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RESUMO

A água sendo um dos principais recursos naturais do meio ambiente se transfigura em forma potável como fator essencial para vida humana. 
Nesse cenário a qualidade da água se torna um fator importante de estudos, no qual seu objeto de pesquisa está relacionado, diretamente ou 
indiretamente, com suas características físicas, químicas e biológicas que são determinados tanto por processos naturais, na forma de 
intemperismo e erosão do solo, assim como pela ação antropogênica. Sendo assim a qualidade da água vem se edificando como uma
preocupação cada vez mais relevante, pois tem sido afetada pelo aumento da poluição dos corpos d'água e o esgotamento de seus mananciais 
por processos de origem natural e externa. Em vista disso, este estudo apresenta uma metodologia assentada em técnicas de inteligência 
computacional (IC) na classificação de ciclos hidrológicos (CH) que podem inferir na alteração dos parâmetros físico-químicos e metais da água de 
um reservatório na região Amazônica. No primeiro momento foi feito a seleção automática do modelo para escolha dos parâmetros mais 
relevantes para os classificadores computacionais da base de dados utilizada no estudo.  Em seguida as informações foram tratados e 
processados através do software WEKA (Aplicativo desenvolvido em linguagem de programação java que dispões de inúmeros algoritmos de 
inteligência computacional para classificação, agrupamento e mineração de dados). Os resultados obtidos no estudo indicam que o classificador 
K-Neareast Neighbor (KNN) apresenta uma predição mais satisfatório quando comparado a Rede Neural Artificial (RNA) treinada com o algoritmo 
backpropagation com um percentual de classificação de 90,1% de predições corretas para as amostras de validação. Este porcentual pode ser 
considerado significativo para o domínio de problema, já que existe uma grande variabilidade sazonal climática na região Amazônica que afeta os 
ciclos hidrológicos e alteram os parâmetros físico-químicos e metais da água onde se encontra as estações de coleta de amostragem.
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