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“Geralmente quando os problemas aparecem a gente está
desprevenido, né não? Errado!

É você que perdeu o controle da situação sangue bom.
Perdeu a capacidade de controlar os desafios.
Principalmente quando a gente foge das lições
que a vida coloca na nossa frente, tá ligado?

Você se acha sempre incapaz de resolver, se acovarda, morô?
O pensamento é força criadora.

O amanhã é ilusório, por que ainda não existe.
O hoje é real, é a realidade que você pode interferir.

As oportunidades de mudança estão no presente.
Não espere o futuro mudar sua vida, por que o futuro será
a consequência do presente. Parasita hoje, coitado amanhã.

Corrida hoje, vitória amanhã. Nunca se esqueça disso.
(Edi Rock, Racionais MC’s, A Vida é Desafio)





Resumo
Neste trabalho é apresentada a proposta de desenvolvimento de uma metodologia - junta-
mente com a apresentação dos resultados de sua aplicação - que utiliza uma técnica de
aprendizagem de máquina, SVM, para análise automatizada de dados de citometria de
fluxo em amostras de ambientes aquáticos, na identificação de bacterioplâncton. As amos-
tras utilizadas na execução desta metodologia foram coletadas em 19 lagos de montanhas
de elevada altitude que foram classificados manualmente no Laboratório de Limnologia
do Departamento de Oceanografia e Limnologia da UFRN. Previamente, iniciou-se com
alguns testes de configuração da função kernel e uma análise quantitativa com base no
número médio de acertos na classificação automatizada, na qual percebeu-se que a taxa
de erro de predição variou entre 1,86% e 3,35%, em média. Foram realizadas duas etapas
de desenvolvimento da metodologia proposta, onde foram criados modelos de predição
e realizados uma série de testes com as bases de dados criadas a partir das informações
disponíveis. Os resultados obtidos foram expostos a uma série de análises quantitativas
e qualitativas, inclusive utilizando PCA para entender a importância de cada variável
nos conjuntos de dados das mostras. Para uma avaliação qualitativa da metodologia
proposta, foi aplicada uma análise estatística para comparar ambas estratégias de modelos
de predição, que tem por base a classificação final apontada pelo algoritmo de Support
Vector Machine.

Palavras-chave: Citometria de Fluxo. Máquina de Vetor de Suporte. Autogating. Apren-
dizagem de máquina. Análise ambiental.





Abstract
This master tesis shows the proposal to develop a methodology - together with the
presentation of the results of its application - that uses a machine learning technique,
SVM, for automated analysis of flow cytometry data in samples of aquatic environments,
identification of bacterioplankton. The samples used in the execution of this methodology
were collected in 19 high altitude mountain lakes that were manually classified in the
Laboratory of Limnology of the Department of Oceanography and Limnology of UFRN.
Previously, it started with some tests of kernel configuration and a quantitative analysis
based on the average number of hits in the automated classification, in which it was noticed
that the prediction error rate varied between 1.86 % and 3, 35 % on average. Two stages
of development of the proposed methodology were carried out, where prediction models
were created and a series of tests were carried out with the databases created from the
available information. The results were exposed to a series of quantitative and qualitative
analyzes, including using PCA to understand the importance of each variable in the sample
data sets. For a qualitative evaluation of the proposed methodology, a statistical analysis
was applied to compare both strategies of prediction models, which is based on the final
classification indicated by the algorithm of Support Vector Machine.

Keywords: Flow Cytometry. Support Vector Machine. Enviromental Analysis. Autogating.
Machine Learning.
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1 Introdução

De acordo com Lee (2011), citometria de fluxo (CF) consiste na análise espectral
de uma ou mais amostras, que produz um conjunto de dados complexo e é amplamente
utilizada no contexto das áreas clínicas e biomédicas para análise celular (BARROSO;
ALVAREZ; VALDESPIN, 2016) e identificação e diagnóstico de doenças como leucemia,
linfomas etc. (GAJENDRA, 2016) bem como na análise do desenvolvimento clínico do
paciente (BRINKMAN et al., 2016).

Dada a complexidade das amostras, a CF é pouco utilizada para análise de ambientes
aquáticos (GASOL; MORÁN, 2015) pois, quando compara-se com o ambiente de dados
clínicos, encontra-se nas amostras ambientais uma maior dificuldade na identificação dos
dados de interesse (NEUENSCHWANDER; SALCHER; PERNTHALER, 2015). Observa-
se que Li (1997), Neuenschwander, Salcher e Pernthaler (2015), Sarmento et al. (2015),
Quiroga et al. (2016) demonstram interesse e abordagens do uso da citometria de fluxo
para o estudo de métricas ecológicas em ambientes aquáticos (rios, lagos e oceanos) e
verifica-se em Araujo e Costa (2007) a importância de monitoramento constante dessas
populações em reservatórios de água (rios, lagos, açudes etc.), principalmente em regiões
semiáridas como, por exemplo, parte do nordeste brasileiro, onde podem acontecer períodos
com vários meses sem chuva.

Em (ARAUJO; COSTA, 2007) é definido como importante o monitoramento de
populações microbianas, em ambientes aquáticos em geral, devido o "(...) importante papel
que desempenham na rede trófica planctônica"(ARAUJO; COSTA, 2007). Entende-se que
estes desempenham papel importante no ciclo do oxigênio, na fixação de nitrogênio e no
processo de nitrificação e desnitrificação dos ambientes aquáticos. Segundo (MANTI; PAPA;
BOI, 2012), pode-se identificar e classificar estes organismos com base nas características
de espalhamento do laser e da fluorescência (pigmentação), tornando-os especialmente
viáveis para análise através da citometria de fluxo.

Tradicionalmente, para analisar os dados de um citograma de fluxo, o pesquisador
geralmente utiliza um computador para gerar gráficos de dispersão e, através de um software
específico (ver exemplo na Figura 1) separa graficamente os conjuntos de pontos de interesse
tidos como sendo do padrão desejado, desenhando bordas (gates) ao redor destes, separando
da informação restante, considerada ruído. Em seguida, é gerada uma nova visualização
excluindo-se os dados de ruído (AGHAEEPOUR et al., 2013; BRINKMAN et al., 2016).

Com vistas a acelerar o processo de classificação de dados e melhorar a padronização
da análise, faz-se necessária a utilização de algoritmos computacionais que realizam de
forma automática a construção destas bordas, cabendo ao pesquisador o refinamento da
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classificação e posterior uso dos dados classificados (LEE; STOOLMAN; SCOTT, 2012;
AGHAEEPOUR et al., 2013; VERSCHOOR et al., 2015). A automatização de classificação
dos padrões e demarcação das bordas de separação entre os pontos de interesse dos
conjuntos de dados recebe o nome de autogating ou ainda análise automatizada em CF
(do inglês, automatized FC analysis).

Figura 1 – Exemplo dos passos executados para análise de dados em CF.

Nesta figura é possível observar os dados de um citograma sendo classificado a partir de
gating manual usando visualizações em gráficos de dispersão: A) com os canais que se
deseja analizar selecionados, nesse caso SSC e FL1; B) manualmente são desenhadas bordas
ao redor do grupo de interesse; C) isolando os primeiros dados, altera-se os canais de
visualização para os próximos canais de análise desejados, nesse caso os canais FL1 e FL3;
D) em seguida, inverte-se a posição de cada canal de modo a facilitar a visualização das
informações; E) desenhando-se novas bordas, desta vez reduzindo ainda mais o conjunto de
dados; F) visualização final com o grupo de interesse isolado do restante. Fonte: o autor.

Diversos algoritmos podem ser utilizados na tarefa de autogating, sendo mais
amplamente usados na literatura de referência aqueles que são baseados em técnicas de
aprendizagem computacional, como as redes neurais, por exemplo. Dentre as diversas inici-
ativas, encontramos em Manti, Papa e Boi (2012) e Aghaeepour et al. (2013) argumentos
que reforçam a escolha de uma técnica baseada em redes neurais, mais especificamente
o algoritmo comumente conhecido como máquina de vetor de suporte (SVM, do inglês,
Support Vector Machine) como uma ferramenta viável de classificação automatizada de
dados de citometria de fluxo.
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De acordo com Haykin (2001), Boddy, Wilkins e Morris (2001) e Wang (2002),
uma máquina de vetor de suporte é um dispositivo matemático linear capaz de fornecer
um bom desempenho em generalização de problemas de classificação de padrões. Isto é,
dado que o algoritmo de SVM utiliza transformações e funções de kernel para separar
pontos de interesse em classes distintas, depende de como os parâmetros destas funções
sejam ajustados e os dados dos conjuntos de treinamento fornecidos para que se tenha um
desempenho ideal.

No presente trabalho, inicialmente foram utilizados os dados referentes a um
conjunto de amostras obtidas a partir da coleta em 19 lagos de elevada altitude, distribuídos
na cadeia de montanhas da região conhecida como Pirineus, localizada na fronteira entre
a Espanha e a França. Tais amostras foram primariamente classificadas através de gating
manual, seguindo o protocolo descrito em (GASOL; MORÁN, 2015), gerando um total
de 74 citogramas, a partir das quais desenvolveu-se uma metodologia para classificação
automática das diversas populações do grupo bacterioplâncton utilizando-se a técnica de
autogating em citometria de fluxo com SVM.

Posteriormente, foram utilizadas um total de 10 amostras de ambientes aquáticos
brasileiros, sendo 6 do estado da Paraíba e 4 do Rio Grande do Norte, que foram usadas
como teste de classificação com os modelos de predição iniciais e também compuseram
um novo modelo de predição com o intuito de testar a metodologia proposta com dados
completamente distintos do estudo inicial e verificar os resultados obtidos. Por último, foram
selecionadas amostras de diversos ambientes dos mais variados locais para a construção
de um modelo de predição ainda mais diverso e robusto, o qual foi também testado e os
resultados obtidos são discutidos no Capítulo 6 desta dissertação.

Estes citogramas serviram como fonte de dados para o algoritmo utilizado no
presente trabalho sendo, por isso, aqui denominados bases de dados (DB, do inglês,
database).

1.1 Objetivo geral

Pretendemos com este trabalho propor uma abordagem baseada em aprendizagem
de máquina que se aplique na automatização do processo de classificação de padrões
presentes em dados de citometria de fluxo, com o objetivo de fazer a separação dos pontos
de interesse para as análises realizadas pelos pesquisadores e demonstrar um estudo de
caso usando a técnica de aprendizagem computacional denominada SVM.

Nosso objetivo é desenvolver uma metodologia assistida por software que a) realize
a classificação automática de dados de análise por CF, executando a separação de dados
de interesse do analista e b) facilitar a produção de gráficos de dispersão a partir de dados
resultantes desta classificação extraídos de citogramas de amostras que contenham uma
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maior presença de ruído, isto é, onde o ambiente e, consequentemente, os dados a serem
analisados são significativamente complexos.

1.2 Objetivos específicos

• Construir uma metodologia capaz de fornecer, de maneira automatizada, informações
mais significativas de forma rápida e precisa de citogramas de ambientes aquáticos;

• Realizar a modelagem de classificadores autoajustáveis de bacterioplâncton baseados
em máquinas de vetor de suporte;

• Desenvolver um processo computacional apto a realizar a separação automática e
precisa de grupos de bacterioplâncton;

• Aplicar uma abordagem multidisciplinar em parceria com grupos de pesquisa distintos
que tem interesse em colaborar neste trabalho.

1.3 Organização desta dissertação
Esta dissertação de mestrado está dividida em sete capítulos, incluindo este capítulo

introdutório. O capítulo dois faz uma apresentação aprofundada dos temas relevantes ao
trabalho a partir de uma revisão da literatura. O capítulo três fundamenta a teoria da
análise de dados em citometria de fluxo e o algoritmo SVM. No capítulo quatro estão
descritos os materiais utilizados e os métodos que possibilitaram o desenvolvimento deste
trabalho. O capítulo cinco mostra a aplicação da metodologia proposta através de um
estudo de caso. No capítulo seis tem-se um apanhado dos resultados obtidos com uma
breve discussão a respeito dos mesmos, que levaram as conclusões que estão expostas no
capítulo sete.
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2 Revisão da literatura

2.1 Bacterioplâncton

Conforme (POMMIER, 2011; SOUZA; ABREU, 2009) plâncton é um termo deri-
vado do idioma grego (plagktos), que identifica microrganismos que flutuam a esmo em
ambientes aquáticos, sendo arrastados pelas correntes ou pelo simples movimento das águas
de rios, lagos, reservatórios e mares. Bacterioplâncton, por sua vez, são micro-organismos
procariontes que vivem flutuando em ambientes aquáticos e geralmente não possuem meio
próprio de locomoção (POMMIER, 2011).

Por serem responsáveis pela captação de carbono e produção do oxigênio, entre
outras atividades do ciclo básico da cadeia trófica (SOUZA; ABREU, 2009), os organismos
que compõem o plâncton desempenham papel fundamental na sobrevivência de milhares
de espécies, compondo a base da cadeia alimentar, isto é, bacterioplâncton é a porção
do plâncton composta de bactérias que podem ser tanto produtores primários quanto
consumidores primários. No trabalho de Araujo e Costa (2007) alerta-se para a importância
de monitoramento constante dessas populações em reservatórios de água (rios, lagos, açudes
etc.), principalmente em regiões semiáridas como, por exemplo, parte do nordeste brasileiro,
onde podem acontecer longos períodos sem chuva.

Embora exista consenso sobre a importância e o papel do bacterioplâncton na
base das cadeias tróficas, sendo responsáveis pelo equilíbrio e possibilitando a vida mais
complexa, ainda é bastante escasso, na literatura, o conhecimento específico de como se dá
a estruturação da rede de alimentação microbiana quanto à sua composição, abundância
etc, porquanto Sarmento et al. (2015) afirmam sobre a importância de estudar as relações
ambientais representadas nas amostras usadas neste estudo:

(...) existe pouca informação disponível na estrutura da rede de alimento
microbiano in situ (isto é, abundância e composição dos pracariontes
heterotróficos, picoplanctons fototróficos e nanoflagelados heterotróficos)
e da atividade celular e fisiologia bacteriana, que poderia ilustrar os
processos ecológicos moldando vida (SARMENTO et al., 2015).

Em (ROLAND et al., 2011) é descrito que bacterioplâncton tem papel crucial no
estudo de produção de gases do efeito estufa, principalmente em reservatórios artificiais e
propõe a verificação de índices de respiração bacteriana ao invés do índice de crescimento
bacteriano para verificação do impacto dessas populações na produção mundial de gás
carbônico, por exemplo. Pommier (2011) destaca ainda que, somente no oceano, existem
mais bactérias do que o número de estrelas conhecidas e o papel do bacterioplâncton,
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enquanto biomassa, é definitivo para todo o ecossistema aquático, compreendendo a maior
fração de atividade biológica do planeta e ocupando diversos nichos biológicos.

2.2 Citometria de fluxo

Conforme a literatura, aponta-se como sendo as principais áreas e utilizações da
citometria de fluxo: a) laboratórios clínicos para contagem de células como, por exemplo,
na busca de diagnósticos de células cancerígenas em pacientes com leucemia (GAJEN-
DRA, 2016); b) contagem de espermatozoides em sêmen, seja para inseminação artificial,
seja para determinação de uma medida de saúde reprodutiva (BARROSO; ALVAREZ;
VALDESPIN, 2016); c) para o entendimento do quadro evolutivo de síndromes, como por
exemplo a AIDS (BRINKMAN et al., 2016); d) em ambientes aquáticos para determinação
de populações bacterianas (NEUENSCHWANDER; SALCHER; PERNTHALER, 2015;
GASOL; MORÁN, 2015) ou da diversidade de plânctons (SARMENTO et al., 2015);
e) em hospitais veterinários(NAKAGE et al., 2005), com uso de marcadores de células
não-humanas para uso de anticorpos, entre outros.

Entre as atividades que podem ser realizadas com os dados gerados a partir do
processo de citometria estão contagem, separação, exame e classificação das partículas
analisadas (AGHAEEPOUR et al., 2013). Como formas de classificação podemos encontrar
diversas técnicas, sendo que a análise de gráficos de dispersão, cruzando dados de parâmetros
específicos através de separação da região de interesse a ser estudada (gating), é a mais
utilizada. Quando essa separação da região de interesse é feita com auxílio de algoritmos
de classificação automática, damos o nome de autogating (AGHAEEPOUR et al., 2013;
LEE; STOOLMAN; SCOTT, 2012).

Um software proposto em (BRUGGNER et al., 2014) denominado Citrus, (acrônimo
em inglês para cluster indentification, characterization and regression, isto é, identificação
de agrupamento, caracterização e regressão) através de uma abordagem para estratificação
e identificação em dados de CF, tem por objetivo suprir algumas lacunas onde outros
softwares similares falham, que é exatamente quando precisam lidar com dados multidi-
mensionais de alta complexidade. Ainda em Bruggner et al. (2014), são demonstrados
resultados promissores da aplicação do Citrus em dados de Leucemia Mieloide Aguda
(LMA) e de vacinas para HIV (HIV Vaccine Trials Network, HVTN).

No campo da análise ambiental, encontra-se pesquisas com dados de ambientes
marinhos (LI, 1997; SOSIK; OLSON, 2007; MANTI; PAPA; BOI, 2012), de lagos de
elevada altitude (SARMENTO et al., 2015) e de turfas sub-antárticas (QUIROGA et
al., 2016), mas também percebemos uma preocupação com reservatórios de água potável
(NEUENSCHWANDER; SALCHER; PERNTHALER, 2015).
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2.3 Máquinas de vetores de suporte

Encontra-se, na literatura, a aplicação de SVM em diversas áreas, desde a vi-
são computacional e construção de superfícies aproximadas, segundo Santos (2002), na
identificação de padrões e predição etc. Na bioinformática, conforme vemos em (WANG,
2002; SANTOS, 2002; CHICCO, 2012), SVM tem uso na aplicação em reconhecimento de
características funcionais e estruturais de proteínas, classificação e predição de expressão
gênica, sequências de DNA, análise de microarrays etc.

É possível encontrar também aplicações que aliam a versatilidade e facilidades
promovidas pela plataforma web no desenvolvimento de ferramentas de bioinformática,
como visto em (PAVLIDIS; WAPINSKI; NOBLE, 2004).

Em (WANG, 2002) tem-se um a compilação das diversas aplicações de SVM
na bioinformática, principalmente na análise estrutural de proteínas e como os padrões
apresentados correlacionam-se com as características funcionais.

Visando construir um benchmark da eficiência dos diversos algoritmos de aprediza-
gem computacional que podem ser aplicados na construção automatizada de gatings, surgiu
o consórcio FlowCAP (Flow Cytometry: Critical Assessment of Population Identification
Methods),uma competição científica com dados e métodos abertos que pretende padronizar
os processos de análise em CF (AGHAEEPOUR et al., 2013; VERSCHOOR et al., 2015;
BRINKMAN et al., 2016).

De acordo com (VERSCHOOR et al., 2015), a primeira edição do FlowCAP teve
como foco testar exaustivamente a abordagem de autogating contra a abordagem manual,
onde 14 softwares analizaram 5 bases de dados previamente classificados por especialistas
dos campos da medicina e da imunologia. Ainda em (VERSCHOOR et al., 2015), a
segunda edição da competição realizada por este consórcio, FlowCAP-II, promoveu uma
abordagem mais prática, onde uma série de pacotes de software foram testados quanto à
sua capacidade de classificar um conjunto de indivíduos com base em seus conjuntos de
dados de CF.

Conforme visto em Brinkman et al. (2016), dentre as principais contribuições do
FlowCAP-IV, podemos citar o desenvolvimento de uma pipeline que utiliza modelos de
regressão para entender o desenvolvimento clínico de pacientes diagnosticados com o
vírus HIV, e uma outra pipeline que inclui os algoritmos flowType e flowDensity para,
adicionalmente à análise de citogramas, incluir dados externos, como correlações entre a
abundância celular com a sobrevida do paciente, o estado da doença, e a identificação de
fenotipos nas formas mais simples.

Outra iniciativa de consórcio em busca de padronização das técnicas de análise de
CF, desta vez com o foco em imunofenotipagem humana, está descrita em (FINAK et al.,
2016).
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Como visto em (AGHAEEPOUR et al., 2013), diversas aplicações de softwares
distintos implementando SVM que, durante a realização do FlowCAP, foram utilizados
para as seguintes atividades: a) aplicação de autogating com base em gating manual (Radial
SVM); b) histogramas bidimensionais usando pares de canais de informações (2DhistSVM);
c) agrupamento (clustering) baseado em densidade unindo SVM e um outro algoritmo
denominado k-means (flowPeakSVM e KmeansSVM).

Ainda sobre o uso de SVM durante o FlowCAP, Aghaeepour et al. (2013) ressalta
que os diversos algoritmos, como o RadialSVM por exemplo, não puderam ser aplicados
para todos os desafios propostos pelo consórcio, visto a limitação de necessitarem de dados
de treinamento para estabelecimento das regras de classificação.
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3 Fundamentação Teórica

3.1 O estudo do bacterioplâncton

Bacterioplâncton são microorganismos procariontes, que vivem flutuando em ambi-
entes aquáticos e geralmente não possuem meio próprio de locomoção (POMMIER, 2011).
O termo bacterioplâncton, sempre no singular, diz respeito ao corpo flutuante formado
geralmente por bactérias, embora também são citadas grupos de archeas em sua compo-
sição. Tanto bactérias quanto archeas desempenham um papel de estrema importância
na cadeia trófica do ambiente que estão inseridas, dado que desempenham funções de
produtores primários e de consumidores primários. Como podemos observar na Figura 2,
a diversidade de composição das populações de bacterioplâncton é imensa. Na imagem
vemos uma região de lagos no Pantanal brasileiro, conhecida como Nhecolândia, onde
praticamente cada lago possui uma coloração única, devido a ação dos corpos formados
por bacterioplâncton presentes em cada lago.

Figura 2 – Região da Nhecolândia no Pantanal brasileiro.

Nesta imagem fotográfica da região de lagos conhecida como Nhecolândia, observamos
uma diversidade imensa de planctons e sua influência no ambiente como um todo. Fonte:
Acervo.
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Em Araujo e Costa (2007) é definido como importante o monitoramento de popu-
lações microbianas em reservatórios e açudes, isto é, em ambientes aquáticos em geral,
devido o “... importante papel que desempenham na rede trófica planctônica” (ARAUJO;
COSTA, 2007). Entende-se que estes desempenham papel importante no ciclo do oxigênio,
na fixação de nitrogênio e no processo de nitrificação e desnitrificação dos ambientes
aquáticos. Em (ROLAND et al., 2011) é descrito que bacterioplâncton tem papel crucial
no estudo de produção de gases do efeito estufa, principalmente em reservatórios artificiais
e propõe a verificação de índices de respiração bacteriana ao invés do índice de crescimento
bacteriano para verificação do impacto dessas populações na produção mundial de gás
carbônico, por exemplo.

Pommier (2011) destaca ainda que, somente nos oceanos, existem mais bactérias
do que o número de estrelas conhecidas e o papel do bacterioplâncton, enquanto biomassa,
é definitivo para todo o ecossistema aquático, compreendendo a maior fração de atividade
biológica e ocupando diversos nichos biológicos.

Observa-se que os microorganismos que compõem o grupo bacterioplâncton po-
dem ser ou autótrofos ou heterótrofos, isto é, podem ou não depender da luz solar e
da fotossíntese para seu próprio alimento. Segundo (MANTI; PAPA; BOI, 2012), em
Citometria de Fluxo (CF), pode-se identificar e classificar estes organismos com base nas
características de espalhamento do laser (seja pela composição complexa da estrutura física
dos organismos ou biomarcadores para certas partes bem conhecidas, como DNA) e da
fluorescência (pigmentação natural ou artificialmente ativada de acordo com os objetivos
do estudo), tornando-os especialmente viáveis para análise através da CF.

3.2 A análise de dados em CF

3.2.1 A técnica de CF e os materiais utilizados

Citometria de fluxo é uma técnica de análise que consiste de um aparato que
combina um meio de suspensão das partículas que se deseja analisar orientadas a um fluxo
laminar, onde serão interceptadas por um feixe de luz (laser) uma a uma, permitindo uma
análise de diversos parâmetros a respeito de tais partículas (LEE; STOOLMAN; SCOTT,
2012).

A luz incidida sobre estas partículas gera diferentes difrações no laser, que são
percebidas por diversos sensores espalhados perpendicularmente ao feixe de luz (apresentado
na base de dados como o canal SSC, do inglês, side scatter) e um diametralmente oposto
a origem do laser (gerando o canal FSC, do inglês, forward scatter).

Além destes sensores, podem ser adicionados outros, por exemplo, podem ser
utilizados detectores de fluorescência para medir marcadores específicos, de forma que
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estes passam a compor outros canais de dados (AGHAEEPOUR et al., 2013). Em uma
abstração gráfica, podemos descrever esse processo conforme o exemplo na Figura 3,

Figura 3 – Abstração gráfica da dispersão de luz em um citômetro de fluxo.

É possível observar nesta figura o laser incidindo sobre uma partícula complexa e sendo
captado pelos sensores que por sua vez irão gerar os dados representados nos canais
tanto de dispersão de laser (Forward Scatter, Side Scatter etc) quanto de fluorescências
(representados como as cores que emergem do prisma gerando no grid as sombras coloridas).
Fonte: BitesizeBio. Disponível em: https://bitesizebio.com/20123/seeing-is-believing-an-
introduction-to-imaging-flow-cytometry. Acessado em: 12/09/2017.

As fluorescências detectadas irão variar com base no espectro de luz onde atuam e
na composição, que pode ser ou um corante e seus derivados ou uma proteína. Combinando
a assinatura de dispersão única de cada partícula suspensa e as frequências fluorescentes
dos biomarcadores, faz-se possível analisar os mais diversos tipos de informações químicas
e físicas destas. os canais adicionais baseados na biofluorescência dos marcadores ou das
partículas observadas, podem receber por nome de identificação um código em série, como
FL1 (Fluorescence channel 1 ), FL2 (Fluorescence channel 2 ) e FL3 (Fluorescence channel
3 ), significando ordinariamente cada sensor. Outra forma de identificar esses dados é
utilizando um nome com base na substância ou nos fluoróforos utilizados, por exemplo:
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FITC, que pode ser representado pelos nomes de FITC, FITC-H ou simplesmente FL1,
que é o sensor de fluorescência com sensibilidade de aproximadamente 496nm; São exemplo
também os marcadores PE, PI (Propidium Iodide) e OFP geralmente detectados pelo
sensor FL2 e, ainda mais relevante para este trabalho, os biomarcadores que atuam na
frequência do vermelho e atuam através do sensor FL3 identificando organismos que
produzem e/ou emitem clorofila, como os corantes PE-Cy5, PerCP e PerCP-Cy5.5, por
exemplo.

Neste trabalho, as principais fontes de informação para a análise realizada nas
bases de dados são os canais side scatter - SSC, o FL1 e o FL3, pois são estas informações
que, de fato, durante todo o estudo, foram observadas pelo técnico na geração das bases
de dados a partir do gating manual. O canal SSC é usado como filtro de tamanho, isto é,
para indicar metricamente o grupo de interesse, dadas as dimensões dos microorganismos
que se quer classificar. O canal FL1 traz informações com base na reflexão da luz por
um biomarcador derivado que se liga ao DNA (dna-biding dye), e é excitado por um
laser com frequência de emissão na faixa do azul. O sensor FL3 recebe sinal de reflexão
do laser excitado pelo vermelho a fim de perceber luminescência a partir da presença
de clorofila nos objetos estudados, indicando organismos autotróficos fotossintetizantes
(através do fluoróforo PerCP-Cy5.5). A apresentação de DNA e a presença de clorofila são
características que identificam o grupo biológico estudado.

3.2.2 A análise manual

Com os arquivos digitais (chamados citogramas), fruto de cada análise realizada
nas amostras selecionadas com o equipamento de citometria de fluxo, passa-se, em geral,
para uma segunda fase de análise, a partir da qual, usando a abordagem de gating manual,
são classificadas e separadas as informações ali contidas.

A abordagem de gating manual consiste da habilidade de, através de um software
que lê os dados gravados e exibe gráficos de dispersão com base nos canais selecionados, o
técnico analista seleciona visualmente os dados que são de interesse daqueles dados que
podem ser considerados como ruído ou sujeira.

Considerando essa maneira clássica para analisar os dados de um citograma de
fluxo, o pesquisador utiliza-se de um computador para gerar gráficos de dispersão e, através
de um software específico, separa graficamente todos os conjuntos de pontos de interesse,
isto é, aqueles dados tidos como sendo do padrão desejado. A partir da inspensão visual, o
analista segue desenhando bordas (gates) ao redor destes pontos, separando da informação
restante, considerada ruído. Isso pode ser feito sequencialmente no mesmo citograma
selcionando vários canais em cada etapa de visualização, como podemos ver no exemplo
da Figura 4. Por fim, é gerada uma nova visualização excluindo-se os dados de ruído
(AGHAEEPOUR et al., 2013; BRINKMAN et al., 2016).
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Figura 4 – Exemplo dos passos executados para análise de dados em CF.

Nesta figura é possível observar os dados de um citograma sendo classificado a partir de
gating manual usando visualizações em gráficos de dispersão: A) com os canais que se
deseja analizar selecionados, nesse caso SSC e FL1; B) manualmente são desenhadas bordas
ao redor do grupo de interesse; C) isolando os primeiros dados, altera-se os canais de
visualização para os próximos canais de análise desejados, nesse caso os canais FL1 e FL3;
D) em seguida, inverte-se a posição de cada canal de modo a facilitar a visualização das
informações; E) desenhando-se novas bordas, desta vez reduzindo ainda mais o conjunto de
dados; F) visualização final com o grupo de interesse isolado do restante. Fonte: o autor.

Nos citogramas que geraram as bases de dados utilizadas, os canais e dados
disponibilizados são: FSC.H, SSC.H, FL1.H, FL2.H, FL3.H, FL1.A, FL1.W e Time (tempo
de exposição do sinal luminoso). Sobre a nomenclatura utilizada, foram discriminados em
cada canal também que aspecto foi medido, isto é: se a intensidade máxima de pico do
sinal (do inglês Height, como em FSC.H, SSC.H etc), se a área do pico do sinal (em inglês,
Area como em FL1.A) ou ainda a largura de pico do sinal, em inglês Width, usualmente
tido como a razão A/H (como em FL1.W). Dessa forma é possível, caso necessário, analizar
mais de um aspecto de fluorescência de um biomarcador ou proteína, dando maior robustez
à classificação realizada.

Importante ressaltar aqui que, diferentemente do que aplica-se à classificação de
bacterioplâncton, outros canais de dados nos citogramas utilizados podem ser mais ou
menos úteis na definição de padrões para outros microorganismos, ou para separação de
todo o material biológico útil do lixo presente nas amostras coletadas (LEE; STOOLMAN;
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SCOTT, 2012). A escolha dos canais de dados utilizados no presente trabalho se devem
exclusivamente a uma otimização aplicada para os casos selecionados nesse estudo.

3.3 Estrutura e funcionamento do SVM

3.3.1 Classificação de dados usando SVM

A técnica de SVM pode ser usada como um conjunto de classificadores de dados que
sejam linearmente separáveis ou não. De acordo com Chicco (2012), SVM é uma máquina
linear capaz de fornecer um bom desempenho em generalização de problemas de classificação
de padrões, percebida como uma técnica, ou conjunto de algoritmos de aprendizado
supervisionado (HAYKIN, 2001), que se utiliza de transformações matemáticas e funções
de kernel independentemente do domínio a ser analisado, permitindo sua utilização em
diferentes áreas para reconhecimento de padrões, classificação e agrupamento (do inglês,
cluster) de dados.

Essa característica inerente ao SVM, de transformar dimensionalmente os problemas
apresentados, torna-o especialmente versátil e poderoso. Dado um determinado conjunto
de elementos como entrada, e um conjunto de classes como saída, SVM irá tomar cada
elemento de entrada, e com base no aprendizado a partir destes, tentar classificá-los, isto
é, predizer o pertencimento de cada elemento às classes de saída informadas (HAYKIN,
2001; BODDY; WILKINS; MORRIS, 2001; WANG, 2002).

Usar qualquer função de similaridade não garante um kernel válido. Existe a
necessidade de se utilizar funções que satisfaçam o teorema de Mercer, onde condições
técnicas precisam existir de forma a garantir que a otimização ocorra, ao invés de divergir.
Vemos em Takahashi (2012) que, de acordo com o teorema de Mercer, o kernel, definido
como kij = k(xi, xj), deve ser uma matriz positiva definida, isto é, devem existir autovetores
maior que 0 (zero) para todo i,j = 1, 2, 3, ..., n.

Outra preocupação que se deve ter ao utilizar SVM para classificação de um
conjunto de dados, é realizar um escalonamento nos dados, de forma a garantir que uma
determinada característica não se sobreponha a outra por conta dos valores de medição
destas variáveis (BODDY; WILKINS; MORRIS, 2001).

A técnica de escalonamento é uma estratégia bem comum em bases de dados onde
os dados, quando são comparadas as variáveis, sejam muito discrepantes entre si. Para
efeito de exemplo imagine o caso de dados descrevendo um automóvel: pode-se ter uma
variável de comprimento, em metros ou mesmo em centímetros, que seria completamente
diferente (em escala) da variável preço, em Reais (R$) que facilmente chegaria aos seis
dígitos na parte inteira do valor. Ao escalonar, permite-se a possibilidade de que cada
variável tenha a sua escala normalizada reduzindo assim a sua discrepância em relação às
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outras.

3.3.2 Funções de Kernel

Dado um conjunto de treinamento, onde cada elemento está marcado como per-
tencente a uma das classes de saída, o algoritmo de treinamento do SVM aplica a função
kernel desejada pelo pesquisador, elevando as dimensões do conjunto de dados e, a partir
disso, consegue separar pontos que antes não seriam linearmente separáveis. Em seguida,
com base nas transformações reversas, se constrói um modelo de predição que poderá
determinar a que categoria pertence quaisquer novos elementos que sejam apresentados
(CHICCO, 2012). A Figura 5 ilustra um exemplo onde a função kernel é utilizada para
elevar a dimensão do problema apresentado.

Figura 5 – Exemplo de aplicação de função kernel em SVM.

Observa-se aqui que o problema original de classificação pertence a um plano, isto é, tem
duas dimensões e quando é aplicada uma transformação através de uma função de kernel,
o problema passa a ser tratado como tridimensional, possibilitando que a partir de um
hiperplano, também chamada de superfície de separação (do inglês, decision surface),
seja realizada a correta classificação dos dados. Fonte: Blog Hacker Earth. Disponível em:
http://blog.hackerearth.com/simple-tutorial-svm-parameter-tuning-python-r. Acessado
em: 12/09/2017.

Uma das funções kernel mais comuns (TAKAHASHI, 2012), além das funções de
kernel polinomiais e sigmoidais, e provavelmente a mais utilizada, é o kernel gaussiano
ou ainda RBF (do inglês, Radial Basis Function, função de base radial), onde podemos
escrever a função como sendo:

f = exp
(
−‖x1−x2‖2

2σ2

)
, x ∈ R



36 Capítulo 3. Fundamentação Teórica

Além do kernel RBF encontramos diversas outras funções aplicadas no algoritmo
de SVM de acordo com os problemas a que se aplicam: kernel polinomial, string kernel,
kernel chi-quadrado, kernel de interseção, histograma etc. (HAYKIN, 2001).

3.3.3 Vetores de Suporte

Após aplicada a função kernel e realizada as transformações dimensionais, que
permitam uma separação desses dados, são elencados os vetores de suporte (do inglês,
support vector), isto é, aqueles pontos de análise que foram determinantes para a definição
das margens e a superfície, denominada hiperplano, que separa as classes de dados
desejadas.

O exemplo da Figura 6 permite visualizar detalhadamente um exemplo de como os
vetores de suporte e a superfície de separação são aplicadas em um determinado conjunto
bidimensional.

Figura 6 – Abstração gráfica da aplicação de vetores de suporte na separação de dados
linearmente e não-linearmente separáveis.

Verifica-se que tanto em casos linearmente separáveis (a) quanto em casos não-linearmente
separáveis (b), a técnica SVM cria superfícies com base nos vetores de suporte que melhor
definem uma margem de separação entre as classes de dados analisadas. Fonte: O autor.

Esses vetores de suporte, que dão o nome à técnica, são então armazenados em
um objeto denominado modelo de predição, juntamente com outras informações como os
parâmetros da função, custo etc., de forma que este objeto possa então servir como uma
máquina capaz de classificar quaisquer novos dados que lhe sejam apresentados.
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Quando observa-se o comportamento espacial de algumas funções gaussianas, como
visto no exemplo da Figura 7, verifica-se semelhança com a análise baseada em gatting
manual de citogramas de fluxo. A maneira como os vetores de suporte se posicionam
"ao redor"dos outros dados de uma determinada classe quase que imita as bordas de
seleção realizadas manualmente pelo técnico analista através da abordagem manual usando
softwares gráficos. Dada a natureza espacial dos dados analisados em citometria de fluxo,
aliando-se à isso a possibilidade de flexibilização das funções gaussianas de personalização
de seus parâmetros, para a metodologia aqui proposta, será utilizado como método de
SVM o kernel RBF.

Figura 7 – Abstração gráfica da aplicação de uma função gaussiana do tipo RBF.

Vemos que o comportamento espacial apresentado pelos vetores de suporte tem grande
semelhança com as bordas de seleção do gating manual utilizado em análise de dados de
Citometris de Fluxo. Fonte: O autor.
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4 Análise automatizada de dados de CF apli-
cando técnicas de aprendizagem de má-
quina.

4.1 Passo a passo da metodologia proposta

Como explicitado no exemplo da Figura 8, a metodologia proposta neste trabalho
pode ser dividida em cinco passos simples, como apresentado ao longo deste capítulo. Os
passos são: Coleta, Amostragem, Rotulagem, Treinamento e Validação.

Figura 8 – Esquema simplificado da metodologia proposta.

Esquema da metodologia proposta, exibindo o passo-a-passo para o desenvolvimento de
uma análise automatizada de citometria de fluxo usando uma abordagem de aprendizagem
de máquina. Fonte: o autor.

4.1.1 Coleta - preparação das bases de dados

Em um primeiro momento, deve ser realizada uma seleção nas bases de dados de
citogramas previamente rotulados usando gating manual, de forma a criar um repositório
atualizado e conciso com as informações padronizadas e consolidadas de maneira a garantir
um cenário de análise ideal.
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Os citogramas que irão gerar as bases de dados neste passo podem conter informa-
ções variadas em grande número de canais de dados diferentes, podendo variar com base
nas configurações do equipamento, das amostras utilizadas ou dos marcadores e sensores
escolhidos. Nem toda informação presente pode ser traduzida em dado útil na análise
automatizada. Não existem garantias de que sequer estejam em uma escala normalizada.

Só para exemplificar, observando os citogramas do estudo de caso que será explorado
no Capítulo 5 onde, das oito variáveis encontradas em cada registro, foram selecionadas
apenas três na realização do gating manual para compor as bases de dados, conforme
os canais utilizados pelo técnico especialista, sendo estas descritas como as variáveis de
entrada usadas para treinar o algoritmo e construir os modelos de predição. As oito
variáveis que descrevem os canais de dados para cada citograma receberam os nomes de
FSC.H, SSC.H, FL1.H, FL2.H, FL3.H, FL1.A, FL1.W e Time, descritas anteriormente na
subseção 3.2.2. As observáveis selecionadas foram os canais SSC, FL1 e FL3.

4.1.2 Amostragem - definição dos dados

A seleção dos canais que irão produzir o modelo ou os modelos de predição para uma
classificação otimizada e eficiente como é desejado, é de suma importância. É importante
também que esses dados possam traduzir, numa linguagem estatística, numérica, a natureza
das coisas que se quer classificar, como podemos ver no exemplo do parágrafo seguinte:

Como observado no Capítulo 3, mantendo o exemplo dos citogramas de bacteri-
oplancton, o canal de dados SSC contém as informações a respeito das medidas físicas
dos organismos. O canal FL1 denota a presença, ou ausência, de uma estrutura física
específica: o DNA. No canal FL3 estão presentes as leituras que informam sobre existência
de clorofila. Essas três variáveis centrais nos permitem abstrair o conjunto total dos dados
para uma análise mais simplificada, pois nos permite avaliar o tamanho dos organismos
que compõem as amostras e se os mesmos possuem DNA, juntamente com a presença
de clorofila, o que denotariam organismos fotossintetizantes autótrofos - uma descrição
que significativamente representa as populações de bacterioplancton, conforme exposto
anteriormente.

Para garantir a isonomia analítica de cada variável, ou seja, reduzir a diferença
entre as variáveis e a sua influência na classificação final, pode ser aplicada uma regra de
normalização, isto é, uma transformação, utilizando-se uma função (log10, p. e.), para
todos os registros, de todas as bases de dados, de forma a normalizar os valores de maneira
geral, dando a todas as entradas o mesmo tratamento. Esta etapa de normalização pode
ser aplicada tanto em todas as variáveis originais ou somente naquelas selecionadas para a
composição das bases de dados que seguirão para os próximos passos.
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4.1.3 Rotulagem - identificação de dados

Durante a consolidação das bases de dados (DB, do inglês Database), segue-se a
separação dos registros para cada classe desejada, de maneira a comporem novos arquivos
com todas as bases de dados rotuladas, criando mais uma variável, denominada label,
na estrutura definida. Esta variável representa binariamente, isto é, através dos valores
0 (zero) ou 1 (um), a classificação resultante do gating manual, sendo que os pontos de
interesse recebem valor 1 enquanto o restante recebe o valor 0.

Dado que a abordagem proposta se baseia em uma técnica de aprendizagem de
máquina nomeadamente supervisionada, a rotulagem, ou classificação prévia dos dados
estudados é uma fase importante que compõe o processo inicial da construção dos modelos
de predição. Essa fase de preparação só pode ser descartada naquelas bases de dados onde
se quer realizar a predição e servirão de alvo aos modelos classificadores.

Obviamente pela característica de classificação inerente aos rótulos que são aplicados
a partir das classes de dados que se deseja obter, realizar testes preditivos com bases
de dados em que já se conhece sua rotulagem permite avaliar a qualidade das predições
daquele modelo sobre a base de dados alvo.

4.1.4 Treinamento - aprendizado a partir dos dados

De posse de todas as bases e o conhecimento prévio da natureza e das classes
as quais pertecem os dados, é possível avançar para a fase de treinamento, onde um ou
mais modelos de predição podem ser construídos tendo por base o aprendizado construído
a partir dos dados. Em outras palavras, as bases de dados permitem que, através de
um algoritmo computacional, seja possível uma ferramenta (software) automatizada
"aprender"a classificar quaisquer novos dados que venham a ser apresentados.

4.1.5 Validação - provando os dados

A validação é a fase final da análise automatizada, através da qual verifica-se, a
partir de alguns milestones pré-definidos, o quão robusto os modelos de predição utilizados
são para a classificação dos objetos analisados.

É possível exemplificar a validação dos resultados obtidos, ilustrando a partir do uso
dos modelos de predição para classificar a base de dados DBA74, realizadas previamente à
aplicação desta metodologia propostas e que guiou um melhor conhecimento a respeito
das bases utilizadas como estudo de caso.

Foram criados dois modelos de predição sendo: a) ModeloBase #1 (composto
por 73 bases de dados) e b) ModeloBase #2 (composto de apenas 10 bases de dados
selecionadas de maneira aleatória). Quando observados os valores da classificação realizada
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em duas etapas distintas, tem-se a conformação dada na Figura 9, em que comparamos
as abordagens de gating manual e autogating usando SVM, sendo que o ModeloBase #1
exibe uma média de taxa de erros de predição de 1,86%, ou seja, aqueles registros são
computados como falsos positivos ou falsos negativos.

Figura 9 – Comparativo, em porcentagem (%), dos resultados de classificação quando
utilizada a base de dados DBA74 como objeto de testes.

Comparativo (em %) entre os resultados de classificação automática e a abordagem de
gating manual. *Total de registros com erros de classificação em relação à abordagem
utilizando gating manual. Fonte: o autor.

Para os resultados apresentados pelo Modelo Base #2, verifica-se uma taxa de
erro média de 3,35%, isto é, a percentagem de registros classificados de maneira diversa à
classificação empírica do técnico especialista. Quando falamos de erro de predição nos testes
realizados devemos ter em mente que o que consideramos erro de classificação, estamos
dizendo da diferença entre o resultado do autogating computacional quando comparado
com o gating manual realizado pelo técnico.
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5 Estudo de caso aplicando autogating com
SVM para classificação de bacterioplânc-
ton

5.1 Preparação das bases de dados

Alguns experimentos avulsos foram realizados inicialmente para identificação dos
melhores parâmetros de configuração do algoritmo, assim como determinar o conjunto
ideal de bases de dados para os modelos de predição, de forma que não fosse demorado
demais o processo de análise, mas que o mesmo tivesse resultados satisfatórios. Com base
nesses resultados preliminares, foi decidido que o ideal a ser trabalhado na construção dos
modelos de predição seriam 10 bases de dados para cada modelo, utilizando apenas os
mesmos canais de informação (SSC, FL1 e FL3) utilizados pelos técnicos especialistas no
gating manual, dado que nos experimentos onde foram utilizados até 73 bases de dados
em um único modelo de predição, ou na utilização dos demais canais dos registros, não
foram obtidos resultados que, de acordo com os objetivos deste trabalho, justificassem tal
abordagem. De fato, a taxa de acerto não superou 2% de diferença para a estratégia aqui
adotada, enquanto que a demora na execução dos testes chegou a consumir 6 vezes mais
tempo.

Por conseguinte, foi efetuada uma Pipeline, onde reuniu-se 74 bases de dados de
amostras provenientes de 19 lagos de uma mesma região geográfica (fronteira entre Espanha
e França), sendo que foram usadas, para a construção de cada modelo de predição, apenas
10 bases de dados selecionadas de maneira aleatória, o que gerou modelos enxutos, menos
complexos do que aqueles dos primeiros experimentos.

De forma a identificar univocamente todas as bases de dados e os modelos de
predição, foram adotadas as seguintes nomenclaturas para cada: a) DBA#, isto é, as
letras DBA seguidas de um número, para indicar as bases de dados do conjunto inicial
de 74 citogramas, como por exemplo, DBA74 (Base de dados no 74); b) MP#, isto é, as
letras MP seguidas de um número, para indicar os modelos de predição criados a partir
dos conjuntos de bases de dados, como será explicado mais adiante (por exemplo MP10,
significando o modelo de predição no 10).

Esta pipeline contou com uma fase de testes, onde foram realizadas dez rodadas de
classificação de algumas bases de dados que não faziam parte da composição dos modelos,
de modo a se obter uma média comparada entre a classificação automática e o gating
manual, também possibilitando medir o custo computacional, isto é, o tempo que foi
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necessário para o algoritmo realizar a classificação, ainda que, na prática, o tempo de
execução do autogating não seja uma problemática real da motivação desta metodologia.

Como fase posterior à obtenção dos resultados de classificação a partir da execução
deste estudo de caso, foi aplicado um método de análise estatística, denominado PCA
(do inglês, Principal Component Analysis, análise dos componentes principais), para um
entendimento mais aprofundado a respeito da estrutura final dos modelos de predição e a
correlação entre os canais que os compunham. Esta análise serviu de base para a discussão
que é apresentada no Capítulo 6 a seguir. A técnica recebe o nome de PCA devido à
estratégia de realizar combinações lineares entre as variáveis originais na busca daquelas
componentes que respondem com maior propriedade pela variação dos dados.

5.2 O Estudo de Caso

5.2.1 Coleta

Conforme Sarmento et al. (2015) as amostras foram coletadas entre os dias de 17
a 24 de junho de 2008 sendo que para cada lago foi coletada pelo menos uma amostra
em cada uma das seguintes camadas: a) Micro-camada da superfície (do inglês, Surface
Micro Layer, SML) os primeiros 400 micrômetros, aproximadamente; b) Até 0.5 metros de
profundidade – considerada a camada de superfície – c) Entre 2m a 30m de profundidade,
obedecendo a profundidade equivalente ao índice DCM, profundidade máxima de clorofila
no verão, que varia de lago para lago. Convém relatar que os dados foram obtidos em um
período daquele ano onde receberam o máximo de irradiação solar.

Após a coleta, todas as amostras foram analisadas por um citômetro de fluxo, com
objetivo principal de identificar estruturalmente as diferentes comunidades microbiológicas,
sendo os principais grupos contidos os neuston (que vivem na SML, que faz interface
água/ar), sendo possível encontrar mesmo os menores piconeuston (com menos de 2 micrô-
metros). Enquanto que picoplâncton, bactérias e archeas (principalmente Crenarchaeota e
Euryarchaeota) são encontradas não somente na SML, mas nas outras camadas também.

Os dados que foram utilizados para montagem dos modelos de predição e para
conjuntos de testes foram todos previamente analisados por um técnico especialista do
Laboratório de Limnologia do Departamento de Oceanografia e Limnologia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, através do protocolo descrito por Gasol e Morán
(2015).

As coletas iniciais geraram diversas análises em citômetro de fluxo, o que resultou
em um total de 74 citogramas, aqui denominados bases de dados, onde cada registro é
composto de oito observáveis (variáveis dispostas em colunas que compõem cada registro)
e possuem informações de dispersão do laser (FSC.H, SSC.H), refração de certos espectros
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de luz (FL1.H, FL2.H, FL3.H, FL1.A, FL1.W) e até mesmo o tempo de exposição (Time)
de cada análise para a detecção daquele sinal que originou o registro.

5.2.2 Amostragem

As bases de dados resultantes variam em quantidade de registros, de acordo com o
material presente nas amostras de origem, sendo a menor base de dados aquela identificada
como DBA31, composto por 9.715 (nove mil, setecentos e quinze) registros, enquanto a
maior, a base de dados DBA51, tem um total de 556.139 (quinhentos e cinquenta e seis
mil, cento e trinta e nove). Verifica-se que cada registro é composto de oito observáveis, ou
seja, possuem oito canais de valores diferentes, o que pode levar a atingir, se contar, por
exemplo, a base de dados DBA51, a um total de 4.449.112 (quatro milhões, quatrocentos
e quarenta e nove mil, cento e doze) pontos de análise como entrada para o algoritmo,
somente desta amostra.

Essa variação se dá principalmente pela característica mista da solução analisada
no citômetro de fluxo, onde grande parte dos dados são ruído de configurações do equi-
pamento ou outros equívocos provocados por composição das amostras, como material
genético diverso, moléculas complexas ou material biológico semelhante a vírus etc. (LEE;
STOOLMAN; SCOTT, 2012; GASOL; MORÁN, 2015). O Anexo A exibe uma tabela
com o quantitativo de registros para cada base de dados.

Tomando a base de dados DBA74 como exemplo dessa diferença entre sinal/ruído
presente na amostragem de dados, indentificou-se 6.866 (seis mil, oitocentos e sessenta
e seis) registros classificados como sinal (label = 1 ) contra 57.278 (cinquenta e sete mil,
duzentos e setenta e oito) registros classificados como ruído (label = 0 ), o que nos dá
uma razão de aproximadamente 1:8 (um para oito), isto é, para cada registro positivo,
temos pelo menos oito registros classificados como ruído. A métrica da relação sinal/ruído
exibe alguns detalhes qualitativos a respeito das bases de dados e, consequentemente, das
amostras. Por exemplo, a base de dados DBA51 possui 58 vezes mais ruído do que sinal,
enquanto que as bases de dados DBA30 e DBA44 são as únicas onde a quantidade de
registros positivos superam a quantidade de ruído.

Dessa maneira, podemos afirmar que enquanto as amostras que geraram as bases
de dados DBA30 e DBA44 tem uma excelente qualidade, aquela que gerou a base de dados
DBA51, é definitivamente uma amostra suja. A Tabela 9, presente no Anexo A, exibe a
razão sinal/ruído para as bases de dados indentificadas como DBA#. É importante ter
em mente, porém, que esta classificação vem da abordagem de gating manual e serviu de
contraponto para o resultado obtido através do gating automatizado, já que possibilitou a
quantificação do número de registros que foram classificados usando os modelos de predição
construídos, como será exposto no Capítulo 6, Resultados e Discussão.
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A Figura 10 a seguir exibe graficamente a relação sinal/ruído em todas as 74 bases
de dados do conjunto inicial referente às amostras coletadas nos lagos dos Pirineus. Na
Figura 10, a altura máxima da barra corresponde aos dados totais (quantidade de pontos
na base de dados), enquanto que a cor laranja corresponde a quantidade de ruído, isto é,
registros que, ao serem processados, devem ser descartados, sendo complementada pela cor
azul, que indica quantos pontos de interesse, isto é, sinal, estão presentes naquela base de
dados.

Figura 10 – Gráfico quantitativo da razão sinal/ruído por base de dados.

Nesta imagem observa-se um gráfico de barras onde pode-se comparar a quantidade de
registro por cada base de dados, sendo que cada barra representa uma base de dados, a
cor laranja denota a quantidade de ruído, enquanto que a cor azul representa os pontos de
interesse, isto é, sinal presentes nas amostras. Fonte: o autor.

5.2.3 Rotulagem

Em uma representação tabular, vemos os registros de leitura como cada linha da
tabela, compostos pelas observáveis que são os canais de dados candidatos a serem anali-
sados pelo algoritmo de aprendizagem. Cada registro pode ser visualmente representado
em partes, usando duas dimensões, em um gráfico de dispersão como os diversos pontos
espalhados por todo o plano cartesiano.

Exemplos de visualização de um citograma na representação gráfica e no modo
tabular podem ser observados na Tabela 1 e na Figura 11, respectivamente.

Na Tabela 1, encontramos alguns exemplos de registros constituídos das observáveis
SSC, FL1 e FL3, além da classificação dada pelo analista usando gating manual (a coluna
label) utilizada como base neste trabalho. Os passos finais de organização e consolidação
dos dados e a classificação utilizada como parâmetros de entrada no algoritmo de SVM
foram realizados seguindo o mesmo protocolo descrito por (GASOL; MORÁN, 2015) na
construção das bases de dados individuais para cada citograma.
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Figura 11 – Gráfico resultante da separação dos dados de interesse com gating manual.

Nesta imagem observa-se um gráfico de dispersão usando as variáveis FL1 e SSC da base
de dados DBA74. Os dados exibidos na imagem são somente os classificados positivamente
como sendo os objetos de interesse do pesquisador, no caso da análise realizada no presente
trabalho, os microorganismos do grupo bacterioplâncton presentes na amostra. Fonte: o
autor.

Tabela 1 – Visão tabular parcial da base de dados DBA74.

SSC FL1 FL3 label
2,5234375 1,1757813 1,8476562 1
2,4140625 1,4609375 1,8789063 1
2,6210937 1,7656250 2,2070313 1
2,4257813 1,3476526 1,8750000 1
2,0156250 0,5703125 1,0742188 0
1,9804687 0,3593750 1,0703125 0

Nesta tabela, tem-se uma visão de como os dados dos citogramas, após serem classificados
manualmente, estão representados nas base de dados. É possível perceber as observáveis
SSC, FL1 e FL3, além da classe (label) a que pertence cada registro, onde label = 1 é o
dado de interesse e label = 0 representa ruído, sujeira, dados a serem descartados no final.
Fonte: o autor

5.2.4 Treinamento

A Figura 12 exibe, para cada base de dados, em quantos modelos de predição
cada DB foi utilizada. Aquelas bases de dados que não foram utilizadas nos modelos de
predição, ou seja, exibem a quantidade 0 (zero) foram, naturalmente, a escolha ideal para
a realização dos testes de classificação. É possível observar na Tabela 2 quais bases de
dados compuseram cada modelo de predição desta etapa.
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Figura 12 – Gráfico quantitativo do uso de cada base de dados nos modelos de predição.

Nesta imagem observa-se a relação de quais bases de dados foram utilizadas nos modelos
de predição, inclusive quantos modelos utilizou cada DB. Fonte: o autor.

Tabela 2 – Distribuição, por modelo de predição, das bases de dados que os compoem.

Modelos de
predição

Bases de dados

MP1 DBA5, DBA16, DBA20, DBA21, DBA22, DBA30,
DBA37, DBA58, DBA61, DBA63

MP2 DBA7, DBA14, DBA19, DBA25, DBA47, DBA49,
DBA52, DBA56, DBA57, DBA63

MP3 DBA1, DBA5, DBA8, DBA10, DBA14, DBA25, DBA58,
DBA59, DBA70, DBA71

MP4 DBA8, DBA17, DBA22, DBA46, DBA46, DBA61,
DBA62, DBA63, DBA68, DBA71

MP5 DBA2, DBA10, DBA12, DBA17, DBA37, DBA38,
DBA43, DBA45, DBA71, DBA72

MP6 DBA1, DBA10, DBA13, DBA18, DBA19, DBA32,
DBA36, DBA44, DBA57, DBA64

MP7 DBA10, DBA18, DBA22, DBA42, DBA44, DBA45,
DBA46, DBA51, DBA55, DBA65

MP8 DBA2, DBA25, DBA28, DBA29, DBA36, DBA39,
DBA41, DBA51, DBA66, DBA72

MP9 DBA2, DBA22, DBA26, DBA40, DBA41, DBA46,
DBA51, DBA58, DBA62, DBA64

MP10 DBA4, DBA11, DBA18, DBA19, DBA21, DBA22,
DBA26, DBA30, DBA65, DBA66

Nesta tabela, é possível visualizar como cada modelo de predição foi composto nesta etapa.
As bases de dados foram escolhidas aleatoriamente em grupos de 10 sem repetição de
bases dentro de um mesmo grupo. Fonte: o autor

5.2.5 Validação

Como dito anteriormente, a fase de validação consiste no estudo dos resultados
alcançados e verificação, a partir das métricas pré-existentes, o sucesso da predição realizada
pelos modelos construídos nas bases de dados submetidas ao teste de classificação. Para
efeito de formato da estrutura deste documento de dissertação de mestrado, a validação
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desta pipeline será apresentada no Capítulo 6.

5.3 O ambiente computacional
O próximo passo, após a preparação e consolidação dos dados, foi a análise compu-

tacional a que este trabalho se propõe, que se deu utilizando-se a suíte de ferramentas
estatísticas R e alguns pacotes disponíveis, como por exemplo o pacote e1071 (MEYER et
al., 2017), que fornece implementação do algoritmo SVM, possibilitando uma análise e
classificação de grupos de bacterioplâncton presentes nas amostras, através de definição de
diversos modelos de predição baseados nos dados coletados.

De acordo com R Core Team (2016), R é um ambiente de software livre para
computação estatística e gráficos. Pacote é o termo usado para identificar diversos softwa-
res e rotinas escritos em diversas linguagens de programação, que são disponibilizados
abertamente em repositórios na internet, para a realização de tarefas rotineiras ou como
aplicação de metodologias e algoritmos amplamente conhecidos.

O sistema de computação utilizado para o desenvolvimento deste trabalho: aplicação
da metodologia proposta, a produção e análise dos resultados, é composto, principalmente,
dos seguintes dispositivos:

• Processador Intel Core i5 de sétima geração, clock básico de 3GHz, 6MB de memória
cache e 4 núcleos de processamento, embora não tenha sido feito o uso de computação
paralela;

• Memória principal modelo DDR4, com velocidade de 2400MHz e capacidade de
armazenamento de 16GB;

• Unidade de armazenamento do tipo dispositivo de estado sólido (SSD, do inglês,
solid state drive), da marca Kingston, com interface de conexão de 6Gb/s e taxas de
transmissão de dados de até 500MB/s para leitura e 320MB/s para gravação.
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6 Resultados e Discussão

6.1 Da importância das variáveis selecionadas
Nos testes iniciais, que levaram ao desenvolvimento da metodologia proposta, foram

analisadas, utilizando um algoritmo de PCA, as relações entre as variáveis que compunham
dois tipos básicos de modelos de predição, inicialmente construídos e testados com o
objetivo de validar a operacionalidade e viabilidade das metodologias possíveis para essa
dissertação de mestrado. Estes modelos de predição utilizados como uma forma de medir
o desempenho das abordagens que vieram a fazer parte da metodologia deste trabalho. O
primeiro tipo de modelo de predição, foram compostos de 73 bases de dados cada e é aqui
identificado como Modelo Base #1, enquanto que os do segundo tipo, compostos de
apenas 10 bases de dados, foram denominados como Modelo Base #2.

A Tabela 3 exibe as relações das componentes encontradas (PC1, PC2 e PC3),
quando executado o algoritmo PCA, com intuito de entender como se comportam os dados
em relação principalmente à proporção de variância e desvio padrão no Modelo Base #1,
enquanto a Tabela 4 mostra as mesmas relações no Modelo Base #2.

Tabela 3 – Comparativo, a partir da análise de PCA no Modelo Base #1, indicando a
importância de cada componente.

Análise PC1 PC2 PC3
Desvio padrão 1,5093 0,6842 0,50380
Proporção de variância 0,7593 0,1561 0,08461
Proporção cumulativa 0,7593 0,9154 1,0

Tabela 4 – Comparativo, analisando com PCA o Modelo Base #2, indicando a importância
de cada componente.

Análise PC1 PC2 PC3
Desvio padrão 1,5451 0,6754 0,39555
Proporção de variância 0,7958 0,1520 0,05215
Proporção cumulativa 0,7958 0,9478 1,0

Ao observar a proporção de variância das componentes principais em ambos modelos
de predição, é possível verificar que as componentes principais PC1 e PC2 explicam com
um grau elevado de variância os objetos analisados, sendo que no Modelo Base #1 a
variância acumulada nessas componentes somadas é de 91,5% e no Modelo Base #2 somam
94,7%.
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No Modelo Base #1 indentifica-se uma correlação negativa alta da PC1 com os
canais FL1 (-0,5776) e FL3 (-0,6044), e uma correlação positiva alta da PC2 com o canal
SSC (0,7994). Já para o Modelo Base #2, a componente PC2 tem uma alta correlação
negativa para o canal SSC (-0,7029) e positiva para o canal FL1 (0,7112), enquanto que a
componente PC1 exibe uma correlação alta positiva para o canal FL3 (0,6149). A Tabela 5
permite observar a relação de cada variável de entrada com as componentes principais
no modelo de predição denominado Modelo Base #1 e na Tabela 6 têm-se as relações
correspondentes ao Modelo #2.

Tabela 5 – Comparativo entre as variáveis do modelo de predição Modelo Base #1, indi-
cando a importância de cada canal.

CANAIS PC1 PC2 PC3
SSC -0,5485940 0,7994021 -0,2449510
FL1 -0,5776824 -0,5742052 -0,5801478
FL3 -0,6044235 -0,1767617 -0,5801478

Tabela 6 – Comparativo entre as variáveis do Modelo Base #2, indicando a importância
de cada canal.

CANAIS PC1 PC2 PC3
SSC 0,5583291 -0,702958376 -0,4405884
FL1 0,5569242 0,711206811 -0,4289759
FL3 0,6149017 -0,005864576 0,7885820

As correlações, conforme encontramos nas tabelas Tabela 3 e Tabela 4, nos permitem
observar a importância de cada uma das variáveis que compõem as bases de dados originais.
Podemos notar que as componentes PC1 e PC2 são responsáveis por explicar mais de 90%
dos dados, o que reforça a ideia da importância destas. Por outro lado, na Tabela 5 e
Tabela 6 verificamos as correlações das componentes com os principais canais de dados
das bases de dados.

Dando continuidade no desenvolvimento dos novos modelos de predição, dessa
vez selecionando aleatoriamente 10 grupos de 10 bases de dados cada, conforme exposto
anteriormente, chegamos aos resultados que demonstram o sucesso da metodologia proposta
em conformidade com as expectativas iniciais dos questionamentos que levaram a este
trabalho.

A Tabela 7 exibe, correlacionando cada base de dados (DBA#) que serviu de teste
para cada modelo classificatório de predição (MP#), as taxas de erro de predição (em
porcentagem). O resultado com a menor taxa de erro de predição foi 0,23%, obtido ao
aplicar o modelo MP6 para predizer os dados da base de dados DBA24, enquanto que o
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pior resultado encontrado foi 9,19% com a classificação realizada pelo modelo MP7 na
base de dados DBA35.

Tabela 7 – Taxas de erro de predição utilizando SVM por Modelos de Predição (MP#) e
Bases de Dados (DBA#) em porcentagem (%).

DBA3 DBA6 DBA15 DBA24 DBA27 DBA33 DBA35 DBA48 DBA50 DBA74
MP1 4,29 6,38 0,96 1,43 7,16 3,6 6,06 1,19 0,93 0,76
MP2 4,85 7,67 1,23 1,37 6,56 5,42 5,47 1,22 0,81 0,41
MP3 2,04 4,31 0,69 0,51 6,18 1,45 5,77 1,19 0,51 0,97
MP4 3,7 6,8 0,85 1,11 7,38 3,32 3,13 1,07 0,65 0,6
MP5 1,84 4,05 1,13 0,53 6,67 2,04 6 1,93 0,49 0,87
MP6 1,76 3,61 1,04 0,23 7,35 1,6 1,23 1,27 0,68 0,96
MP7 1,92 4,44 1,48 0,71 7,9 2,33 9,19 4,29 1,58 2,54
MP8 3,06 6,23 0,91 0,81 5,01 3,6 5,49 3,75 0,79 2,33
MP9 2,29 5,51 1,02 0,81 4,79 3,13 8,91 3,6 0,8 2,06
MP10 2,43 4,75 0,27 0,33 4,11 2,4 5,89 0,59 0,28 0,62
DESVIO
PADRÃO

1,14 1,35 0,32 0,41 1,27 1,19 2,34 1,34 0,35 0,78

MÉDIA 2,84 5,38 0,96 0,78 6,31 2,89 5,71 2,01 0,75 1,21
Nesta tabela, é possível observar os resultados obtidos a partir da análise de dez bases de
dados não utilizadas anteriormente, sendo todas testadas contra a classificação sugerida
por cada modelo de predição. Fonte: o autor

6.2 Como medir qualitativamente os resultados obtidos
Para a aplicação prática da metodologia apresentada, necessita-se entender - qualita-

tivamente - os resultados obtidos, isto é, não apenas as quantidades devem ser consideradas,
mas a qualidade dos números obtidos também deve ser condizente com o objetivo desejado.
Portanto se faz necessário aplicar uma medida de qualidade para tais resultados, de forma
a entender o quanto a acurácia dos classificadores se aproxima do que é entendido como
ideal.

Primeiramente é necessário entender que existem, na predição dos dados analisados,
quatro possibilidades de definição quanto à predição, sendo elas: a) PV - positivo verdadeiro
(quando a predição classifica como positivo um dado que de fato é positivo); b) FP – falso
positivo (quando um dado é erroneamente classificado como positivo); c) NV – negativo
verdadeiro (se o dado negativo é classificado corretamente como negativo pela predição)
e d) FN – falso negativo (quando um dado originalmente positivo é predito como sendo
negativo).

Neste trabalho, foi aplicada uma medida considerada qualitativa, chamada Cluste-
ring F-measure, conforme proposto em Aghaeepour et al. (2013), tida como sendo a média
harmônica entre precisão e revisão (do inglês precision e recall). Para calcular o índice de
precisão (Pr) proposto por Aghaeepour (2013) utiliza-se PV/(PV+FP) enquanto que para



54 Capítulo 6. Resultados e Discussão

calcular o índice de revisão (Re) é usada a equação PV/(PV + FN). A medida F-measure
(definida aqui simbolicamente pela letra F) pode ser calculada da seguinte maneira: F =
(2 x Pr x Re)/(Pr + Re). As medidas de F-measure estarão sempre no intervalo entre 1
(um) e 0 (zero), sendo o valor 1, o indicativo de uma predição perfeita (AGHAEEPOUR
et al., 2013).

Seguindo a equação proposta, foram executados nos resultados de testes de predição
o cálculo de tais medidas para observar a acurácia dos mesmos, onde podemos observar
na Tabela 8, a relação de modelos de predição e banco de dados e os seus respectivos
resultados qualitativos.

Tabela 8 – Índice Qualitativo F-Measure por Modelos de Predição (MP#) e Bases de
Dados (DBA#) em porcentagem (%).

DBA3 DBA6 DBA15 DBA24 DBA27 DBA33 DBA35 DBA48 DBA50 DBA74
MP1 0,85 0,88 0,93 0,94 0,85 0,93 0,90 0,93 0,84 0,83
MP2 0,85 0,85 0,95 0,95 0,86 0,90 0,90 0,96 0,89 0,91
MP3 0,92 0,92 0,93 0,95 0,85 0,97 0,91 0,93 0,85 0,85
MP4 0,88 0,87 0,94 0,95 0,85 0,94 0,95 0,94 0,87 0,87
MP5 0,94 0,92 0,93 0,95 0,83 0,96 0,90 0,92 0,87 0,91
MP6 0,94 0,93 0,93 0,95 0,82 0,97 0,96 0,93 0,86 0,87
MP7 0,94 0,91 0,91 0,95 0,81 0,95 0,85 0,87 0,84 0,82
MP8 0,91 0,88 0,95 0,96 0,88 0,94 0,90 0,90 0,89 0,84
MP9 0,93 0,90 0,94 0,96 0,88 0,94 0,85 0,90 0,88 0,86
MP10 0,91 0,91 0,96 0,96 0,89 0,95 0,90 0,97 0,88 0,90
MÉDIA 0,91 0,90 0,94 0,95 0,85 0,95 0,90 0,92 0,87 0,87
DESVIO
PADRÃO

0,03 0,03 0,01 0,01 0,03 0,02 0,04 0,03 0,02 0,03

Nesta tabela, observamos a correlação, entre modelos de predição e as bases de dados
testadas, através da medida F-measure, onde os valores próximos de 1 significam melhores
resultados (exceto no caso dos desvios padrões, que seguem lógica inversa). Fonte: o autor

6.3 Mais um pouco sobre os dados
Também para entender a natureza das informações presentes nas bases de dados

utilizadas para análise de ambientes aquáticos, é possível observar, ainda usando a base de
dados DBA74 de exemplo, conforme visto na Figura 13, de que maneira a densidade dos
registro se comporta no estágio inicial, sem classificação, e posterior à classificação, onde
isolamos apenas os dados identificados como positivos para os grupos de bacterioplâncton
alvo deste estudo.

No Anexo B encontra-se uma compilação de gráficos de densidade abrangendo as
74 bases de dados do conjunto inicial.

A análise de gráficos de densidade a partir das bases de dados estudadas denotam
um comportamento que denuncia a principal dificuldade nos algoritmos de classificação em
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Figura 13 – Comparativo de densidade dos dados antes e depois da classificação manual.

(a) Densidade comparativa da base de dados 74, con-
siderando todos os registros.
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(b) Densidade dos dados na base de dados 74, classi-
ficados como bacterioplâncton (sinal).
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Nesta figura é possível visualizar os dados referentes ao citograma 74 e verificar o quão
complexo pode se tornar a análise das amostras, visto que os gráficos de densidade
observados denotam a sobreposição dos dados de cada canal. Fonte: o autor.

realizar a separação desejada: uma parcela significativa dos dados presentes nos registros
se sobrepõem, isto é, tem uma similaridade muito acentuada, fazendo com que uma parte
desses registros sejam apontados ou como falso-positivos ou como falso-negativos, isto é,
sejam classificados de forma equivocada pelo algoritmo aplicado.
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7 Conclusão

Esta dissertação de mestrado descreveu o desenvolvimento e a aplicabilidade de
uma metodologia baseada em uma pipeline, que aplica a abordagem de aprendizagem
computacional denominada SVM em dados de citometria de fluxo, obtendo resultados
notadamente positivos e em grande medida satisfatórios. Os resultados apresentados
demonstram a viabilidade, com um grau de confiança bastante elevado (92,33% de acerto
no pior cenário), da utilização de softwares baseados em aprendizagem computacional,
para a realização de classificação e identificação de populações de bacterioplâncton em
amostras de ambientes aquáticos. Isso demonstra que a metodologia proposta, bem como o
ferramental utilizado, obteve sucesso na tese que originou a motivação deste trabalho, isto é,
da possibilidade em aplicar a estratégia de autogating de maneira apropriada com modelos
de predição gerados a partir da abordagem manual utilizando o algoritmo conhecido como
SVM.

Observou-se também que não há necessidade em se utilizar bases de dados dema-
siadamente complexas ou que resultem na montagem de modelos de predição extensos,
dado que, com a escolha das variáveis corretas e uma adequada configuração das métricas
das bases de dados que servem de entrada ao algoritmo SVM, pode-se obter modelos de
predição que realizam a tarefa de forma eficiente, rápida e automática.

Destaca-se, para concluir finalmente, também o aceite de um artigo para apre-
sentação oral e publicação indexada pela IEEE Xplore Digital Library, na 4th Annual
Conference on Computational Science & Computational Intelligence, como parte dos anais
do The 2017 International Symposium on Computational Biology, conforme Apêndice A
(texto integral do artigo aceito) e Apêndice B (carta de aceite fornecido pela organização
da conferência)

Nosso desafio seguinte será a submissão deste trabalho para publicação em um
periódico para extensa publicitação, de forma a perseguir o leme que guia a pesquisa
acadêmica que é o compartilhar ideias e construir conhecimento.

Como trabalho futuro, é proposto o desenvolvimento de novos modelos de predição
utilizando-se bases de dados de amostras mais diversas, que incluam ambientes distin-
tos (lagos, oceanos, rios, reservatórios etc.) além de buscar identificar outros grupos de
microorganismos para dar maior celeridade nas tarefas dos pesquisadores das áreas que
necessitam utilizar-se de citometria de fluxo como uma ferramenta em suas pesquisas. Uma
proposta de trabalho futuro é a aplicação desta metodologia em dados clínicos de forma
que se possa analisar a efetividade da mesma, como por exemplo, em dados de leucemia,
visto que muitos hospitais dispões de dados suficientes para uma ampla análise.
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Abstract — This paper shows the results of a methodology 

proposal for bacterioplankton identification using a machine 

learning approach named SVM. Samples used were taken from 

19 high elevated lakes located at Pyrenees Mountains. Samples 

generated 74 databases after been analyzed by a specialist to 

serve as input to the algorithm. We observed the viability of this 

method with 3.35% of error in identification. Furthermore, there 

is no isolated direct correlation between robustness of the 

prediction models and high complexity of the input data but, 

indeed, the algorithm settings, function cost and variables choice 

have an important role in the performance as well. 

Keywords—Flow Cytometry, Autogating, Support Vector 

Machine, Enviromental Analysis, Machine Learning. 
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I.  INTRODUCTION 

Traditionally, to analyze data from a flow cytogram, the 
researcher generally uses a computer to generate scatter plots, 
as in Figure 1 and, through a specific software, graphically 
separates sets of points of interest taken as being of the desired 
standard, drawing gates around them, separating from the 
remaining information, which is considered noise. Next, a new 
view is generated, excluding the noise data [1]. 

   

Fig. 1. Examples of the stages in handmade classification in the flow 

cytometry. 

 

The automation of the classification of the patterns and 
demarcation of separation margins between points of interest 
of the datasets – called autogating – is a process developed 
with the purpose of accelerating and optimizing the product of 
the study of the researchers, one that needs the final results 
only, allowing an automatic standardization of the performed 
analyzes. 

The aim of this paper is to propose an automated approach 
based on the machine learning which being applied in the 
classification of the patterns presented in the Flow Cytometry 
– FC – data with the objective of retrieving only the desired 
data for the analyzes carried out by the researchers using the 
machine learning technique named Support Vector Machine – 
SVM. 

II. FLOW CYTOMETRY 

According to [7], FC consists of the spectral analysis of 
one or more samples, which produces a complex dataset and it 
is widely used in the context of clinical and biomedical areas 
for the cellular analysis and identification, and diagnosis of 
diseases such as leukemia, lymphomas etc. 

It consists of an apparatus which combines a suspension 
medium of the particles to be analyzed oriented to a laminar 
flow, where they will be intercepted by a light beam (laser), 
one by one allowing an analysis of several parameters about 
such particles. The light incident on these particles generates 
different diffractions in the laser, which are perceived by 
several sensors scattered perpendicularly to the light scatter 
(SSC) and a diametrically opposite to the origin of the laser 
(FSC - forward scatter). In addition to these sensors, other 
fluorescence detectors can be added to measure specific 
markers - FL1, FL2, FL3, etc. By combining the unique 
dispersion signature of each suspended particle and the 
fluorescent frequencies of the markers, it is possible to analyze 
the most diverse types of chemical and physical information 
about the studied samples.  



In the study to which this paper is proposed, we have 
selected the following channels: SSC, FL1 and FL3. The SSC 
channel used as a proxy for particles size measurement, that is, 
to indicate when it outfits similar the interest group, given the 
dimensions of the microorganisms to be classified. FL1 brings 
information based on the reflection of the light by a dye that is 
inserted into the microorganisms and it binds to its DNA and it 
is excited by a laser in which the emission frequency is in the 
blue band. 

The FL3 sensor receives the reflection signal from the red 
laser to perceive luminescence from the presence of the 
chlorophyll in the studied objects, indicating autotrophic 
photosynthetic organisms. The presence of DNA and 
chlorophyll are characteristics which identify the biological 
group used as target: the bacterioplankton. 

III. SUPORT VECTOR MACHINE - SVM 

The SVM technique can be used as a set of data classifiers 
which are linearly separable or non-separable. According to 
[4], SVM is a linear machine able to provide a good 
performance in the generalization for problems of pattern 
classification, perceived as a technique, or set a of supervised 
learning algorithms, which use mathematical transformations 
and kernel functions, regardless of the domain, to be analyzed, 
allowing their use in different areas for the pattern recognition, 
classification and clustering. 

Given a set of elements as input, and a set of classes as 
output, SVM take every data from each input element, and 
based on the learning from them, will attempt to classify 
(predict) in one output class [6] [3] [14]. 

A. Kernel Functions 

Given a training set, where each element is marked as 
belonging to one of the output classes, the training algorithm 
of SVM applies the kernel function desired by the researcher, 
raising the dimensions of the dataset and trying to separate 
points that before would not be linearly separable. Then, based 
on the reverse transformations, a prediction model is 
constructed with enough information to determine to which 
category belongs any new element presented to the model [4]. 

As described in (1), one of the most common kernel 
functions, in addition to the polynomial and sigmoidal kernels, 
and probably the most used one [13], it is the gaussian kernel 
or Radial Basis Function – RBF, which the function can be 
described as: 

         , x  R                   (1) 

 
Using any similarity function (distance) does not guarantee 

a valid kernel. There is a need to use functions which satisfy 
Mercer's theorem, where technical conditions need to exist in 
order to ensure that optimization occurs instead of divergence. 
According to [13], in Mercer's theorem, the kernel, defined as 
kij = k (xi, xj), must be a definite positive matrix, that is, there 
must be auto vectors greater than 0 (zero) for all i, j = 1, 2, 3, 
..., N. 

IV. MATERIALS AND METHODS 

The data used in the present work were obtained from the 
collection of samples [12] in 19 high elevated lakes of the 
central region of the Pyrenees Mountains. The chain of 
mountains that form the Pyrenees is located in the border 
region between Spain and France, and during the summer 
season receives high load of ultraviolet rays from the sun. 

According to [12], the samples were collected from June 
17 to June 24 2008, and for each lake at least one sample was 
collected in each of the following layers: a) Surface Micro 
Layer, SML - the first 400 micrometers, approximately; b) Up 
to 0.5 meters deep - considered the surface layer - c) Between 
2m to 30m depth, obeying the depth equivalent to the DCM 
index - maximum depth of chlorophyll in the summer - that 
varies from lake to lake [12]. Important to note that samples 
were obtained in a period of year in which they received the 
maximum of solar irradiation. 

All samples were analyzed by a flow cytometer, with the 
main objective of structurally identifying the different 
microbiological communities, the main groups being the 
neuston (living in SML, the microlayer that interfaces 
water/air), being possible to find even the smallest 
piconeuston (less than 2 micrometers). Whereas picoplankton, 
bacteria and archeas (mainly Crenarchaeota and 
Euryarchaeota) are found not only in SML, but in the other 
layers as well. 

Initially, a selection of the available datasets of cytograms 
was made to create an updated and concise repository with the 
standardized and consolidated information to guarantee an 
ideal analysis scenario, based in the protocol described by [5].  

These collections generated several flow cytometry 
analyzes, which resulted in a total of 74 cytograms, here 
named databases, where each record is composed of eight 
observables – variables disposed in columns that composed 
each record – having dispersion information of the laser (FSC, 
SSC), refraction of certain light spectra (FL1, FL2, FL3 etc.) 
and even the time in seconds from the beginning of each 
analysis until signal detection that originated the record. 

Of these eight observables, only 3 were selected to 
compose the prediction model, according to the channels used 
by the technician to perform the primary classification, used as 
basis to train the algorithm. The selected observables were the 
SSC, FL1 and FL3 channels. 

In the SSC channel, the information is about the physical 
measurements of the organisms. The FL1 channel denotes the 
presence, or absence, of a specific physical structure, the 
DNA. In channel FL3 are presented the readings which inform 
about the existence of chlorophyll. The other observables were 
maintained in the original flow cytometer files but they did not 
perform in the final databases because they were generally 
employed in other specific studies in which, among other 
things, chemical or biological markers could be inserted to 
strengthen the signal.  



 

Fig. 2. A scatter plot using the observables FL1 and SSC of the database #74, 

selected to serve as a validation dataset. The data shown in the image are only 
those classified positively as being the objects of interest of the researcher, in 

this case, microorganisms of the bacterioplankton group. 

In a tabular representation, we see the reading records as 
each row of the table, composed of the observables which are 
the candidate data channels to be analyzed by the learning 
algorithm. Each record can be visually represented partially, 
using two dimensions, on a scatter plot as the various points 
scattered throughout the Cartesian.   

Examples of visualization of a cytogram in graphic and 
tabular mode can be seen in Figures 2 and 3, respectively. In 
Figure 3, we find some examples of records consisting of the 
observables SSC, FL1 and FL3, besides the classification 
given by the analyst using manual gating – label – used as 
input information to the algorithm. The final steps of the data 
organization, consolidation and classification were performed 
by the same expert technician through the manual gating 
approach and construction of the individual databases for each 
cytogram.  

 

Fig. 3. Tabular view of the data present in database 74, in which it is possible 

to observe the nature of the present information just after the classification 

was made by the expert technician. 

In this work a log10 transformation was applied to all data, 
from all databases, to normalize the values in general, giving 
all entries the same treatment. 

The databases resulting from the work of the analyst vary 
in number of records, the smallest database being identified by 
the number 31, composed of 9,715 records and the largest, 
with a total of 556,139, the database 51. mainly due to the 
mixed characteristic of the solution analyzed in the flow 
cytometer, where much of the data is the noise of the 
equipment configurations or other misunderstandings caused 
by the composition of the samples, such as diverse genetic 
material, complex molecules or biological material similar to 
viruses etc. [12]. 

Taking database #74 as an example of this difference 
between signal/noise present in sampling data, we can count 
on 6,867 records classified as a signal (label = 1) against 
57,278 records classified as noise (label = 0). This 
classification comes out of the manual gating approach and 
served as a counterpoint to the result obtained through 
automatic gating, since we can quantify the number of records 
that were classified positively or negatively using the two 
prediction models constructed, as discussed in results section. 

To understand the nature of the data present in the 
databases used for analysis of aquatic environments, we can 
still observe using the sample database 74, according to Figure 
4 below, as the data density of each channel behaves in the 
initial stage, unclassified, and after the classification, in which 
we isolated only the data identified as positive for the target 
bacterioplankton groups of this study. 

 

Fig. 4. Comparing the density of the values per channel in the initial and 

post-classification phases using manual gating. 



The next step, after consolidating and preparing the data to 
perform the computational analysis to which this study is 
proposed, it was done using the statistical tools suite R and 
some available packages that allowed group analysis and 
classification of bacterioplankton present in the samples, 
through computational autogating. 

According to the programming language disclosure page, 
R is a free software environment for statistical computing and 
graphics [11]. Package is the term used to identify various 
software and routines written in R and other programming 
languages, which are made available openly in repositories on 
the internet, for routine tasks or as application of widely 
known methodologies and algorithms.  

The Figure 5 shows a simplified schema for the designed 
methodology, as discussed in the next sessions below, and 
explains about the steps of training and tests with databases. 

 

Fig. 5. Simplified schema for the methodology developed for identifying the 

bacterioplankton using SVM algorithm with R statistical software showing the 
prediction model #1, based in 73 databases and the prediction model #2 only 

with 10 databases as input. 

V. RESULTS 

The relations between the variables that composed both 
prediction models were analyzed. The prediction model of the 
first round, composed of 73 databases, identified as Model #1, 
while the second model, composed by only 10 databases, 
identified as Model #2. 

To understand how the elements of these prediction 
models behave, we have used another computer assisted 
technique named PCA, Principal Component Analysis, and 
searching correlations between them. Table 1 shows the 
relationships between the SSC, FL1 and FL3 channels, when 
running the PCA algorithm, which have found 3 components 
in both models and explains how the data of each channel 
behaves in the Model #1, while Table 2 shows the same 
correlations in the Model #2.  

TABLE I.  MODEL #1 

Channels 
Principal Component Analysis 

PC1 PC2 PC3 

SSC -0.5485940 0.7994021 -0.2449510 

FL1 -0.5776824 -0.5742052 -0.5801478 

FL3 -0.6044235 -0.1767617 -0.5801478 

a. Comparison between the variables that composes the prediction model Model #1 indicating the 

importance of each channel at the components 

 

TABLE II.  MODEL #2 

Channels 
Principal Component Analysis 

PC1 PC2 PC3 

SSC 0.5583291 -0.702958376 -0.4405884 

FL1 0.5569242 0.711206811 -0.4289759 

FL3 0.6149017 -0.005864576 0.7885820 

a. Comparison between the variables that composes the prediction model Model #2 

indicating the importance of each channel at the components 

 

When we analyze, still using PCA, both models to 
understand the statistical importance of each component of the 
prediction models presented by the algorithm, we see the 
relationships shown in Table 3, for the Model #1 and in the 
Table 4 for Model #2.  

TABLE III.  MODEL #1 

 PC1 PC2 PC3 

Standard Deviation 1.5093 0.6842 0.50380 

Proportion of variance 0.7593 0.1561 0.08461 

Cumulative Ratio 0.7593 0.9154 1.0 

b. Comparison between the variables that composes the prediction model Model #1 indicating the 

importance of each component 

TABLE IV.  MODEL #2 

 PC1 PC2 PC3 

Standard Deviation 1.5451 0.6754 0.39555 

Proportion of variance 0.7958 0.1520 0.05215 

Cumulative Ratio 0.7958 0.9478 1.0 

c. Comparison between the variables that composes the prediction model Model #2 indicating the 

importance of each component 

 

Figure 6 shows the time, in minutes, of the total computing 
consumed in each round comparing the two test steps. The 
bars in blue represent the Model #1, while the oranges display 
the prediction execution data with the Smaller Model. 

 

Fig. 6. Comparative graph of the computational cost - execution time - in 
minutes for both test stages, where blue indicates the Model #1 while orange 

indicates the Model #2. 

When measuring the variance between the 5 rounds of the 
same prediction model, through the standard deviation value, 



we did not identify a significant difference, being 0.043 in the 
Model #1 and 0.034 in the Model #2. 

Using the Model #1, the average execution time in minutes 
was 30.66. This value is 6.39 times greater than the average 
time of execution of the Model #2, which counted 4.79 
minutes when calculating the mean between the 5 executions 
with the model, when we observe the absolute values of the 
predictions in the test database, where comparing the manual 
gating and autogating approaches using SVM with the two 
prediction models. 

With Model #1, the mean of prediction error rate is 1.86%, 
that is, 1.194 records present in this database, out of a total of 
64,144, are computed as false positives or false negatives 
while with the Model #2 presents an error rate of 3.35%, that 
is, 2,151 records classified differently to the empirical 
classification of the specialist. When we speak of a prediction 
error in the tests performed we must bear in mind that what we 
consider classification error is the difference of the result of 
the autogating when compared to the manual gating performed 
by the technician.  

VI. CONCLUSIONS 

The results presented demonstrate the reasonable 
feasibility of using machine learning to perform classification 
and identification of bacterioplankton populations in samples 
from aquatic environments using the algorithm known as 
SVM. It was also observed that there is no need to use 
extremely large or complex databases in the assembly of 
prediction models, whereas the choice of the correct variables 
and an adequate configuration of the metrics of the algorithm 
one can obtain prediction models that when executed perform 
the task efficiently. 

As future work, we intend to propose the development of 
new prediction models using databases of more diverse 
samples which include different environments (lakes, oceans, 
rivers, reservoirs, etc.) besides seeking to identify other groups 
of microorganisms to speed up the tasks of the researchers of 
the areas that need to use flow cytometry as a tool in their 
research. 
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ANEXO A – Tabela descritiva das bases de
dados

Tabela 9 – Descrição quantitativa dos registros para cada base de dados.

# DB SINAL RUÍDO TOTAL RAZÃO
1 10164 33454 43618 1:3,29
2 6513 17552 24065 1:2,69
3 7176 23379 30555 1:3,26
4 5519 17949 23468 1:3,25
5 42391 142785 185176 1:3,37
6 32740 71044 103784 1:2,17
7 39654 90997 130651 1:2,29
8 30877 100863 131740 1:3,27
9 15748 23381 39129 1:1,48
10 28610 59285 87895 1:2,07
11 8210 24681 32891 1:3,01
12 4701 11913 16614 1:2,53
13 5856 13548 19404 1:2,31
14 6915 30712 37627 1:4,44
15 3743 9198 12941 1:2,46
16 5069 11299 16368 1:2,23
17 7751 70827 78578 1:9,14
18 6156 15301 21457 1:2,49
19 6299 10400 16699 1:1,65
20 7574 31718 39292 1:4,19
21 5866 8760 14626 1:1,49
22 9811 16162 25973 1:1,65
23 29342 78737 108079 1:2,68
24 20243 24069 44312 1:1,19
25 18374 22005 40379 1:1,20
26 10638 20245 30883 1:1,90
27 3767 8002 11769 1:2,12
28 3246 7633 10879 1:2,35
29 9315 14422 23737 1:1,55
30 6975 6713 13688 1:0,96
31 1452 8263 9715 1:5,69
32 16772 38970 55742 1:2,32
33 11579 20052 31631 1:1,73
34 12142 23562 35704 1:1,94
35 14533 25304 39837 1:1,74
36 12112 22944 35056 1:1,89
37 10136 24662 34798 1:2,43
38 19075 74447 93522 1:3,90
39 6618 7937 14555 1:1,20
40 18920 47036 65956 1:2,49
41 23041 62044 85085 1:2,69
42 13270 19328 32598 1:1,46
43 18140 24469 42609 1:1,35
44 37274 29458 66732 1:0,79
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Continuação da Tabela 6.

# DB SINAL RUÍDO TOTAL RAZÃO
45 85284 105077 190361 1:1,23
46 25263 28956 54219 1:1,15
47 19492 24442 43934 1:1,25
48 13096 37524 50620 1:2,87
49 5117 12812 17929 1:2,50
50 3331 12964 16295 1:3,89
51 9360 546779 556139 1:58,42
52 2016 8299 10315 1:4,12
53 5388 13745 19133 1:2,55
54 17311 35267 52578 1:2,04
55 16796 20178 36974 1:1,20
56 11085 20847 31932 1:1,88
57 15026 34458 49484 1:2,29
58 10324 12583 22907 1:1,22
59 11265 15411 26676 1:1,37
60 17518 23003 40521 1:1,31
61 26992 63594 90586 1:2,36
62 13942 16690 30632 1:1,20
63 10392 99623 110015 1:9,59
64 2726 64549 67275 1:23,68
65 8886 46568 55454 1:5,24
66 3613 47532 51145 1:13,16
67 8424 32506 40930 1:3,86
68 6653 41485 48138 1:6,24
69 3786 49065 52851 1:12,96
70 6090 33734 39824 1:5,54
71 8781 30825 39606 1:3,51
72 7685 28288 35973 1:3,68
73 8112 36068 44180 1:4,45
74 6866 57278 64144 1:8,34

Nesta tabela, é possível encontrar os valores absolutos, de forma a descrever as bases de
dados que foram utilizadas no presente trabalho da seguinte maneira: SINAL, total de
registros classificados como sendo bacterioplânctons; RUÍDO, todo o restante de informação
captada nos citogramas pelo equipamento que analisou as amostras; TOTAL, soma de
todos os registros em cada base de dados e RAZÃO, que exibe a relação entre sinal e
ruído, isto é, para cada registro de sinal, quantos registros de ruído estão presentes. Fonte:
o autor
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ANEXO B – Gráficos de densidade

Comparativo de densidade dos dados antes e depois da classificação manual para
todas as bases de dados que serviram de entrada para os modelos de predição construídos
neste trabalho usando o algoritmo SVM.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados DBA1.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados DBA1.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados DBA2.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados DBA2.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados DBA3.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados DBA3.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 4.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 4.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 5.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 5.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 6.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 6.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 7.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 7.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 8.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 8.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 9.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 9.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 10.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 10.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 11.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 11.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 12.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 12.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 13.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 13.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 14.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 14.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 15.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 15.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 16.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 16.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 17.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 17.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 18.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 18.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 19.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 19.



0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 20.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 20.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 21.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 21.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 22.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 22.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 23.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 23.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 24.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 24.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 25.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 25.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 26.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 26.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 27.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 27.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 28.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 28.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 29.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 29.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 30.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 30.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 31.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 31.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 32.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 32.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 33.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 33.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 34.
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base de dados 35.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 35.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 36.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 36.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 37.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 37.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 38.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 38.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 39.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 39.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 40.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 40.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 41.
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(b) Densidade considerando registros classificados
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base de dados 42.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 42.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 43.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 43.



0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 44.
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(b) Densidade considerando registros classificados
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 45.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 45.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 46.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 46.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 47.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 47.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 48.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 48.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 49.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 49.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 50.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 50.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 51.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 51.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 52.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 52.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 53.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 53.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 54.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 54.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 55.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 55.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 56.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 56.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 57.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 57.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 58.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 58.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 59.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 59.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 60.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 60.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 61.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 61.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 62.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 62.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 63.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 63.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 64.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 64.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 65.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 65.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 66.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 66.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 67.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 67.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 68.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 68.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 69.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 69.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 70.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 70.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 71.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 71.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 72.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 72.
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(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 73.
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(b) Densidade considerando registros classificados
como bacterioplancton da base de dados 73.

0

1

2

3

0 1 2 3

Valores por canal

D
en

si
da

de

Canais

SSC

FL1

FL3

(a) Densidade considerando todos os registros da
base de dados 74.
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