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Resumen

Este trabajo está dirigido: i) a aplicar el análisis de redes neurales a los datos del suelo en áreas adya-
centes de los depósitos de basuras; y ii) a evaluar los elementos químicos en suelo de esta misma 
área, con la especie arborea brasileña de la sabana. Concluimos que el análisis de redes neurales 
demostró una herramienta sa! sfactoria; y los elementos químicos tenían relación directa entre la 
planta-suelo cerca de los depósitos de basuras. 
Palabras-claves: depósitos de basuras, sabana brasileña, redes neurales.

Abstract

This work aimed: i) to apply the network neural analysis of soil data in adjacent landfi ll areas; and 
ii) to evaluate chemical elements in soil, this same area, with the Brazilian savannah wood species. 
We concluded that the network neural analysis to soil data showed a sa! sfactory tool; and chemical 
elements had direct rela! on between plant and soil values nearby sanitary landfi ll. 
Keywords: landfi ll areas, Brazilian savannah, network neural.
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Introdução
 

A 
crescente produção de lixo e seus depósitos tor-

naram-se um problema social, de saúde pública e 

principalmente ambiental para as grandes cidades 

mundiais.  Este crescimento está diretamente associado 

ao crescimento populacional e ao excessivo consumo de 

produtos manufaturados, resultante do modelo de desen-

volvimento industrial que está em curso (Longden et al., 

2007). 

Park et al. (2007) observaram que ao passar dos anos 

em regiões adjacentes a aterros sanitários, se produziu 

uma mudança na estrutura + sica e química do solo, fenô-

meno também constatado por Santana e Imaña-Encinas 

(2004). Estes mesmo autores notaram que estas altera-

ções no solo infl uenciavam a vegetação na! va adjacentes 

a estes depósitos (Santana e Imaña-Encinas, 2005; Santa-

na et al., 2005 ).

Os efeitos da deposição de nutrientes, par! cularmen-

te do nitrogênio e fósforo, conforme observado por Co-

radin et al. (2002) e Bustamante et al. (2006) causaram 

mudanças na abundância rela! va de grupos funcionais de 

plantas, em par! cular de árvores e gramíneas, estudos re-

alizados em ambientes de savanas. 

Roon (2007) em seu estudo observou que as plantas 

são bioacumuladoras, pois acompanham a mudança dos 

elementos químicos em seus substratos, e acumulam não 

só os nutrientes, mas também metais pesados nos tecidos 

vegetais. 

Análises das mudanças espaciais dos elementos quími-

cos no solo para futura predição na interferência na ve-

getação ganharam novas ferramentas, que estão sendo 

u! lizadas para modelar os substratos que estão inseridos 

nos habitats vegetais. 

Uma dessa ferramenta é a Redes Neurais Ar! fi ciais 

(RNAs) que foram desenvolvidas com base no funciona-

mento de redes de neurônios reais. Apesar de procedi-

mentos de RNAs terem sido aplicados em engenharia e 

para modelar o funcionamento de mecanismos em biolo-

gia animal (Lau et al. 2002), pouco foi feito para ciências 

vegetais até o momento (Souza e Buckeridge, 2004). Uma 

RNA é um programa de computador que aprende a pre-

ver o resultado de uma combinação de variáveis com base 

em variações passadas destas variáveis (Hü*  e Lü* ge, 

2002). Uma explicação simplifi cada do funcionamento de 
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uma RNA seria que esta dá pesos diferentes às variáveis e 

através da valorização ou não de sua contribuição para um 

determinado resultado. Combinações que apresentam os 

menores erros entre os resultados previstos e os reais são 

man! das (Hü*  e Lü* ge, 2002). 

Os obje! vos deste trabalho foram: i) aplicar a análise 

de redes neurais para os dados de solo em áreas adja-

centes a aterros sanitários; e ii) relacionar os valores dos 

elementos químicos presentes no solo, nesta mesma área, 

com as espécies arbóreas da savana brasileira.

 

Materiais e Métodos

Duas áreas foram escolhidas para este estudo por pos-

suírem signifi ca! vas extensões cobertas com vegetação 

de cerrado na! vo (Santana e Imaña-Encinas, 2004): i) ad-

jacentes ao Aterro Sanitário de Goiânia (16°39’09.77”S e 

49°23’37.08”W SAD 69), na Chácara São Joaquim (Km 3,5 

Goiânia - Trindade); outra área para amostragem controle 

na área do Campus II da Universidade Católica de Goiás 

(16°37’48.29”S e 49°12’46.48”W SAD 69).

As áreas escolhidas fi cam próximas a cidade de Goi-

ânia/GO no Centro-Oeste Brasileiro com o clima Cwa de 

acordo com a classifi cação de Köppen.  Os solos nesta re-

gião são classifi cados de Oxisols e En! sols (USDA, 1999). 

A al! tude média das áreas é 800m, com pluviosidade e 

temperatura anual de 1440 mm e 22°C, respec! vamente.

Ao redor do aterro, na área de vegetação na! va, foram 

estabelecidas três parcelas de 25x500 m de comprimento, 

denominadas de parcelas de estudo, que foram divididas 

em 10 sub-parcelas de 25x50m para coleta dos dados de 

vegetação e de solo. 

Dentro de cada sub-parcela foram estabelecidos dois 

pontos de amostragem para o solo, onde foram coletados 

aproximadamente 500 g a uma profundidade de 20 cm, 

conforme metodologia seguida por Mooney (2006). 

Indivíduos arbóreos de oito espécies foram escolhi-

dos para análise foliar dentro das parcelas estabelecidas 

por terem freqüência em todas as subparcelas do ater-

ro estudado e maiores IVI entres as espécies levantadas 

por Santana e Imana-Encinas (2004 e 2005) em estudos 

realizados anteriormente nestas parcelas. As espécies fo-

ram: Miconia albicans (Sw.) Triana (MELASTOMATACEAE); 

Stryphnodendron adstringens (Mart.) Coville (Mimosoide-

ae); Guapira noxia (Ne* o) Lundell (NYCTAGINACEAE); Kiel-

meyera coriacea (Spreng.) Mart. (GUTTIFERAE); Aliber# a 

macrophylla Schum. (RUBIACEAE); Rudgea viburnoides 

(Cham.) Benth. (RUBIACEAE); Piptocarpha rotundifolia 

(Less.) Baker (ASTERACEAE); e Qualea grandifl ora Mart. 

(VOCHYSIACEAE). 

Destes de espécie foram tomadas cinco indivíduos e de 

cada cinco folhas aleatórias para análise foliar, segundo 

método descrito por Lilienfein et al. (2001).

Em estudos pilotos (Santana e Imana-Encinas, 2004 

e 2005) foram analisadas 15 variáveis químicas (N, P, K, 

Ca, Mg, Al, Fe, Hg, Cu, Pb, Cd, Mn, Zn, Cr e Cu) quando a 

presença no solo e no tecido foliar. Destas variáveis oito 

foram selecionadas; primeiro pela alta signifi cância em es-

ta# s! ca na relação do solo com análises foliares (R2>0,5 

e p<0,05) em testes pilotos e segundo pela importância 

na ecofi siologia dos nutrientes: N, P, K e Ca nas espécies 

arbóreas de savana (Lilienfein et al., 2001; Bustamante et 

al., 2006); e pela bioacumulação de alguns metais pesados 

pelas espécies savânicas que afetam diretamente a saúde 

humana: Hg; Cu; Cr e Pb (Nascimento et al., 2004; Pires et 

al., 2003; Marsola et al.,  2005; Oliveira et al., 2003).

 As análises químicas de solo e foliar seguiram o mé-

todo de Lilienfein et al. (2001).  Todas as amostras foram 

secadas a 40ºC e peneiradas (<2mm). A concentração 

de N total (%) fora determinada com um analisador CNS 

(Elementar Vario EL, Analysensysteme, D-63542 Hanau, 

Germany). A par! r da dissolução em HNO
3
 e HClO

4
,
 
as 

concentrações de Ca e K foram determinadas por um es-

pectrômetro (Varian SpectrAA 400, Varian Australia Pty 

Ltd, Mulgrave, Victoria 3170, Australia); P  por um espec-

troscópio (ICP-AES, GBC Intrega XMP, GBC Scien! fi c Equip-

ment Pty Ltd, Danddenong, Victoria 3175, Australia).  Para 

os metais Cu, Pb, Cr e Hg  foram u! lizados espectrômetro 

de emissão atômica com fonte de plasma (ICP/AES), marca 

SPECTRO, modelo SPECTROFLAME FVM03. 

O Modelo de redes neurais foi u! lizado para predizer 

pesos de contaminação gerados pelos elementos quí-

micos abalizados, através do programa Stu* gart Neural 

Network Simulator (SNSS) (Hü*  e Lü* ge, 2002).  As vari-

áveis con# nuas foram re-escaladas para se adaptarem ao 

intervalo (-1, 1) da função de a! vação escolhida para cada 

neurônio. A peso determinado (SNNS R2) foi ob! do da se-

guinte forma (Eq. 1 - Hü*  e Lü* ge, 2002):
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Sendo x  a média aritmé! ca da variável de controle e 

x
r 
variável real no conjunto considerado. As variáveis dico-

tômicas foram codifi cadas entre -1 e 1. Para o treinamento 

da rede, u! lizamos o algoritmo de retropropagação (back-

propaga! on). Aqui, considerou-se tal parâmetro de conta-

minação igual a ±0,4 (Hü*  e Lü* ge, 2002).

Ajustes não lineares (logarítmica, polinomial, exponen-

cial e sigmoidal) e lineares foram realizados para deter-

minação do melhor ajuste indicados através da fórmula, 

valores do nível de signifi cância (p) e o coefi ciente de de-

terminação (R2), primeiro entre os pesos de contaminação 

pela distância nas parcelas estudadas (de 0 a 500m) e, se-

gundo, entre os valores médios dos elementos químicos 

presentes nas oito espécies analisadas a cada sub-parcela 

de 100m pelos valores médios dos mesmos elementos 

químicos analisados no solo. 

Teste F de média foi calculado para se obter o a diferen-

ça signifi ca! va, o valor nível de signifi cância (p) e o erro do 

teste (Erro) entre a relação dos elementos químicos pre-

sentes no solo e na vegetação, nas áreas de estudo: o ater-

ro, o controle e a literatura. Estas análises foram realizadas 

no programa Stas! s! ca 5.0. 

Resultados e Discussão

A aplicação da análise de redes neurais para os dados 

de solo em áreas adjacentes ao aterro sanitário estudado 

mostrou visivelmente a contaminação que o depósito de 

resíduos sólidos traz ao solo nas parcelas amostradas.

Na fi gura 1, pode-se observar que nas áreas próximas 

ao aterro os valores gerados pelo programa SNNS, apre-

sentou os maiores resultados (0,9 a 0,7), principalmente 

nas distâncias de 0 a 100m das três parcelas.

Ao aumentar a distância de amostragem, a par! r de 

200m, os valores do peso de contaminação vão diminuin-

do; de 0,5 para 0,3; até chegar a sua estabilização (0,2). 

No ajuste entre os pesos de contaminação e a distância 

das parcelas (Figura 2) se observa o que foi descrito ante-

riormente, tendo os maiores pesos de contaminação até 

200m da parcela e posteriormente, uma estabilização da 

curva.

Em estudos realizados na Florestal Boreal (Heikkonen e 

Varjo, 2004) e em ambientes fl orestais globais como sava-

na (Morsey, 2003), trouxeram pesos de contaminação de 

áreas degradadas adjacentes a vegetações no valor de 0,8 

a 1, valores que corroboram com este trabalho.

Openshall (1993) em estudos sobre poluição do solo, 

também estabeleceu pesos de contaminação em relação 

à espacialidade do agente poluidor, e achou valores pró-

ximos de 1 de contaminação em comparação a sua área 

controle próximos ao agente e 0,5 em uma distância de 

até 1km, da área diretamente contaminada. 

 Este autor também descreveu que os melhores 

ajustes que poderiam explicar a relação distância com os 

pesos de contaminação seriam a não linear, pois observou 

que há a par! r de certa distância a estabilização da cur-

va. Neste estudo o ajuste (Figura 2) gerado pelo programa 

Sta! s! ca que apresentou maior coefi ciente de determi-

nação para este dados foi a Polinomial de ordem cinco
-13 10 07 05y = 4 5 5 4 2 3 3 2 0,0022 1,0667x x x x

− − −⋅ − ⋅ + ⋅ − ⋅ − + , 

tendo R2 = 0,96; Erro do ajuste = 0,102 e p<0,001, dentre 

os testados.

Figura 1: Pesos de contaminação gerados pelo programa SNNS nas três 

parcelas estudadas ao redor do aterro sanitário de Goiânia.
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Os ajustes mais signifi ca! vos para as relações são das 

presenças dos elementos químicos na folha e no solo fo-

ram os ajustes lineares, representados na tabela 1. 

Os valores dos elementos químicos tanto para os pre-

sentes no solo (Tabela 1), quanto para os do tecido foliar 

(Tabela 2) estudados até 300m de distância do aterro 

sempre apareceram maiores do que os do controle e de 

trabalhos desenvolvidos em áreas de savana (Tabela 1), 

mostrando o processo de eutrofi zação e contaminação do 

solo em áreas próximas a aterro. 

Tabela 1: Comparação dos valores dos elementos químicos do solo 

nas parcelas estudadas no aterro, no controle e dados presentes na 

literatura.

Elementos Neste estudo
Literatura Fonte

Químicos Aterro Controle

Nt (%) 0,750a, b 0,680a 0,550b Lima et al. 
(2006) 

P (mg/100g) 8,700 a, b 2,000 a 7,000 b Mesquita et 

al. (2004) 

K (mg/100g) 14,500 a, b 4,960 a 7,780 b Haridasan 
(2000) 

Ca (mmolc/Kg) 13,870 a, b 8,540 a 2,500 b Lilienfein et 

al. (2001)

Pb (mg/L) 0,400 a, b 0,310 a 0,121 b Nascimento 
et al. (2004)

Cr (mg/L) 0,150 a, b 0,070 a 0,065 b Pires et al. 
(2003)

Cu (mg/L) 0,490 a, b 0,320 a 0,289 b Marsola et 

al. (2005)

Hg (mg/L) 0,009 a, b 0,004 a 0,001 b Oliveira et 

al. (2003)

a = diferença signifi ca# va no teste de média entre aterro e controle e b 

=diferença signifi ca# va entre aterro e a literatura.

Tabela 2: Comparação dos valores dos elementos químicos do tecido 

foliar nas parcelas estudadas no aterro, no controle e dados presentes 

na literatura.

Elementos Neste estudo
Literatura Fonte

Químicos Aterro Controle

Nt (%) 0,270 a, b 0,090 a 0,100 b Haridasa e Araújo (2005)

P (mg/100g) 0,190 a, b 0,080 a 0,050 b Haridasa e Araújo (2005)

K (mg/100g) 0,410 a, b 0,280 a 0,200 b Haridasa e Araújo (2005)

Ca (mmolc/Kg) 1,250 a, b 0,700 a 0,219 b Haridasa e Araújo (2005)

Pb (mg/L) 0,086 a, b 0,050 a 0,050 b Segura-Muñoz (2002)

Cr (mg/L) 0,033 a, b 0,010 a 0,012 b Segura-Muñoz (2002)

Cu (mg/L) 0,290 a, b 0,110 a 0,150 b Segura-Muñoz (2002)

Hg (mg/L) 0,003 a, b 0,001 a 0,010 b Segura-Muñoz (2002)

a = diferença signifi ca# va no teste de média entre aterro e controle e b 

=diferença signifi ca# va entre aterro e a literatura.

As fi guras 3 e 4 mostram as diferenças da dispersão 

destas relações entre a área estudada e o controle e mos-

tra uma diferença signifi ca! vas em todos os elementos 

estudados.  Tanto para os nutrientes quanto para os me-

tais pesados, as espécies analisadas situadas entre as dis-

tâncias de 300 a 500m são apresentaram maiores valores 

dos seus elementos para o substrato como para a planta, 

vice-versa para distâncias próximas ao aterro (0 a 100m). 

Fica evidente com esta relação que quanto maior o va-

lor do elemento químico no solo maior será sua presença 

na análise foliar. Como os maiores valores estão presentes 

em áreas mais próximas ao aterro, infere-se as espécies 

arbóreas próximas acumulam não só nutrientes mais dis-

poníveis nos substratos como também metais pesados.

A bioacumulação de elementos químicos presentes 

no solo pela vegetação foi descrito por vários trabalhos 

(Efroymson et al., 2004). O estudo de Haridasan (2000) 

mostra a preferência de algumas espécies por solos dis-

trófi cos, com altos valores de Al. Santana et al. (2005) em 

estudos adjacentes a aterros mostrou que as espécies 

arbóreas de cerrado se agrupam por elementos contami-

nantes do solo.
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Figura 3: Relação dos nutrientes nas folhas das espécies arbóreas de 

savana e no solo, na área estudada ( = de 0 a 100m;  = de 100 a 

200m;  = de 200 a 300m; = 300 a 400m;  = 400 a 500m) e na 

área controle ( ). Ajuste linear da área adjacente ao aterro 

e  da área controle.

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12

0,14

0,16

0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Pb (mg/L) en el suelo

P
b

 (
m

g
/L

) 
e
n

 l
a
 h

o
ja

0

0,005

0,01

0,015

0,02

0,025

0,03

0,035

0,04

0,045

0,05

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Cr (mg/L) en el suelo

C
r 

(m
g

/L
) 

e
n

 l
a
 h

o
ja

0,000

0,001

0,002

0,003

0,004

0,005

0,006

0,000 0,005 0,010 0,015

Hg (μg/L) en el suelo

H
g

 (
μ

g
/L

) 
e
n

 l
a
 h

o
ja



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación cientí# ca.  39

Aplicação de redes neurais na análise de solo e a relação do solo com espécies arbóreas ...

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,20 0,30 0,40 0,50 0,60

Cu (mg/L) en el suelo

C
u

 (
m

g
/L

) 
e
n

 l
a
 h

o
ja

Figura 4: Relação dos metais pesados nas folhas das espécies arbóreas 

de savana e no solo, na área estudada ( = de 0 a 100m;  = de 100 

a 200m;  = de 200 a 300m; = 300 a 400m;  = 400 a 500m) e na 

área controle ( ). Ajuste linear da área adjacente ao aterro 

e  da área controle.

Baixos erros e altas signifi câncias nos teste de média 

mostraram a diferença signifi ca! va entre as parcelas es-

tabelecidas no aterro e a do controle (Tabela 2).  A alta 

signifi cância do coefi ciente de determinação do ajuste 

(R2>0,5) nas parcelas do aterro e baixa signifi cância para 

área controle (R2<0,5) reforça a infl uência signifi ca! va do 

aterro para a relação solo-planta.

Tabela 2: Resultado do ajuste da relação do elemento químico no 

solo e na folha das espécies arbóreas de cerrado ao redor do aterro 

sanitário estudado.

Relação 

Solo-Planta
Local Ajuste R2 p Erro

Nt (%)
Aterro y = 0,5194x - 0,1159 0,95

<0,001 0,019
Controle y = 0,0267x + 0,0792 0,29

P (mg/100g)
Aterro y = 0,0451x - 0,0677 0,87

0,014 0,113
Controle y = 0,0041x + 0,0763 0,02

K (mg/100g)
Aterro y = 0,0375x + 0,0243 0,79

<0,001 0,075
Controle y = 0,0004x + 0,2807 0,00

Ca (mmolc/

Kg)

Aterro y = 0,1942x - 1,2239 0,61
0,039 0,036

Controle y = -0,0018x + 0,0873 0,05

Pb (mg/L)
Aterro y = 0,3448x - 0,0487 0,75

0,003 0,142
Controle y = 0,0164x + 0,0607 0,06

Cr (mg/L)
Aterro y = 0,1703x + 0,0005 0,71

<0,001 0,031
Controle y = -0,2765x + 0,0363 0,31

Cu (mg/L)
Aterro y = -0,0761x + 0,2999 0,55

0,027 0,291
Controle y = -1,2546x + 0,9977 0,02

Hg (mg/L)
Aterro y = 0,3758x + 6E-05 0,80

<0,001 0,015
Controle y=0,1587x+0,0009 0,29

Conclusões

A análise de redes neurais para os dados de solo em 

áreas adjacentes a aterros sanitários mostrou uma ferra-

menta sa! sfatória através de seus gráfi cos e layout para 

predição e discussão em áreas contaminadas. 

  Existe uma relação direta entre os valores dos elemen-

tos químicos presentes no solo, com as espécies arbóreas 

da savana brasileira e a infl uência que o aterro sanitário 

na valoração destes elementos, observado pela diferença 

signifi ca! va da área controle.
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