sua dinamicidade já que a situação presente do sistema influencia na sua 

resposta. Ou seja, se o delta é submetido a um mesmo estímulo ele poderá responder diferentemente conforme a 

situação presente. Uma das formas mais robusta de investigar a simulação de um sistema dinâmico deste tipo, que 

pode ser altamente não linear, é a conjugação do uso das condições presentes como variáveis de estado em um 

modelo de redes neurais progressivas, uma técnica que permite a simulação da evolução dos mecanismos físicos 

subsistentes do processo. Esta técnica é a adaptabilidade contínua dos parâmetros (pesos sinápticos) das redes 

neurais. O banco de dados utilizado foi obtido através da análise de experimentos em escala reduzida de um sistema 

deltaico simplificado. 

 

2. SIMULAÇÕES FÍSICAS 

 

As simulações correspondem à primeira fase de um projeto de pesquisa desenvolvido no laboratório do Núcleo 

de Estudos de Correntes de Densidade (NECOD), o qual busca compreender e prever o transporte e distribuição de 

sedimentos em sistemas deltaicos para o sistema marinho profundo. Nesta fase de ensaios, foi modelado um sistema 

deltaico submetido a um cenário simplificado, i.e., sem a influência de processos alocíclicos (e.g., variação do nível 

base, ação tectônica). Mas, somente os processos autocíclicos (e.g., configuração fluvial, características 

sedimentares) foram responsáveis pela distribuição sedimentar e geométrica do delta. 

O modelo físico utilizado para as simulações corresponde a um tanque em forma de “T” composto por um canal 

confinado de 0.90 m de largura e 5.00 m de comprimento, o qual deságua em uma bacia com largura de 4.00 m e 

comprimento de 5.00 m. O canal possui uma declividade de 1.5°, já a bacia tem uma declividade variável de 4° nos 

primeiros 3.00 m, terminando em 0.5° após passar por uma região de transição. 

O fluxo de sedimentos foi composto por uma mistura de água e carvão mineral (densidade de 1.19) com 

diâmetro médio de 110µm. Uma concentração de sedimentos de 10% em vol. e uma vazão de 5 l/min foram 

mantidas constantes durante todos os ensaios. O nível base foi mantido constante durante a maior parte dos 

experimentos, com exceção do período inicial (≈30 min) de cada ensaio, em que o nível base foi elevado, com o 

objetivo de evitar uma excessiva erosão do substrato nos primeiros minutos de ensaio. 

Ao total, foram simulados quatro ensaios consecutivos, totalizando 18 horas de simulação, nos quais o sistema 

deltaico foi alimentado com aproximadamente 7000 litros de mistura. Entre cada ensaio, o modelo foi esvaziado 

lentamente e, depois de realizada a medição da morfologia do fundo, cheio novamente. 

 

3. COLETA DOS DADOS 

 

A evolução do sistema deltaico foi registrada através de uma seqüência de imagens aéreas do modelo físico (Fig. 

1), com frequência de obtenção de 3 minutos. A partir destas imagens, foi mapeada a evolução temporal dos canais 

fluviais ativos do delta, i.e., dos canais localizados na planície de inundação onde há fluxo fluvial. Os canais ativos 

foram mapeados, segundo a divisão do delta, em cinco regiões radiais de mesma abertura (36°): esquerda (E), centro-

esquerda (CE), centro (C), centro-direita (CD), direta (D). 



A fim de obter a evolução temporal da distribuição sedimentar do delta a partir do mapeamento dos canais 

ativos, algumas considerações foram feitas: (i) fluxo fluvial-deltaico permanente, (ii) o sedimento em suspensão 

homogeneamente distribuído e (iii) vazão fluvial-deltaica linearmente distribuída entre os canais ativos. Com isso, 

foi possível utilizar o mapeamento dos canais ativos para obter a evolução temporal da acomodação dos sedimentos 

no sistema deltaico, considerando-se as cinco regiões radiais definidas anteriormente. Para cada região radial, a cada 

intervalo de tempo, foram atribuídos valores percentuais do volume de sedimento já depositado na região em relação 

ao volume total já depositado no delta. 

O conjunto de dados obtido (proveniente dos 4 ensaios) totalizou 624 amostras, o qual foi dividido para ser 

utilizado em diferentes etapas do processamento, de modo que 64% (ensaios III e IV) e 36% (ensaios I e II) da 

amostra foram destinados para as etapas de treinamento e validação, respectivamente. O critério utilizado para a 

divisão baseou-se na variação dos parâmetros, a fim de proporcionar condições mais abrangentes para o treinamento 

da rede. Assim sendo, as amostras com maior variação dos parâmetros foram designadas para o treinamento 

preliminar. 

 

 
 

Figura 1 – Vista em planta típica, coletada a partir das simulações físicas realizadas, tendo em destaque a delimitação 

das cinco regiões radiais do delta e os canais ativos da planície de inundação. 

 

4. ESTRUTURA DA REDE NEURAL 

 

O problema proposto configura-se num chamado modelo supervisionado, i.e., tanto as variáveis de entrada 

quanto as variáveis de saída são conhecidas, neste caso o desempenho da rede neural será avaliado quanto à 

capacidade de reproduzir os dados de saída a partir dos dados de entrada conhecidos.  

Devido à complexidade do fenômeno a ser modelado, optou-se por criar uma rede neural Progressiva de 

Múltiplas Camadas (Rumelhart e McClelland, 1986), a qual vem sendo utilizada com sucesso para modelagem de 

casos complexos. Pode-se atribuir o bom desempenho deste tipo de rede (Haykin, 2001) a três características 

intrínsecas: (i) uso de funções de ativação não lineares (no caso, do tipo sigmóide); (ii) estrutura neural com camada 

de neurônios ocultos e (iii) alto grau de conectividade entre os elementos da rede. A principal desvantagem das redes 

neurais é a sua complexidade interna (não linearidade e alta conectividade), a qual torna muito difícil sua análise e 

interpretação teórica. 

A rede neural foi estruturada (Fig. 2) da seguinte maneira: (i) 10 variáveis de entrada; (ii) 10 variáveis de saída; 

(iii) duas camadas de neurônios, sendo uma delas oculta. Os dados de entrada e saída caracterizam, nas cinco regiões 

axiais pré-definidas, os aspectos do sistema fluvial-deltaico: o número de canais ativos e a distribuição volumétrica 

percentual. Os dados de saída correspondem à condição futura em relação aos dados de entrada, ou seja, estão 

adiantados temporalmente. Foram feitas simulações com diversas configurações do número de neurônios ocultos, 

para verificar a rede com melhor capacidade de prever o comportamento do sistema fluvial-deltaico. 

Devido ao fato de que a magnitude dos parâmetros afeta o processo de treinamento da rede, todos os valores 

associados ao número de canais ativos na planície de inundação foram escalonados para um intervalo entre 0 e 1, e 

os valores percentuais referentes à distribuição sedimentar foram divididos por 100. 

Os modelos criados utilizaram dois tipos de funções de ativação sigmoidais: (i) Unisig (unipolar): com limites de 

saída de 0 a +1 e (ii) Bipsig (bipolar): com limites de saída de -1 a +1. Ao total, foram criados 52 modelos, os quais 

podem ser divididos em dois grupos principais: grupo Uni_Bip e grupo Bip_Uni. O primeiro grupo utilizou a função 

de ativação Unisig na primeira camada e Bipsig na segunda camada de neurônios, já o segundo grupo foi construído 



com função Bipsig e Unisig na primeira e segunda camadas, respectivamente. Além disso, outro parâmetro variado 

nos modelos é a quantidade de neurônios na camada oculta, sendo que em cada grupo foram criados modelos com 

desde 1 em progressão até 26 neurônios ocultos, totalizando 52 modelos. Ao variar o número de neurônios ocultos, 

modifica-se a capacidade da rede neural em resolver problemas complexos. 

 

 

 
 

Figura 2 – Estrutura da rede neural Progressiva de Múltiplas Camadas (MLP) com uma camada de neurônios ocultos 

variáveis (n) e uma camada de neurônios de saída. Sendo que a camada de saída busca prever a condição futura 

(t=i+1) do sistema fluvial-deltaico a partir da condição atual (t=i). 

 

4. TREINAMENTO E VALIDAÇÃO DA R.N.A. 

 

A fim de buscar compreender e avaliar o transporte e acumulação de sedimentos no sistema natural deltaico, a 

qual é dependente da disponibilidade do volume de acomodação, utilizou-se um algoritmo adaptativo cujo ganho em 

relação à alternativa estática corresponde à dinamicidade do sistema. 

No modo de treinamento em batelada, os dados de entrada (Fig. 3) são submetidos, num mesmo passo, ao 

algoritmo de treinamento retropropagativo, resultando em um ajuste que pode ser repetido diversas vezes, até que a 

rede possa ser considerada treinada, o que ocorrerá quando for capaz de apresentar respostas aproximadas, mesmo 

para amostras que não fazem parte do treinamento. 

Já o treinamento no modo sequencial é realizado com cada ponto amostral, individualmente, sendo submetido ao 

algoritmo retropropagativo, uma única vez, sendo seguido do próximo ponto amostral, em uma sequência que pode 

ser temporal ou aleatória. Kosko (1992) propõe que o treinamento seja repetido diversas vezes, com fluxo aleatório 

da sequência, a cada execução, constituindo um treinamento estocástico. 

Neste trabalho, utiliza-se um algoritmo (Pedrollo, 2008) que, a partir de um treinamento em batelada, prévio, de 

“aquecimento”, com parte dos registros de dados, realiza o treinamento sequencial em tempo de operação. Na 

operação da rede, com este algoritmo, portanto, a cada nova informação das variáveis previstas, estas são 

confrontadas com as previsões, feitas no passo anterior, e os erros contribuem para o ajuste, sequencial, antes da 

previsão seguinte. Esta forma de operação é apropriada para previsão e controle de sistemas dinâmicos não lineares, 

tendo sido aplicada por Fantin-Cruz et al. (2010), para controle ambiental.  

Portanto, ao realizar o treinamento da rede, retropropagando o erro obtido na etapa de validação, o algoritmo 

busca incorporar o aspecto dinâmico da distribuição do volume deposicional no delta, ou seja, o sedimento que vai se 

depositar no volume deltaico depende do espaço disponível existente e, também, da declividade resultante. 

 

 

5. RESULTADOS 

 



5.1 Treinamento 

 

Parte do conjunto de dados, 395 amostras correspondentes aos ensaios III e IV, foi utilizada para o treinamento 

dos 52 modelos criados. Com o objetivo de avaliar a influência do processo de treinamento no desempenho das 

redes, todos os modelos foram treinados por 50,000, 100,000 e 150,000 ciclos. Portanto, ao final, 156 modelos foram 

gerados. 

Espera-se que a ocorrência de excesso de ajustamento, que pode resultar de treinamento excessivo, possa ser 

detectada, pela comparação dos resultados das diferentes alternativas de quantidade de ciclos com a amostragem de 

validação. 

 

 
 

Figura 3 – Diagrama esquemático comparativo entre os dois algoritmos utilizados para validação da rede. Tendo 

como dados de entrada (I), dados de saída (O), dados previstos (P), erros de previsão (E), número de padrões (a), 

número de amostras (m) e turnos de processamento (t). 

 

5.2 Validação 

 

Outra parte do conjunto de dados, 229 amostras correspondentes aos ensaios I e II, foi submetida aos 156 

modelos gerados na fase de treinamento. Nesta etapa os modelos foram validados utilizando os dois diferentes 

processos de validação: o modelo fixo (modo de operação tradicional em batelada) e o modelo adaptativo (a partir do 

algoritmo de Pedrollo, 2008).  

O comportamento dos modelos foi avaliado utilizando a raiz do erro quadrático médio (REMQ), parâmetro que 

exprime a capacidade de previsão do modelo, o qual é dado por: 
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∑ (  ̃    )

  
    (1) 

 

onde   ̃ é o parâmetro previsto,   é o parâmetro ocorrido e n  é o número total da amostra. 

O comportamento do modelo adaptativo pode ser analisado separadamente quanto à previsão dos volumes de 

deposição (Fig. 4A) e dos canais ativos (Fig. 4B). De maneira geral, a previsão dos volumes de deposição (Fig. 4A) 

apresentaram menores erros do que o número de canais ativos (Fig. 4A) e, ainda, pode-se perceber claramente a 

ocorrência de superajustamento a partir das redes com mais de 12 neurônios ocultos, nas quais ocorre um aumento 

do erro de previsão. Já a previsão dos canais ativos (Fig. 4B) não apresenta um limite claro de superajustamento, mas 

nota-se um aumento do erro com o aumento do número de neurônios ocultos e, ainda, os modelos Uni_Bip 

realizaram uma melhor previsão do que os modelos Bip_Uni. 



O desempenho do modelo adaptativo (usando o algoritmo de Pedrollo, 2008) em relação modelo fixo foi 

avaliado pelo ganho relativo das raízes dos erros médios quadráticos (REMQ), dado por 

(                  )         ⁄ .  

De uma maneira geral, os modelos adaptativos obtiveram melhores desempenhos do que os modelos fixos, tanto 

na predição da distribuição do volume deposicional (Fig. 5A) quanto dos canais ativos (Fig. 5B). Além disso, o uso 

do algoritmo adaptativo pelos modelos Uni_Bip resultou em uma melhoria mais significativa no desempenho dos 

modelos do que nos modelos Bip_Uni.  
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Figura 4 – Erro REMQ do modelo adaptativo, correspondentes à (A) distribuição do volume de deposição e (B) aos 

canais ativos. 

 

  

Figura 5 – Ganho relativo do modelo adaptativo em relação ao modelo fixo, correspondentes à (A) distribuição do 

volume de deposição e (B) aos canais ativos. 

 

Ao considerar o erro REMQ total (Fig. 6) de toda a rede, ou seja, tanto da previsão dos canais ativos quanto da 

distribuição do volume de deposição, pode-se perceber que os modelos Uni_Bip tiveram um melhor desempenho do 

que os modelos Bip_Uni. Além disso, de uma maneira geral, ao aumentar o número de neurônios ocultos na rede, 

também se aumentam os erros de previsão, resultado do superajustamento da rede. A melhor performance (REMQ = 

0.3026) foi obtida pelo modelo do tipo Uni_Bip com 12 neurônios ocultos e treinado por 100,000 ciclos. 

Uma análise detalhada (Fig. 7) do modelo de melhor desempenho – modelo adaptativo Uni_Bip com 12 

neurônios ocultos e treinado por 100,000 ciclos - revela como se dá o processo de aprendizagem através da evolução 

temporal do erro de previsão absoluto. O uso do algoritmo adaptativo (Pedrollo, 2008) e do algoritmo original foi 

comparado separadamente entre a previsão do número de canais ativos e da distribuição do volume de deposição. 

Pode-se atestar um comportamento distinto entre o modelo adaptativo e o modelo fixo, sendo que o primeiro possui 

mudanças graduais do erro absoluto enquanto que o outro apresenta valores constantes para a mesma série de dados 

analisada. Nos dois modelos, de uma maneira geral, a forma da função de erro é semelhante à forma da função dos 

dados de entrada, porém, no caso do modelo adaptativo, ao longo do processo de validação/treinamento a função de 



erro tende a aproximar-se de zero. Este aspecto do modelo adaptativo é ainda mais saliente nas sequências de 

amostras com valores constantes, período em que a rede prevê o resultado com maior eficácia. Além disso, pode-se 

notar que nas sequências de dados em que há grande variação dos parâmetros, ambos os modelos apresentaram erros 

semelhantes, ou seja, o uso do modelo adaptativo não ajudou na previsão dos resultados. Porém, tomando uma série 

posterior a uma grande variação dos parâmetros (~140-150), os erros gerados pelo modelo adaptativo foram 

significativamente menores do que os do modelo fixo. Dado que a série analisada apresenta valores praticamente 

constantes, o uso do algoritmo adaptativo pôde prever com melhor eficácia a resposta do modelo em comparação ao 

modelo fixo. 
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Figura 6 – Erro REMQ do modelo adaptativo, considerando tanto a previsão dos canais ativos quanto a distribuição 

dos volumes de deposição. 

 

 
 

Figura 7 – Análise detalhada do modelo de melhor desempenho: modelo adaptativo Uni_Bip com 12 neurônios 

ocultos e treinado por 100.000 ciclos. (A-B) Dados de entrada do modelo nas dadas regiões radiais: número de 

canais ativos (A) e distribuição do volume de deposição (B). (C-F) Erro absoluto dos modelos fixo (C-D) e 

adaptativo (E-F). 



 

6. CONCLUSÕES 

 

As redes neurais do tipo retropropagativa de múltiplas camadas (MLP) apresentaram diferentes comportamentos, 

segundo o erro REMQ, conforme suas características internas (i.e., número de neurônios ocultos e tipo de funções de 

ativação) e o processo de treinamento submetido (i.e., número de ciclos de treinamento da rede). Além disso, a 

modelagem da dinamicidade do sistema deltaico através do uso do algoritmo adaptativo (Pedrollo, 2008) melhorou o 

desempenho das redes (em torno de 30-40%) em praticamente todos os casos simulados. Sendo que as redes do tipo 

Uni_Bip foram mais suscetíveis ao uso do algoritmo adaptativo, melhorando seu desempenho, ao contrário das redes 

do tipo Bip_Uni, as quais apresentaram melhoras não significativas no seu desempenho. 

As redes do tipo Uni_Bip apresentaram o melhor desempenho na previsão do número de canais ativos em relação 

as redes Bip_Uni, sendo que a rede Uni_Bip com 12 neurônios e treinada por 100,000 ciclos foi a que apresentou o 

melhor resultado.  

O aumento do número de neurônios ocultos, geralmente associado à melhora da capacidade de previsão da rede, 

não resultou em melhora gradual no desempenho de previsão da rede. Pelo contrário, a partir das redes com 12 

neurônios ocultos, houve uma piora no desempenho em relação às redes com menor número de neurônios, avaliado a 

partir do erro r.m.s. total. Tal aspecto reflete a ocorrência do superajustamento da rede, devido ao número excessivo 

de ciclos de treinamento. 

Os resultados apresentados consideram importantes simplificações quanto ao escoamento nos canais 

distributários: (i) fluxo fluvial-deltaico permanente, (ii) o sedimento em suspensão homogeneamente distribuído e 

(iii) vazão fluvial-deltaica linearmente distribuída entre os canais ativos. Apesar dos satisfatórios resultados obtidos, 

os erros de previsão do número de canais ativos revelam que a dinâmica envolvida neste processo é mais complexa 

do que a abordagem adotada, demandando modelos mais complexos, e.g. os quais distribuam a vazão nos canais 

segundo sua largura. Por outro lado, as considerações quanto ao escoamento subaéreo parecem não afetar a previsão 

da distribuição dos volumes de acumulação, os quais foram previstos com melhor desempenho. De fato, a rede 

simplificada não correlaciona a dinâmica dos canais ativos com a deposição nas regiões deltaicas, sendo 

recomendado a trabalhos futuros a construção de uma nova rede, na qual os volumes de acumulação sejam resultado 

da precedente previsão da distribuição dos canais ativos e sua respectiva distribuição dos sedimentos no delta. 

Apesar de modelarem um sistema dinâmico, as simulações físicas realizadas foram bastante simplificadas em 

relação à dinâmica natural de tais sistemas, uma vez que não houve influência de fatores importantes, e.g., variação 

do nível base, ondas, maré, clima. Porém, a rede permitiu prever a distribuição dos volumes de acumulação com bom 

desempenho, parâmetro de grande importância para indústria de exploração de recursos naturais. 

Novos experimentos deste mesmo projeto de pesquisa estão sendo realizados, os quais incorporam a variação de 

outros fatores influentes na geração e criação de sistemas deltaicos. Portando, espera-se poder conduzir nova 

pesquisa com o uso de redes neurais utilizando os dados destes experimentos, desafiando o uso destes tipos de 

modelos na modelagem de sistemas dinâmicos naturais.  
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