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OBJETIVO
  Este trabalho tem por objetivo explorar os atributos relevantes para o 
cálculo do IQA em corpos hídricos localizados na região da serra gaúcha 
através da utilização de computação evolucionária; uma sub-área de estudos 
da Inteligência Artificial.

Este pôster foi impresso em cores claras para minimizar o  impacto ambiental pelo uso de tintas.
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PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE COMPUTAÇÃO EVOLUCIONÁRIA PARA A
ANÁLISE DE PARÂMETROS UTILIZADOS NO CÁLCULO DO ÍNDICE DE

QUALIDADE DAS ÁGUAS

Modalidade da bolsa: PROBITI-FAPERGS

Criado na década de 70 com o objetivo principal de avaliar a 
qualidade da água utilizada para consumo público, o IQA, Índice 
de Qualidade das Águas, é atualmente uma das ferramentas mais 
utilizadas para esses fins no território nacional. Calculado a partir 
de nove parâmetros, este índice considera o peso que cada um 
dos parâmetros selecionados possui para o cálculo da qualidade 
da água de um determinado corpo hídrico. Mas apesar de 
amplamente difundido, o IQA se apresenta como uma ferramenta 
parcialmente confiável pois os pesos atribuídos originalmente a 
cada um dos parâmetros não são válidos para todas as regiões 
onde se encontra o corpo hídrico a ser avaliado. Além disso, os 
parâmetros escolhidos originalmente não são suficientes para a 
avaliação da qualidade da água uma vez que nenhum deles é 
capaz de verificar a existência de determinadas substâncias que 
interferem nas propriedades organolépticas da água.

Capaz de percorrer amplos espaços de busca com custo computacional 
baixo se comparado com outras técnicas com mesmo objetivo, optou-se 
pela implementação de um algoritmo genético a fim de explorar as 
relações existentes entre os parâmetros utilizados no cálculo do IQA, 
permitindo que se avalie a influência que cada parâmetro ou grupos de 
parâmetros exercem sobre os demais e também viabilizando testes de 
inclusão de novos parâmetros ao cálculo do IQA.      

Acima vemos a fórmula do IQA    onde
    i = i-ésimo parâmetro
   n = número total de parâmetros
   q = qualidade do i-ésimo        

  parâmetro
   w =peso associado ao i-ésimo    

  parâmetro  

Fonte: http://portalpnqa.ana.gov.br

Tratando os parâmetros, os pesos e o 
resultado do índice, cada um como um 
espaço de estados contínuo, adotando 
como a área total do espaço os inervalos 
possíveis de cada parâmetro, peso e 
índice, um algoritmo genético pode 
percorrer esses espaços  buscando tanto 
os melhores como os piores parâmetros 
para um valor específico de IQA, buscar 
valores de IQA possíveis onde um ou até 
n-1 parâmetros sejam conhecidos.    

Em testes preliminares , a abordagem aqui descrita apresentou 
resultados satisfatórios. Nos testes realizados foram 
comparados pares de resultados obtidos pelo cálculo do IQA 
para um corpo hídrico hipotético; um resultado era obtido por 
uma calculadora de IQA comprovadamente funcional e o outro 
resultado era obtido pelo resultado de um algoritmo genético 
mas no algoritmo genético um dos parâmetros não era 
informado a fim de forçar o algoritmo a encontrar qual seria o 
parâmetro ideal não informado para o melhor IQA encontrado. 
Abaixo apresentamos os valores informados e os resultados 
obtidos.

    

Mesmo estando em fase de testes, o algoritmo foi capaz 
de encontrar o mesmo valor  para o  parâmetro, inicialmente 
não informado, assim como o resultado do IQA muito próximo 
do resultado apresentado pela calculadora (ver tabela 1). 
Mais validações ainda são necessárias mas os testes iniciais 
mostram que é possível utilizar as técnicas de computação 
evolucionária a fim de explorar a relação dos parâmetros e 
seus pesos associados para o cálculo do IQA.        

Interface da aplicação do algoritmo genético

Tabela 1: Parâmetros informados e 
resultados obtidos
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