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RESUMO 

MODEL.AGEM DE SÉRIES fWVIOMÉTRICAS PARA O 

SEMI·ARIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

RESUMO 

Teixeira, F. L. (2003) . Modelagem de séries .fluviométricas para o 

semi-árido brasileiro via redes neurais artificiais. São Carlos, 162p . 

Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São Carlos, 

Universidade de São Paulo 

As Redes Neurais Artificiais (RNAs) vêm sendo empregada s 

com cada vez mais sucesso em diversas áreas de pesquisa , no campo 

da engenharia e em outros campos diversos. Neste trabalho foram 

modeladas séries fluviométricas relativas às afluências a quatro 

reservatórios, localizados em quatro bacias hidrográficas distintas que 

co mp õem a Bacia Metropolitana de Fortaleza , Ceará, Brasil. Ta is 

aflu ência s apresentam peculi ar idad es relat ivas à ocorrência de 

magnitudes nula s, que dificultam sua modelagem at ravés dos 

convenciOnais mod elo s estat ísticos da família Box-Jenkins. Neste 

estudo foram trabalhada s duas abordagens distintas, a prtmetra 

univariada , em que cada séri e era mod elada ele forma individual , e a 

segunda multivariada , em que as sér ies fluviorn ét ri cas era m modeladas 

si mui taneament e. Os resultados obtidos, segundo ambas as 

modelagens, demonstram que a técnica apresenta potencial para a 

ap li cação pretendida . Es tudo s futu ros merecem ser desenvolvidos 

ainda no sentido de verificar a melhor man etra de se enquadrar a 

co mponente aleatória nas séries sintéticas produ zida s via RNAs. 

Pai a vra s- chave: reei es neurai s a r ti fi c ia i s, séries flu viomét ri c as, 

modelagem de vazões. 
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ABSTRACT 
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SEMI·ARIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

ABSTRACT 

Teixeira, F. L. (2003). Discharge time series modeling applied to 

rivers from Northeast o.f Brazil using art~ficial neural networks. São 

Carlos, 162p . Dissertação (Mestrado) - Escola de Engenharia de São 

Carlos, Universidade de São Paulo 

Artificial Neural Networks (ANNs) are being used more anel 

more in many different fields o f research, in engineering a pplications 

or other applications . This research deals with modeling of inflo ws to 

four reservo i rs , loca ted in di fferent wa tershed s t h a t belo ng to t h e 

Metropolitan Watersh ed of Fortaleza city, Brazil. These discharge 

sequences have particular characterist ics in that they have frequent 

occurrence of null discharges which makes it difficult to use 

traditional statistical model s such as those Box-Jenkins family. Two 

cl i fferen t model i ng a pproaches were adopt ed in t h i s st u cly , t h e firs t 

univariate, in which each time series was mod eled individually, anel 

the seco nd multi variate, in whi ch the four tim e se ri es were modeled 

simultan eo usly. The results from the both approac hes show that the 

technique ha s potential for use in water resou rces planning anel 

management . Future st udies are requireel to propose better means of 

incorporating th e rancl om component in the generation of sy nthetic 

time series through ANNs. 

Keywo rds: artificial neural networks, clischarge time series, di sc harge 

modeling. 
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O Nordeste bra sileiro sempre sofreu, e continua sofrendo, com o 

fenômeno climático das secas. O Ceará, por ter seu território inserido 

no semi-árido nordestino, não é uma exceção. 

Tecnicamente é um equívoco afirmar que chove pouco no Ceará . 

São poucas as regiões do mundo onde chove em média mais de I . 000 

(mil) milímetros . No Litoral e na Ibiapaba a média de chuva é superior 

a este valor. O Cariri e o Maciço de Baturité têm quase esta 

pluviosidade . O diagnóstico mais correto é que o Ceará é uma região 

cuja evaporação é das mais altas do mundo, cerca de 2 .000 a 2 .500 

milímetros por ano, isto é, mais de três vezes a média geral de chuva 

do Estado, cerca de 750 milímetros . Afora tudo isto , um chão que se 

assemelha a um piso cimentado , qu e não permite qua se infiltração , 

obriga a água a descer rapidamente para o mar. (MACEDO, 1996) 

Frent e a esta realidade, uma quantidad e im ensa de est udo s e 

inúmeras obras têm sido realizadas no Ceará, visando prop1c1ar um 

melhor aproveitamento dos Recursos Hídricos face às características 

nat urais e humana s. Dentre as obras mencionadas, pod e-se citar a 

gra nd e quantidade de barragens existentes, em construção e em fa se de 

projeto, merecendo destaque os açudes Orós co m capacidad e máx ima 

atual de I ,96 hm 3 (SOUZA FILHO, 1998) e Castanhão co m capacidade 

de projeto de 6,0hm 3 , as diversas obras de int erli gação de bacia s 

hidrográficas dentro do Estado e os es tudos per tinent es à transpo sição 

de águas do rio São Franci sco. 

Nas última s décadas, as tran sferência s hídrica s (entre bacias) 

têm sido vistas, cada vez mais, co mo fontes adicionais para o 

suprimento de água de sistemas urbano s. Os esfo rços para adicionar 

água transferida para tais sistemas são motivados pelos altos custos de 

expansão das fontes de suprimento tradicionais , aliados ao custo, à 

in co nveni ência e às limitações dos altos nívei s de qualidad e exigido s 

na co nservação de água e ao retorno eco nômico relativamente bai xo de 

4 
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muitos usos agrícolas da água (LUND & ISRAEL, 1995). Tendo em 

vista este paradigma que está direcionando os novo s planos de 

gerenciamento de recursos hídricos, o sistema de abastecimento de 

água de Fortaleza, juntamente com sua região metropolitana, é feito 

com base em uma infra-estrutura montada sobre um conj unto de 

reservatórios e de um sistema de canais e adutoras que possibilitam a 

transposição de águas entre reservatórios, quando necessá rio . Tal 

sistema tem reduzido sensivelmente a ocorrência de falhas. Fal ha s 

estas que representariam além de indústrias paradas e interrupções na 

irrigação a paralisação do suprimento de água para o abastecimento 

humano de mais de 2 (dois) milhões de pessoas que residem na área 

abastecida . 

Al ém dessa est ruturação física, a construção de obras para 

viabili za r a oferta frente à demanda, requer uma série de es tudo s no 

sentido de coletar dados a serem empregados na ges tão ot imizada 

desses escassos recurso s hídri cos regionai s. Um destes es tud os é o de 

previsão de vazões. Quando as vazões naturai s em uma seção de um 

curso d'água são in suficientes para atend er à demand a, seja para fin s 

de abastecimento , seja para a produção de energia , a construção e 

operação de reservatórios requerem es tudo s sobre a seqü ência de 

vazões naturai s, que podem se r diár ia s, semanai s, quinzenais, mensa is, 

trimestrais e anuat s. A partir de dado s observados, procura-se 

const ruir um mod elo matemáti co que ex pnm a as principai s 

ca racte rís ti cas hidrol ógicas dessa série temporal, permitindo , assim , a 

geração si ntética de cenários ou seqüências de vazões possíveis de 

ocorrer no futuro . 

Existem cla sses de mod elos para geração sint ética de dados 

hidrológicos, como va zõ es naturais nos cursos d'água a partir de dado s 

pluviométricos e fluviom étri cos, dentre as qua1 s se destacam os 

modelos Box-Jenkins ( 1976), já consagrados na área. Sabe-se, 

entreta nto, qu e os mod elos Box-Jenkins não se adequam muito bem às 
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cara cterísticas das séries t empora is de vazões naturais, que são 

conseqüência do regime irregular das chuvas no Nordeste brasileiro. 

Existe uma tendência atual de modelagem do processo de 

sucessão de vazões naturais através de Redes Neurais Artificiais 

(RNAs), que acredita-se ser uma maneira mais eficiente de reprodução 

desse processo pelo fato de admitirem não-linearidades características 

do processo, dentre outras vantagens . 

De maneira geral, pode-se definir uma Rede Neural Artificial 

como um sistema constituído por elementos de processamento 

interconectados, chamados de neurônios , os quais estão dispostos em 

camadas e são responsáveis pela não-linearidade da rede, através do 

processamento interno de funções matemáticas. Esta estrutura foi 

concebida a partir de estudos sobre a fisiologia do cérebro hum ano e 

do seu componente primário , o neurônio. As redes neurais são 

"apro ximadores un ive rsai s de funções", ou seja, conseguem reproduzir 

o comportamento de, virtualmente, qualquer função matemática. Ta l 

ca pacidade fez com que as RNAs se popularizassem, rapidamente, 

como uma ferramenta "caixa-preta" para modelar relações entre 

variáveis , de modo semelhante aos métodos estatíst icos de regressão . 

Apesar de serem, às vezes, incorretamente utili zadas " às cegas", o 

projeto adequado e o entend ime nto correto do seu funcionamento são 

essenc iai s para o seu e mprego adequado (GALV ÃO, 1999). 

As RNAs ap li cam reg ras de aprendizagem que são responsáve is 

pela modificação dos pesos sinápticos a cada ciclo de iteração , de 

acordo com os exemplos que lhe são apresentados. Assim, pode- se 

dizer que as RNAs aprendem por exemplos. (VALENÇA, 1999) 

Ult imamente, diver sos autores tê m d emonstrado a viabil id ade de 

utili za r redes neurais artificiais para geração sintética de séries 

temporais (CHAKRABORTY et ai , 1992), (ZANDONADE & SOUZA, 

1993), (LECHTERMATER, 1992), (TANG et ai., 1991) . SHARDA e 

PATIL ( 1990) mo stram que a performance das red es ne urai s é 
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comparável a obtida com o método de Box-J enkins, (apud BALLINI et 

ai, 1997). Na área de recursos hídricos, mais especificamente, as 

RNAs vêm sendo empregadas com bastante sucesso . 

O presente trabalho aplicou a metodologia de modelagem de 

séries temporais, através do uso de Redes Neurais Artificiais (RNAs), 

para séries fluviométricas de afluências a açudes loca lizados na 

Região Metropolitana de Fortaleza-Ceará, que apresentam 

particularidades tais como vazões praticamente nulas durante a estação 

seca. 

O presente texto foi organizado de maneua que no Capítu lo 2 

são apresentados os Objetivos da pesquisa. No capítu lo 3 é descrita a 

Revisão Bibliográfica , enquanto no capítulo 4 é feita uma abordagem 

geral sobre o histórico e os diversos tipos de Redes Neurais Artificiais 

objetos de estudos e pesquisas cujas aplicações já vêm demonstrando 

sucesso nas diversas áreas de conhecimento . O capítu lo 5 , S istema e 

Métodos el e Estudo , di sco rre sobre as técni cas empregadas nessa 

pesqu1sa e a reg ião ele estudo, bem como suas características 

geográfica s. No capítulo 6 são apresentados os Resultados juntamente 

co m as discussões advindas dos mesmos, enquanto no ca pítulo 7 são 

mostradas as conclusões finais e são sugeridas al gumas outras 

pesqu1sas, pertine ntes ao assunto tratado , que e nriqu eceriam o te ma e 

compl e menta riam o escopo d essa pesquisa . 
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Face ao exposto no capítulo anterior, definiu-se como objetivo do 

presente trabalho de pesquisa revisitar a problemática de modelagem 

de séries temporais de vazões naturais afluentes aos reservatórios dos 

sistemas das bacias hidrográficas componentes da região 

metropolitana de Fortaleza (RMF), dada a sua importância como fonte 

de abastecimento da cidade de Fortaleza, no Estado do Ceará. 

Com vistas ao gerenciamento de longo prazo do sistema de 

abastecimento de Fortaleza, pretende-se, mats especificamente, 

investigar a viabilidade de emprego das RNAs para: 

• Modelar séries temporais univariadas na base mensal para os 

postos do referido sistema em estudo; e 

• Modelar séries temporais multivariadas na base mensal para os 

po stos do mesmo sistema. 
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... "Muito do que se fez até agora (no Ceará) em matéria de 

recursos hídricos não teve critério técnico ou qualquer planejamento 

hidrológico. As novas obras terão oportunidade de obedecer a um 

plano mais racional e mais econômico. A nova política de açudagem 

deve atender mais à hidrologia do que à hidráulica"... Com essas 

palavras, o então secretário de recursos hídricos do governo do estado 

do Ceará, Hypérides Macedo, fez uma breve descrição do quadro que 

se apresentava a todos em 1996 . Essa fria realidade se fazia/faz 

presente não somente no estado do Ceará, mas também em outras 

regiões do Brasil. Deve-se buscar, nos inúmeros trabalhos e nas 

experiências já adquiridas, soluções para as dificuldades enfrentadas 

tanto no contexto da hidrologia, em pauta, quanto nos diversos outros 

co ntextos em que já existam tai s experiências , sejam ela s na forma de 

revisões bibliográficas ou em qualquer outra. 

Sobre o sistema em foco , SO UZA FILHO ( 1998) já reali zou um 

es tudo preliminar onde foram leva ntados diversos dado s de demandas 

atuais e proj etada s para o futuro . No mesmo trabalho foram utili zados 

cenár io s diferentes com relação à infra -estrutura hidráuli ca el o 

sistema , ora utili za ndo apenas a existente e ora utiliza ndo uma série 

de obras que ainda es tavam em fase el e construção , como o açude do 

Cas tanh ão , e/ou em fase de projeto, como um ca nal de transposição 

(Eixo Sertão-Central) . Para a co nst rução destes cenário s foi utilizado 

o modelo MODSIM, mod elo de simulação desenvol vido pelo Prof. 

Labad i ela Colorado State University e int erface gráfica desenvolvida 

na Esco la Politécni ca da USP pelo Prof. Rubem Porto . Entretanto , 

segundo relato do próp rio autor , as séries que esse es tudo preliminar 

utili zou não são muito co nsi stent es, o qu e pode ter prejudicado os 

resultado s. Além disso, o MODSIM é de natureza det erminí sti ca. 

VIANA & GONDIM FILHO ( 1999 ) também já rea li za ram 

estu do s sob re o sistema alvo desta pesquisa . Utilizaram previsões 
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climatológicas, gerando resultados mais consistentes e mais próximos 

da realidade. 

Em outro trabalho, SOUZA FILHO ( 1999) analisou o impacto de 

se adicionar novos perímetros de irrigação no sistema e testou a sua 

garantia. 

Acredita-se, entretanto, que as análises de incerteza na operação 

do sistema, poden1 ser prejudicadas pela dificuldade de representação 

de possíveis séries temporais , quer pela inconsistência das séries 

existentes , quer pela problemática modelagem do processo de sucessão 

de vazões com características de intermitência. 

A modelagem de séries de vazões para múltiplos locais é 

largamente utilizada no planejamento da operação de sistemas de 

recursos hídrico s de g rande porte que usualmente abrangem extensas 

regiões , contemplando mais de uma bacia hidrog ráfica. A literatura 

mo stra a ex is tê ncia de um g rande número ele modelo s estocásticos 

multivariados para séries t emporais (PEREIRA, 1984) , ainda que para 

séries temporais sazonais haja um número bem menor ele trabalho s, 

podendo ser destacado o artigo el e SALAS & PEGRAM ( 1977) . O 

motivo ela timid ez na proposição de mod elos multivariado s para séries 

t emporai s sazonais es tá e m que es tes são modelos claramente não 

parcimoniosos , que têm identificação complexa e onde a estimação dos 

parâmetro s é sujeita a uma g rande impreci são (VIEIRA et ai. , 1998) . 

Ainda segundo SALAS et ai. ( 1980), quando periodicidade, 

componentes estocást icas e intermitência sã o fatores presentes em 

séries multivariadas , a complexidade é tamanha que , para que 

tenhamos uma descriçã o estatística confiável e capaz de poss ibilitar a 

modelagem d estas séries, é necessá rio qu e sejam empregadas as mais 

so fi s ticadas técnicas ele a náli ses. Nas séries anal isadas no presente 

trabalho, tais fatores descritos acima estão presentes. 
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Uma boa referência sobre o uso ele modelos estocásticos 

multivariaclos em hidrologia é o trabalho ele CAMACHO et ai. (1985). 

A viabiliclacle elo emprego ele Redes Neurais Artificiais , como 

alternativa eficiente aos modelos clássicos, vem sendo comprovada, 

principalmente nos últimos anos, no cenário internacional. 

LACHTERMACHER & FULLER ( 1993) utilizaram uma 

metodologia híbrida, que consistia em usar a metodologia Box- J enkins 

em uma fase exploratória para identificar algumas importantes 

relações nas séries de dados . Baseada nessas informações era definida 

uma estrutura inicial de pequeno porte para uma rede neural, o que 

diminuía bastante o tempo de modelagem, reduzindo o número de 

parâmetros e eliminando, segundo os autores , a principal desvantagem 

do us o de RNAs, que é a g rande qua ntidade ele dados necessários para 

as fa ses de treinamento e validação ela rede 

O procedimento de modelagem fo i subdividido en tão em duas 

fases, a exploratória, onde eram determinadas as características 

básicas da série empregada e a fase el e mod e lagem propriamente dita , 

onde as informações obtidas na fase exp loratória eram utili zadas para 

a obte nção de uma primeira arquitetura da rede. 

O processo de treinamento/validação foi baseado na metodolog ia 

de Weigend (WElGEND e t ai. 1990, 199 1 ). Para evitar a necessidad e 

de usar os dados reais para va lid ação, foi gerada uma séri e si nt ét ica 

co m as mesmas propriedades estatísticas da série original, usando o 

procedimento de si mulação de Waterloo (HIPEL & McLEOD, 1993) 

para es ta va lidação . A performance da previsão, nessa validação, foi 

monitorada como sugerido por (WEIGEND et a i. 1990, 1991 ), e o 

c rit é rio de convergência foi baseado nessa performance, te ndo sido 

adotado o RMSE (raiz elo erro médio quadrado). Quando o RMSE 

começava a crescer, ou d ecrescer , muito lentamente , o processo era 

int e rrompid o , a fim de s e evitar o "superaprenclizaclo" e a conseqüent e 

deterioração das propriedades gera is do mod e lo resultante. 
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Foi utilizada uma rede puramente feedforward, ou seJa, as 

unidades em uma camada somente influenciavam as unidades mais a 

frente (mais próximas da camada de saída); com uma camada de 

entrada , uma camada escondida (intermediária) e uma única unidade 

el e saída. A função de ativação empregada pelos autores foi a função 

sigmóide (não-linear) e o algoritmo usado foi o de backpropagation . O 

número de neurônios das camadas de entrada e intermediária variaram 

de acordo com o modelo Box-Jenkins , no caso ARMA, calibrado e com 

a quantidade de dados disponíveis para a fase de treinamento. 

Foram analisadas quatro séries estacionárias distintas . Para os 

quatro casos estudados pelos autores, o uso desta metodologia se 

mostrou efetivo, com erros inferiores aos apontados pelas modelagens 

tradicionais. 

T ANG et ai. ( 1991) realizaram um estudo comparativo entre 

modelagem de séries temporais através de RNAs e ela metodologia 

Box-Jenkins . Eles trabalharam com três séries de diferentes 

complexidades, usando sempre redes do tipo feedforward, com o 

algoritmo backpropagation, e as modelagens Box-Jenkins padrão . As 

séries modeladas eram de dados de passageiros de linhas aéreas 

internacionais (longa memória) , vendas de carros importados no s 

Estados Unidos (longa memória) e vendas de carros nacionais (curta 

memória) , também dos Estados Unidos . As séries foram modelada s 

através dos softwares TIMESLAB (NEWTON, 1988), para a 

metodologia Box-Jenkins, e o programa Back Propagation (BP) no 

pacote computacional Parai/e/ Distributed Processing de McLelland e 

Rumelhart ( 1988) . 

As redes treinada s tinham toda s três camadas , a camada de 

entrada, uma única camada intermediária e uma camada de saída. O 

número de neurônios da camada intermediária foi adotado com sendo 

igual ao da camada de entrada, que foram I, 6, 12 e 24, 

correspondendo a um mês, se1s meses, um ano e dois anos de dados, 
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respectivamente . O número de neurônios da camada de saída foi 1, 6, 

12 e 24, correspondendo ao período que se desejava prever. Também 

foi utilizad o o termo de momentum , como elemento de melhoria na 

qualidade do algoritmo backpropagation . 

Para as previsões de I mês e 6 seis meses os modelos Box

Jenkins apresentaram resultados superiores aos da s RNAs, enquanto 

que para as previsões de 12 e 24 meses os modelos com metodologia 

de RNAs forma superiores. 

Os experimentos demonstraram que para as sé ries com longa 

memória as duas metodologias apresentaram resultados comparáveis. 

Enquanto que para as séries com curta memória a modelagem através 

de redes neurais artificiais apresentou resultado s superiores. Também 

foi digno de nota o fato das RNAs serem mod elo s mais parcimoniosos. 

Um outro traba lho ele relevâ ncia foi desenvolvido por 

CHAKRABORTY et ai. ( 1992). E les utilizaram RNAs para rea li zar 

uma mod elagem multivariada representando o comport ament o da 

va ria ção de preços da fa rinha ele trigo em três cid ades, Búfalo , 

Mineápolis e cid ade ele Kan sas , nos E .U.A. , e co mpararam sua 

performance com a ele um modelo desenvolvido seguindo o proposto 

por TTAO & TSA Y ( 1989). 

As redes eram elo tipo feec(forward, co m uso do algoritmo 

backpropagation, incrementado pelo term o ad icio nal de momentum e 

da ta xa de aprendi zagem adaptativa . O co njunto de dado s disponíveis 

referia -se a dad os mensais do período de agosto de 1972 a no vembro 

de 1980, perfazendo um total de I 00 dados mensa is. O crit éri o de 

comparação entre as duas modelagens foi o MSE (lvlean Square Error ). 

Fo ram feitas previsões do tipo um -pa sso-a-frente (lag one) e do tipo 

vários-passos-a-frente (multi-lag) . 

Fo i realizada uma transformação logarítmi ca nos dados antes 

deles serem apresentados às redes para treinamento . Ini cialment e 
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foram mode ladas séries univariadas , para as três cidade s, utilizando 90 

dados no conjunto de treinamento e os 10 dados resta ntes no conjunto 

de validaçã o . Foram feitas simulaçõ es com redes de topologias 2- 2- 1, 

4 -4-1 , 6-6- 1 e 8-8-1. 

Apó s os modelos univariados ficarem prontos, foram treinadas, 

então , a s re des que representariam a modelagem multivariada das três 

séries em questão . 

Os resultados obtidos para as mode lagens univariadas e 

multivariadas superaram, em al g uns ca sos até por uma ordem de 

g randez a , o s modelos autoreg ressivos média-móvel propostos por Tiao 

e Tsay . Uma outra constatação bem interessante foi o fato dos modelos 

multivariados terem supe rado os mo delo s univariados. C redita - se ess e 

result a do à s a lt as corre lações ap rese ntada s e ntre a s três séri es, o que 

sig nifi ca que os dados de uma d e t e rmin ada séri e servem para prever 

nã o soment e va lores d essa mesma séri e, mas ta mb ém da s outras du as , 

e o fato de se t e r mai s um c onjunto de dado s três vezes maior , o qu e 

implica num tre ina ment o mai s r efinado. 

Dentro do ca mpo da hidrol ogia e do gere nc ia me nto de rec ursos 

híd r icos, diversos autores vêm pesquisando t ambé m a aplicação d e 

redes ne ura is a rti fic ia is co m bas t a nt e sucesso. 

SMlT H & ELI ( 1995) , MA SON e t ai. ( 1996) , M INNS & HALL 

(1 99 6), DAWSO N & WILBY (1 998 ) e SAJIKUMAR & 

THANDA VE SWARA ( 1999), aplic aram com suce s so dife rent es tipo s 

de R NAs pa ra mo d e lagem do processo d e chuva-deflú v io. 

SMIT H & ELI ( 1995) a pli ca ra m redes t re inadas c om o al goritmo 

backpropagation , u so do te rmo momentum , ta xa de aprendiz agem 

adaptati va e funçã o s ig móicl e, impl eme ntados e m ling uagem 

FORTRAN 77. As red es con sisti am de trê s camad as, 25 ne urô nios na 

cam ada de e ntrad a, a camad a int e rmedi á ri a va ri a nd o d e 2 a 50 

neurô nio s e a ca ma da de sa íd a c om l ou 2 neurô nios, depende nd o de 
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se modelar somente a vazão de pico, o horário da vazão de pico, ou os 

dois va lores simultaneamente. 

Nos resultados não foram notadas diferenças significativas ent re 

as modelagens das variáveis separadas ou conjuntamente. Os autores 

Jmagtnavam que com as duas variáveis sendo modeladas 

simultaneamente os resultados seriam melhores, devido ao fato de se 

trabalhar com mais informações, mas creditam os resultados à pouca 

correlação entre as variáveis para implicar em gan ho real ele 

reconhecimento de padrão pela red e. 

MASON et ai. ( 1996) utilizaram redes com funções ele base 

radial para a modelagem chuva-deflúvio e compararam seus resultados 

aos obtidos com redes perceptrons de múltiplas camadas que usavam o 

hackpropagation(BP) através elo Toolbox específico para redes neurais 

elo MATLAB . Eles concluíram que ao se utili zar o algoritmo BP , 

co nforme sua definição original , os resultados são inferiores aos 

obtidos com as redes com função de base radial , ma s quando o 

algoritmo BP era implementado através elo termo ele momentum e ela 

taxa ele aprendizagem adaptativa os resultados eram bem equiva lentes, 

mas por outro lado o aprendizado era bem mai s demorado elo qu e o 

realizado através das redes com funções ele base radial. 

O trabalho ele MINNS & HALL ( 1996) utili zou o programa BP

simulator, produ zido pela TBP -Pi etzsch GmbH el e Et tlingen, Alemanha . 

Foram comparados os valores ele redes com 3 e 4 camadas. Os 

resultados mostraram qu e as simul ações, em relações a critérios 

es tatí sticos , média , desvio-padrão, foram bem representado s e que, na 

maioria dos casos, as redes com 4 camadas simularam de uma maneira 

mat s acurada os va lores extremos, de máximo s e mínimos, elo que as 

ele 3 camadas. Mesmo assim, o modelo desenvolvido não consegutu 

representar bem estes valores extremos, onde foram constatados os 

matores erros. 
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DA WSON & WILB Y ( 1998) também acharam como resultados 

para o treinamento de diversa s topologias distintas de RN As que, em 

muitos casos, elas tendem a minimizar os valores de picos, embora em 

um caso específico elas tenham chegado a superestimar os valores de 

descarga máxima . 

Recentemente, SIV AKUMAR et ai. (2002) compararam duas 

metodologias do tipo "caixa-preta" para a previsão de vazões em nos . 

O estudo fez um confronto entre a previsão de séries através de red es 

neurais artificiais e o modelo plwse-space reconstruction (PSR), 

segundo o qual qualquer sistema dinâmico pode ser descrito por um 

diagrama phase-space, que é, essencialmente um sistema de 

coordenadas. Tais coordenadas são todas as variáveis que entram na 

formulação matem á ti c a do sistema, isto é, as variáveis necessá rias 

para descrever completamente o es tado do sistema em qualque r 

momento. Uma descrição mai s detalhada do modelo plwse-space 

reconstruction pode ser vista e m SIV AKUMAR (2000) . 

Foram trabalhadas as vazões diárias de um rio ela Tai lândia e a 

previsão foi realizada para vazões l -dia-a-frente e 7-dia s-a-frente . Sâo 

ressaltados, mai s uma vez, os cuid ados na determinação dos co njuntos 

de treinamento e validação para ambas as modelagens. Para a 

mod elagem através das RNAs, os dados foram normali zado s no 

intervalo ele [0 , 1- 0,9], foram utili zados o algoritmo backpropagatinn 

com adoção do termo ele momentum e a taxa ele aprendizagem 

adaptativa, e foi adotado como principal critério ele parada o número 

de it erações. 

Co mo ca mada de entrada, o es tudo começou utiliza ndo o mesmo 

núm ero ele dados para os dois modelo s, e tentando ora com apenas uma 

entrada e ora co m sete entrada s (todas ela s representando as vazões 

imediatamente anteriores) . O melhor resultado obtido com apenas uma 

entrada não foi co mparável ao pior obtido com as se te entradas , 

evid enciando a necessidad e de se fornecer dado s suficientes ao 
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aprendizado, quando foram testadas também simulações com três 

valores de entrada . 

Na fase inicial, as redes eram treinadas durante mil iterações. 

Para as melhores topologias houve um outro período de treinamento, 

para se tentar diminuir o valor já encontrado para o erro, de mais 

quatro mil iterações . O que se constatou foi que o erro decresceu 

muito pouco, indicando qu e as mil primeiras iterações já haviam sido 

suficientes para se chegar a um treinamento satisfatório . 

As conclusões gera is indicam que as duas metodologias, RNAs e 

PSR, chegaram a resultado s muito bons mas, segundo os autores, a 

modelagem através de PSR foi considerada levemente superior . 

KARUNANITHI et ai. (1994) , RAMAN & SUNILKUMAR 

( 1995) e ZEALAND et ai. (1999) também trabalharam com previsão de 

séri es fluviométricas através do uso das RNAs e chega ram à co nclu são 

de que elas apresentam resultados tão bons quanto as outras 

metodologias. 

Es ta tendência tamb ém pode ser co mprovada em âmbito 

nacional , com o crescente núm ero de trabalhos já publicados, al ém de 

es tudos e pesquisas em andamento . 

SOUZA et ai. ( 1995 ) utili zara m uma arquitetura de redes 

neurat s, estritam ent e feedforward, com o uso do algoritmo 

backpropagation, para a previ são de vazões diárias de um rio em um 

determinado posto , a partir de postos da mesma bacia situ ados a 

montant e. 

Fora m estudadas duas abordagens distintas , a pnmetra co nsistia 

em se fazer a previsão da s vazões deste rio no posto P nos dias (t) , 

(t+ I) , (t+2), ... , (t +r) , a partir das vazões do dia (t) em (n) postos 

situados a montante do posto em questão. A segunda abordagem 

co nsistia em se fazer a previsão das va zões diári as deste mesmo posto 

P para os dias (t) , (t+ I), (t+2), ... , (t+r) , a partir da s vazões diárias dos 
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dias (t), (t-I), (t-2), ... , (t-k) de (n) postos situados a montante do 

posto P . 

Foi estudada a bacia do Alto Tocantins, com disponibilidade de 

dez anos de dados, para oito postos fluviométricos . Os seis primeiros 

anos serviram de dados para os treinamentos das redes, enquanto os 

últimos quatro anos de dados foram utilizados para a fase de validação 

dos modelos . 

Infelizmente os autores não deixam claro, no trabalho, o critério 

de convergência do treinamento utilizado , nem os parâmetros de 

treinamento adotados, como a utili zação ou não do termo momenlum , e 

nem como é feita a normali zação dos dados . 

Os resultados obtidos levara m os autores a crer que as RNAs 

funcionam de modo altament e e fi c i ente par a o ma pea men to das não 

linearidades de um problema , uma grand e vantagem em relação aos 

métodos estatísticos, entreta nto, muito do aproveitamento da s RNAs é 

credi tado ao modelador, por não haver uma metodologia de 

determinação da arquitetura ótima das redes . 

SARMENTO ( 1996) reprodu ziu a relação chuva-va zã o para uma 

bacia localizada na região semi-árida do nordeste brasileiro através de 

uma RN A. No mesmo trabalho foi investi ga da a habi I ida de destas 

redes para a previsão de vazões méd ia s diária s na bacia do rio Leine, 

localizada na região central da Alemanha. A arquit et ura das redes foi 

definida por tentativa e erro, tendo o autor sido cuidadoso quanto ao 

número de neurônio s que co mpô s a ca mada de entrada (inpul) , 

correspo nd endo , teoricamente, ao número de variáveis que influenciam 

no fenômeno em foco . Uma das co nclu sões do trabalho foi qu e na 

aplicação deste método para variáveis hidrológicas , como c huva e 

vazão, em reg iões semi -áridas a ex tensão da série req uerida para a 

fase de treinamento da rede é bastante superior àquela que seria 

adequada para bacias de rio s perenes, poi s tais séries hidrológicas de 

regiões semi-áridas apresentam uma notóri a concentração de chuvas e 
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vazões em um único semestre, enquanto que para o restant e do ano 

observam-se praticamente valores nulos. Estas características são bem 

semelhantes às da região em estudo . 

MAIER e DANDY ( 1997) também pesquisaram a determinação 

do número de neurônios das camadas de entrada (inputs) para 

modelagens multivariadas de séries temporais . Eles fizeram um estudo 

comparativo entre três metodologias distintas , a saber: (1) 

metodologia de HAUGH & BOX ( 1977), que analisa os valores da 

função de correlação-cruzada para determinar a "força" das relações 

entre as entradas e saídas das séries temporais em diversos lags; (2) 

aproximação através de modelos univariados de redes neurats 

artificiais para as diversas séries com uma posterior análise de 

sensibilidade para diversos lags e (3) um método empírico onde se 

utili zava, como fator determinante para a escolha do número de 

entradas das RNA s, o conhecimento a priori das diversas relações 

entre os processos que in flu enciam as sér ies em es tudo . 

Os estudos mo stra ram qu e os resu ltados das metodologia s I e 2 

foram compatíveis un s com os outros e que ambos eram apropriados 

para a determinação do núm ero de entradas para modelagens 

multi variadas. 

Entretanto, embora os resu ltados tenham sido bem próximos, 

foram apo ntada s algumas vantagens na utilização ela metodo lo gia 2 

sobre a metodol ogia I : 

• Ela pode determinar quais entradas são significantes para a 

previsão de períodos específico s, conseqüentemente reduzindo o 

número de entrada s, o que red uz o tamanho da rede e o tempo de 

treinamento ; 

• Ela pode tamb ém provid enciar informações valiosas so bre as 

relações entre as entradas e saídas das séries temporais 
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• É bem mats simples e rápida de se utilizar, pois dispensa os pré

processamentos dos dados necessários na metodologia 1. 

A metodologia 3 apresentou resultados razoáveis, mas não tão 

bons quanto os apresentados pelas outras duas metodologias. Ainda 

como sugestão os autores relatam que o conhecimento físico do 

processo deve ser utilizado sempre que possível no desenvolvimento 

de modelagens de séries temporais, seja este desenvolvimento através 

de redes neurais artificiais ou não. Maier e Dandy concluem que onde 

o conhecimento dos processos físicos está disponível, ele deve ser 

utilizado como limitante do campo de entradas e /ags considerados na 

metodologia 2, gerando uma espécie de mescla entre as metodologias 2 

e 3, e para os casos onde este conhecimento não está disponível, a 

metodologia 2 deve ser utili z ada. 

V ALENÇA ( 1997) comparou os resultados dos modelos , 

MOTHST AR2 , modelo hidrológ ico para o Trópico Semi - Árido , SMAP, 

que é um modelo de terminístico de simulação hidrológica , ambos de 

simulação do processo chuva x vazão, com os resultados obtidos com 

o uso de redes neurais artificiais. Foram escolhidas para análise dua s 

bacias hidrog ráficas do estado da Paraíba, uma do Ceará e uma de São 

Paulo. No mesmo trabalho é feita uma comparação da modelagem 

através de redes neurais artificiais com modelagens tradicionais de 

previsão de vazão x vazão . O s mode los utili za do s foram VAZÃO, 

modelo de regressão múltipla, e PREV AZ, baseado na metodolog ia 

Box-Jenkins. 

As redes utilizadas no estudo foram todas do tipo perceptron de 

múltiplas camadas. Para a primeira bacia da Paraíba , bacia do Sumé, 

utili zo u-se um período de três anos de dados , 1978 a 1980, para o 

treinamento das redes e o período de 1975 a 1976 para a validação. A 

rede neural que apresentou o melhor resultado era composta de três 

camadas, com I O neurônios na camada de entrada, representando a 

sazonalidade, a evaporação e os últimos cinco meses de chuva, 20 
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neurônios na camada escondida e neurônio na camada de saída, que 

representava a vazão desejada . Para a bacia localizada no es tado do 

Ceará, bacia da Juatama, dispunha-se de menos dado s, correspondendo 

ao período de outubro de 1974 a setembro de 1977. A rede adotada era 

co mposta de quatro camadas, também com I O neurônios na primeira 

camada, novamente representando a sazonalidade, a eva poração e os 

últimos cinco meses de chuva, 12 neurônios na primeira camada 

escondida, 1 O neurônios na segunda camada escondida e novament e 

neurônio na camada de saída, representando a vazão desejada . Para a 

bacia do rio Guarapiranga, no estado de São Paulo, dispunham-se ele 

dados de janeiro ele 1970 a dezembro de 1985 . O períod o ele 1970 a 

1977 foi utilizado para treinamento e o período ele 1978 a 1985 foi 

utilizado para a verificação ela rede . A topologia da rede ficou 

ele fi n ida com 3 c a macias, compostas de 8 neurônios na camada de 

entrada, sazonalidacle, evaporação e os últimos 3 meses de chuva, 16 

neurôn io s na camada intermed iária e 1 neurônio na camada de sa ída . A 

quarta bacia estudada, bacia do rio Mumbaba, também se localizava na 

Paraíba . Os dados utili zados correspo ndiam aos valores mensais ele 

chuva e vazão de janeiro de 1970 a dezemb ro ele 1985 . O período de 

1970 a 1977 foi utili zado para treinamento e o período de 1978 a 198 5 

para validação. A rede era composta de três camadas, a camada de 

entrada com 8 neurônios, a ca mada intermediária com 16 e I neu rô nio 

na ca mada ele sa íd a . 

As aplicações na previsão vazão x vazão foram trabalhadas com 

as vazões médias mensais incrementais afluentes ao reservatório ele 

Sobrad inho , no período de 193 1 a 1994, sendo o período ele 193 I a 

1990 utili zado para o treinam ento ela rede e o restante dos dados para 

a ve rificação da mesma . roi construída uma rede neural artificial para 

ca da mês do ano , tendo como elementos de entrada os dois meses 

anteriores . 
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O autor conclui que os resultados obtidos com o uso de redes 

neurats são de ótima qualidade quando comparados com aqueles 

obtidos através das outras metodologias. Cita ainda que uma da s 

grandes vantagens desta técnica está na versatilidade, devido à sua 

não-linearidade , de permitir, no processo chuva x vazão, Incorporar a 

representatividade de cada posto pluviométrico. Outro ponto a se 

considerar é a possibilidade de regionalização levando-se em conta 

aspectos diversos das bacias, como área de drenagetn, declividade, 

pluviometria média , coeficientes de forma da bacia , tipo de solo , etc. 

Nas previsões mensais de vazão x vazão os resultados também 

comprovaram a eficiência desta técnica, que neste caso , ainda segundo 

o autor, já eram esperados, uma vez que as redes neurais podem 

evoluir para potentes modelos ARMA não lineares englobando os 

modelos de regres são e Box-Jenkins. 

BALLINI et ai. ( 1997) utilizaram duas abordagens para previsão 

de vazões médias mensais através de redes neu rais artificiais com 

algor itmo backpropagation e adição do termo momentum . Na primeira , 

a sé ri e original foi padroni z ada removendo-se a média e o desvio

padrão sazona l, e explorando-se a es trutura das funç ões d e 

autocorrelação e autocorrelação p arc ial da série padronizada para 

determinar as entrada s da rede. Na segunda foi exp lorada a es trutura 

da s funçõe s de autoco rre lação e autocorrelação parcial da sé ri e 

original para definir as entrad as da red e. Neste caso , a rede foi 

treinada para aprender também a sazo nalidad e, supostament e 

es tocás tica . Foi feita , e nt ão , uma co mp aração ent re as abordagens 

usando RNAs e os modelos de Box-Jenkins , onde foi destacada a 

importâ nc ia da padronização da sér ie, e mostrou-se as vantagens dos 

modelo s de redes neurai s artificiais quando esta padronização não é 

adotada. 

A comparação foi feita para três séries de va zões mensa1s, em 

F urnas , Itumbiara e Sobradinho. Foram treinada s redes neura1 s 
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artificiais com uma e duas camadas intermediárias. Os autores 

co ncluíram que a padronização da série deve ser preferível quando 

modelos ele Box-Jenkins são ajustados, porém quando utilizaram redes 

neura1s , a padronização elas séries pareceu não afetar o desempenho do 

modelo. 

Uma outra aplicação ele redes neura1s artificiais na modelagem 

ele questões envolvendo recursos hídricos em clima semi -á rido pode 

ser encontrada em DINIZ ( 1997). Neste trabalho o autor estuda a 

demanda hídrica da pecuária do município ele Sousa, locali zado no 

Alto Sertão da Paraíba através de uma rede neural artificial do tipo 

perceptron multicamaclas, treinada através do algoritmo 

backpropagation. Foram utilizados dados relativos aos anos ele 1974 a 

1994 , levantados anualmente. A red e analisada era co mposta por três 

camadas, entrada-intermediária-sa ída . 

Os resultados tamb ém indicaram um ótimo aproveitamento das 

RNAs para esse tipo de mod elage m, devi do a enorme precisão obtida . 

JAIN et ai. (1999) aplicararn doi s modelo s de RNAs para 

previsão de vazões e operação multiobjetivo de um reservatório no 

estado de Ori ssa - Índia , e fizeram uma análise comparativa dos 

resu ltado s dessas duas redes com os resultados obtidos através ele 

mod elos Box-Jenkins , para a geração de séries, e de um mode lo 

resu ltant e de Programação Dinâmica, para a determinação da política 

ótima de operação do reservatório. Os dado s disponíveis eram de 

afluências mensa is durant e um período de 32 anos, do s quais os dado s 

referentes aos 28 anos ini ciais foram usados para trei nam ento da red e 

e os últimos 4 anos de dados foram usados para a validação. 

As RNAs treinada s eram do tipo feedforward , com uso elo 

algoritmo backpropagation, para correção e ajuste dos pesos 

sinápticos. Jain et. ai. (1999) adicionaram o termo momentum , para 

melhorar a performance elo algoritmo backpropagatio11. E les 

trabalharam co m RNAs de três ca madas (entrada-escondida-saída). 

25 



REVISÃO BIBLIOGRAFICA 
MODELAGEM DE SÉRIES FWVIOMÉTRICAS PARA O 

SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

Como neurônios da camada de entrada (inputs) eles começaram 

adotando 5 nós , a saber: as afluências dos três meses anteriores ao que 

se desejava obter, a do mesmo mês e a do mês anterior do ano 

anterior. As redes eram treinadas e eles foram reduzindo gradua lment e 

o número de inputs. A camada de entrada que foi adotada nos modelos 

que apresentaram os melho res resultados eram compostas de apenas 

três neurônios Xi-t ,j ; Xi-2 ,j e Xi ,j - 1, onde os índices i e j representam 

respectivamente o mês e o ano. Se (i-I) < I, então Xi-l ,j era 

substituído por X12 +í-t ,j-l, e se (i -2) < 1, então Xi -2,j era substituído por 

X t 2+ i-2 ,j-t. Isso indica que eles consideraram as vazões do mês corrente 

dependentes das vazões dos dois meses anteriores e da vazão do 

mesmo mês do ano anterior . A camada de saída era composta por 

somente um neurônio , a vazão do mês corrente que se desejava 

simular, Xi ,j-

O s neurônios da camada escondida (intermediária) foram 

det e rmin ado s por tentat iva e e rro , variando de I a 10 . Para a rede que 

se d es tin ava a ge ração de va zões a melhor arquit e tura encontrada foi 

um a 3-8- 1, qu e s ig nifi ca uma rede neural artifi c ial c omposta de três 

neurônios na camada de entrada , oito ne urô nio s na ca mada esco ndida e 

um neurônio na camada de saída . 

O critério para avaliação ele performance adotado foi o MSE 

(Nfean Square Err01), c al culado através da equ açã o l : 

MSE = _!_~(T - 0 )2 

"' LJ p p h p= l 
( 1) 

onde: T p= res pos ta desej ada para a entrada ele ordem p, 

Op= resposta forn ecida pela RNA para a entrada de ordem p 

N = número total ele ent radas . 
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Para tecer comparações com o modelo desenvolvido através de 

RN As, um modelo A RIMA foi ajustado paralelamente. Os autores 

concluíram que os períodos de vazões pequenas eram melhores 

simulados pelo modelo ARIMA, enquanto os períodos com grandes 

vazões eram melhores representados pelo modelo gerado através das 

RN AS. Além disso a média mensal dos desvios de todos os valores 

individuais foi menor no modelo de RNAs . 

Uma das principais desvantagens da aplicação de redes neura1s 

na previsão ele vazões de rios é o fato de, muitas vezes , ela não ter 

habilidade para prever valores que não foram adequadamente 

apresentados no período ele treinamento. Face a esta limitação, IMRIE 

et ai. (2000) propuseram um método para melhorar a generalização 

durante a fase de treinamento através elo uso do algoritmo cascac/e

correlation, proposto por FAHLMAN & LEBIERE ( 1991 ) , apud 

IMRIE et ai. (2000). 

Foi utili za do , neste trabalho , para treinamento e validação das 

RNAs o software, Stullgart Neural Network Simulator (SNNS), que 

está disponível na internet (ZELL, 1995) , e também é baseado no 

algoritmo backpropagation , com a adição do termo momentum e taxa 

de aprendiz agem adaptativa. Os dados utilizados referiam-se a vazões 

horárias de 5 postos fluviométricos nos anos de 1996 a 1998, para doi s 

rios do R e ino Unido. O escopo e ra rea li za r previsões 12 horas-a-frent e 

e 4 horas-a-frente através de modelos mullivariados. Para entrada de 

dados as vazões foram ajustadas para o intervalo [0 ,2-0 ,8], o que 

ga rantiu um conjunto de tre inam ento com pico s d e máximos e mínimo s 

infe riores aos do conjunto de validação . 

Para a determinação da quantidade de neurônios a compor a 

camada de entrada foi utilizada a função de correlação-cruzada , mas 

não foi mencionado o critério de adoção através dessa função , como 

um valor limite acima do qual seria considerado significativo. 
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Os resultados mostraram a metodologia muito eficiente, e 

também foi concluído , pelos autores, que redes neurais treinadas 

através do algoritmo cascade-corre/ation apresentam a vantagem de 

dispensarem muita experiência do modelador, pois a topologia da rede 

também é definida durante a modelagem. 

Os rios da região do Nordeste brasileiro, onde se localiza o caso 

em estudo, apresentam um coeficiente de variação dos deflúvios 

anuais (Cv) muito alto, em torno de 1,4 (CAMPOS, SOUZA FILHO & 

ARAÚJO, 1997). Característica esta que demonstra o quanto tais rios 

são marcados por incertezas e erros nas análises das estimativas da 

variabilidade das vazões regularizadas por reservatórios superficiais, 

motivando ainda mais a necessidade do estudo proposto. 
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4. REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 
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Artificiai s (RNAs) são modelos 

computacionais de processamento paralelo inspirados no mecan1smo 

de funcionamento do cérebro humano . Simulam através de al goritmos, 

as propriedades biológicas do cérebro humano . 

Infelizmente, o conhecimento que se tem sobre o cérebro 

humano ainda está di stante do que seria necessário efetivamente para a 

elaboração de um algoritmo detalhado e I 00% eficiente para a sua 

" reprodução" por v1as computacionais. Os pesquisadores devem, 

conseqüentemente, transcender essa carência de detalhes em seus 

modelos, o que termina por gerar expectativas irreais e posterior 

desapontamento , como o criado no s ano s 60 , em que se passou um 

período significativo sem qu e houvesse pesqui sas important es no 

campo da s RNAs, períod o esse chamado de eclip se nessa área. 

As RN As são treinadas co m base em exemplo s previam ent e 

apresent ados, para captar característi cas essenciai s das entradas e 

ofe recer respostas a padrões di stinto s daqu eles incluíd os no co njunto 

de treinament o. 

As princip ais propri edades úteis e capacid ades oferecida s pelas 

RNAs são cit ada s por HAYKIN ( 1994) com send o as seguint es: 

};;> Não- linea ri da d e - Um neurôni o arti fic ial pode ser linea r ou 

não- lin ea r. Uma rede neural arti fic ial, constituída por co nexões 

de neurôni os não- linea res é ela mes ma não-lin ea r; 

};;> Mapeam ento de e ntrada-s aída - Com o a rede " aprend e" por 

exempl os, ao serem fornecid as as res pos tas desej ada s para um 

sinal de entrada úni co, é rea li za do um mapea ment o el e entrada 

sa íd a para ca da problema con sid erad o; 

};;> Adaptabilidad e - A RNA aprese nt a a ca pacidad e inat a de 

ada ptar seus pesos s inápti cos a modifi cações elo meio-ambi ente. 
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Uma rede neural artificial treinada para operar em amb iente 

específico pode ser retreinada para lidar com pequenas 

modificações nas condições operativas do ambiente; 

):> Resposta a evidências - No contexto de classificação de 

padrões, uma rede neural pode ser projetada para fornecer 

informação não somente sobre qual padrão particular selec ionar, 

mas também sobre a confiança na decisão tomada ; 

):> Informação contextual - O conhecimento é representado pela 

própria estrutura e estado de ativação de uma red e neural. Cada 

neurônio da rede é potencialmente afetado pela atividade de 

todos ou neurônios da rede; 

):> Tolerfincia a falhas - Uma red e neural , tem o potencia l de ser 

inerentement e tolerante a falhas, ou seja, capaz de realizar 

ava liação robusta , no sentido de que seu desempenho se degrada 

suavement e sob condições de operações adversas. Por exemplo, 

se um neurônio ou suas conexões são danificados a recuperação 

de um padrão armazenado é prejudicada em qualidad e, 

entretanto, devido à natureza distribuída da informação 

armazenada na rede, o dano deve ser extenso para que a resposta 

global da rede seja degradada ser iamente; 

):> Im 1>lemen ta çã o em VLSI - Gra ças a sua na tu reza maciçamente 

paralela as RNAs são adequadas para a impl ementa ção 

utilizando tecnologia ele integração em esca la muito ampla, uma 

virtude para a tecnologia VLSI (very-large-sca/e-integratiun) 

que fornece um meio de capturar comportamentos realmente 

complexos de forma hierá rqui ca; 

:r Uniformidade de análise de projeto - Por desfrutarem de 

universalidade como processa dores de informação , a mesma 

notação é utili zada em todos os domínio s envolvendo aplicação 

de redes neurai s; 
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~ Analogia neurobiológica - O projeto de uma rede neural 

artificial é motivado pela analogia com o cérebro, que é uma 

prova vtva de que o processamento paralelo tolerante a falhas é 

não somente possível fisicamente mas também é rápido e 

poderoso. 

Entretanto, um longo caminho deve ser ainda percorrido antes que 

possa ser construída, se efetivamente um dia isto ocorrer, uma 

estrutura computacional capaz de emular o complexo mecanismo do 

cérebro humano. 

4.2 NEURÔNIO BIOLÓGICO 

O cérebro humano é formado por algo en1 torno de 10 11 

neurônios int e ri igad os por, aproxima clamente, 1 O 15 interconexões. 

Cada neurônio possui capacidade singular de receber, processa r e 

transmitir sinais eletroquími cos através das sinap ses neurats que 

compreendem o sistema el e comuni cação cerebral . Os 
. . . 

pnnctpat s 

co mponent es de um neurô nio biológico são (GUYTON, 1988) : 

1. Corpo Celular - É a região de onde se diferenciam todas as outra s 

partes do neurônio . Também, o corpo celu lar é necessá rio para a 

co ntinuidad e da vida de todo o neurônio, mede, em médi a, apenas 

algun s mil és imos de milímetro . 

2. Dendritos - São os prolonga mento s múltiplo s e ramifi ca clos, com 

ori gem no corpo celular, medindo algun s milímet ros de co mprim ento . 

Const itu em as part es receptoras principais do neurônio. Isto é, a maior 

part e dos s111a 1s que devem se r transmitidos ao neurônio chega a ele 

por meto elos dendritos , embora alguns sinai s cheguem diretament e 

pela sup erfície elo corpo celular. Os clendritos de cada neurônio, em 

geral , recebem sinai s el e muito s milhares de pontos de co ntato com 
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outros neurônios, as smapses. Também aqut a informação é processada 

e novos impulsos são g erado s. 

~ i\xônio 

n P.nrlriiO!': 

Fig ura 1 - Ne urônio Biológico 

3. A xônio - Cada neurô nio possui um ax ônio . Essa é a pa rt e d o 

ne urô nio qu e é c ha ma da d e fi b ra nervosa. Seu comprim e nto pod e ser 

de a pe na s al g uns mil ímetros, c omo acontece c om os axônio s d o s 

ne urô ni os peque nos do cérebro, o u pode a ting ir a t é u m metro , co mo no 

caso do s axô ni os que pa rt e m da medula pa ra ine rva r o s pés. O s 

axô nio s tran smite m o s s ina is ne ura ts pa ra a cé lu la seguint e no céreb ro 

ou na me dul a espinh a l, o u para músculo s e g lând ul as nas regiões 

perifé ri ca s d o co rp o. 

4. Tel'min a is Axônic os e S in a p ses - P róximos a seu s t é rminos, t od os 

os axô nios rami fic am-se ex t ensa me nt e, c om o número total des sas 

ramificações pode nd o a ting ir o s milhares. N a extre mid a de de cad a 

uma dessa s r amifi ca ções ex is te uma t e rmina ção ne ural espe ciali zad a 

qu e, no s is te ma ne rvo so centra l, é cha mada d e pé o u botã o s in á p t ic o , 

d evido a sua semelhanç a com o pé de um móve l. P o r sua vez, esse 

bo tão sin ápti co fi ca s itu ad o s obre a supe rfí c ie el a membran a d e um 

d endrito ou do corpo celular el e o utro neurôni o. E sse ponto d e cont a to 

e nt re o b o t ão s in áptic o e a me mbrana neuro ni a l é a s inapse . É a tra vés 

d as s ina pses q ue o s ne urô nio s são unidos fun c iona lme nte, fo rma ndo 
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asstm as redes neurats, e os stnats são transmitidos de um neurônio a 

outro. Quando estimulado , o botão sináptico libera quantidade 

diminuta de um hormônio, chamado substância transmissora, no 

espaço entre o botão e a membrana do neurônio , e a substância 

transmissora estimula este neurônio. 

Reafirmando o que já foi mencionado anteriormente, a stnapse é 

a junção entre dois neurônios, e é através dela que os sinais são 

transmitidos de um neurônio para outro . Entretanto, a stnapse tem a 

capacidade de transmitir alguns sinais e de refugar outros, o que a 

torna elemento de extrema valia para o sistema nervoso , na seleção de 

qual a conduta a ser seguida. É devido a essa transmissão variável dos 

sinais que a sinapse talvez seja o determinante único mais importante 

da função do sistema nervoso central. 

A transmissão de sinais dos botões sinápticos ocorre através da 

secreção de substâncias transmissoras excitatória s ou inibitória s; 

portanto, alguns terminai s excitam o neurônio enquanto outros o 

inibem. 

Um dos aspectos importantes de en tendimento do funcionamento 

do neurônio biológico é aq uele relacionado com a Lei do Tudo ou 

Nada. No estado de repouso, a concen tração de íons K+, no int er io r da 

célul a , é menor do que a quantidade de íons Na+ fora da c é lu la , ele tal 

forma qu e a face ex terna da membrana torna-se positiva e a face 

interna negativa , como pod e ser visto na Figu ra 2. A carga negativa é 

fo rmada , basicamente, de íon s fosfato e íons orgânicos qu e se 

enco ntram em maior quantidade no int e rior da célula. Essa diferença 

de pot encial é da ordem de 70milivolts (mV), sendo este es tado 

chamado de pot encial de repouso. Entretanto , quando esta membrana 

so fr e um es tímulo e létri co, químico ou uma s impl es pressão, ocorre 

uma deformação temporária que facilita a entrada do íon Na+ por 

difusão. Logo , durant e um curto es paço de tempo, a entrad a de sódio 

provoca uma in versão da caga e lét ri ca da membrana, que se to rn a 
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negativa por fora e positiva por dentro . Essa alteração da carga 

elétrica é chamada de potencial de ação e se propaga ao longo do 

neurônio com uma velocidade que varia de I a J OOm/s. Esta seqüência 

de cargas elétricas que se propaga através do neurônio é o qu e 

chamamos de impulso nervoso (VALENÇA & LUDERMIR, 1999). 

Na+Na+Na+ 
+ + + 

(L K': K': Estímulo 
+ + + 
Na+Na+Na+ 

Na+ Na+ 

K+ 
-
+ 

Na+ Na+ 
Figura 2 - Impulso Ne rvoso (Va lença & Ludermir, 1 999) 

Re ssalta -se que só os es tímulos com uma mínima intensidad e, a 

partir de um certo limi ar, chamado limiar excitatório , são capazes de 

provocar impul sos. Portanto, se o estímulo for muito pequeno , isto é, 

se a sua intensidade for inferior ao limiar excitatório, não ocorrerá 

nenhum impulso nervoso. Por outro lado, pa ssa do esse limiar, o 

potencial de ação do neurônio será sempre o mesmo , qualquer que seja 

a int ensidad e do es tímulo ; em outras palavras, o neurônio segue a Lei 

elo Tudo ou Nada . Es ta es tabelece, porta nt o, que o neurô nio respond e 

ao estímulo com capacidad e máxima ou não há qualquer resposta . Essa 

lei leva a uma pergunta bastante simples: como o sistema nervo so é 

capaz de distinguir uma pancada leve de um toque? A resposta é qu e 

quando o estímu lo é fraco, o núm ero de neurônios estimu lados é 

menor do qu e quando o es tímulo é forte , além do que o tempo de 

duração do estímulo forte é maior , o que aumenta a freqüência de 

impulsos enviados ao cérebro. Esse impul so nervoso , ao atingir as 

rami ficações finais do axônio, provoca o esvaziamento de vá ria s 

vesículas que armazenavam sub stância s químicas, as quats se 
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difundem pela s1napse e se unem às proteínas dos dendritos do outro 

neurônio, de tal forma que a membrana torna-se mais permeável ao 

sódio, surgindo daí o potencial de ação que se propaga ao longo do 

neurônio estimulado. Quando liberadas, elas são, posteriormente, 

destruídas por enzimas, parando, então, o estímulo. Essas substâncias 

recebem o nome de neurotransmissores , mensageiros químicos, etc. 

(V ALENÇA & LUDERMIR, 1999) 

Existem em torno de I 00 tipos diferentes de neurotransmissores. 

O tipo de neurotransmissor liberado determinará a polarização ou a 

despolarização do corpo do neurônio seguinte. De acordo com o tipo 

ele neurotransmissor liberado a sinapse poderá ser inibitória ou 

excitatória . A contribuição de todos os neurônios pré-sinápticos na 

polarização do neurônio pós-sináptico determinará se este irá ou não 

gerar um impulso nervoso. Depo is de gerar um impulso, o neurônio 

entra em um período ele refraçã o , período em que ax ônio não pode ser 

no vament e est imulad o , durante o qual re torn a ao seu potencial de 

repou so enquanto se prepara para a geração de um novo impulso 

(BRAGA et. ai. , 2 000) . 

Tipicamente , o s neurônio s são de c1nco a se1s ordens el e 

g rand eza mais lento s que as portas lóg icas em si lício; os eventos em 

um circuito d e s ilício acontecem na ordem de nanossegundos (10.9s) , 

e nquant o que eventos neu rai s acont ecem na orde m de mili ssegu ndos 

( 10.3 s) (HA YKIN, 1994). E ntretanto , o cérebro compensa a taxa de 

operação relativamente lenta de um neurônio pelo número espantoso 

d e células ne rvosas com conexões ma ciça s e ntre si . 

A capacidade de reali z ar funções complexas surge co m a 

operação em paral e lo de todos os I O 11 neurônios c omponent es do 

cérebro humano . 
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4.3 NEURÔNIOS ARTIFICIAS 

As RNA's buscam simular a s características de P (primeira) 

ordem do neurônio biológ ico. Um conjunto de entra das é aplicado , 

cada uma dela s represe ntando a saída de um outro neurônio ; cada 

entrada é então multiplicada por um p e so, que tem como analog ia a 

força sináptica , gerando valores que são entã o somados para 

determinar o nível de ativação do neurônio . O fato que mais g era 

int e res se n a aplicabilidade da s RNAs é o poder de que elas possu e m 

de modificar seu comportamento em resposta ao meio , ou seja , a 

capacidade dela s se auto-ajustarem, em funçã o de um conjunto d e 

treinamento apresentado , para produ z ir respostas consistentes . E x iste 

uma dive rs idade de paradig mas que norteiam as pesquisa s ness e 

ca mpo, mas quase todos foram moldado s sobre essa config ura ção . 

O mode lo a rtifi c ial el e n eurônio , t ambé m cha mad o d e neurô nio 

ma te mát ico, não leva e m co nta lime-delays, qu e afe ta m 

s ig nifi cativa me nt e a dinâ mic a d o s is t e ma ne rvo so , implicando e m 

entradas gera nd o sa ída s im ed ia tas. M ais imp o rt ante el o q ue isso, e le 

nã o inclui o s e fe ito s d e 
. . 

s incroni smo ou ela fun ção .fi·equency-

modula /íon do ne urôn io b io lógico , caract e r íst icas estas que a lg un s 

pesq ui sa dores toma m c omo c ru c 1a1 s e capazes el e r e fl e tire m no 

apro ve it a m ento ou não do mod e lo . Ap es a r di sso as RNA s, co mp os tas 

co m esse t ipo d e ne u rô ni os, e xib e m a tributo s q u e são fo rt e me nt e 

r emanescentes do si st e ma bio lóg ico (W A SSERMAN , J 98 9). 

O s ne urô ni os a rtifi c ia is base iam -se no mo de lo pro po sto p o r 

McCULLO C H & PITTS ( 1943 ), que, logicame nt e, é um a s impli fic ação 

do qu e se sa bia e nt ã o a r espe ito d o neurô ni o biológ ic o . Sua descri ção 

ma t e má tica r esulto u e m um mode lo co m 11 t e rmina is d e e n t rada XJ , x 2, 

... , X 11 (qu e re presentam os d e ndrito s) e a pe nas um t e rminal d e saída y 

( r e pre sentando o a xônio) . Para e mul a r o comportamento da s sinapses, 

os te rminai s d e e ntrada do neurô nio t ê m pesos aco pla dos w 1 , 11'2 , ... , w,,, 

c uj os va lo res pode m ser positivos o u negativo s, d e pend endo d e as 
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stnapses correspondentes serem excitatórias ou inibitórias. O efeito de 

uma sinapse particular i no neurônio pós-sináptico é dado por x1w1. Os 

pesos determinam "em que grau" o neurônio deve considerar sinais de 

disparo que ocorrem naquela conexão. 

O neurônio biológico dispara quando a soma dos impulsos que 

ele recebe ultrapassa o seu limiar de excitação (threshold). O corpo elo 

neurônio, por sua vez, é emulado por um mecanismo simples que faz a 

soma dos valores x 1w1 recebidos pelo neurônio (soma ponderada) e 

decide se o neurônio deve ou não disparar (saída igual a I ou O) 

comparando a soma obtida ao limiar ou threshold do neurônio . No 

modelo original de neurônio de McCulloch e Pitts, a ativação do 

neurônio é obtida através da função de ativação, que ativa ou não a 

saída, dependendo do valor da soma ponderada das sua entradas, 

descrita na equação 2. (BRAGA et. ai., 2000). 

11 

I xiwl ~ e (2) 

i = I 

O neurônio matemático é constituído, basicamente, de uma 

função de combinação (ou reg ra de propagação) e uma função de 

transferência (ou função de ativação, ou ainda regra ele ativação). A 

função ele combinação, como o próprio nome diz , é responsável por 

compor a informação de entrada elo neurônio . No caso de la ser linear , 

passa a representar uma soma de entradas, ponderadas pelos 

respectivos pesos. Estes pesos das conexões são , muitas vezes , 

chamados ele pesos sinápticos , em analogia com o neurônio biológ ico , 

e representam , rnatematicamente, a importância de cada informação , 

com re lação a um dado neurônio . A função de ativação é responsável 

pela intensidade do sinal a ser transmitido pelas conexões para o s 

neurônios das camadas adjacentes. Tipicamente, o intervalo ela 

amplitude normaliza da d e respo sta de um neurônio está no int e rvalo 
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fechado [ 1 ,0] ou , alternativame nte, [-I , I]. Várias funções são 

utilizadas com essa finalidade ; entre as ma1s utilizadas, citam-se a 

sig móide, a g auss1ana e a rampa . Ela é res ponsável pela nã o

linearidade da rede, o que torna essa fe rramenta poderosa (V ALENÇA 

& LUDE R M IR, 1 999) . Os neurônios pod e m tamb ém te r um bias, que 

tem o efeito de aumentar ou diminuir a e ntrada líquida da função de 

ativação , dependendo se ele é positivo ou neg ativo, respectivamente . 

Na Figura 3 , observa-se a representação de um neurônio matemático . 

Sinais de 
entrada Pesos 

sinápticos 

Junção 
aditiva 

Função de 
ativação 

<p(.) 

Figura 3 - Ne urônio Artzjlcial (Hay kin , 1994) 

Saída 
Yk 

O s neurô ni os arti fic ia is utili zado s pa ra a c on s truçã o de redes 

neura ts são rea lment e primiti vos e m c ompa ração c om aque les 

enc ontrados no cérebro . As red es neura is a tu a lm ent e proj e t ad as são 

c ompara ti vamente tão primitiva s quanto os c ircuit os locai s e int e r 

regjo nai s do cére bro . O que p ode ser c onsid erado g ratifi cante, e ao 

mesmo tempo es timulante, é o prog resso notáve l alcançado e m vá ria s 

fr ent es dura nt e as du as últimas décad as. Com a a na logia 

neurobiol ógica co mo fo nt e d e inspira ç ão e c o m a nqu eza da s 

fe rrame nt as t eó ri cas e t ecnológ icas qu e t êm-se acu mul ado , pod e-se t er 
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como certo que em ma1s uma década a compreensão das redes neurais 

ar tificiais será muito mais sofisticada do que ela o é atualmente 

(HAYKIN, 1994) . 

4.4 HIS TÓR/CO 

Alguns autores consideram o início da era moderna das redes 

neurats com o trabalho ptoneiro de McCulloch, um psiquiatra e 

neuroanatomista , e Pitts , um pródigo matemático, em ( 1943), em que 

descrevem um cálculo lógico das redes neurais que unificava os 

estudos de neurofisiologia e da lóg ica matemática . Eles assumiam que 

o modelo formal de um neurônio seguia uma lei " tudo ou nada". Com 

um número sufi c iente dessas unidade s simple s e conexões s ináptica s 

ajus tadas apropriadamente e operando de forma s íncrona , McCulloch e 

Pitts mostraram qu e uma re de a ss im constituíd a rea li za ria , a prin c ípi o , 

a comput ação de qualqu er função computável. E s te era um resultado 

muito s ig nifi cativo e c om e le é ge ra lm ent e ace ito o na sc im ento d as 

di sciplinas d e rede s ne urai s e in te li gênc ia artifi c ial (HA YKIN, 1994) . 

Outro s autores a firmam que o marco inicial pa ra o 

d e se nvol v imento d e a lgoritmo s nort eadores dos es tudo s e análi ses 

so bre RNAs fo i a publi ca ção da Le i do A prendiz ad o , pos tul ada po r D . 

O . H ebb em 1949, o qu e pa ra o prime iro g rup o de aut o res, es te se ria 

s ome nt e o segund o desenvolvimento s ig nifi cativo . Na s dé cad as el e 50 

e 60 dive rs o s pesqui sadores , d e dife rent es á reas , co mbinaram e ntã o 

ca rac terí s ti cas biol ógic as e p s icol ógicas do s neurô nios para 

pro du z ire m a s prim e iras R e des N eura is Artifi c ia is , impl e ment ada s, 

ori g inalm ente, como um circuito el e trô nico , d e ond e depoi s se refinou 

pa ra simulação computacional (W ASS E RMAN, 1989) . 

Inici a lment e a s r ed es pesquisaclas e ram toda s do tipo 

Pe rceptrons o u sing le layer networks , o u seJa , r edes qu e e ram 
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compostas de uma única camada escondida. Suas pnmetras aplicações 

foram nos ramos de previsão do tempo, análise de eletrocardiogratna e 

visão artificial, todas elas ainda na década de 50. 

Essa nova abordag em computacional causou certo furor no meto 

científico, fazendo com que muitos pesquisadores acabassem por 

vislumbrar esse tipo de mecantsmo como a maneira de resolver 

qualquer tipo de problema. Após essa fase de enorme euforia inicial 

começaram a aparecer as primeiras falhas. Os perceptrons da época 

não estavam sendo c a pazes de realizar tarefas bastante simples, ela ndo 

margem a inúmeras críticas que não tinham como ser contestadas. Em 

meto a esse contexto Marvin Minsky e Seymore Papert publicam o 

livro Perceptrons no ano de 1969, onde eles demonstram que, 

teo ricamente , as RNA's e ram incapazes de reso lve r muitos problemas 

simples. 

O s dois parágrafos abaixo são ex traído s do livro Perceptrons: 

O Percetron tem se mo strado me recedor de estudos a pesar de (e 

mesmo por causa disso!) sua s inúmera s limitações. E le tem muitas 

características que atraem a atenção: sua linear idad e , seu fascinant e 

teorema de ap rendizagem, sua cla ra s implicidade pa radi g mática como 

um tipo de co mputação baseada em processamento paralelo. Não existe 

razão para se supor que alguma dessas virtudes seja transportada para 

a versão co m mais camadas. Todavia , nó s consid e ramo s isto como 

sendo um importante problema a se r pesquisado para esclarecer (ou 

rejeitar) no sso julga mento intuitivo de qu e a ex te nsão é es té ril. 

Talvez algum poderoso teorema d e convergência seJa 

desenvo lvido , ou alguma razão séria para a falha na produção de um 

"teo rema de aprendizagem" que seJa interessante para redes 

multicamadas seja descoberta . (pg 231-32) 

Os anos 70 e o começo dos anos 80 foram marcados por um 

certo hiato no desenvolvimento do campo das RN As . Alguns poucos 
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cientistas ainda reali zavam trabalhos na área , mas tinham dificuldade 

tanto para financiar suas pesqutsas como para publicar seu s trabalhos. 

O excesso ele euforia do início elos anos 50 transformou-se num fo rte 

desinteresse . 

Entretanto , os poucos trabalhos que estavam sendo produzidos 

foram, gradualmente, solidificando uma base teórica forte, na qual 

está ali cerçacla a construção elos modelos de múltiplas camadas. Houve 

um ressurgimento do interesse na aplicação ela computação a campos 

antes improváveis, restrito s somente à inteligência humana 

A evolução desse tipo ele rede sugenu a utilização ele 

arquiteturas mats robu stas , onde são utilizadas mats camadas 

intermediárias . Esse tipo de rede, co m múltiplas camadas (multilayers 

networks ) requerem uma maior capacidade computacional , entretanto 

sã o capazes de grandes ganhos, em comparação com as do tipo camada 

única (sing le-layer networks) , através ela adoção de uma funç ão de 

a tivação qu e sej a do tipo não-linear. 

Embora as RNAs possam ser, teori ca ment e, construídas em 

qualquer configuração im aginável, vêm sendo utili za das, 

preferencialment e, as di sposta s em ca mada s, por simul arem 

efe tiva mente a es trutura de partes do cérebro . 

A " int e li gência" exibid a pela RNA mais sofisticad a es tá aind a 

longe de se r compa rada com reai s " int e ligência s" . Mas, de forma 

alguma, pode deixar de ser reco nhecido o seu valor , qu e aponta para 

um número de aplicações qu e já sã o desenvolvida s com sucesso e para 

um a enorm e quantidad e de campo s qu e aind a pod em ser explorado s ou, 

pelo meno s, aperfe içoado s. 
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4.5 COMPONENTES DAS RNAS 

De acordo com RUME LHART & McCLELLAND ( 1986), apud . 

V ALENÇA & LUDERMIR( 1999) os modelos de RNAs, de manei ra 

geral , apresentam 8 (oito) componentes principais: 

• Um conjunto de elementos de processamento; 

• Um estado de ativação ; 

• Uma função de saída para cada elemento de 

processamento ; 

• Um padrão de interconexão entre os elementos de 

processa rnento ; 

• Uma regra de propagação ; 

• Uma reg ra de ativação ; 

• Uma regra d e aprendiz ado ; 

• U ma re present ação do ambi e nt e ond e o s is te ma deve 

operar. 

4.5. 1 E LEMENTOS DE PROCESSA!vlliNTO 

Os e le me nt os d e processame nt o (E P) sã o os própri os neurô nios 

artifi c iai s, já descritos ante riormente. Sã o também c hamado s de nó s, 

nodos ou unidades d e processam ento . 

4. 5.2 ESTADO DE An V AÇÃO 

Cada e le me nto de processamento , em uma red e neural , t e m 

a ssociado um es tado de ativação. A representaçã o do estado d e 

ativação do siste ma é um ve tor de a tivaçã o CUJO S el e mento s 

es ta be lecem a ati vação d e tod as as unid a des de um da do g rupo . A 
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escolha do estado de ativação a ser utilizado para o elemento de 

processamento é função do que se procura representar com o modelo. 

O estado de ativação pode ser contínuo (limitado ou ilimitado) ou 

discreto (binário ou múltiplo). 

4.5.3 FUNÇÃO DE SAÍDA DO ELEMENTO DE PROCESSAMENTO 

Desde que a ativação do elemento de processamento seJa 

conhecida , ele produzirá um sinal de saída relacionado com sua 

ativação por uma função de transferência conhecida como função de 

saída . Esta função de saída pode ser, por exemplo , a função identidade 

(sinal ele saída igual ao estado ele ativação) ou uma função do tipo 

porteira (patamar, limiar) em que a emissão elo sinal só ocorre quando 

a ativação é superior a um dado limit e. 

4.5.4 PADRÃO DE fNTERCONEXÀO ENTRE OS ELEMENTOS DE PROCESSA1v!ENTO 

Essa representaçã o é fe ita atra vés el e uma matriz d e pe so s e 

de fin e o c onhe cime nto do s is tema. As c onexões com peso s pos iti vo s 

re presentam conexões excitatórias (reforço na ativação do neurônio) e 

as com peso s nega ti v o s co nexões inibitória s (inibi ção da a tiva çã o do 

neurônio) . 

O s pesos da s c on exões, cha ma do s muita s vezes d e pesos 

s inápticos, represe ntam, matematicamente, a importância ele cada 

info rmação com relação a um dad o neurô ni o. O prin c ipal propós ito el o 

treinamento d e uma RNA é, poi s , determinar o me lhor conjunto de 

p eso s c apaz d e re presentar um dado probl e ma . Exist em inúme ro s 

métodos de utili zados com esse obj etivo ; entret anto, um tornou -se 

bastante popula r , a ponto de a s red es tre inada s com essa reg ra de 

aprendizagem serem chamadas de redes neurais backpropagation . Esse 

te rmo es tá re lac iona do , na realidad e , à propag ação recurs iva do s e rros , 

como se rá vi s to mai s adiante. 
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Trata-se de uma regra que combina os valores de entrada de um 

EP com os respectivos valores da matri z de pesos para produzir uma 

entrada líquida. Uma das regras de propagação mais simples é aquela 

na qual o sinal líquido é uma soma de cada entrada ponderada pelo 

respectivo peso que chega a um dado EP, como aquela já apresentada 

juntamente com o modelo de neurônio de McCulloch e Pitts . 

4.5.6 REGRA DE ATIVAÇÃO 

Também chamada de função de ativação, denotada doravante de 

<p (v), sendo v a entrada líquida definida anteriormente pelo somatório 

de cada entrada que chega ao elemento de processamento , multiplicada 

pelo seu respectivo peso, t em por finalidade calcular um novo estado 

de ati vação elo EP. Existem diversas funções de ativação, dentre as 

quai s podem ser des ta cadas : 

../ Função Sigmóide 

I 
rp(v) =--. 

1 +e·' 

../ Função ra mp a 

../ Função degrau 

{
I, \fv :2: O 

rp (v) = 
0, \fv < O 
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./ Função tangente hiperbólica 

cp (v)= tanh(v) 

./ Função lin ear 

cp (v)= k · v, em que k = constante 

A adoção de uma determinada função de ativação depende das 

características dos dados de entrada e do problema a ser modelado . 

4.5.7 REGRA DE APRENDIZADO 

Durante a fa se de treinamento de uma RNA pod e ocorrer a 

modifi cação do seu padrão de int erco nexão , através do 

estabelecimento de novas conexões, da eliminação de co nexões que 

existiam a princípio e/ou da modificação dos peso s ini cia lment e 

adotados para as conexões . 

As regras de aprendizado da s RNAs podem se classificar co mo 

sendo de aprendizado supervi sionado, onde o treinamento da rede é 

f e i t o c o m o c o n h e c i m e n I o p r é v i o d o r e s ult a d o cl e se j a d o , d e s t a f o r m a 

são fornecidos para a rede o co njunto de dados de entrada e as 

respectivas respostas, e co mo ele aprendizado não supervi sionado, 

onde a rede é treinad a soment e com os dado s ele entrada. Segundo 

(V ALENÇA, 1999), dentre as diferentes regras de aprendizado, merece 

destaque a regra ele Hebb , uma vez qu e as outras regra s podem ser 

vistas como uma variação dessa . A regra de Hebb pode ser enunciada 

ela seguinte forma : 
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"Se um neurônio recebe um estímulo de outro neurônio, e se 

ambos são altamente ativos, o peso entre estes neurônios deve ser 

fortalecido 11
• 

Além desta , outras regras bastante utilizadas são: 

Regra Delta - onde os pesos sinápticos são modificados de modo 

que o erro entre a saída desejada e a fornecida pela rede é minimizado; 

Regra de Hopfíeld - que di z que se a saída e a entrada são ambas 

ativas ou inativa s, deve-se incrementar o peso pela taxa de 

aprendizado, do contrário diminui-se o mesmo; 

Regra de Kohonen - baseada no processo de competição, de tal 

forma que só o neurônio mais ativo, dito vencedor, fornece uma saída , 

e só ele e seus vizinhos têm os pesos ajustados . 

Para outros tipos de regras de aprendizagem e maiores detalhes 

sobre as mesmas pode ser consult ado HA YKIN ( 1994). 

4.6 MODELAGEM ATRAVÉS DE RNAs 

A modelagem feita co m redes neurai s segue os passos dos 

modelo s es tatí sticos, e é baseada num processo iterativo , cujas etapas 

podem ser resumidas da seguinte forma: 

I) Análise preliminar e identificação do modelo - onde será 

definida a topologia da rede. Tal definição é um processo subjetivo 

que depende de fatores co mo co mpl exidad e do fenômeno a ser 

mod elado e disponibilidade de dados para o estudo. Esta escolha da 

arq uit et ura da rede é feita, geralmente, de forma empírica, pois não se 

dispõe de regras que permitam o estabelecimento dela, a priori . 

11) Treinamento da Rede - depois de terminada a fase inicial 

(I) , segue-se à fase de treinamento da rede, onde são ajustados os 

pesos . Deve-se, nesta fase, evitar o ovel:fitling, ou seJa, o 

sup erajustamento (número de parâmetros elevado). Um número 
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e leva do de elementos de processamento pode fazer com que a rede 

ajuste-se muito bem aos dados de treinamento e perca sua capacidade 

de generalização, ou seja, oferecer respostas razoáveis a padrões de 

entrada diferentes daqueles contidos no conjunto de treinamento . 

Para evitar que isso ocorra, faz-se uso de um conjunto de teste 

para a validação ou da técnica de validação cruzada (cross-validation), 

onde o conjunto de dados é dividido aleatoriamente em um conjunto de 

treinamento e um conjunto de teste . O conjunto de treinamento é então 

dividido novamente e m dois subconjuntos di sj untos , um d e est imação 

e outro de validação, forçando o modelo a ser validado com um 

conjunto de dados diferentes daquele usado para estimar os parâmetros 

(I-IA YKIN, 1994) . 

111) Verificação da Rede - é feita utilizando-se um co njunto de 

dados que não foi empregado durante o treinamento . Logicam ente, 

esse conj unto deve ser uma amostra representativa do problema em 

estudo. Caso o resultado obtido não seJa sat isfatório, uma nova 

topolog ia para a rede é esco lhida, e o ciclo é repetido (VALENÇA, 

1999). 

entrada 

Camada 
Intermediária 

Wjz 

Camada 
Intermediária 

Camada de 
saída 

Figura 4 - Rede neural com quatro camadas 
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É mostrado na Figura 4 um exemplo de uma rede neural 

artificial com 4 (quatro) camadas, onde a camada de entrada (i) é a 

camada da esquerda e a camada de saída (k) é a camada da direita . 

Neste exemplo a rede possui ainda duas camadas intermediárias (j e 

z). Cada neurônio , ou elemento de processamento (EP), aqut 

representado pelos círculos, de uma camada se conecta com os outros 

neurônios da camada seguinte através de arcos, sendo que a cada arco 

está associado um peso (w). Os pesos das conexões, chamados muitas 

vezes de pesos sinápticos, representam, matematicamente, a 

importância de cada informação com relação a um dado neurônio . São 

fornec idas entradas (informações) para a rede, estas informações são 

processadas nos neurônios, que transformam o sinal recebido e o 

retran smitem, através de um conjunto formado por parâmetros 

conjugados com uma função de ativação, geralmente não linear . Essas 

informações transmitida s entre os neurônios através das ligações 

ponderadas, gera m os va lores de sa íd a, os quai s pod em ser forn ecidos 

ou não. Nos casos, em que as saí da s desejadas são fornecidas à rede, o 

aprendizado é elo tipo supervisionado. Ao conjunto que contém todos 

os pares el e entrada/sa ída de uma rede dá-se o nome de conjunto de 

treinam ento . 

Para a modelagem de séri es temporais , a(s) ca mada(s) 

int er me d i á r i a ( s) de v e ( m) se r s u fi cient ement e par c i mo n i os a ( s) a fi 111 de 

se evitar a tend ência de reprodu ção da co mpon ent e es tocás ti ca . 

O principal propósito do treinamento de uma RNA é determinar 

o me lhor conjunto de pesos capaz de representar um dado probl ema . É 

importante salientar qu e nem todos os pesos prec isam ser variáveis, 

qualquer número de pesos pode ser fixado , neste caso os pesos fixos 

não sã o modificado s durant e o processo de treinamento da red e. 

49 



REDES NEURAJS ARTIFICIAIS 

MODELAGEM DE SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS PARA O 
SEI.fi·ÁRIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAJS ARTIFICIAIS 

4.7 ALGORITMO BACKPROPAGATION 

A invenção do algoritmo backpropagation , em 1986 por 

RUMELHART e McCLELAND, alavancou o interesse nas RNAs. 

Backpropagation é um método sistemático para o treinamento de redes 

neurais artificiais multi -ca madas, possuindo uma fundamentação 

matemática forte . Este método expandiu o campo de problemas onde 

as RN As podem ser aplicadas . 

O backpropagation ou algoritmo de propagação regress tva dos 

erros corrige iterativamente os pesos W com base no erro entre os 

valores calculados e observados. Trata -se de um algoritmo do tipo 

gradiente descendente para o qual o processo de busca do ponto de 

mínimo parte de um ponto aleatoriamente escolhido e usa para as 

iterações segu intes o g radient e da função objetivo para identifi ca r a 

sua direção de maior c resc imento . 

Durante o treinamento da rede, o s istema usa o ve tor de entrada 

para produzir a saída ca lcu lada e ent ão co mpara co m a sa ída desejada , 

ou alvo. A cada par de exemplos, entrada/saída, denomina - se padrão . 

Os pesos são ent ão reava liado s a fim de minimiza r os desvio s ent re a 

saída desejada e a resposta ca lculada pela rede, através ele um méto do 

tipo gradiente. 

Cons id erar uma topo logia de rede como a apresentada na F igura 

5, onde as unidades de saída são denotadas por Oi (e os respectivos 

thresho/ds 8i) , as unidad es ocultas por Yj (e os respectivos thresholds 

8j), e as entrada s por lk . Ex is tem co nexões Wjk das entradas para as 

unidad es ocultas, e Wij das unidad es ocultas para as unidad es de saída . 

Notar que o índi ce i sempre se refere a uma unidade de sa ída, j a uma 

unidad e oculta e k a uma unidad e el e entrada . 
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Camada de 
entrada 

Camada 
intermediária 

(oculta) 

Camada de 
saída 

Figura 5 - J?ede neura l com três camadas 

D a d o um padrão 11 , a unidade oculta j recebe um a entra da 

d'' = ""' w. I '' -e. _, ~ }k k _, 
k 

e produz com o sa ída 

H JI = (d '' ) = <""' 1 j l' - () ) i g j g ~ 11 jk I; .i 
k 

a unid ad e d e saída recebe e ntão 

df' = L 11' /f~~ - e; =L 11' ij-g<L 11' .~~J r - e_;) - e; 
.i j k 

e pro duz a sa ída fin a l 

f .i k 

(3) 

(4) 

(5) 
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Definindo -se como medida usual de erro (E) 

(7) 

onde T(' = alvo para o padrão p , relativo à saída i 

que equivale a 

E=± L: P/' - g(L wijg(L w ,,k - e.i ) - ei )]
1 

JÚ J k 

(8) 

Para as con ex ões camada oculta - camada ele saída , a apli cação 

da regra do gradi ent e produ z 

DE 
ów .. = - 17--= '1" ô'' H 1' 

I) ::J. L.J I } 
U 111ij Jt 

(9) 

e 

(1 O) 

onde : ô(' = g '(d /') [T/' - 0/'] 
( 11) 

17 = coetlcient e de treinamento (ou aprendizagem) da rede 

Para as conexões ca mada ocult a - entrada 

(1 2) 

(1 3) 

onde · ô'' = g'(d'' )[w .-ô''] 
• ./ ./ (/ I 

(14) 
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É usual empregar-se a função sigmóide como função de ativação 

g(d) 

1 
g(d)=--

1 +e·" 

a derivada g'(d) = g( 1-g) . 

A substituição da eq. ( 15) em ( 11) resulta em: 

IJll = Oli(J-O'')(T/' - 0'') 
J I I I I 

(15) 

(16) 

Funções objetivo multimodais podem apresentar muitos mínimos 

locais. Assim, os métodos de busca do tipo gradiente descendente 

pode m tornar- se inefici e ntes na propagação regress iva dos erros . 

Co nvé m nes te caso a ap li cação de método s de otimização mai s 

eficientes, como por exemplo , os mé todos de g radiente conju gado, 

m étodos do s anéis simulados ou mé todos baseado s em otimização 

genética (SARMENTO , 1996). 

Depois do t reinam ento e da verificação, a rede es tá pronta para 

ser utili zada , consistindo numa poderosa e ági l fe rram e nta , pois tod as 

as informaçõ es da amostra utili zada no tre in am ent o fica ram 

a rmazenada s no s neurô nios após os ajustes de seu s pes o s sinápticos. 

(V ALENÇA, 1999) 

Com a c riação do mod elo , o co mp o rtame nto do s is tema será 

s imulado através de pro g ramas computacionai s existentes no merca do 

e co m as regras de op eraçã o do s reservatórios empregadas pe lo órgão 

ges tor encarregado d esse plano . 
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Além das "populares" redes neurais artificiais do tipo 

Perceplron multicamaclas, outras topologias são aplicadas a diferentes 

modelos adotados nas mais diversas áreas de pesquisa, dentro e fora 

do campo da Engenharia, tais como: 

Redes de Jol'dan e Elman - são consideradas como uma 

extensão das redes Perceplron de múltiplas camadas. Possuem 

unidades de contexto, que são elementos de processamento que 

relembram atividades passadas, unidades estas importantes quando o 

processo de aprendizagem dos exemplos ocorre ao longo elo tempo, ou 

seJa, sempre que os valores passados ela rede influenciam os valores 

presentes. 

Redes com Função de Base - foram projetadas por Qian e Lee 

( 199 0) apud . VALEN Ç A & LUDERMIR ( 1999) e são variações ela s 

redes perceptrons multicamaclas que utili z am um conjunto el e funçõ es 

ele base ortogonal , isto é , a saída da rede sendo expressa como : 

.f(x) =L 11'; (x)lf/; (x) (17) 

na qual : Wi é o ve tor de peso s e \j/i r epresenta o conjunto de 

funções de base ortog onal. Se f( x) é a função de saída desejada e N v é 

o núme ro de e le me ntos no s ve tore s d e e ntrada para tre in amento , ent ão 

a melhor aproximação é obtida atravé s da minimizaçã o da função erro 

E , ou seJa: 

1 N ,. I 

E = - L (f(x .i)- f (x.i ))1 

2 .i=l 
(18) 

54 



REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

MODELAGEM DE SÉRIES FWVIOMÉTRICAS PARA O 

SEW-ARIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

O somatório nesta equação pode ser aproximado por uma 

integração quando o conjunto de treino contém uma grande quantidade 

de vetores. 

I A - I A 

E::::: 2 f (f(x)- f (x))2 p(x)cb: = 2 < (f(x)- f(x))2 (19) 

Aqui , p(x) é a distribuição de probabilidade de x. O problema, 

segundo V ALENÇA & LUDERMIR ( 1999) é de como definir o 

conjunto de funções de base ortogonal. Para o caso de uma dimensão, 

Qian e Lee propuseram algumas soluções, entretanto os resultados 

obtidos são difíceis de serem estendidos para o caso de dimensão 

elevada. 

Redes Gl\'IDH - São impl e mentadas com termos polinomiai s no s 

nós e um critério de seleçã o para d ecidir quantas c amadas se rão 

construída s. Na sua formulação original, cada e lemento de 

processamento recebe dua s entradas e tem co mo função de ativação um 

polinômio de segundo g rau . Através da combinação desses e le me nto s 

de processa me nto , se rá gerada uma função de saída polinomial cuja 

compl exidade se rá função do número de ca mada s, d e tal forma qu e a 

função polinomial te rá g rau 2 M , onde M é o número d e ca madas. 

Desta forma , as redes GMDH são c hamada s de re des polinomiai s, poi s 

o mod elo que resulta é uma função polinomial padrão. 

Redes Compostas pol' Blocos de S igmóides Auto-Ol'ga nizáv e is 

(SSBN ) - Nesta classe de re des, um algoritmo el e abordagem indutiva é 

utili za do para inc rementar a estrutura da rede, partindo-se de uma 

pequena estrutura, até que se atinja uma estrutura de tamanho ótimo, 

segundo c ritério s estatísticos de se leção adequado s . A propo sta do 

mod e lo SSBN é de se co ns truir a rede por blocos de polinômio s 
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homogêneos, utilizando uma função de ativação adequada para os 

neurônios escondidos. Quanto aos neurônios de saída, estes têm uma 

ativação mais complexa, uma vez que realizam uma regressão logística 

não-linear com relação à saída de neurônios ocultos. Desta forma , a s 

redes SSBN podem aproximar, uniformemente, qualquer função 

contínua definida em um conjunto compacto limitado e também lidar 

com a realização de funções booleanas, o que não é possível com os 

algo r itmos tradicionais do grupo GMDH . (V ALENÇA, 1999) 

Redes Neurais sem Pesos (RNSPs) - Esta classe de RNAs 

co meçou a ser estudada na década ele 60, motivada pelas dificuldades 

enfrentadas pela comunidade para a implementação em hardware dos 

pesos das conexões de nados do tipo McCulloch-Pitts. As RNSPs têm 

sua ongem no método das n-útuplas de BLEDSOE & BROWNING 

( 1959), (apucl. BRAGA et. ai. 2000) , que propu sera m representar a 

presença ele uma combinação qualquer em pa rtes e um padrão binário 

através de um valor lóg ico (sim ou não). E m 1965, Igor Aleksander, 

um do s pionei ros na pesquisa de RN SPs , propôs um modelo de nó 

totalmente digital, baseado em dispositivos de me mória de acesso 

randômico . O modelo, que podia ser utilizado para implementar em 

hardware o método elas n- útuplas , foi ba ti zado inicialme nte de SLAM 

(Stored Logic Adaptive Microcircuit), passando depois a ser con hecido 

mais popularm ente co mo RAM (do original Random Access Memo1y) 

(ALEKSANDER, 1966, apud . BRAGA et. ai. 2000). Ainda segundo 

Braga et. ai. (2000) a principal diferença entre as RNAs convencionais 

e as RNSPs é a forma ele armazenar a inform ação. No mod elo com 

pesos, a informação fica armazenada no s pesos das li gações entre os 

diversos nado s da rede, enquanto nas RNSPs a informação fica 

armazenada na memória dos dispositivos, e m tabelas-verdade. E m vez 

de ajuste de pesos, o aprendizado em uma RSP geralmente consiste em 

modificar o conteúdo das me mórias elas tabelas-verdade, o que resulta 
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em algoritmos de aprendizado rápidos e flexíveis. Existem outras 

diferenças importantes entre as redes neurais artificiais e as redes 

neurais sem pesos: ( 1) nas primeiras, é possível se ter entradas, saídas 

e pesos assumindo qualquer valor real, enquanto as RNSPs são 

essencialmente discretas; (2) os nados das RNAs computam apenas 

funções linearmente separáveis, enquanto os nós das RNSPs computam 

todas as funções booleanas de suas entradas; e (3) o nó com pesos é 

capaz de "generalizar" o conhecimento ensinado , enquanto o nó sem 

peso, individualmente, não. 
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5. SISTEMA E MÉTODOS DE ESTUDO 
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O sistema objeto do presente estudo se refere a bacias 

hidrográficas constituintes da Região Metropolitana da cidade de 

Fortaleza (RMF), Ceará, denominadas Bacias Metropolitanas. 

Figura 6- Fortaleza e sua Região Metropolitana 

Foram escol hid os quatro açudes, pertencentes a quatro bacia s 

di s tintas , a sabe r: açude Acarape do Meio (bacia do rio Pacoti) , açude 

Cboró-Lim~o (da bacia do rio Choró) , açude Gavião (ba c ia do rio 

Cocó) e açude Sítios Novos (bacia do ri o São Gonça lo). 

Está loca lizado na Bacia do rio Pacoti o principa l manancial d a 

Reg ião Metropolitana d e Fortaleza, o rio Pacoti , que na sce na Serra d e 

Baturité e percorre 11 2,5 km, em geral no sent id o sudoeste/nordeste, 

dos quais o primeiro terço com declividade acentuad a, da ordem de 

2,0%. Na parcela de jusante, como reflexo do relevo muito suave qu e 

atravessa, sua declividade gira em torno de O, I% . 
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Apresentando uma confi guração longilínea e rede de drenag em 

predominant emente dendrítica , o no Pacoti drena uma área de 

1. 2 57km 2
, s e desenvolvendo no sentido sudoeste/nordeste ao longo de 

ll 2, 5km. Conta com e levado índice de compacid ade ( l ,9 7) e fator de 

forma reduz ido (0, I 0) . 

Sem nenhuma afluência sig nificativa pela margem direita , o 

Pacoti possui dois contribuintes pe la marg em esquerda, os riachos Baú 

e Água Verde . Ve rifica -se, ainda , em seu baixo curso a pre sença de 

lagoas pere nes e intermitentes . T odos os cursos d 'água da bacia 

apresentan1 fluviom etria int e rmitente , na região de baixo curso , 

sofrendo a influê ncia das marés , apresentando um estuário compo sto 

por l60ha de manguez ai s (CE ARÁ, J 999). 

A config uração es pac ial da Bacia do rio Choró é bem regul a r , 

de fo rma re ta ngula r definida , o nd e o c omprime nt o do rio , de 200km, é 

prat ica me nt e igu a l ao da bac ia , e a la rgura que c hega, e m a lgun s 

ponto s, a ultrap assar 45 km, te m um valor médio de 23 km . Es t a 

geome tri a se refl e te em um índice d e c omp ac id ade muito e leva do 

(1 ,94 ) e redu zido fator de form a de 0 , 12 . 

Apresent a re levo mo vime nta do no seu te rço inic ial , ating ind o 

dec livid ades mui to alt as na o rige m do ri o , na zo na mo ntanhosa das 

serras do Es t evão , da P a lh a e Conceição . A pa rtir da me tade d o 

ta lvegue o bserva-se o desenvolv ime nt o de um re levo suave de cotas 

bai xas, resulta ndo numa dec li v ida de médi a infe rior a O, 1%. A r egião 

centro -norte da ba c ia abrange uma g rande pa rt e da fo rm ação 

mo nt a nhosa da serra de B at urit é . 

O pró prio formato da bac ia é indica do r da pou ca 

re present a ti vidad e dos seu s aflu e nt es , qu e são po uco s ig nifica ntes pela 

ma rgem dire ita , d es taca ndo- se pe la margem esque rd a a pe nas os 

riacho s C ang ati , Castro e Arac oiaba , e st e último, de ca rát er semi

pe rene .Os de mais c ursos d' água da bac ia apresen ta m caráte r 

inte rmite nte , co m o rio C ho ró, próx imo ao lit o ra l, sofre nd o inf luênc ia 
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das marés, apresentando um pe queno estuário composto por 25 ha de 

manguezais . 

A bacia hidrog ráfica do no Choró c onstitui-se como uma da s 

alternativas para o reforço do sistema de abastecimento da Região 

Metropolitana de Fortaleza por ser a ma10r daquelas que compõem as 

Metropolitanas (CEARÁ, 1999). 

A bacia hidrográfica do rio Cocó corresponde a uma área d e 

304,6 km2
. O rio Cocó se desenvolve no sentido sul/norte por longo 

trecho de seu percurso, formando e m direção a foz uma acentuad a 

curva de sudoeste para leste. Sua confluência com o ri o Coaçu, seu 

principal afluente , se dá bastante próximo do litoral , fazendo que estes 

praticame nte apresentem comportamento de bacia s indepe nd ent es. 

Com o comprime nt o do tal vegu e de 42,5km, o no Cocó 

apresenta uma co nfig uração long il ínea, que se traduz no e leva do 

índice de compacid ade de 1,60 e fa tor de forma reduzido (0 , 17). Po r 

sua vez, o rio Coaçu se desenvolve ao longo de 32,5km, drenando uma 

área d e 194,8km2
, apresent a nd o índices de compacid ad e de 1, 35 e 

fator de fo rma de O, 18. 

Todos os cursos d'água da ba cia apresenta m ca rá t e r inte rmite nt e, 

pe rmanecendo secos durante a maior parte do ano , exceto próximo ao 

litora l o nd e os ri os Cocó e Coaçu se tornam semi -perenes. Ocorrem, 

a ind a, e m seu ba ixo e mé dio c urso a presença de lagoas perenes e 

int ermitentes , com destaque no e ixo do rio Coaçu para as lagoas da 

Precabura, Sap iranga, Messejana , dos Pássa ro s e Parn amirim, estas 

três últim as situadas na malh a urbana das c idad es d e For tal eza e 

E usébio, respectivamente. Ao longo do rio Co có me recem destaque as 

lagoas da Maraponga , da It aoca, do Opa ia e do Papi cu , e outras de 

meno r por te todas situadas no núcl eo urba no de Fortaleza. O Cocó 

sofre influ ê nc ia da s marés, que adentram no seu le ito por 

ap ro x imadamente 13km, formando um estu ário a long ad o e estre ito , 

composto por 2 1 Oha de mangu eza is (CEARÁ, 1999). 
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Drenando uma área de 1.3 32, 3km2
, a Bacia do rio São Gonçalo 

apresenta forma retang ular long ilíne a , comprimento do talvegue d e 

90 ,0km , índice d e compacidad e ig ual a l ,68 e fator de forma de O, 16, 

com o curso principa l se desenvolvendo no sentido s ul-nort e . T oda a 

drenagem da ba c ia apresenta um arranjo de p adrão espacial de ndrítico, 

desenvolvido em rochas de diferentes resistências litológicas . 

O no São Gonçalo não possui afluentes de importância , 

destacando-se apenas o rio Anil e o riacho do Amanari pela margem 

direita , enquanto que na margem esquerda aparecem os riachos Pau 

d 1Óleo e do Mocó. Todos os afluentes apresentam caráter intermitent e 

pe rmane cendo seco s durante a maior parte d o ano, exceto próximo ao 

litoral onde o rio São Gonçalo s ofre a influê ncia das marés. Ao long o 

da bac ia su rgem diversa s lagoas pere nes e inte rmite ntes, ob servando

se na regiã o de baixo curso , pró ximo ao litoral , a formaç ão de uma 

extensa lago a d e cará ter p e re ne, a L agoa dos Talos (CEARÁ, 1999) . 

As carac te rí s ti cas do s rese rvató ri os analisado s são apre se ntada s 

na T ABELA 1 (CEAR Á, 1999). 

TABELA I - Reser vatórios anal isados 

Bacia 
Rl·sen atório i\1 u n id Jlio Rin barrado \'fi I li IIH' ( h 111 ·' ) 

h i d rol!r:í fie a( l<m! ) 
-- - - -

Aca rape do Me io Re denção Pacoti 205 ,00 33,30 

Gav ião Pacatuba Gav ião 95 ,0 0 29 ,50 

S íti os No vos Caucaia Sã o Gonça lo 4 42 ,90 123 ,20 

C hor6- Linu1o Q ui xadá C ho ró 320 ,00 143 ,00 

De modo geral , o c lima da s Bacia s M et rop o litanas se a present a 

ba st ante ho mogêneo . As variaçõ es c limáticas reg istrad as são 

d ire t am ent e assoc iadas ao reg1m e plu v io métri co e decorre m, 

fund ament a lme nte, d as seguint es co ndições (CEARÁ, 1999) : 

-
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- proximidad e do litoral , quando os índices pluviométr icos são 

mais elevados e as temperaturas mais estáveis; 

- relevo acidentado, onde ocorrem precipitações orográficas que 

se somam a temperaturas mais baixas em decorrência da altitude. 

Com exceção dos microclimas bem definidos das áreas altas da 

Serra de Guaramiranga e Baturité, o clima predominante é quente e 

estável, de elevadas temperaturas e reduzidas amplitudes , com 

acentuada taxa de insolação, forte poder evaporante e, acima d e tudo, 

com um reg ime pluviométrico marcadamente irregular . 

Es ta última particularidade, que também se observa na s zo nas de 

microclima, se constitui, realmente, na característica climática bá s ica . 

O reg ime pluviométrico da reg ião é caracterizado pe la 

het erogeneidade temporal, verificando-se uma concentração da 

precipitação no primeiro semes tre do ano , e uma forte va riação inter

anual. Geralmente a estação c huvo sa tem inicio no mês de janeiro e se 

prolong a até junho . Dentro do primeiro semest re , o trimestre mai s 

chuvoso é o de fevereiro / abril ou o de março/ma io , respondend o por 

65,0 a 70,0% da precipitação anual. No semestre janeiro/junho este 

índice supera 90,0% (CEARÁ, 1999) . 

A análise da di s tribuição int e ranual da p recip it ação revela a 

oco rrê ncia el e anos muito secos, quando o índice de precipitação se 

reduz a menos de I /4 o u 1/5 da méd ia anual , com uma freqüência 

es timada de 10,0 a 20,0% sob re períodos longos . Por outro lado , o s 

ano s com pluviometria e levada não são muito raros , ocasionando 

e nc he ntes, e gerando problemas, principalmente e m áreas urbani zadas 

das bacias dos sistemas Ceará/Maranguape e Cocó/ Coaçu (CEARÁ, 

1999) . 

Como já citado, o re levo e a proximidade do litoral , exercem 

apreciável influência sobre os totais anuais, através de suas 

ca racterísticas de altitude e exposição aos ventos. 
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Ass im, na área de es tudo , a distribuição espacial da 

pluviosidade apresenta a seguinte configuração: (CEARÁ, 1999) 

- com exceção das regiões do médio curso do rio São Gonçalo e 

do Alto/Médio Choró, as demais áreas apresentam índices 

pluviométricos superiores a l .OOOmm anuais. Os maiores índices de 

preci pitação são verificados no litoral de Fortaleza e nas serras de 

Maranguape, Aratanha e Baturité, onde a ocorrência de chuvas 

orográficas nestas últimas, induz a índices pluviométricos 

significativos, acima de 1.400mm, e a ocorrência de microclima; 

- nas áreas interioranas das Bacias Metropolitanas, os índices 

pluviométricos se reduzem ao valor de 800mm, mais especificamente 

no médio curso do rio São Gonçalo e no alto/médio curso do n o 

Choró . Índices pluviométricos inferiores a 800mm são verificados nos 

territórios das referidas bacias, nas regiões de Pentecoste, Canindé, 

Choró , Quixadá, Ibaretama e Morada Nova . 

No que se refere à temperatura , na região vizinha ao litoral a 

média oscila de 26°C a 27°C, alcançando o patamar de 28°C para as 

zonas interiores mats centrais; so mente nas regiõ es altas com 

microclimas, a temperatura média torna-se mats amena e decai para 

25°C, ati ngind o va lores inferiores a 22°C no ápi ce da Serra de 

Baturité. Por sua vez, as méd ias das temperaturas máximas e mínim as 

refletem a estabi lidad e do regim e térmico: em geral , na s reg iões mat s 

quentes elas ficam em torno de 33°C a 34°C para as primeiras, e de 

22° C a 23 °C para as segundas . Nas zo nas litorâneas a redução se 

observa mat s na temperatura máxima, que se sit ua com mator 

freqüência entre 3 I oc a 32°C. 

Em termos absolutos, as temperaturas podem atingir patamares 

supenores a 38°C e, somente naqu elas áreas altas, as mínimas 

absolutas diminuem abaixo de l 7°C, situando-se na faixa dos 20° C 

com maior predominância (CEARÁ, 1999) . 
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A umidade re lativa do ar , bem como praticamente todos os 

parâmetros c limáti cos, e stá intimamente lig ada com a pluviosidade. 

No período de chuvas ela supe ra , freqü ente mente , a 80% , sendo que, 

nas reg iõe s litorânea s, alcança valores próximos de 90% , sendo o 

trimestre março / maio o período mai s úmid o . N a e stiag em, a umidade 

reduz-se principalmente nas regiões mediterrâneas, mais áridas , e 

atinge a faixa de 50% . No litoral tal diminuição é menor , situando-se, 

geralme nte, entre 60% e 65%. O período crítico abrang e os mese s ele 

se te mbro a novembro . N a mé dia a umidade r elativa do ar na s regiões 

mais secas é de 60% a 65%, e nas úmidas ultrapassa 7 0%. Quando da 

ocorrência de anos secos, os valores da umidade variam muito menos e 

se mantê m em níveis mais reduz idos (CEARÁ, 1999) . 

Uma d as princ ipa is caracte rí s tica s do c lima regiona l di z respe ito 

à fa voráve l in solaçã o . Espacialment e o núme ro mé dio de horas de 

insolação alte ra - se pou c o na área, send o d e cerca d e 2. 6 50 horas/a no a 

quase 3. 000 horas/a no . Alé m do mais, no de corre r do a no , a dura ção 

de inc id ê ncia de luz so lar a p resent a variações mod erad as, a tin g ind o os 

me no res va lo res nos meses de ma io r pluv iome t ria, e m torno de 6, 0 

hora s/dia , e, no a uge da es ti agem, atinge ce rca de 9 ,0 ho ras/di a 

(CEARÁ, 1999 ) . 

O mes mo co mp o rt a ment o se o bserva com a ne bulos id ade, mat s 

do qu e qua lque r out ro parâmetro dire tamente depend ente da 

p luv ios id a d e . E m gera l, no pe ríodo c hu voso o índi ce o bserva do é, 

fr eqü ente me nte, superior a 6 ,0 dé cimos , a tingindo valores supe rio res 

aos 7 ,5 déc imos. Na es ti agem, a ne bulo s ida d e diminui ba st ant e 

pe rma necendo e ntre 2 décimo s e 4 d écimo s, e m espec ial no trimestre 

ag o sto/ outubro . 

Os ven to s só t êm ma to r re presentativid a de nas regiões litorâneas 

ou nos trecho s fin ais dos v ales. Apresentam velo cidades maio res no 

segund o semes tre, quando a ve loc ida de média predo mina nt e é de 

3,0m/s a 4, 0m/s. No prime iro semes tre , e m es pecia l ant es d o in íc io da 
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é poca da s chuvas mats abund a ntes, reduzem-se bastante (CEAR Á, 

1999) . 

No conjunto, as co ndições c limáticas fa vorecem sobre modo o 

fenômeno da evaporação, provocando, em conseqüência, perdas 

hídricas consideráveis, morm en te no que concerne aos volumes 

acumulados em superfícies livres . 

Co mo tai s co ndi ções de eva poração são ma ts int e nsas durante a 

esti agem, os índices d e eva po ração estão implicitame nt e re lacionados 

co m os d e pluviome tria , quando a ausência de chuvas contribui para o 

acréscimo das perdas por evaporação . Não há gra nde va ri aç ão das 

t axas de evapo ra ção na área, a não ser nas regiões e levadas de 

microc lima qu e apresentam taxas mais re duzidas . E m geral , a s alturas 

média s anu ais d e evaporação medida s em tanqu es e vapo rimé tri c o s 

"C lasse A" das es tações meteorológicas na s Bacias Metropolitanas 

va ri a m d e 562 mm, na Serra d e Guaramiran ga, at é 1.649 mm e m 

Fo rt a leza. Ap resent am-se na TABELA 2 além d os va lores d e 

eva poração me nsa l e anu a l para as es tações de Forta leza e 

Gu aramira nga, os valores para outras es ta ções do es t ado do Cea rá 

(CEARÁ, 1999). 

TABELA 2 - Evaporação M édia em Tanqu e Classe A (mm/ ano) 

Forlal~z a 149 109 ~5 95 123 173 193 197 185 18 1 

C ral ..:Íi s 250 147 11 2 188 275 327 358 395 372 334 

Sobr3l 158 10 5 75 7 1 78 108 15-l 199 2 15 247 220 210 1.840 

Acaraú 202 184 11 6 9 1 111 154 192 262 282 291 284 258 2.427 

G uara rniran g a 5 1 35 25 25 26 29 40 58 67 70 70 66 562 

I\I ÉD I...\ 162 11 6 10 72 87 I 15 1 57 204 223 2-tO 226 2 10 1.893 
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O trimestre úmido março/ maio é freqüentemente o de menor 

índice evaporimétrico , correspond endo, em média , a 15% da 

evaporação anual, enquanto o de setembro/novembro concentra quase 

1/3 do total. A taxa média diária de evaporação em Tanque C lasse A é 

da ordem de 3 ,5 mm/dia a 4 ,5 mm/dia nos meses mais frios , a lcançando 

a faixa de 12mm/dia nos meses quentes nas zonas mais áridas. Quando 

da ocorrência de anos secos, as alturas totais de evaporação aumentam 

consideravelmente, podendo superar os 3 .300mm/ ano, nestes casos, a 

diferença entre as taxas dos dois semestres reduz-se acentuadamente 

(CEARÁ, 1999). 

O balanço hídrico sazona l segundo o método de Thornthwaite & 

Mather revela que para as áreas litorâneas a deficiência hídri ca tem 

início no mês de julho prolongando-se até janeiro, com índices 

situados entre 600 e 750mm anuais. No trimestre úmido, nos anos de 

pluviometria média ou actma observam-se excedentes hídri cos, 

geralmente inferiores a I OOmm , apresentando o litoral de Fortaleza 

índices próximo s a 400mm . 

Nas áreas serrana s (maciços orográficos), as de fici ênc ias 

hídricas apresentam va lores bastante variáveis , como demonstram os 

índices obtidos nas serras de Baturité (45mm) e Maran guape (705m m) . 

Por sua vez, os excedent es hídrico s também apresentam va lores 

variáveis se e levando de cerca d e 380mm, na serra de Mara nguap e, 

para 780mm na região serrana de Baturité. Na zona do sertão semi 

árido as altas taxas de evaporação potencial situadas próximo de 

1.650mm , expli cam a inex istên c ia de excedentes hídri cos, be m como 

os e levados déficits hídri cos dessas áreas , com valores e m torno d e 

850mm (CEARÁ, 1999) . 

Os açudes, com seus respectivos postos fluviométricos que 

servtram de base para a geração das sé ri es pseudo-históricas , 

utilizados nesse estudo estão ap resentado s na TABELA 3 . 
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TABELA 3 - Açudes analisados com seus postos fluviométrico s 

Posto 
Açude Código do Posto 

Fluviomrtrico 

Acarape do Meio Arariús 35263000 

Gavião Baú 35760000 

Sítios Novos Sítios Novos 35650000 

Choró-Limão Caio Prado 35830000 

As séries utili za das foram geradas através do MODHAC , qu e é 

um modelo matemático de simulação da fase superficial do ciclo 

hidrológico, para utili zação no Plano Estadual de Recursos Hídri cos 

do Estado do Ceará. Conhecidas sér ies simultâneas da s va ri áve is 

motoras desse processo, c hu va e eva potransp iração potencial , o 

modelo computa o armazenamento e a abstração da água na bacia. 

Trata- se elo que é chamad o no jargão hidroló gico de mod elo 

globa li zado e que tem co mo mai s notável característica a possibilidade 

ele ter seus parâmetros calibrados automaticamente de forma a 

apnmorar um índice de aderência entre as vazões observadas e 

ca lculada s. 

A caracterís ti ca qu e ma1 s diferencia o MODHAC do s demai s 

mod elo s é qu e sua modelagem é reali za da so bre doi s int erva lo s de 

tempo , denominad os el e co mputação e de s imulação . Nos interva los de 

computação os cálculos anteriormente descritos são realizados. Um 

típi co exemplo é o int ervalo diário . Os escoa mentos gerados ao longo 

dos int ervalos el e computação são acumulados em intervalo s de 

si mul ação, por exemplo , em int erva lo s mensa is. 

I sto pos sibilita a análise da propagação das vazões na bacia, 

atributo dos mod elos com largos intervalos de tempo (diários) , sem 

68 



SISTEMA E MÉTODOS DE ESTUDO 

MODELAGEM DE SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS PARA O 

SEMI· A RIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

deixar de considerar a distribuição temporal das chuvas, já que as 

ava liações podem ser realizadas em pequenos intervalos (horários). A 

consideração desta distribuição temporal das chuvas é particularmente 

relevante em climas semi-áridos e de transição para o semi-árido, onde 

as chuvas de natureza convectiva respondem por parte substancial dos 

eventos pluviais. 

Uma particularidade também notável do MODHAC é que seus 

parâmetros mais sensíveis, e que respondem pela pa rte substancial do 

ajuste das vazões calculadas às observadas, podem ser rela c ion ado s a 

características climatológicas e fisiográficas da bacia . Isto permite a 

extrapolação dos parâme tros a bacias próximas da região ele ajuste, 

propriedade que deve ser utilizada no estudo. 

As séries utili za da s nes te trabalho pod e m ser vistas, de uma 

forma completa, no Anexo A. 

5.2 MODELAGEM DE SÉRIES TEMPORAIS 

A caracte ri zação hidro lógica das vazões de um curso d'água 

envo lve a análise de dados observados em seções de in te resse, co m o 

objetivo de quantificar as magnitudes das vazões mensais , as vazões 

máximas, as vazões mínimas, as durações das cheias, as durações elos 

pe ríodos de est iagens, as fre qüências com que ocorrem che ias, e tc. 

Várias abordagens podem ser adotadas para a aná li se das vazões 

observadas. A escolha da técnica mais adequada é função dos 

objet ivos a serem alcançados, os quais podem envolver questões de 

engenharia hidráuli ca, de geografia física , de meio-ambiente, de 

abastecimento de água, de desenvolvimento regional , dentre outros. 

Dentre estas, a modelagem ele séries temporai s desempenha papel de 

destaque. 

A modelagem de séries temporais tem duas principais aplicações 

no campo da hidrolog ia e dos recursos hídricos : geração de sé ri es 

69 



SISTEMA E MÉTODOS DE ESTUDO 
MODELAGEM DE SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS PARA O 

SEMI-AR/DO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

sintéticas e previsão de futuras séries hidrológicas, cada uma delas 

com suas aplicações específicas. 

A geração de séries sintéticas é utilizada para dimensionamento 

de reservatórios, determinação do risco de falha de um sistema de 

irrigação ou hidroelétrico, para estudos de planejamento de futuras 

operações de reservatórios, planejamento da capacidade de expansão 

de um sistema de abastecimento de água, dentre outras aplicações, 

enquanto a previsão de séries é necessária para determinação de 

políticas de curto prazo para usos de reservatórios, operações em 

tempo real em bacias hidrográficas , planejamento de políticas durante 

eventos extremos, como secas, enquanto elas ocorrem, etc. Uma 

discussão detalhada sobre este assunto pode ser encontrada em SALAS 

et. ai.( 1980) . 

A modelagem de séries temporai s pode ser processo s imples ou 

complexo , depende fortement e das características da s séries 

anali sadas, do tipo de modelo a ser utili za do e da s t écni cas de 

mod e lagem selecionada s (SALAS et. ai. , 1980). 

E m geral , o processo de modelagem das séries temporais pod e 

ser organizado no s segu int es est ágios (BOX & JENKINS, 1976): 

l) se leção do tipo d e modelo ; 

2) id e ntifi cação da forma do modelo ; 

3) estimativa dos parâmetro s do modelo e 

4) validação do modelo. 

O prtmetro es tág io se refere à se leção do tipo de mod elo entre 

os diversos tipos disponíveis para o analista , por exemplo , doi s tipos 

co mun s de represe nta ção para a depend ência de sé ries temporais são o 

modelo da Cadeia Markoviana e o modelo auto-reg ress ivo. Para um 

caso particular o mode lador pode ter que esco lhe r entre esses dois 

tipos . Uma vez selec ionado o tipo de mod elo, o próximo es tágio é 
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identificar a forma ou ordem do modelo. Por exemplo, se o modelo 

escolhido no primeiro estágio for o autoregressivo, então é necessário 

identificar a ordem deste modelo autoregressivo, que pode ser ordem 

um (um coeficiente autoregressivo e um parâmetro), ordem dois, etc. 

Esse procedimento é geralmente feito com base na análise das funções 

de autocorrelação e autocorre lação parcial. O terceiro estágio consiste 

em est imar os parâmetros do modelo, identificado no estágio dois, 

tendo-se como finalidade a minimização de alguma função custo 

(objetivo), como por exemplo o erro médio quadrático. O estágio final 

da modelagem implica em que seja feita a validação do modelo, para 

verificar a adequabilidade do modelo, ou seJa, investigar se e le 

realmente se aplica para o que se deseja modelar. A visão gera l do 

processo de modelagem de séries temporais é, de fato, um processo 

iterativo através da aná li se de cada uma das etapas acima mencionadas 

isoladamente e em conjunto (SALAS et . ai., 1980) . 

Seqüências caracteri zadas por propriedades estatísticas são 

chamadas de processos estocásticos. Um processo estocástico é uma 

abstração matemática de um processo empírico, cujo desenvolvimento 

é regido por leis probabilísticas. Aproximadamente todos os processo s 

hidrológ icos podem ser caracterizados como estocásticos, ou uma 

combinação de processos determiní s ti cos e estocásticos (YE V JE VICH, 

1972) . 

As vazões são analisada s como variáveis aleatórias de um 

p rocesso estocástico, pois a ocorrência de um determinado valor para a 

vazão em um det erminado instante ou inte rvalo de tempo é função de 

valores de variáveis determiní sticas e de variáveis a leatórias que 

influ em no p rocesso de ocorrência de vazões, como armazenamento da 

água em lençóis subterrâneos, ocorrência de precipitações, teor de 

umidad e da água no so lo de superfície da bacia hidrográfica etc. Nos 

processos e stocásticos, admite-se que a natureza gere vazões sujeitas a 

di s tribuiçõ es de probabilidad e (RIGHETTO, 1998). 
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li nta sé ri e tern por a I pode po ssut r três con1 ponen t es pri nci pais, 

isto é, um componente de tendê ncia , um de periodicidade e um 

aleatório. O componente de tendência descreve qualque r aumento ou 

diminuição dos valores de vazão com o tempo . O componente de 

periodicidade descreve as variações sazonais das vazões em função 

das condições climáticas e o co mponente aleatório descreve a 

aleatoriedade de ocorrência das precipitações e, conseqüentement e, 

das magnitudes das vazões . 

Os modelos são construídos, então, para reproduzir as principais 

características estatísticas da série hi stórica representativa do evento 

hidrológico que se deseja analisar . 

O que os hidrólogos não são capazes de definir com precisão é 

quats são as principais características a serem reprodu z ida s pelo 

modelo e como essas características devem ser interpretadas e 

e nte ndidas. 

Infelizment e, não existe uma resposta rápida e única para 

responder o qu es tionamento fe it o. Em primeiro lu ga r , as verdadeiras 

característ icas estatísticas da sér ie hidrológica nunca são conh ecidas, 

poi s o que é observado, ou medido, é s implesmente um núme ro (N) de 

anos finito (amos tra) e , co mo resultado, as característ icas estat íst icas 

obt ida s através dessa amo stra são apenas estimativas elas ve rdadeiras 

caract erís ti cas, qu e na realidade são desconhecida s . Essas est im at ivas 

são co ns id eradas incer tas, pois se não tivéssemos uma amostra ele N 

anos de observação e sim um a o utra amostra de N' de dado s, as 

caracterís ti cas est imada s seri am diferentes das e ncontradas tomando 

como base as do registro de N anos . Pode ser dito que as 

ca racterís ticas obtidas através de uma a mo stra qualqu e r represent a m 

apenas urna da s possibilidades dentre diversas outras, isto é, 

representações de uma variável aleatória, conseqüent e me nt e ince rtas. 

Tais incertezas devem ser incorporadas no processo de mod e lagem da 

série hidrológ ica (SALAS et. ai., 1980) . 
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Além do problema relacionado às incertezas das características 

estatísticas de uma dada amostra de uma série temporal , existem 

também as questões da definição e interpretação dessas características 

obtidas por essa amostra. As principais são média (ll) (equação 20) , 

desvio padrão (cr) (equação 21), coeficiente de assimetria (g) 

(equação 22) e autoconelação (r) (equação 24). Geralmente a média e 

o desvio padrão são as que menos apresentam incer tezas. 

Conseqüentemente não se questiona sua representatividade para o 

modelo. A assimetria é altamente incerta, se o modelo é capaz ou não 

de a reproduzir precisamente, depende muito do tamanho da amostra e 

do quão é importante a assimetria para a aplicação. A auto-correlação 

apresenta também alto grau de incerteza, especialmente para pequenas 

amostras. Sua interpretação normalmente influencia no tipo de modelo 

a ser ad otado , bem como na su a forma (SALAS et. ai., 1980). 

As equações abaixo podem ser enco ntrada s e m SALAS et ai. 

(1980) : 

11 

2:: X; 

f-1 = i= I (20) 
11 

(} = 
i= I 

(21) 

(11 - !) 

(22) 

A série t empora l hidrol ógica pode ser dita univadada , ou 

unidimensional, quando é uma representação de uma específica 

cara c t er íst ica hidrol ógica em um úni co ponto (local) , como urn a série 
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que representa a pluviometria em um determinado posto, ou 

denominada multivariada , ou multidimensional, quando representa 

diversas séries hidrológicas em diversos pontos, casos de diversas 

séries, todas elas pluviométricas, em diversos postos de diferentes 

locais , ou séries de diferentes características hidrológicas em um 

mesmo ponto, série pluviométrica, série fluviométrica e série 

representativa da qualidade da água para um único ponto. 

As séries univariadas são descritas por suas características 

estatíst ica s, características estas já mencionadas, enquanto as séries 

multi variadas requerem, além das c a racterí st i c as estatísticas 

individuais para cada série, de coeficientes que exprimam as inter

re lações entre as séries. 

Tanto as séries univariadas quanto as multi variadas são 

estudadas, na grande maioria do s casos , como séries di scretas d e 

vá rios intervalos. Estes int e rvalo s pod e m se r anuais , mensai s , 

semanais , e tc . 

D e ntro da modelagem de sé ries t empora is a função d e 

autoconelação representa uma importa nte medid a de depend ê nc ia 

linear e ntre o va lor da va riá ve l aleatória no t empo 1 e seu va lor no 

te mpo 1- k , e m qu e k é o lag (retardo). A au tocorre lação nada mais é do 

qu e a autocovariância padronizada di vidida pelo d esvio- padrã o . No 

caso el e k = 5 , o g rau de dependê nc ia line ar de uma vazão que oco rreu 

há c inco sema nas é me did o por essa funç ão. A autocovariância p~; 

e ntre Z, e Z 1. 1; pode ser definida por (V ALENÇA, 1999) : 

(23) 

em que N é o número de ano s; k é o lag; Pm é uma estimativa da média 

pe rió dica e 111 é o pe ríodo co ns id e rado ( semanal , mensal) . 
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Logo, a autocorrelação l'k pode ser determinada por: 

(24) 

e a-111 é uma estimativa do desvio-padrão para o período 111 . 

Quando se analisam séries de vazões intra -anua is, tsso é, 

mensa is e semanais, deve-se tncorporar o efeito da sazonalidade. Uma 

forma de se identificar a sazonalidade é através da análise da função 

de autocorrelação que deve apresentar valores altos em lags sazonais 

(V ALENÇA, 1999). 

De um modo geral, no início de qualquer processo de 

modelagem de séries temporais hidrológicas, deve ser decidido se o 

modelo a ser adotado será univariado, multivariado, ou uma 

combinação desses modelos, dependendo dos tipos de séries temporai s 

utili za das no mesmo. Essa decisão se refere à composição do modelo e 

depende elas cara cterí st icas do sistema em estudo, da série hidrológ ica 

e dos dados utili zados pelo projetista. 

Convém ressa ltar que para a modelagem de séri es hidrológicas 

através de RNAs, há a necess idade de se dispor de séri es de tempo que 

envolvam eventos hidrologicamente diversificados. A ocorrência de 

eventos extremos no período de validação sem par no período de 

ca libraçã o, ou vice-versa , co ndu z a erros consid erávei s, visto que se a 

rede não foi treinada com aquele tipo de situação ela não poderá 

reproduzi-la com acerto. 

5.3 MODELAGEM VIA RNAs 

Os modelo s de prev isão de séries temporais podem ser divididos 

em dois grupos básicos : os modelos univariados e os modelos 

multivariados, conforme definição anterior. 
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Neste trabalho foram desenvol vidos modelos univariados para as 

séries fluviométri cas de cada um dos quatro açudes em estudo, de 

modo independente, e também um modelo multivariado em que as 

séries pseudo -históricas dos quatro açudes foram trabalhadas 

si muI t aneamente. 

Para a modelagem com RNAs, foi utilizado o MATLAB , que é um 

pacote computacional para computação numérica científica e de 

enge nharia . O MATLAB integra análise numérica , cálculo de matrizes, 

processamento de stnats e construção de gráficos em um 

desenvolvimento de fácil utilização onde problemas e soluções são 

expressados exatamente como eles são escritos matematicamente sem 

progra mação tradicional . 

O nome MATLAB vem de MATrix LABoratory, po1s ele é um 

sis tema interativo onde o elemento bás ico é um a matri z. Isto permite 

reso lver muitos problemas numéricos em um tempo bem tnenor do qu e 

se leva ria para escrever um programa em linguagens co nvencionai s 

tais como Fortran ou C. 

No desenvo lvi mento de pesq ui sas, o MATLAB tem se tornado 

uma fer ramenta padrão para cursos introdutó ri os em álgebra linear 

aplicada e para cursos avançado s em outras áreas . Na ind úst ri a, o 

MATLAB é usado pa ra pesq ui sas e para reso lver problema s de 

engenharia e matemática . 

O MATLAB apresenta ainda diversos loo/boxes, para o 

desenvolvimento de ati vidad es especí fi cas, dentre eles um luo/bux 

pró pri o para trei namento, validação e si mul ação de RNAs, o Ne ural 

Ne /work To o/ box , que fo i adota do no present e t r aba I h o. 

E m todo s os mod elo s as redes neurai s artificiais utili za das eram 

do tipo f eedf orward qu e adotavam o algoritmo backpropagalion co mo 

método sistemáti co de correção it erat iva dos erros e minimi zação do 

so matório do erro quadráti co co mo função obj e tivo. 
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O pnme1ro passo foi cnar os pesos e biases para as redes , o que é 

feito no MATLAB, através da função ini(ff. Esta função toma uma 

matriz de vetores de entrada X, além das funções de transferência de 

cada camada, e retorna os pesos W e os biases b para cada camada . 

Após os pesos e os biases terem sido criados, o próximo passo é 

realizar o treinamento propriamente dito da rede. Esse treinamento 

pode ser realizado, dentro do MA TLAB, através de três funções 

diferentes , a saber: trainbp, trainbpx e trainlm. A função trainbp 

utili za o algoritmo backpropagation de modo direto , usando sua 

definição original. A função trainbpx usa técnicas chamadas 

momentum e taxa de aprendizagem adaptativa, que aumentam a 

velocidade elo backpropagation. 

O termo momenttl/11 diminui a sensibilidade elo algoritmo 

backpropagation a pequenos detalhes na superfíc ie do erro. Isto ajuda 

a rede a evitar ficar "estacionada" em pontos de mínimos locai s, qu e 

impediriam a rede ele encontrar uma solução com erro bem menor . 

A taxa de aprendizagem adaptativa red uz o tempo de 

treinamento , pois ela, como o próprio nome sugere, modifica a taxa de 

aprendizagem tornando o " passo" maior enquanto se caminha num a 

direção em que o erro es tá diminuindo e tornando-a novament e 

pequena quando se avança num sentid o que tenha causado um 

acréscimo no erro . 

A função de tre inamento trainlm usa a otimização ele Levenberg

Marquardt para tenta r reduzir mai s ainda o tempo ele t reinamento , 

entretanto , co mo ela requ er muito mai s memória computacional do qu e 

o trainbpx, nos casos em estudo e la se tornava bem mais demorada do 

que a outra função na convergência para a so lução de e rro mínimo, 

fato este creditado às configurações elo mi cro -computador utilizad o 

na s modelagens. 
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Foi utilizada, então, nas modelagens, para o treinamento das 

redes, a função trainbpx . 

Após a fase de treinamento da rede , isto é, após terem sido 

definidos seus pesos e biases, a próxima etapa foi simular o 

comportamento da rede através da função simu.ff que retorna valores 

para novas entradas apresentadas à rede. 

No presente trabalho, após o treinamento das redes que foi 

realizado com apenas uma parte dos valores da série, as mesmas eram 

simuladas, e verificados os seus ajustes para todos os valores 

apresentados pela série, tanto os utilizados para treinamento como os 

que não haviam sido utilizados, este últimos valores representando 

assim as situações para as qua1s as redes ainda não haviam sido 

apresentadas. 

Podem ser vistos no Anexo B dois modelos das rotina s utilizadas 

para treinamento e si mulação das Redes Neurais Artificiais durante a 

pesquisa, um mod e lo para redes co m uma ca mada intermediária e 

outro para redes co m duas camadas intermediárias. 

5.3. 1 PADRONIZAÇÃO DAS SÉRIES 

Antes de serem simuladas através do MATLAB , as sér ies pseudo 

hi s tórica s passaram por um tratamento o nd e sofreram al gu mas 

operações mat emáti cas. o pnme1ro processo foi o de 

dessazonalização , onde foram "removidos" os efeito s da méd ia e do 

desvio-padrão sazona1s através da operação apresentada na e quação 

2 5: 

onde 

. X - J.J. .'(. = I I 
I 

\' . ' • I representa o valor dessazonalizado da 

(25) 

vazão, x o va lor 

o ri g ina I, Jl; a média r e I ativa a o mês i , e a; o d esvio - padrão cl esse 

mesmo mês. 
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Os novos valores dessazonalizados foram então ajustados para o 

intervalo fechado (0, I]. A importância desse procedimento advém do 

fato das funções de ativação utilizadas nos períodos de treinamento e 

validação das Redes Neurais Artificiais serem do tipo sigmóide, 

funções estas que apresentam intervalo de saída restrito ao intervalo 

(0, l] . Dos valores dessazonali zados foi então subtraído o menor valor 

encontrado (x 111 ;,), o que garantiu que toda a série estivesse então com 

valores maiores ou iguais a zero . Nesse estágio todos os pontos da 

série foram divididos pelo maior valor (Xmax), conforme apresentado na 

equação 26: 

(26) 

xma.x 

Co m as duas operações descrita s actma, a série agora estava 

restrita ao int erva lo fechado [0,1), o que permitiu a sua posterior 

comparação com os resultado s obtidos pela simulação através das 

RNAs. 

5.3.2 ESCOL! IA DA TOPOLOGIA E TREINAMENTO DAS RNAs 

Não exis te ainda um a padronização no processo para a escolha 

da topol ogia de rede a ser utilizada em cada situação . Compete ao 

hidrólogo se val er de sua experi ência e de diversas tentativas para a 

esco lha da topologia mais adequada ao probl ema em mão s. 

Como norteadoras do critério de determinação do núm ero de 

neurônio s da camada de entrada foram utili zadas as funções de 

autoco rrelação e co rrelação cruzada, cujos valores são apresentados no 

capítu lo 6, Resu ltados e Discussões, na forma de tabelas . 

Para análise dos modelos univariados, utilizaram -se apenas os 

valores obtidos com a função de autocorrelação . Para cada uma da s 

séri es em estudo, os meses que apresentaram correlação maior ou igual 
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a 0,3 5 foram então considerados relevantes e serviram corno nós de 

entrada para as redes a serem treinadas. 

Os valores relevantes para as quatro séries de afluências 

analisadas, com os respectivos meses, estão destacados na TABELA 4 

abaixo . 

TABELA 4- Valores relevantes para os modelos univariados 

Sé de A u toco ra·elação Variável Padronizada (X") 

0,660 Xi-1 ,j 

Acarape do Meio 
0, 363 X i+ 1 ,j-1 

0,464 Xi ,j-1 

0 ,357 Xi - 1 ,j -1 

0 ,61 3 Xi-J ,j 

Gavião 
0, 372 X i+ 1 ,j - 1 

0 ,49 7 X i ,_j- 1 

0 , 359 Xi - l,j-1 

S ítio s Novo s 0 , 53 0 Xi - l ,j 

0 ,4 36 X i,_j - 1 

Chorá-Limão 
0 , 53 8 X i- 1 ,.i 

0 ,33 6 * Xi ,_j- 1 

Os índi ce s i e J na s afluê nc ia s indic am, res pectivame nte , o mês e 

o ano , assim, o valor Xi ,j representa o mês i do ano j, o qual se deseja 

obt er como saíd a ela red e; o valor Xi-t ,j re presenta o mês ant e rior ao 

mê s i do mesmo ano j , e assim sucessivame nt e . 

*Pode ser obse rvado qu e para o açud e C horá-Limão , foi 

utili z ada uma entrada para a rede com valor de autocorrelaçã o inferior 

a 0 , 35. I sto decorre do fato de não ser recomendado se trabalhar corn 

som ente um nó na camada d e entrada das RNAs, fato este que 

ocorreria caso o c rit é rio de e scolha permanece sse fi xo em 0 ,35 . 
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Para os mod elos mult iva riados foi utili zada a correlação 

cruzada, correlação entre os quatro postos, dois a dois, para a 

determinação do s va lores rel eva nt es para serv1rem como nós da 

camada de entrada, al ém dos valores obtidos pela função de 

autocorrelação . Nesta modelagem, pela maior complexidade física da 

representação, foram trabalhadas diversas possibilidades para as 

ca mada s de entrada , todas tomando como base as funç ões de 

autocorrelação e correlação cruzada. 

A primeira modelagem fun cionou utilizando o mesmo critério 

aplicado na modelagem univariada , ou seja, emprega ndo como nó s 

co nstituintes da ca mada de entrada, os meses qu e ti ve rem valor de 

co rrelação maior ou igual a 0,35 . Nesse caso, foram trabalhada s redes 

co m 06 (seis) nó s de entrada, nó s es tes qu e podem ser vistos na 

TABELA 5 . 

TA BELA 5 - Nós das camadas de entrada -Modelagem Multivariada I 

. ' 

Série V a l'iá\'el Pad •·onizada (X") 
-

Acarap e do Meio 
X i- l.j 

Xi,j - 1 -
Gav ião 

Xi-l.j 

Xi.j - 1 

Síti os Novos X i- l ,j 

, __ Çhoró-Li mão X i - 1 ,j 

A segund a mod elagem trabalhou com um va lor limit e de 

co rrelação para o emprego dos meses um pouco menor, de tal forma 

que fo ssem anali sa das redes com ma1s neurônio s na ca mada de 

entrada . Fo i utili za do o valor de 0,30, ao in vés de 0,35. Nesse caso 

foram tes tadas redes com 09 (nove) nós na ca mada de entrada. A 

motivação dessa id éia de trabalhar co m um número maior de nó s na s 

ca madas de entrada, foram os result ados obt id os através da s tentat ivas 
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com apenas se1s neurônios terem sido bem inferiores aos obtidos na s 

modelagens univariadas, como é mostrado no Capítulo 6 Resultados e 

Discussões . Os meses que serviram como camada de entrada para essa 

modelagem são mostrados na TABELA 6. 

TABELA 6- Nós das camadas de entrada - Modelage m Multivariada 11 

Série V a l'iá\'el Pa d •·oniza da (X") 

Xi-l ,j 

Acarape do Meio X i+ 1 ,j-1 

Xi ,j - 1 

Gavião 
Xi-l,j 

X i.j-1 

Sítios Novos Xi-l ,j 

Xi ,j - 1 

Choró-Limão 
X i-1 ,j 

X i ,j - 1 

A terceira mod elagem multivariada utili zou os mesmos meses 

ap licados nas modelagens univariadas como entradas. Co m essa 

técni ca foram utili za dos os mesmos 12 (doze) meses já empregados 

na s mod elagens univa riada s, que podem ser vistos na Ta bela 4. 

A quarta , c última , modelagem multivariada adotou um critério 

ma1s empírico . Co mo , à medida em que se aumentava o número de 

neurônios nas ca madas de entrada, até ent ão, os resultados obtidos 

ficavam melhore s, aumentou -se, ent ão, o núm ero de nós dessas camada 

através da adição de um nó relativo a cada sér ie fluviométrica , o qu e 

levou o número de nó s desta camada para 16 (dezesseis) , como pod e 

ser visto na Tabela 7 
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TABELA 7- Nós das camadas de entrada -lv/ode/agem Multivariada IV 

Série Val'iá\'el Padl'onizada (x") 

Xi-1 ,.i 

X i+ 1 ,j-1 

Acarape do Meio Xi ,j - 1 

Xi-l,j-1 

Xi ,_j-2 

Xi-1 ,.i 

X i+ 1 ,_ j-1 

Gavião Xi ,j - 1 

X i -l,j-1 

Xi ,j-2 

X i-l,j 

Sítios Novos Xi -2,.i 

Xi ,j - 1 

X i - 1 ,j 

Choró -Limâo X i-2 ,j 

Xi ,.i-1 

O número d e neurônio s das ca madas interm ediária s não 

obedeceu a ne nhum critério matemático ou e statístico , simp lesmente 

foram tre in adas dive r sas redes co m difere ntes quantidades d e nó s na(s) 

ca mada(s) int e rmediária( s). As RNAs utili za das eram compos ta s de 

uma ou dua s camadas int e rm ediárias , haja visto que as experi ências 

mostram que redes com estas arquiteturas são capazes de representar 

s istemas desse porte, como em SIV AKUMAR et ai. ( 2 002), MINNS & 

HALL ( 1996), BALLINI et ai. ( 1997) entre outros . 
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Os nós da camada de saída, que são as respostas apresentadas 

pela rede , representavam a vazão no mês que se buscava prever. Esta 

camada tinha , então, um único nó nas modelagens univariadas , pois se 

referia a somente uma série de afluências, e quatro nós nas 

modelagens multivariadas, pots se referia às quatro séries de 

afluências. 

Como critérios de convergência foram adotados dois métodos, o 

primeiro seria um erro máximo tolerado, no caso o erro adotado foi de 

1 ,O (em função dos primeiros resultados satisfatórios encontrados) e o 

segundo um número máximo de ciclos, adotado como 5 .000 . 

Na Figura 7 é apresentado um fluxo grama ilustrativo da 

mod e lagem adotada nesse estudo. 

Como as séries continham dado s referent es a 85 anos de vazões 

me nsais , durante a fase de treinamento, foram apresentados à red e 

dados relativos a 75 anos e duran te a .fase de simulação eram 

apresentados t a nto os outros lO anos de dados como eram feitas as 

s imula ções també m para os dados anteriormente apresentados à red e 

para treinamento , ou seja, a simulação era feita com os 85 anos da 

série . 

Durante a fase de validação do modelo (no fluxograma) eram 

fe ita s as análises g ráfi cas da s sé ri es s imulada e hi s t órica , a ná li ses do 

erro total obtido pelo mode lo durant e a simulação e análises de 

correlação . 
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análise de 
autocorrelação e 
correlação cruzada 

, ••••• H ... 

' 

Série Original 

····-·····-····························· ······!····' 

Determinação do I 
número de nós da 1 

camada de entrada! Série Padronizada 
ro. 11 

Treinamento da rede 

Simulação da rede 

Validação do modelo 
ok? 

Sim 

Geração de Séries Sintéticas 

Despadronizacão 

Comparação com propriedades 
das séries originais 

Mudança de 
arquitetura da rede 

Não 

Figura 7- Fluxograma do processo de mode lage m adotada 
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5.3.3 CONCEPÇÃO DOS M ODELOS E GERAÇÃO DE SÉRIES SINTÉTICAS PARA 

V ERfFICAÇÃO 

Os modelos de séries temporai s possuem uma componente 

aleatória, que, no caso, pode ser assumida como a parce la que result a 

os resíduos dos modelos. Os desvios de cada posto foram ordenados 

em o rdem decrescente, ao s quais foram atribuídas ordens m de I a n 

(comp rimento da série) . As probabilidades de ocorrência ( 1-F) foram 

ent ão calculadas, ele acordo com o método de Kimbal, como: 

111 
J- F=l--

n + 1 
(27) 

Assim, foram construídas as curvas el e probabilidade de 

ocorrência de res íduos de magnitudes diversas (Desvio x ( 1-F)) . 

Aos va lores produzido s via modelo s de RN As, números 

alea tório s gerados em conformidade co m essas fu nções de dist ribuição 

de probabilidades devem ser adicionados. Nú meros aleató rio s 

uni formemente di stribuído s na faixa de O a eram gerados e as 

magnitud es dos desvios co rrespo nd ent es a essas probabi lidades de 

ocorrência para cada posto eram então obt idas das respect ivas curvas. 

Tais valores eram somados àqueles produzido s via RNAs e serviam 

para "rea limentar" o processo co mo no vos dados de ent rada para a 

geração si nt é ti ca via RNAs . 

As séri es assim produzid as tiveram seus va lores submetido s ao 

pro cesso 1nverso da · padro ni zação para que fosse rea lizada a 

co mparação el e suas ca racte rí sti cas com as séri es originais. Assim , 

ca da va lor foi multipli cado pelo mesmo va lor qu e hav ia sid o dividido 

anteriormente (xmax) e, em seguida, somado ao menor valor da séri e 

(Xmin) o qual tinha sido subtraído, operações inversas às que haviam 

sido realizada s anter iorme nt e co m o intuito el e deixar os va lores da 

série dentro do int ervalo [0, I] . Finalmente estes valores foram então 
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multiplicados pelo de sv io-padrão sazo nal e somados à media sazonal. 

Co nvém ressalt ar qu e a média e o desvio-padrão eram os mensais, 

enquanto que os valores máximo e mínimo, que foram respectivamente 

multiplicados e subtraídos, se referiam aos valores máximo e mínimo 

de toda a série . 

O escopo original desta pesquisa vtsava fazer um es tudo 

comparativo entre os resultados obtidos com a mod elagem através das 

RNAs e uma outra modela gem através da met odologia empregada por 

BOX & JEN KINS ( 1976) . Entretanto, deparou-se com dificuldades 

relacionadas à normali zação das séries, desejável para que fosse 

reali za da a modelagem do tipo BOX-JENKINS , apesar das diversa s 

tentativas, qu e incluíram dessazonalização simples, transformações 

BOX-COX, tran sfo rmações loga ritmas e aproximações estatí st icas. 

Atribui-se tal característica, ao fato do grande número de vazões nulas 

(vazão = O) ou muito bai xas, existentes em toda s as séries, 

principalmente nas séries representativas das afluências aos açudes 

Choró e Sít io s Novos, com respectivamente 440 e 162 registros de 

anuência mensal nula . 

Face a esta característica das séries em estudo , restr ingiu -se a 

modelagem via Redes Neurais Artificiais . 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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A apresentação dos resultados foi dividida em duas partes, 

acompanhando a seqüência em que foram efetivamente desenvolvidos 

os modelos. Inicialmente são apresentados e discutidos os resultados 

obtidos com a modelagem das séries afluentes aos quatro reservatórios 

independentemente uns dos outros, os modelos univariados . E m 

seguida é apresentada a modelagem das afluências aos quatro 

reservatórios simultaneamente, os modelos multivariados . 

Em todos os casos são apresentados os três melhores resultados, 

obtidos no treinamento com as RNAs, em tabelas que indicam a 

topolog ia utilizada para obter o resultado indicado e o erro obtido no 

treinamento . 

São apresentadas também as 
. . . 

pnnctpat s características 

estatísticas das séries modeladas para serem comparadas às mesma s 

características das séries originais. 

6.1 MODELOS UNIVARIADOS 

Conforme aprese ntado no it em 5.3, Modelos Aplicados na 

·Modelagem, a modelagem univariada consistiu em simulações at ra vés 

de RNAs para as quatro séries alvo deste estudo padroni zadas em 

relação às médias , desvios padrão , e Xmin , Xma x , indi cados nas Tabelas 

8, 9 e I O. Nas Tabelas 8 e 9, as séri es I , 2, 3 e 4 correspo ndem , 

res pecti va ment e às séri es de afluências aos reservatórios Acarape do 

Meio, Gavião, Sítios Novos e Chorá -Limão. 

Tab ela 8 - M édias mensais (m 3/ s) 

Sél'ir .i a 11 f e' ma r a h r maio .i 1111 j ui agn Sl'l OUI 110\" ele/ 

I 0 ,384 1,770 7 ,0 79 10 , 843 9 ,006 .J ,2JJ I ,72 5 0 ,6 15 0 , 537 0,442 0 ,306 0.228 

2 o, 154 0 ,83 8 2 ,949 4 ,6 18 3 ,304 I ,317 0 , 544 0 .271 O, 168 O, 112 0 ,065 o, 131 

3 O, I 37 I ,283 6,911 12 ,094 6 ,649 I , J li 0 , 471 0 ,309 O, 18 4 0 ,052 0 ,002 0 ,003 

4 0,9 12 2 ,628 17,695 28,80 I 2 1,0H 7,646 4 ,087 I , 2 59 0,081 0 ,000 0,000 0 ,003 
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Tabela 9 - Desvio-padrão 

Série .ian f C\' ma r ahr maio .i 1111 .i ui a~o sct ou t 110\' 

I 0 ,970 2 ,923 7 ,019 8 ,3 84 7 ,770 4, 444 2 ,497 0 ,211 o, 174 0 , 178 O, 141 

2 0 ,660 I , 746 3 ,667 4 , 139 3 ,361 I ,937 0,984 0 , 4 51 0 ,09 5 0 ,072 0 ,0 44 

3 0 ,97 1 3 ,607 9 ,626 10, 867 8 ,951 2 , I 02 0 ,90 I 0 ,758 0 ,525 o, 197 0 ,006 

.. 5,987 7 ,507 3 1,664 39,95 1 30, 838 11 ,4 09 6,245 2 ,936 0 , 516 0,000 0,00 I 

Tabela I O - Valores de X,;" e X max 

Série Xman x .... , \ 

Acarapc do Meio -2,900 8 ,380 

Gavião - I ' 768 10 ,872 

Sítios Novos - 1, 11 3 I 0.087 
I-- - f-

Choró-Limão -0 ,721 9 ,832 

Foram trabalhada s diversas topologias diferent es para que 

fossem adotadas aquelas que mai s representavam as características da s 

séries, redes com uma e duas camadas interm ediária s, cujo núm ero de 

neurônio s vanava de 2 até 50, por camada int erm ediári a. Os 

co mpon ent es da s camadas de entrada foram tomado s com base no s 

respectivos correlogramas, conforme discutido no item 5.3 Modelos 

Aplicados na Modelagem . 

6. I . I ACARAPE DO l\llEIO 

Para a série de afluências ao reservatório Acarape do Meio, as 

auto-correlações hi stóricas e simuladas são apresentadas na TA BELA 

I I e na Figura 08, e as a melhores topologias, dentre as redes 

treinadas, são mo strada s na TABELA 12 . 

dez 

O, 11 7 

0 , 828 

0 ,007 

0 ,014 
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TABELA 11 - Auto-correlações modelada (M) e histórica (H) -
Acarape do Meio 

LAG CORREL. (1\1) CORREL. (H) 

o 1,000 1,000 
I 0,660 0,694 
2 0,296 0,268 
3 -0,019 -0,082 
4 -0,167 -0,255 
5 -0,2 16 -0,3 10 
6 -0,225 -0,320 
7 -0,2 19 -0,3 12 
8 -0, 186 -0,264 
9 -0,074 -0,113 
lO 0, 125 0, 171 
11 0,363 0,487 
12 0,464 0,636 
13 0,357 0,487 
14 0,134 0,161 
15 -0,084 -0,122 
16 -0,186 -0,266 
17 -0,225 -0,3 17 -
18 -0,231 -0,325 
19 -0,228 -0,3 19 
20 -0,200 -0.274 
~I -0. 109 -0, 137 

-
22 0,069 0, 124 
23 0,273 0,423 

1- 24 0,334 0,539 
'- -

Autocorrelação - Acarape do Melo 

I O Correlação Histórica O Correlação Modelada I 
1 ,cro 

0,800 

o O,OOJ 
•ct 
<> 0,400 ~ 
w 
0: 0,200 
0: o 
(.) O,CXYJ 

o 1 
·0,200 

.0,400 

LAG 

Figura 8 - Auto-correlações histórica e modelada - A carape do Meio 
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TABELA 12 - Melhores resultados - Acarape do Meio 

TOPOLOGIA SSE 

4-12-1 5,667 

4-10-1 5,981 

4-08-l 6,025 

Na TABELA 13 são apresentadas as principais características 

estatísticas das séries modelada, através da rede que apresentou o 

melhor resultado, e histórica. 

TABELA 13 - Características estatísticas das séries modelada e histórica -
Acarape do Meio 

JANEIRO 0 ,385 0 ,384 0,405 0 ,970 1,052 2,526 

FEVEREIRO 1,69 5 1 ,770 1,784 2,923 I ,053 I , 651 

MARÇO 7,007 7 ,079 4 ,855 7 ,019 0 ,693 0 ,992 

ABRIL 10.76 3 10,843 5,975 8,384 0 ,555 0 ,773 

MAIO 8,897 9,006 5,4 27 7 ,770 0 ,610 0 ,863 

JUNHO 4, 19 5 4 ,233 3 ,046 4 , 444 0 ,726 I , 050 

JULHO 1,698 1 '725 I , 412 2,497 0 ,832 I , 448 

AGOSTO 0 ,620 0 ,615 O, 16 2 O, 2 11 0 ,26 1 0 ,343 

SETEMBRO 0 ,542 0 ,537 o, 14 7 O, 174 0 ,27 1 0 ,324 

OUTUBRO 0 ,444 0 ,442 O, 147 O, 178 0 ,33 I 0 ,403 

NOVEMBRO 0 ,307 0 ,306 o, 111 O, 14 1 0,362 0 ,46 I 

DEZEMBRO 0 , 225 0 ,228 0,094 O, 117 0, 41 s 0 ,5 13 
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Para a série de afluência s ao reserva tório Gavião , as a uto 

co rrelações históricas e simuladas são apresent adas na TABELA 14 e 

na Fig ura 09 , e as a melhores topolog ias , dentre as redes treinadas, são 

mostradas na TABELA 15. 

TABELA 14 - Auto-correlações modelada (M) e his tórica (H) - Gavião 

LAG CORREL. (1\1) CORREL.(I"I) 

o 1,000 1,000 
1 0,613 0,678 
2 0,287 0,249 
3 0,029 -0,079 
4 -0,113 -0,233 
5 -0,160 -0,289 
6 -0,175 -0,305 
7 -0,169 -0,292 
8 -0,137 -0,243 
9 -0,049 -0,11 1 
10 0,119 0,168 
11 0,372 0,546 

1- 12 0,497 0,710 
f- 13 0,359 0,517 -

14 0,147 0,166 
15 -0,038 -0,113 
16 -0,132 -0,244 
17 -0,170 -0,295 
18 -0,180 -0,309 
19 -0,177 -0,298 
20 -0,141 -0,247 
21 -0,072 -0,126 

- 22 -
0,073 0,130 

23 0,245 0,446 
24 0,295 0,586 -
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Autocorrelação • Gavião 

1 ,CXXJ 
O Correlação Histórica O Correlação Modelada 

0,800 

o 
O,rol 

I<( 

<> 
~ 

0,400 

w 
n:: 0,200 n:: 
o 
(.) 

O,CXXJ 

o 
-0,200 . 

-0,400 

LAG 

Figu ra 9 -A uto-correla ções histórica e modelada - Ga vião 

TABELA 15 - Melhores resultados - Gavião 

TOPOLOGIA SSE 

4-09- 1 6,542 

4 -15- 1 6 , 77 1 

4 - 12- 1 6 ,846 

N a TABELA 16 são apresentadas as p rinc ipa is ca rac te rí s ti cas 

es t a tí s ticas das série s mod e lada, através da re d e que apresentou o 

me lhor resultado , e hi stórica. 
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'l'AJJI!:LA 16- Ca mcterísticas estatísticas das séries modelada e histórica 
Gavião 

.JANEIRO O, 132 O, 154 0 ,248 0 ,660 1,879 4,286 

FEVEREIRO 0 ,779 0 ,838 0 ,881 1 ' 746 1, 13 1 2,084 

MARÇO 2 ,870 2,949 2,082 3,667 0 ,725 1, 243 

ABRIL 4 ,669 4 ,618 2,490 4 , 139 0 ,533 0 ,896 

MAIO 3 ,293 3,304 2,057 3 ,36 1 0,625 1,017 

JUNHO 1,286 I ,317 1,080 1 ' 937 0 ,840 1, 47 1 

JULHO 0,5 18 0 ,544 0 , ~87 0 ,984 0 ,940 I ,809 

AGOSTO 0 , 26 2 0 ,27 1 O, 128 0 , 45 1 0 ,489 1,664 

SETEMBRO O, 170 O, 168 0 ,06 3 0 ,095 0 ,37 1 0, 565 

OUTUBRO O, 11 3 O, 11 2 0 ,046 0 ,072 0 ,407 0 ,64 3 

NOVEMBRO 0 ,065 0 ,065 0 ,0 29 0 ,044 0 ,446 0 ,677 

DEZEMBRO o, 110 O, 13 I O, 195 0 ,828 1, 773 6 ,12 1 

6.1.3 SíTios Novos 

Para a série de afluência s ao rese rvatório Sítios Novo s, as auto

cor relações hi s tór icas e s imul adas são apresentada s na TABELA 17 e 

na Figura I O, e as a melhores topologia s, dentre as redes treinadas, sã o 

mostradas na TABELA 18 . 
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TABELA 17- A uto-correlações modelada (M) e his tórica (H) - Sí ti os Novos 

LAG CORREL. (i\1) CORREL. (H) 

o 1,000 1,000 
I 0,530 0,583 
2 0,159 0,112 
3 -0,039 -0,123 
4 -0, lO 1 -0,197 
5 -0, 127 -0,222 
6 -0,133 -0,23 1 
7 -0, 130 -0,226 
8 -0, 120 -0,206 
9 -0,084 -0,146 
lO 0,048 0,059 
li 0,3 14 0,482 
12 0,436 0,683 
13 0,294 0,446 
14 0,060 0,068 
15 -0,076 -0,14 1 
16 -0,117 -0,205 
17 -0,132 -0,225 
18 -0,137 -0,23 1 
19 -0,137 -0,227 
20 -0, 129 -0,209 
21 -0,094 -0, 152 
22 0,014 0,03 7 
23 O, 193 0,372 
24 0,294 0,563 

Autocorrelação - Sítios Novos 

1 ,<XX> 
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I 0,800 
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Figura 1 O - Auto-co rrelações histórica e modelada - Sítios Novos 
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TABELA 18 - Me lh ores resultados - S íti os Novo s 

TOPOLOGIA SSE 

3- 15- l 6,5 97 

3- 10 - l 6 , 7 13 

3-08- 1 6,788 

Na T ABE L A 19 são a presenta das a s princ ipai s ca ract er ís ti ca s 

est a tí s ticas das séries mo de lada, a tra vé s da rede que apresent o u o 

melh o r result ad o , e hi stó ri ca . 

TABELA 19 - Caracterís ti cas es tatís ti cas das séri es modelada e his tórica 
S íti os Novos 

JANE I R O O, 136 O, 137 0 , 2 13 0 ,97 1 1.566 7,088 

FEVER EIRO 1. 3 52 1, 28 3 I ,923 3.607 I , 422 2 ,8 11 

MA R Ç O 7 , 494 6 ,9 11 6.572 9,6 26 0 ,877 I , 393 

ABR I L 13,255 12 ,09 4 7,52 1 IO, R67 0 ,567 0 ,899 

MAIO 7, 140 6,649 5,686 8 ,95 1 0 ,796 1,34 6 

JU NHO l ,455 I , 3 1 I l , 53 9 2 , 10 2 I ,0 58 I ,603 

J ULH O 0 ,546 0 ,47 1 0 ,769 O, 90 l I ,408 I ,9 13 

AG O STO 0 ,363 0 ,309 0 ,6 33 0,75 8 l ,7 44 2 ,4 53 

SETEMBRO 0 , 206 O, 184 0 ,39 1 0 ,525 I ,8 98 2 ,853 

O UT UBRO 0 ,062 0 ,0 52 O, 157 O, 197 2, 53 2 3 ,78 8 

NOV EM BRO 0 ,002 0 ,002 0 ,003 0 ,006 I , 500 3, 000 

DEZEMB RO 0 ,003 0 ,003 0 ,004 0 ,007 1,333 2,333 
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Para a série de afluências ao reservatório Choró-Limão, as auto

correlações hi stóricas e simuladas são apresentadas na TABELA 20 e 

na Figura 11, e as a melhores topologias, dentre as redes treinadas , são 

mostradas na TABELA 21. 

TABELA 20 - Auto-correlações modelada (M) e histórica (H) - Chorá
Limão 

' 

LAG CORREL. (1\1) CORREL. (H) 

o 1,000 1,000 
I 0,538 0,589 
2 0,256 0,222 
3 0,068 -0,036 
4 -0,032 -0,169 
5 -0,09 1 -0,238 
6 -0, 11 2 -0,259 
7 -0, 107 -0,246 
8 -0,083 -0, 195 
9 -0,028 -0,093 

--~- -
lO 0,054 0.099 
li 0,232 0,408 
12 0,336 0,574 
13 0,252 0,417 
14 0,095 0,124 
15 -0,034 -0,096 
16 -0,085 -0, 197 
17 -0, 107 -0,246 

·-
18 -0, 117 -0,261 
19 -0,116 -0,251 
20 -0,101 -0,206 
21 -0,065 -0, I 14 
22 -0,002 0,061 
23 0,117 0,329 
24 0.162 0,455 
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Autocorrelação · Choró-Limão 

1,000 
O Correlação Histórica o Correlação M>delada 

0,800 

0,600 
o •« 
:3 0,400 
w 
~ 0,200 a:: 
o 
(.) 

0,000 

-0,200 

-0.400 

LAG 

Figura 11 - Auto-correlações his tórica e modelada - Chorá -Limão 

TABELA 2 1 - M elhores resultados - Chorá -Limão 

. -

TOPOLOGIA SSE 

2 -10-10-1 8, 194 

2- 14 - 14 - 1 8,35 6 

2-08 -08- 1 8,278 

Na TABELA 22 são apresentadas as principais ca racterí s ti cas 

es tatísticas das séri es modelada , através da rede que apresentou o 

melhor resultado , e hi stórica . 
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TABELA 22 - Camcterísti cas es tatísti cas das séries modelada e histórica -
Choró-Limão 

JANEIRO 0,774 0 ,912 2,290 5, 987 2,959 6 , 565 

FEVEREIRO 2,696 2,628 4,345 7, 507 I ,612 2,857 

MARÇO 19, 129 17,695 19,219 31 ,664 1,005 1, 789 

ABRIL 30,484 28 ,801 22 ,732 39,95 1 0 ,746 I ,387 

MAIO 22 ,033 2 1,024 16,823 30,838 0 ,764 I , 467 

JUNHO 7,940 7 ,646 6 ,2 12 li ,409 0 ,782 1,492 

JULHO 4 ,407 4 ,087 3, 680 6 ,245 0 ,83 5 I ,5 28 

AGOSTO I ,33 8 I ,259 I ,668 2, 936 I ,247 2,332 

SETEM BRO 0,067 0.081 0. 207 0 ,5 16 3,090 6.370 

OUTUBRO 0 .000 0 ,000 0.000 0 ,000 

NOVEMBRO 0 ,000 0,000 0 ,000 0 ,00 I 

DEZEMBRO 0 ,003 0 ,003 0.005 0,014 I ,667 4 ,667 
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FIGURA 12- Séries Histórica e Simulada (modelo univariado) - Acarape do Meio 
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FIGURA 13- Séries Histórica e Simulada (modelo univarlado) - Gavião 
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6.2 MODELOS MUL TIVARIADOS 

Conforme apresentado no item 5 .3, Modelos Aplicados na 

Modelagem, a modelagem multivariada consistiu em simulações 

at ravés de RNAs para as quatro séries tratadas no escopo deste estudo 

s imultaneamente . A rede aplicada nessa modelagem tinha sua camada 

de entrada composta por dados provenientes das quatro séries de 

afluências, e a sua camada de saída composta por quatro neurônios, 

cada um deles representando um valor de saída modelado para cada 

uma das séries. 

Foram trabalhadas dive rsas topologias dife rentes para que se 

fo ssem adotadas aquelas que mais representavam as características das 

séries, redes com urna e duas camadas intermediárias , cujo número de 

neurônios vanava de 2 até 50 , por camada intermediária. O s 

co mponentes das ca madas de entrada obedeceram a mesma s istemát ica 

já estabelecida de invest igação da estrutura de corre lações. 

Para a modelagem multivariada , as melhores topolog ias , dentre 

as possibilidades investigadas, são mostradas na TABELA 23 , 

enquanto os pesos e biases referentes a essa mesma arquitetura de red e 

são apresentados na s TABE LAS 24 , 25, 26 e 29. Nas tab e la s 24 e 25, 

os nós de cada camada são e nume rados em ordem crescente do po sto l 

ao 4 e, para cada posto , da defasagem menor para a maior 

As auto-correlações e correlações cru zadas da s séries histórica s 

e modeladas podem ser vistas no ANEXOS C . 
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TABELA 23- Melhores resultados para a modelagem multivariada 

TOPOLOGIA SSE 

12-2 0-4 23,4 11 

12-24-4 25, 75 2 

8-2-2-4 29,164 

TABELA 24 - Pesos Wu - da infomação do nó i da primeira camada a ser 
processada p elo nó j da segunda camada -modelo multivariado 

ACARAPE DO MEIO GAVIÃO S. NOVOS C. - LIMÃO 

j/i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 -0,2280 0,3340 -1,0221 0,4366 -0,7399 0,3956 -0,5573 0,2509 1,5196 1,4418 -1,0403 -1,0316 

2 0,1907 -0,1943 0,7749 -0,2172 -0,6912 0,6312 0,1985 0,3910 -1,0832 -0,0185 -0,0674 -0,3888 

3 0,7956 0,3146 -0,3852 0,1793 -0,3454 -0,5264 0,2775 0,2593 -1 ,6086 -1 ,6199 -1 ,1908 0,3433 

4 0,3300 0,9101 -0,5563 -0,1002 -0,1217 0,0945 -0,3993 -0,3245 -0,1500 0,0034 0,5845 0,1016 

5 -1,9607 -0,5662 0,3064 -0,0389 -0,5270 -0,4373 -0,2339 -0,1672 -1,0579 -0,0872 0,8197 -0,01 52 

6 -0,9270 -0,1522 0,4073 -0,7733 -0,9632 -0,0042 0,5367 -0,7898 -1,3974 0,4619 -0,4005 -0,5105 

7 -0,969 1 -0,1235 0,5693 0,5263 -0,2292 0,9618 0,8418 -0,0086 -0,1077 -0,2081 0,9722 -0,4292 

8 1,6294 0,5885 -0,0171 0,8151 0,3135 -0,0766 0,8930 -0,3650 0,2731 0,5583 1,4185 -0,5512 

9 -0,7881 -0,8189 -0,3219 -0,3894 -1,3062 -1,0510 -0,5162 0,6468 0,3559 0,0059 0,3942 0,7321 

10 0,9342 0,89 17 -0,3984 -0,4310 1,1239 -0,4310 0,8408 -0,2326 -0,4567 0,4805 0,970 1 0,1978 

11 -0,8 142 -0,9267 0,3494 0,6754 -0,0044 -0,2287 -0,7963 -0,1066 -0,1110 -0,0061 -0,1743 -0,9869 

12 -1,6467 0,6326 -0,1362 0,5490 -2,0412 -0,1641 0,6278 -0,1837 -2,3090 0,0645 -1 ,9128 -0,7071 

13 0,6932 -0,0417 -0,9515 -0,5132 -0,0288 0,7378 0,2100 0,8736 -0,0896 0,9338 -1, 115 1 0,3335 

14 0,0736 0,1393 -0,4548 0,7752 -0,211 4 -0,5180 -0,8695 0,2940 -0,6267 -0,1920 -0,5328 0 ,4256 

15 -0,5030 0,8617 -0,3728 0,1794 -0,8165 -0,4824 0,0924 -0,8257 -0,6902 -0,5194 -1.1590 0,7656 

16 0,4664 0,2 166 -1,3640 -0,0513 0,8637 -1 ,0084 -0,7120 0,0447 -0,1038 0,2299 -0,4319 -0,0041 

17 0,5232 -0,3523 0,2293 -0,4763 0,31 74 0,2825 -0,9407 -0,9305 -0,8007 -0,8957 -0,0284 -0,60 17 

18 0,2837 -0,0257 0,1038 -0,3866 1,0070 -0,5315 0,8625 -0,1715 -0,0809 -0,7055 0,9529 0,9343 

19 1,0534 -0,3839 0,7923 -0,2910 0,7413 0,1067 0,7207 0,4538 -1 ,2085 -0,0609 -0,1659 -0,5460 

20 -0,6024 0,3659 0,2346 0,0259 -1,2107 -0,7586 0,8747 0,5726 0,2678 0,5088 -1,3732 0,0080 
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TABELA 25 - -Pesos W.;~: - da informação do nó i da segunda camada a ser 
processada pelo nó k da terceira camada -modelo multivariado 

k I j 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 0,2803 -0,6156 1,0348 0,2649 -1,5389 -0,6191 -1 2792 1 2785 -0 6585 02166 
2 0,2569 0,1956 0,4313 -0,7783 -0,4686 -0,3833 0,0984 0,0440 -1,2392 03140 
3 21455 -06552 -1 8crJ7 -08400 -1 1627 -1,1116 -0,4700 0,0004 0,1357 0,3087 
4 -1,3288 -0,8025 -0,8451 0,8641 -0,1162 -1,2622 0,4800 1,0035 0,0319 1,1515 

cont. TABELA 25 -Pesos ~-~: - da i1~(ormaçêío do nó i da segunda camada a 

ser processada pelo nó k da terceira camada -modelo multivariado 

k I j 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 -0,0099 -1,4174 0,2023 -0,2141 0,0458 -0,7388 -0,1651 -0,4451 1,1112 -1 ,oo;x) 

2 -1,1846 -1 ,3740 0,1891 -0,3503 -0,9075 1,1583 -0,0159 0,6881 0,0393 -05005 

3 -0,1a54 -1,7560 0,9736 -0,8806 -0.~2 0,7273 -O,S&X> -0,2285 -1 ,0300 0.~7 

4 -0,3792 -1,5284 -0,8418 -0,6520 -1 0103 -0,6882 0,1219 0,1800 -0,0383 -1,3498 

TABELA 26 - Biases 8 2 - relativos aos neurônios da segunda camada -
modelo multivariado 

c:on t. TABELA 26 - Biases 82- relativos aos neurônios da segunda camada 

modelo mulfivariado 

19 20 
-0,6453 -0 4711 

TA BELA 27 - Biases B3 - relativos aos neurônios da terceira camada 
modelo multivariado 

Obs: Os biases B2 e BJ, na realidade, correspondem a dois vetores

co luna , foram apresentados como vetores linha para mel hor 

representação. 
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Após a modelagem foram geradas séries sinté tica s para que se 

fossem comparadas algumas das suas características, tais como 

autocorrelação e correlação-cruzada , média e desvio padrão , com as 

das séries históricas. 

6.2.1 ACARAPE DO MEIO 

Na TABELA 28 são apresentadas as principais caracterí s ticas 

estatísticas das séries modelada , através da rede que apresentou o 

me lhor resultado , e histórica . 

TA BELA 28 - Caracterís ticas es tatís ticas das séries modelada e histórica -
Acarape do Mei o 

JANEIRO 0,345 0 ,384 0.619 0 ,970 1.794 2,526 

FEVE REIRO 2.358 I ,770 2.060 2. 923 0 .874 1.65 1 

MARÇO 7 ,2 12 7 .079 5.3 14 7. 019 0 .737 0,992 

ABRIL 11. 581 10,84 3 5,030 8,384 0.4 34 0.77 3 

MAIO 9,094 9,006 4, 767 7 ,770 0 , 524 0 ,863 

JUNHO 4,30 5 4, 233 3,2 15 4,444 O, 747 1,050 

JULHO 1,722 I ,725 I ,699 2 ,497 0, 987 I , 448 

AGOSTO 0 ,647 0 ,61 5 0 , 138 0 ,2 11 0 ,2 13 0 .34 3 

S ETE MBRO 0 ,580 0, 53 7 0 . 123 0 .1 74 0.2 12 0 ,324 

OUTUBRO 0.475 0,4-l 2 0 . 107 O, 178 0.225 OA03 

NOVEMBRO 0,342 0 ,306 0 ,0 84 0. 141 0 ,246 0 .46 1 

DEZEMBRO 0,232 0 ,228 0 ,080 O, 11 7 0 ,34 5 0 , 5 13 
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Na TABELA 29 são apresentadas as principais características 

estatísticas das séries modelada, através da rede que apresentou o 

melhor resultado, e original. 

TABELA 29 - Características estatísticas das séries modelada e histórica 
Gavic7o 

JANEIRO O, 158 O, 154 0 ,447 0,660 2 ,829 

FEVEREIRO 1, 249 0 ,838 1, 280 1 ' 746 I ,025 

MARÇO 3.076 2,949 2. 792 3,667 0 ,908 I , 243 

ABRIL 4 ,980 4 ,618 2 ,657 4 , 139 0 , 534 0.896 

MAIO 3. 460 3,304 2 , 148 3.36 1 0,621 1.017 

JUNHO 1,367 L , 3 17 I , 504 1 ,937 I , 100 1.4 71 

JULHO 0 ,544 0 ,544 0 .679 0 , 98-l I ,248 1.809 

AGOSTO 0 , 337 0 ,27 1 0 ,299 0 ,451 0,887 1.664 

SETEMB RO 0.191 0.168 0.067 0.095 0, 3 51 0.565 

OUTUBRO 0.1 27 O, 112 0.042 0.0 72 0.33 1 0.643 

0.076 0.065 0.026 0,044 0.34 2 0 ,677 

O, 192 O, 131 0 ,537 0 ,828 2.797 6.321 

6.2.3 SíTIOS Novos 

Na TA BELA 30 são apresentadas as principais características 

estat ísticas das séries modelada, através da rede que apresentou o 

melhor resultado, e hi stórica . 
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TABELA 30 - Características es tatísticas das séries modelada e his tórica 
Sítios Novos 

JANEIRO O, 124 O, 137 0 ,625 0, 971 5,040 7,088 

FEVEREIRO 1,946 1, 283 2,44 1 3,607 1, 254 2,811 

MARÇO 6 ,830 6 , 911 6, 497 9,626 0 , 951 1,3 93 

ABRIL 12 ,575 12,094 6 ,921 10,867 0 ,550 0.899 

MAIO 6 ,804 6 ,649 5, 469 8,951 0 ,804 I ,H6 

JUNHO l '3 15 I , 3 I I I , 621 2, 102 1,233 1,603 

JULHO 0 , 441 0 ,471 0,5 90 0 ,90 I I , 338 I , 913 

AGOSTO 0,364 0 ,309 0 , 525 o, 758 1.442 2, 45 3 

SETEMBRO 0 , 267 0 , 184 0 ,360 0 ,525 I ,348 2,853 

OUTUBRO 0 ,076 0 ,052 O, 110 O, 197 3,788 

NOVEMBRO 0 ,00 3 0 ,00 2 0 ,003 0,006 3,000 

DEZEMBRO 0 ,004 0 ,003 0 ,004 0 ,007 2.3 33 

6.2.4 CHORÓ-LTMÃO 

Na TABELA 3 1 são apresentadas as principais caracterís ti cas 

esta tí st icas das séries modelad a, atra vés da rede qu e apresentou o 

melhor resultado, e ori ginal. 
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TABELA 31 - Características es tatísticas das séries modelada e histórica -
Chorá-Li mão 

JANEIRO 1,392 0 ,912 3 ,631 5 ,987 2 ,608 6 ,565 

FEVEREIRO 4,546 2,628 4 , 953 7 , 507 1,090 2 ,857 

MARÇO 20 ,099 17,695 2 1,310 3 1,664 I ,060 1,789 

ABRIL 33,0 17 28 ,80 I 23 , 191 39 ,951 0 ,702 I ,387 

MAIO 23.826 2 1,024 17,886 30, 838 O. 751 I ,467 

JUNHO 8 ,446 7 ,646 7.834 11.409 0.928 1.492 

JULIIO 4,275 4 ,087 3 ,82 1 6,245 0 ,894 I ,52 8 

AGOSTO 1,722 I , 259 I ,780 2 ,936 I ,034 2 ,3 32 

SETEMB RO 0.200 0 ,081 0, 322 0,516 1,610 6.370 

0.000 0.000 

0 ,000 0 ,000 0.00 I 

DEZEMBRO 0,004 0 ,003 0 ,008 0 ,014 2 ,000 4,667 
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6.3 VERIFICAÇÃO DOS MODELOS 

A etapa de verificação dos modelos das séries temporais 

univariadas e multivariada obtidos via RNAs compreendeu: a análise 

visual das séries geradas sinteticamente e históricas plotadas 

simultaneamente, verificação de propriedades estatísticas das séries 

geradas sinteticamente tais como médias , desvios padrão e estrutura de 

correlações. 

6.3.1.ANÁUSE VISUAL DAS SÉRIES 

Através da análise das séries plotadas nas Figuras 12, 13 , 14, 

15, 16 , 17, 18 e 19 pode-se perceber claramente que os g randes picos 

de vazão não foram bem reproduzidos. Performance semelhante foi 

obtida também por MINSS & HALL ( 1996) , quando os autores 

a tribuíram tais resultados ao fato de haver um número pequeno de 

" picos altos" quando comparados com o núm ero total de observações 

empregadas no es tudo . A mesma situ ação ocorre neste trabalho . Em 

todas as séri es existe um número muito reduzido de pico s de vazão, 

não permitindo ass1m qu e a red e seja capaz de "a prender" e emular o 

seu comportamento. A rede indi cava quando iria ocorrer uma vazão 

acima, ou abaixo, da média, mas o valor quantitativo dessa vazão não 

foi bem simulado toda s as vezes. 

6. 3 .2. VERIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES ESTA TÍST!CAS DAS SÉRTF.S GERADAS 
SINTETICAMENTE 

Para que se procedesse à geração sintética de vazões através do 

modelo de RN As , foi necessária a análise dos resíduos produzidos 

pelo mesmo . Essa análise , conforme ex pli citação do capítulo anterior , 
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deu ongem às funções de distribuição de probabilidade bem 

delineadas, conforme podem ser observadas nas Figuras 20, 21, 22 e 

23. 

·0,40 

Acarape do Meio 

·0,20 0,00 

Resíduo 

0,20 0,40 0,60 

Figura 20- Res íduos - Série c~jluente ao reservatório Acarape do Meio 

Gavião 

~::~ I ----- ... . 
~::~ 1=-: ==--=-----=--=::_/-:F----~-~-~--=--=--=-~ 
0,00 +----~-- -----'-'-.---~---~--~----. 

·0,60 ·0.40 ·0,20 0,00 0,20 0.40 0.60 

Resíduo 

Figura 21 - Res íduos - Sé rie c~fluente ao reserva tório Gavião 

Sítios Novos 

~::~1 ~ 
0,40 t-_ -------... -:717'-/------- - --l 
0,20 t----------~--=--------------i 

0,00 +--~-->--r-~ 

·0,60 ·0.40 ·0,20 0,00 0,20 0,40 0.60 

Resíduo 

Fig ura 22 - Res íduos - Série c~f/uente ao reservatório Sí tios Novo s 
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Choró-Limão 

~::~ I ---- .. . . i 
~::~ !=: ========;..;;?_==:;/~(=(=~===• =======~ 
0,00 ~-----..__.--=----~--~--~--~ 

·0,60 ·0.40 ·0,20 0,00 

Residuo 

0,20 0,40 0.60 

Figura 23- Resíduos - Série afluente ao reservatório Chorá-Limão 

A cada valor modelado via RN A era somado um desvio aleatório 

de propriedade determinada pelas curvas de probabilidade de 

ocorrência de resíduos acima estabelecidas. Devido à natureza ela 

curva de probabilidade, foram ajustadas duas equações , uma 

exponencial e uma logarítmica, para estimação elas mag nitudes dos 

desvios aleatórios (t) correspondentes às diversas probabilidades (p) 

d e ocorrência na forma : 

y = 0,38 1· en,7o3r (28) 

y = O,l435Ln(t) + 1,1963 (29) 

Ond e a e quação 2 8 foi utili zada para va lores menores do que 

0,440 , e a equação 29 para valores maiores do que 0 ,440. 

O s va lores assim produzidos, acrescidos dos resí duos , foram 

então " despadronizados" gerando uma série cuja s características foram 

comparadas à s das séries históricas. 

As sér ies geradas sinteticamente foram verificadas quanto às 

suas propriedades estatísticas: média , autocorrelação e correlação 

c ruza da , as RNAs rep roduziram com muita s imilaridad e, justificando o 
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seu emprego . Entretanto, os valores do desvio padrão ficaram muito 

aquém dos valores obtidos para a série histórica. 

Durante a modelagem univariada da série afluente ao açude 

Choró-Limão, diversas topologias não consegUiam convergn para um 

ajuste de pesos satisfatório , e o erro e ra praticamente constante ao 

longo de todo este treinamento . Era atingido o número total de épocas 

(ciclos) e não se conseguia um ajuste capaz de reprodu zir as 

características da série, levando a crer que, dependendo da topolog ia 

e, principalmente, dos pesos iniciais gerados, o algoritmo teria 

co ndições ou não de convergir para um ponto de erro mínimo . 

Comportamento semelhante ocorreu na modelagem multivariada , 

porém com uma freqüência muito menor. 

115 



CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

MODELAGEM DE SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS PARA O 

SEMI-A RIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

7. CONCLUSÕES 
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Considerando que os recursos hídricos estão se tornando cada 

vez mais escassos, o gerenciamento dos mesmos deve ser capaz de 

lidar com as diversas questões apresentadas pelas diferenças regionais 

e humanas, através de uma política otimizada que saiba trabalhar as 

potencialidades dentro de cada contexto individual. Dentro desse 

paradigma, o desenvolvimento de metodologias, com graus cada vez 

maiores de confiabilidade, para a modelagem de séries fluviométrica s, 

assume papel de importância crescente, pois com o aumento constante 

da demanda, seja para uso humano ou para atividades agropecuárias e 

industriais, eles se denotam o elemento-chave de qualquer estudo 

hidrológico . 

Através da análise dos resu ltados obtidos na s modelagens 

podemos concluir que as Redes Neurais Artificiais (RNAs) têm 

potencial para realizar modelagens de séri es flu viomét ri cas, 

apresentando resultado s satisfatórios, sendo tamb ém mod elo s bastante 

parcimoniosos quando comparados com os tradicionai s modelos Box

Jenkins. 

Ta nto os neurônio s da ca mada ele entrada quanto os neurôni os 

elas camadas intermed iár ias (escondidas) afetam sensivelmente a 

habilidad e el e previsão da s RNAs. Ent reta nto , o número de neu rônios 

da camada ele entrada possui efeito mais forte do que o número de 

neurônios das camadas intermediárias . Isto implica que os usuários 

devem ser bastante cautelosos na escolha do núm ero de nós desta 

ca mada, além da determinação de quai s devem ser as características a 

serem empregadas nest a camada. 

As redes neurai s artificiais foram capazes de trabalhar muit o 

bem com as características não -lineares do sistema em es tudo , o qu e já 

era de um certo modo esperado pela sua própria natureza 

comprovadamente versátil. 
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A ma10na das séries univariadas analisadas, três de um total de 

quatro, foi melhor representada por redes com apenas uma camada 

escondida, que são simples de se modelar e requerem bem menos 

tempo computacional nos seus processos de treinamento e validação, 

além ele exigir menos experiência do modelaclor. Isto representa uma 

grande vantagem em relação a outras modelagens, em que são 

necessárias diversas análises matemáticas e estatísticas prévias e ao 

longo ela modelagem, tornando o processo bem mais demorado e 

complexo. 

Na modelagem univariada foi necessária a aplicação de um 

modelo com duas camadas escondidas, no caso da série de afluência s 

ao reservatór io Choró -Limão . Credita-se tal fato à grande quantidade 

de vazões nulas existentes, indicando uma necessidade de maior grau 

ele liberd ade para a rede na fase ele treinamento. 

A modelagem multi variacla foi capaz de Inco rporar a 

rep resentatividade el e cada série fluviométrica , não só para se modelar 

a própria série, mas também para estabelecer comportamentos comuns 

às quatro séries , onde cada série funcionava então como novos dado s 

às demais sér ies, possib ilitando uma modelagem mais refinada e 

robusta . 

Praticamente todas as ca ra cterí st icas anali sadas tiveram um a 

melho ria quando se adotou o modelo multivariado ao invés do modelo 

univari ado. 

E ntre tanto, o comportamento das vazões de extremas não foi 

completamente bem representado em nenhuma da s mod elagens, seja a 

uni va ri ada ou a multi var iada , como já mencionado no capítulo 7, 

Resultados e Discussões. Atribui-se tal fato ao pequeno número de 

ocorrências destes eventos nas quatro séries estudadas. Est e 

comportamento sugere que sejam tomadas precauções extras quando ao 

emprego ele tai s séri es visa ndo estud os el e cheia s ou secas. 
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Mais pesquisas devem ser reali zadas na determinação das 

topologias a serem adotadas nas RN As e no desenvolvimento da 

melhor metodologia a ser seguida , pois embora atualmente não exista 

uma regra geral para a modelagem de séries temporais, de um modo 

geral , diversos estudos, inclusive este, vêm demonstrando a enorme 

capacidade de representação das RNAs em previsões destas séries. 

Uma abordagem que pode gerar uma melhoria nos resultados é a 

inclusão de dados pluviométricos da própria bacia analisada, nos 

modelo s univariados, e de todas as bacias analisadas, no s modelos 

multivariados, como informações complementares a serem fornecidas 

para as redes neurais através da adição de um, ou mais, neurônio(s) 

específico(s) desta característica na camada de entrada . 

Um outro aspecto que deve ser mencionado é sobre a quantidade 

de elementos variáveis constituintes das RNAs . Além da determinação 

da topologia não possuir uma metodologia definida , ex istem ainda , por 

exemplo, a taxa de aprendizado, os diversos tipos de funções de 

ativação, além dos próprios diversos modelos de RNAs existentes, o 

que implica num a séries de fatores a serem determinados pelo 

modelador, sem uma regra específica , indi cando que todos estes 

parâmetros requerem análises mai s detalhadas. 

Mais pesquisas devem ser realizadas com as RNAs no campo de 

previ sões com mai s de um passo a frente , para qu e seja testada a sua 

ap li cabi lidad e ou não . 

Devem ser analisadas ainda as conseqüências, vantagens e 

desvantagens, de se trabalhar com séries não padronizadas, ou ainda 

com séries padronizadas e restritas a interva los que não seJam 

necessariamente [0, I]; como o uso do intervalo (0, I , 0,9] ou ainda 

[0 ,2 , 0,8], para que sejam estudadas as repercu ssões destas mudança s 

no compo rtamento da rede, de um modo geral, e principalmente, na 

modelagem dos picos de vazão, tanto os picos de máximo quanto os 

picos de mínimo, picos estes considerados insatisfatórios na present e 
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modelagem e que, conseqüentemente, necessitam ele mats análises e 

posteriores ajustes. 

Modificações na escolha elas funções de ativação elevem ser 

também analisadas com o intuito de se obter uma melhor modelagem 

de vazões extremas. 

Recomendam-se, também, mats pesqutsas sobre o uso conjunto de 

metodologias distintas, como o uso de Algoritmo Genético , visando 

facilitar a escolha da topologia da rede. 
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ANEXO A - Série de afluências ao açude Acarape do Meio 

Deflúvios (m~/s) 

Ano jan fev mar abr ma i jun jul ago set out no v dez Media Anual 
1912 0,002 6,174 8,550 16,940 13.459 2,682 0,703 0,687 0,626 0,482 0,304 0,201 4,234 
1913 0,138 4,281 13.760 14,442 7,1 97 6,061 0,712 0,702 0.667 0,671 0,620 0,556 4,151 
1914 0,543 2,618 11.357 16,016 11 ,241 11.816 1,201 1,511 0,683 0,659 0,461 0,319 4,869 
1915 0,224 0.178 0.191 0,1 75 0,182 0,179 0,186 0,174 0,118 0,081 0,044 0.025 0,146 
1916 0,016 0,016 12.412 7,567 8,736 9,663 0,710 0.695 0,575 0,396 0,270 0,224 3,440 
1917 3,819 11,763 26,247 16,968 30.434 5,1 12 0,707 0.692 0,624 0,483 0,319 0,271 8,120 
1918 0,245 0.515 8,315 8,942 13.818 6,079 0,708 0,696 0,660 0,616 0,409 0,286 3,441 
1919 0,232 0,200 0,212 0,187 0,185 0,1 74 0,150 0,121 0.090 0,060 0,033 0,017 0.138 
1920 0,007 0,001 7,529 6,849 4,869 8,062 2.108 0,710 0,673 0,622 0,446 0,366 2,687 
1921 0,350 7,310 29,462 21 ,002 25,354 2,317 8,310 0,708 0.668 0,617 0.445 0,384 8,077 
1922 0.307 0.263 1.220 10.305 18,842 5,499 5,001 0,711 0,675 0,632 0.423 0,322 3,683 
1923 0,262 0,231 5,777 9,583 5,836 5,478 2,737 0,704 0,655 0,527 0.344 0,248 2,698 
1924 0,167 3,312 21.410 33,823 26,185 12,199 1.304 0,701 0,657 0,540 0,433 0,326 8,421 
1925 0,287 2,358 8,719 13,505 3,812 0,685 0,696 0,677 0,552 0,483 0,327 0,243 2,695 
1926 0,189 1,912 17.715 14,854 6,564 0,691 0,705 0,689 0.566 0.400 0,252 0,176 3,726 
1927 0,116 0,093 1,501 13,034 9,684 3,877 0,707 0,700 0.660 0.531 0.354 0,250 2,626 
1928 0,182 0,145 0,135 7,177 3,991 0,513 0,524 0.513 0,417 0,310 0.215 0,148 1,189 
1929 0,105 2,502 15,778 16,088 9,018 0,990 1,527 0,702 0,662 0,572 0,403 0,322 4,056 
1930 0.240 0.196 0.215 3.274 1,279 4,031 0,519 0,513 0,470 0,374 0.258 0.188 0,963 
1931 0,162 1,908 5,710 5,185 0,963 0,662 0,676 0,662 0,576 0.405 0,256 0,172 1,445 
1932 0,122 0,109 2,899 0,240 0,244 0,240 0,251 0.250 0,202 0,153 0.091 0.055 0.405 
1933 0,034 0,031 0,676 14,175 1,001 0,581 0,593 0,580 0,471 0,331 0,208 0,140 1,568 
1934 0.118 3,015 19,840 14,288 17,223 3,572 0,706 0,686 0,543 0,370 0,250 0.201 5,068 
1935 0,195 7,080 9,505 26,523 16,007 4,955 1,021 0,700 0,643 0,501 0,329 0,222 5,640 
1936 0,154 0.122 0.453 0,156 4,657 2,041 0,437 0.434 0,402 0.300 0,190 0,126 0,789 
1937 0,079 0,051 1.062 9,740 7,632 8,674 1,064 0,705 0,666 0,647 0.451 0,338 2,592 
1938 0.259 0,227 7,111 17,644 9,759 5,607 0,705 0,690 0,637 0,494 0,325 0,243 3,642 
1939 0,206 8,175 16,458 7,256 5,582 3,634 0,705 0,691 0,654 0,657 0,614 0,507 3.762 
1940 0,401 0,368 6,526 24,019 16,735 9,416 2,889 0,702 0,664 0,638 0,428 0,302 5,258 
1941 0,206 0,138 0,151 7,499 2,261 0.518 0,529 0.518 0.424 0,301 0.211 0.166 1,077 



1942 0,128 0,096 1.957 4,021 1,574 1,1 58 0,480 0.472 0,392 0,275 0,183 0,128 0,905 
1943 0,089 0,072 0.081 6,886 2,741 0,441 0,453 0,448 0,395 0,278 0,179 0,127 1,016 
1944 0,113 0.104 0.110 7,228 9,691 1,443 0,706 0,694 0,640 0,489 0,339 0,239 1,816 
1945 0,214 9,873 12.269 21,350 17,716 14,945 3,321 0,698 0,649 0,564 0,402 0,352 6,863 
1946 5.451 5,917 17.662 14,224 4,181 3,092 0,707 0,692 0,597 0,420 0,261 0,178 4,449 
1947 0,150 0,106 0.112 0,500 2,605 0,240 0,252 0.249 0,184 0,1 18 0,070 0,061 0,387 
1948 0,042 0,029 0,027 0,036 1,463 1,138 0,190 0,191 0,143 0.090 0,049 0,026 0,285 
1949 0,010 0,003 12.192 18,737 35.170 7,752 0,710 0,695 0,571 0,388 0.239 0,157 6,385 
1950 0,097 0,070 8,104 9,327 12,098 0,686 0,695 0,668 0,482 0,324 0,200 0,140 2,741 
1951 0,090 0,053 0,043 0,041 0,056 0,724 0,102 0,107 0,083 0,049 0,028 O,Q13 0,116 
1952 0,011 0,011 11,045 14.988 3,509 0,453 0,459 0,384 0,247 0,161 0,095 0,057 2,618 
1953 0,033 0,019 0,859 5,798 3,204 0,408 0,420 0,414 0,345 0,238 0,146 0,095 0,998 
1954 0,061 0.039 4.323 3,298 6,471 0,648 0,480 0,473 0,409 0.279 0,172 0.119 1,398 
1955 0,079 0.067 0,080 7,698 4,774 0,520 0,532 0,521 0,408 0.295 0,201 0.155 1,277 
1956 0,145 0.11 7 1.310 6,630 0,838 0,422 0,434 0,426 0.363 0.253 0,157 0,103 0,933 
1957 0.072 0.064 5.224 13,802 5,994 0,689 0.700 0,682 0,525 0,367 0,232 0,159 2,376 
1958 0, 122 0,080 0,066 0,057 0,062 0,064 0,069 0,059 0,033 0,015 0,002 0,000 0,052 
1959 0,000 3,447 12.961 5,785 12,904 1,275 0,705 0,689 0,585 0,399 0,248 0,169 3,264 
1960 0,111 0,070 10,000 7,051 0,822 0,462 0,475 0,467 0,395 0,272 0,169 0,109 1,700 
1961 0.083 8,963 8,471 19,830 9,126 0,688 0.702 0,689 0,627 0,459 0,310 0,242 4,183 
1962 0,191 0, 153 11,088 12,1 68 5,986 0,829 0,706 0,691 0,626 0,464 0.314 0,273 2,791 
1963 0,230 1,352 12,684 9,503 5,456 0,682 0,693 0,668 0,483 0,324 0,205 0,186 2,705 
1964 3,368 11,778 20,065 31,703 21.734 2,568 2.478 0,706 0,671 0,674 0,499 0,342 8,049 
1965 0,250 0,190 0.1 87 12,992 11.346 13.416 3,182 0,702 0,637 0,483 0,311 0,213 3,659 
1966 0,149 0,103 0. 116 2.956 2,973 2.767 0,480 0,477 0,452 0,376 0,244 0,173 0,939 
1967 0,124 2,055 9,255 12,975 17.020 4,1 91 0,740 0,702 0,661 0,524 0,328 0,220 4,066 
1968 0,171 0,143 2,659 6,542 10, 128 2,082 0,705 0,697 0,648 0,490 0,325 0,232 2,069 
1969 0,187 0,151 5.304 13,126 10,425 8,085 10,522 0,709 0,672 0,596 0,396 0,284 4,205 
1970 0,221 0,189 3,359 9, 145 3,473 1,173 0,712 0,699 0,658 0,519 0,353 0,270 1,731 
1971 0,210 0,176 5,999 6,161 13,312 7,976 6,296 1,253 0,676 0,656 0.497 0.382 3,633 
1972 0.298 0.251 0.262 1,181 5.439 2,275 3, 152 0,705 0,669 0,626 0,455 0,328 1,303 
1973 0,298 4,064 6,939 18,073 13,035 11,708 3,410 0,707 0,670 0,667 0,508 0,388 5,039 
1974 5,701 7.423 24.316 42,010 25.490 8,980 0,758 0,702 0,663 0.622 0.420 0,314 9,783 
1975 0,291 0,259 9,811 7,800 13,572 7,707 2,1 52 0,708 0,673 0,670 0,494 0,421 3,713 
1976 0,412 0,378 9.666 17,442 0,711 0,680 0,693 0,677 0,607 0.459 0,335 0,261 2,693 
1977 0,193 2,686 9,618 15,348 13,890 13,208 8.921 0,710 0,674 0,615 0.413 0.298 5,548 



1978 0,220 0.156 2,921 6.337 11,654 1,981 2.481 0,711 0,675 0,663 0,517 0.401 2,393 
1979 0.295 0,247 2,711 3,852 7,057 3,351 0,705 0,689 0,649 0,534 0,346 0,239 1,723 
1980 0,169 7,352 7.850 1.619 0,702 1,640 0,706 0,691 0,613 0.464 0,328 0,232 1,864 
1981 0.185 0.151 4.023 3,262 3,487 0,759 0,542 0,530 0,404 0,270 0,169 0.115 1,158 
1982 0,099 0,085 3,628 3,907 4,1 71 1,511 0,655 0,645 0,607 0.486 0,327 0,233 1,363 
1983 0,160 0,118 0.576 3,320 1,059 0,332 0,345 0,340 0.265 0,183 0,11 4 0.073 0,574 
1984 0,051 0,039 3.209 6,564 15,499 9,578 3,672 0,708 0,672 0,674 0.536 0.404 3,467 
1985 0,321 5,831 24.061 22.181 18,902 12,135 9,765 0.709 0,674 0.655 0,469 0.343 8,004 
1986 0,318 2.710 11.980 27,179 16.150 11,360 2,823 0,707 0,672 0,668 0,530 0.457 6,296 
1987 0.370 0.294 4.679 5.814 2,1 54 14,641 0,869 0,700 0,653 0,517 0,340 0,243 2,606 
1988 0,181 0,167 1.548 17.144 15,751 5,164 3,427 0,707 0,670 0,634 0,481 0,407 3,857 
1989 0,384 0,338 0,365 11 '1 46 17,257 13,892 13,682 0,710 0,674 0,632 0,449 0,354 4,990 
1990 0,330 0,280 0.284 0,272 2.217 0,955 0,409 0,408 0,388 0,350 0.234 0.1 59 0,524 
1991 0.123 0,108 6.452 4,707 9,589 4,518 0,705 0,690 0,609 0,443 0.307 0,207 2,372 
1992 0.134 5.112 2,897 7,214 1,264 1,804 0,710 0,695 0,584 0,403 0,278 0,1 91 1,774 
1993 0,1 29 0.086 0.088 0,088 0,098 0,101 0,110 0,115 0,103 0,069 0,041 0,023 0,088 
1994 0,01 5 0,016 8.747 11,888 21,488 16,841 4,582 0,707 0,668 0,548 0,345 0,240 5,507 
1995 0,208 0,897 3.373 18,471 18,783 6,025 2,732 0.707 0,666 0,525 0,350 0,244 4,415 
1996 0,183 0,657 13,222 22,826 6,478 1,634 0,702 0,688 0,622 0,482 0,347 0,262 4,009 

Média 0,384 1.770 7.079 10,843 9,006 4,233 1,725 0,615 0,537 0,442 0,306 0,228 3,097 
O.P. 0.970 2,923 7,019 8, 384 7,770 4,444 2,497 0,211 0,174 0,178 0,141 0,11 7 2,225 
c.v. 2,527 1,651 0,991 0,773 0,863 1,050 1,448 0.343 0,324 0,403 0.462 0,515 0,718 

Mínimo 0,000 0,001 0,027 0,036 0,056 0,064 0.069 0,059 0,033 0,015 0,002 0,000 0,052 
Máximo 5,701 11,778 29.462 42.010 35,1 70 16,841 13.682 1,511 0,683 0,674 0,620 0,556 9,783 

Quantis (90) 0,362 6.718 17.180 21,211 18,818 11,772 3,574 0.709 0,673 0,657 0,489 0,383 6,034 
Quantis (75) 0,250 2,502 11.045 15,348 13,572 6,079 2,108 0,702 0,664 0,615 0,413 0,314 4,183 
Quantis (50) 0,181 0.196 5.710 9,145 6.564 2,275 0,706 0,691 0,624 0,482 0,325 0,232 2,695 
Quantis (25) 0,111 0,096 0,859 5.185 2.741 0,686 0,529 0,518 0,424 0,324 0,208 0,155 1,303 
Quantis (1 0) 0.037 0,039 0.1 24 0,363 0,828 0,430 0,370 0,357 0,254 0,170 0,102 0,066 0,544 



ANEXO A - Série de afluências ao açude Gavião 

Defluv ios (m3/s) 
Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out no v dez Média Anual 
1912 0.000 5,477 17,444 1,331 7,980 2.326 0,339 0,320 0.285 0.202 0,113 0,070 2,990 
1913 0,043 2,836 8,004 6,939 4,121 1,269 0,326 0.320 0.281 0,212 0,135 0,092 2,048 
1914 0,063 1.738 2,694 5,590 4,590 3,503 0,326 0,321 0,303 0,232 0,135 0,084 1,632 
1915 0,048 0,033 0,033 0,026 0.027 0,023 0,014 0,005 0,000 0.000 0,000 0,000 0,017 
1916 0,000 0,002 1.492 3,886 3,001 0,357 0,297 0,280 0,181 0,111 0,064 0.045 0,810 
1917 4,276 11.222 14.693 10.151 10,958 1,074 0.324 0,304 0,201 0.124 0,070 0,049 4.454 
1918 0,037 0,973 1,947 3.227 6,522 0.996 0,322 0,314 0,259 0.164 0.092 0.054 1,242 
1919 0.040 0,027 0,023 0.020 0,017 0,010 0,006 0,001 0,000 0.000 0,000 0,000 0,012 
1920 0.000 0,000 3.498 5,180 3,214 2,159 0,324 0,317 0,264 0.176 0,105 0,073 1,276 
1921 0.071 1.565 7,693 9,330 9,919 2,540 0,322 0,316 0,262 0.218 0,146 0,144 2,711 
1922 0,112 0,081 0,078 3,746 5.952 3,330 1.485 0,326 0,306 0.222 0.125 0,089 1,321 
1923 0.062 0.048 2,164 2,136 1,191 0,240 0,246 0,236 0,158 0,099 0,053 0,030 0.555 
1924 0,015 2,246 7,598 8,483 13,394 3,220 0,325 0,312 0.210 0.134 0,096 0,062 3,008 
1925 0,050 0,045 0,883 6,486 5,043 0,314 0,318 0,282 0,186 0.150 0,093 0,060 1,159 
1926 0,037 0,028 2,499 6,771 3,056 0,314 0.317 0,247 0,145 0,087 0,048 0,027 1,131 
1927 0.014 0.008 0,446 7,233 3,585 0,313 0,319 0,311 0,223 0,135 0.076 0,051 1,059 
1928 0,038 0,028 0,028 3.680 1,602 0,197 0,201 0,177 0,108 0,069 0,037 0,020 0.515 
1929 0,009 1.426 4,562 7,172 0,634 0,316 0,320 0,291 0,183 0,116 0.063 0,038 1,261 
1930 0.021 0.016 0,014 1.602 0,074 0,075 0,079 0,072 0,041 0,022 0,009 0,002 0,169 
1931 0,001 0,996 2,504 1,504 0,260 0,198 0.201 0,154 0,094 0,056 0.028 0.014 0,501 
1932 0,006 0,003 1,066 0,049 0,054 0,054 0,057 0,046 0,027 0,014 0,004 0,000 0,115 
1933 0,000 0,002 0,005 8,226 0.857 0,289 0,291 0,216 0,128 0,076 0,040 0,021 0,846 
1934 0.017 0,324 6.705 4,789 7,506 0,605 0,323 0,293 0.183 0,110 0,064 0,042 1,747 
1935 0.034 0,253 2,149 5,598 6,172 1,984 0.326 0.318 0,231 0,144 0,080 0.048 1,445 
1936 0.028 0.016 0,018 0.020 0.022 0,025 0,029 0,023 0,010 0,002 0,000 0,000 0,016 
1937 0.000 0,000 0,730 5,112 3,595 3,076 0,324 0,316 0,237 0,158 0,089 0,056 1,141 
1938 0.037 0.032 5,537 10.042 1,191 1,605 0,323 0.296 0,1 88 0,116 0,069 0,043 1,623 
1939 0,026 5,117 2,697 4,662 3,903 0.479 0,323 0.311 0.235 0,165 0,119 0,076 1.509 
1940 0,049 0,038 0,352 5,486 3.263 1.645 0,323 0,312 0,222 0,142 0,078 0,048 0,997 
1941 0,029 0.016 0.019 0,459 0.147 0.058 0,059 0.038 0.021 0,009 0,002 0,000 0.071 



1942 0,000 0,000 0,091 1,739 0,144 0,084 0,088 0,073 0,041 0,023 0,010 0,004 0,191 
1943 0.000 0,001 0,001 3,085 0,1 25 0,1 10 0, 114 0.100 0.061 0,035 0,017 0,008 0,305 
1944 0,004 0,002 0.001 2,112 1.498 0,290 0,155 0,139 0,083 0,049 0.025 0,012 0,364 
1945 0,008 4,477 1.980 8,778 6,539 0,373 1 '123 0,321 0.251 0,160 0,094 0,064 2,014 
1946 0,049 0,276 2,621 4.105 0.430 0,447 0,300 0,265 0.162 0,098 0,053 0,030 0,736 
1947 0,020 0,012 2.637 2.538 3,073 0,304 0,310 0,302 0,21 4 0,134 0,074 0,056 0,806 
1948 0,043 0,032 0,031 0,436 1,533 0,644 0,142 0,141 0,107 0.065 0,034 0,017 0,269 
1949 0,007 0,003 3,711 5,085 10,416 0,854 0,326 4,264 0,314 0.280 0,170 0,116 2,129 
1950 0,071 0,049 2,710 7,659 6,106 0,315 0,318 0,264 0.156 0,093 0,051 0,031 1,485 
1951 0,017 0,008 0,004 0,176 0,020 0.025 0,031 0,032 0,01 8 0,007 0.001 0.000 0,028 
1952 0,000 0,001 0.561 5.733 1,373 0,267 0.271 0.227 0,136 0,081 0,043 0,023 0,726 
1953 0,011 0,004 0,200 1,384 0,615 0,259 0,115 0,105 0,063 0,036 0,016 0,006 0,235 
1954 0,000 0,000 0.311 0,674 0,724 0.089 0,093 0.078 0,044 0,023 0,009 7,668 0,810 
1955 0,097 0,089 0,516 2,825 1,947 0,284 0.287 0,231 0.136 0,081 0,044 0,028 0,547 
1956 0,021 0,015 0,017 3,025 0,130 0,127 0,129 0,093 0,054 0,031 0,014 0,004 0,305 
1957 0,000 0,000 3.092 5,321 0,702 0,296 0,299 0,231 0,136 0,081 0,043 0,023 0,852 
1958 0,012 0,004 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
1959 0,000 0,002 2.676 1,531 2,229 0,232 0,236 0,196 0,117 0,069 0,036 0,019 0,612 
1960 0,007 0,001 2,621 1,823 0,168 0,162 0,164 0,122 0,070 0,039 0,019 0,008 0,434 
1961 0,002 2,832 3.253 8.327 2,560 0,315 0,319 0,280 0,170 0,104 0,056 0,035 1,521 
1962 0,023 0,019 5,817 5,713 2,200 1,179 0,323 0,310 0,214 0,132 0,076 0,053 1.338 
1963 0,163 2,907 13,496 9,255 5,891 0,315 0,320 0,305 0,203 0,1 25 0,070 0,061 2,759 
1964 2,979 4,1 05 11.132 15,365 7,563 1,241 0,990 0,322 0,292 0,220 0,128 0,079 3,701 
1965 0.052 0,039 0,036 5,939 2,494 7,276 0,469 0,322 0,257 0,170 0,096 0,057 1,434 
1966 0,032 0.019 0,016 0,015 0,240 1,705 0,094 0,095 0,070 0,044 0,022 0,011 0,197 
1967 0,003 1,940 8.202 6.553 6,439 2,160 0,325 0,318 0,242 0,157 0,087 0,051 2,206 
1968 0,034 0,028 0.141 2,789 4,601 0,289 0.294 0,274 0,174 0,106 0,058 0,034 0,735 
1969 0,028 0,016 0,016 4,383 2,315 0,389 1,333 0,298 0,271 0,191 O, 11 1 0,067 0,785 
1970 0,040 0,033 0,378 3,436 0,1 89 O, 178 0,181 0.150 0.094 0,055 0,031 0,018 0,398 
1971 0,010 0,010 3,478 2,684 6,761 5,849 4,206 0,325 0.302 0,233 0,152 0.101 2,009 
1972 0,064 0,043 0.045 0,955 2.816 1,097 0,211 0,209 0.193 0.131 0,073 0,043 0,490 
1973 0,033 1,777 8,850 11,794 10,434 5,006 3,909 0.326 0,309 0,243 0,143 0,088 3,576 
1974 3.356 2.770 11.866 24,463 13,827 5,431 0,325 0,318 0,256 0,185 0,110 0,082 5,249 
1975 0,075 1,332 5.731 8,096 4,449 3,785 3,759 0,323 0,292 0.197 O, 110 0,083 2,353 
1976 0,065 1,935 3,488 7,050 0,325 0.310 0.312 0,244 0,146 0,099 0,074 0,045 1 '1 74 
1977 0,028 1,256 3.322 4,776 6,632 6,609 5,358 0,325 0,291 0,207 0,122 0,072 2,417 



1978 0,044 0,028 0,034 1,932 1,805 0,171 0,177 0,178 0,163 0,108 0,065 0,038 0,395 
1979 0,020 0,014 0.591 0,042 3,137 0,150 0,155 0,138 0,105 0,073 0,041 0,023 0,374 
1980 0,013 1,439 2,119 0,112 0,116 O, 11 1 O, 112 0,077 0,045 0,025 0.011 0,003 0.348 
1981 0,001 0,004 4,351 0,902 0,177 0,170 0,160 0,106 0,063 0,035 0,016 0,006 0,499 
1982 0,005 0,004 1 '152 1,590 1,094 0,164 0,168 0,139 0,081 0,048 0,026 0.012 0,374 
1983 0,003 0,001 0,843 0,041 0,047 0,048 0,044 0,026 0,01 1 0,003 0,000 0.000 0,089 
1984 0,000 0,001 0,002 2,752 4,028 2.964 0,325 0,319 0,294 0,222 0,128 0,083 0,926 
1985 0,061 5,174 7,342 13,158 8,093 1,498 3,738 0,324 0,290 0.190 0,105 0,067 3,337 
1986 0,065 2,238 6,903 10,488 1,964 4,190 0,677 0,320 0,237 0,145 0,081 0,060 2,281 
1987 0,054 0,034 6,265 0,886 0,237 1,655 0,276 0,270 0,203 0,127 0,073 0.043 0,844 
1988 0,023 0,020 3,545 6.171 4,814 0,313 0.319 0.307 0,218 0,137 0,077 0,046 1,332 
1989 0,040 0,036 0,133 5,605 1,931 4,526 2,207 0,323 0,305 0,246 0,146 0,098 1,300 
1990 0,086 0.054 0.052 0,050 0,792 0,083 0,088 0,089 0,068 0,041 0.021 0,011 O, 119 
1991 0,004 0,003 4,576 2,311 2,184 0,300 0,304 0,274 0,175 O, 110 0,066 0,036 0,862 
1992 0.018 0,074 2.511 1,785 0,166 0,235 0,171 0,1 58 0,102 0,069 0,038 0,020 0,445 
1993 0,008 0,002 0.002 0,071 0,087 0,030 0,033 0,032 0,019 0,008 0,001 0,000 0,024 
1994 0,000 0,000 2,443 6,607 6,769 10,522 0,561 0,321 0,275 0,184 0,105 0,061 2,321 
1995 0,049 0,050 1.704 11 '179 8,694 3.330 0,404 0,322 0,279 0,181 0.103 0.059 2,196 
1996 0,037 1,433 5,442 8,300 5,369 0,565 0,320 0,304 0,207 0,130 0,074 0,045 1,852 

Média 0,154 0,838 2,949 4,618 3.304 1,317 0,544 0,271 0,168 0,112 0,065 0,131 1,206 
D.P. 0,660 1,746 3,667 4,139 3,361 1,937 0,984 0,451 0,095 0,072 0,044 0,828 1,071 
c. v. 4,297 2.084 1,243 0.896 1,017 1,471 1,808 1,665 0,566 0.641 0,685 6,314 0,888 

Mínimo 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,002 
Máx imo 4,276 11,222 17,444 24,463 13,827 10,522 5,358 4,264 0,314 0,280 0,170 7,668 5,249 

Quantis (90) 0,071 2,807 7,655 9,300 7,813 3,672 1,070 0,322 0,291 0,215 0,127 0,084 2,593 
Quantis (75) 0,049 1,256 3,711 6,771 5,369 1.655 0.325 0,317 0,251 0,164 0,096 0,061 1,632 
Quantis (50) 0,026 0,032 2,119 3,886 2,229 0,315 0,312 0,274 0,181 0,110 0,065 0,043 0,862 
Quantis (25) 0,006 0,004 0,078 1.531 0.325 0,178 0,160 0,139 0.083 0.049 0,026 0,014 0,395 
Quantis (10) 0,000 0,001 0,016 0,058 0,098 0,065 0,067 0,056 0,033 0,018 0,006 0,001 0,117 



ANEXO A- Série de afluências ao açude Sítios Novos 

Deflúv ios (ma/s) 
Ano jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Média Anual 
1912 0.000 0,587 16,435 9.913 19,700 8,212 2,986 2,663 1.905 0.433 0,01 2 0,007 5,238 
1913 0,005 4,557 25,189 25.178 8,522 3,676 3,123 2.801 2,265 1,013 0,042 0,013 6,365 
1914 0,009 0,211 5,829 12,788 15.054 7,134 3.206 2,883 2,476 1,140 0,023 0,009 4,230 
1915 0,005 0,009 0,004 0.021 0,050 0,044 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 
1916 0,001 0.014 4,179 7,408 7,044 2,460 2,301 2,008 0,625 0,012 0,008 0,005 2,172 
1917 8,852 13.012 30.899 18.565 43,822 5,247 3.063 2,704 1,349 0.127 0,007 0,006 10,638 
1918 0,005 0,113 6.465 14,185 16,071 6,495 2,991 2.656 1,409 0,101 0,010 0,006 4,209 
1919 0,010 0,003 0,003 0,002 0,002 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
1920 0,000 0,000 6,543 8,438 8,588 4,450 3,033 2,706 1,596 0,174 0,009 0,007 2,962 
1921 0,015 0,119 26,187 30,252 35,695 4,688 2,935 2,639 2,072 0,946 0,019 0,016 8,799 
1922 0,015 0,016 0.052 30,936 19,125 2,030 0,231 0,163 0.068 0,024 0,004 0,007 4,389 
1923 0,011 0,805 5,1 31 6,937 2,965 0,158 0,103 0,049 0,019 0,003 0,000 0,000 1,348 
1924 1,549 17,261 27,968 37,077 32,307 8,693 0,163 0,076 0,027 0,006 0,001 0,008 10,428 
1925 0,042 o. 111 3,399 23.833 10,739 0,196 0,125 0,057 0,021 0,003 0,000 0,000 3,210 
1926 0,003 0,047 7,868 20,195 3.839 0,187 0,107 0,049 0,015 0,001 0,000 0,000 2,693 
1927 0.007 0,069 0,210 30,175 5.617 1,552 0,214 0,117 0,049 0,016 0,001 0,017 3,1 70 
1928 0,015 0,030 0,124 6.621 2,398 0,142 0,093 0,040 0,01 2 0,001 0,000 0,001 0,790 
1929 0,002 0.061 20.694 19,605 3,820 0,222 0,154 0,073 0,027 0.005 0,000 0,000 3,722 
1930 0,001 0,000 0.002 0,028 0,033 0,026 0,011 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 
1931 0,001 0,081 10,023 3,973 0,660 0,156 0,109 0,051 0,020 0.003 0,000 0,000 1,256 
1932 0,002 0,010 0,093 0,11 4 0,087 0,062 0,060 0,026 0,007 0.000 0,000 0,001 0,039 
1933 0,029 O, 151 4.477 38,733 2,759 0,179 0,113 0,052 0,01 7 0,002 0,000 0,001 3,876 
1934 0,083 10,666 54,930 25,1 23 9,669 1,700 0,141 0,064 0,024 0,004 0,000 0,002 8,534 
1935 0,001 0.045 9.420 25,985 14,557 5,954 0,736 0,116 0,048 0,015 0,001 0,000 4,740 
1936 0,015 0,016 0.089 0,064 0,158 0,325 0,162 0,079 0,029 0,006 0,000 0,000 0,079 
1937 0,000 0,034 2,118 17,614 15,193 2,099 0.200 0,112 0,046 0,015 0,001 0,004 3,120 
1938 0,026 0,053 16,763 24,670 7,339 0,359 0,157 0,078 0,028 0,005 0,000 0,000 4,123 
1939 0.012 16,335 27,392 18,853 4,199 0,285 0,147 0,098 0,041 0,012 0,001 0,000 5.615 
1940 0,001 0,072 10,880 33,641 5,601 0,207 0,117 0,052 0,01 7 0,001 0,000 0,000 4,216 
1941 0,000 0.000 0,101 0,556 3,555 O, 131 0,070 0,029 0,006 0,000 0,000 0,000 0,371 



1942 0,000 0.052 0,793 5,807 0,902 0,179 0,099 0,044 0.013 0,001 0,000 0,000 0,657 
1943 0,001 0,016 0.952 16,662 0,224 0,148 0.093 0,040 0.011 0,000 0,000 0,009 1,513 
1944 0,035 0,034 0.046 1,699 10,770 0,774 0.144 0.065 0.022 0,003 0,000 0,005 1,133 
1945 0,018 7,379 14,757 28,293 19,288 3,041 1,394 0,104 0,040 0,010 0,000 0,027 6,196 
1946 0,105 0,112 18,143 22.897 4,820 3,153 0,151 0,069 0.024 0,004 0,000 0,000 4,123 
1947 0.008 0.099 12,927 11.251 4,434 0,204 0,139 0,064 0,022 0,003 0,003 0,007 2,430 
1948 0,000 0,006 2,375 3,551 5,676 1,168 0,154 0,073 0.026 0,004 0.000 0,004 1,086 
1949 0,000 0,019 9,735 19,400 43,740 1,883 0.169 0,078 0,029 0,006 0,000 0,000 6,255 
1950 0,000 0,039 7.800 13,419 3.122 0,158 0,085 0.037 0,010 0,000 0,000 0,000 2,056 
1951 0.000 0,000 0,000 0.005 0,004 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,001 
1952 0,021 0,016 0,048 9.776 0,236 0,143 0,075 0,031 0,007 0,000 0,000 0,000 0,863 
1953 0.004 0,014 0.175 1,397 0,960 0,155 0,087 0.038 0,011 0,000 0,000 0,000 0,237 
1954 0,003 0.040 3,312 0,260 1.715 0,185 0,134 0,062 0,023 0,003 0,000 0,013 0,479 
1955 0,029 0.166 0.154 4,564 2,896 0,205 0,135 0,065 0,024 0,006 0,000 0,000 0,687 
1956 0,000 0,080 9,776 11,358 2,627 0,182 0,1 15 0,056 0,021 0,003 0,000 0,000 2,018 
1957 0,023 0,041 10.197 32,206 10,281 0,212 0.144 0,074 0,029 0,007 0,000 0,001 4,435 
1958 0,001 0,000 0.005 0.060 0,090 0,069 0,047 0,018 0,002 0,000 0,000 0,000 0,024 
1959 0.008 0.115 10.914 5,726 3,914 2,189 0.171 0,095 0,040 0,011 0,000 0,000 1,932 
1960 0.000 0.000 0.075 2.675 0,200 0,126 0,086 0,044 0,014 0,001 0,000 0,002 0,269 
1961 0,028 14,929 13.959 4,980 0,466 0,186 0,113 0.058 0.022 0,003 0,000 0,000 2,895 
1962 0,011 2,955 7.179 2.995 0,252 0,207 0.141 0,068 0,026 0,005 0,000 0,000 1,153 
1963 0.033 0,11 0 18,780 7,1 34 0,225 0,149 0,090 0,039 0,010 0,000 0,000 0,001 2,214 
1964 0,037 0, 142 8,040 37,206 7,753 0,221 0,178 0,097 0,039 0,011 0,000 0,000 4,477 
1965 0,015 0,016 0,039 7,294 1,977 0,218 0,203 0,100 0,038 0,010 0,000 0,000 0,826 
1966 0,000 0.005 0.031 0,088 0,154 0,167 0,122 0,062 0.021 0,003 0,000 0,000 0,054 
1967 0,001 5.355 7.337 13,337 11,995 0,235 0,135 0,066 0,023 0,003 0,000 0,000 3,207 
1968 0.003 0,018 0.786 4,405 7,779 0,208 0,125 0,057 0,019 0.002 0,000 0.002 1,117 
1969 0,004 0,006 0,090 19,453 3,164 0,183 0,183 0,130 0,056 0,018 0,001 0,000 1,941 
1970 0,031 0,098 0,165 9,1 50 1,588 0,162 0.091 0,040 0,011 0,000 0,001 0,000 0,945 
1971 0,009 0,043 2.344 10,445 7,245 2,759 0,196 0,106 0,041 0,011 0,000 0,000 1,933 
1972 0,003 0.004 0,022 0,046 0,157 0,149 0,125 0,073 0,029 0,006 0,000 0,004 0,052 
1973 0,015 0,039 11,231 24,225 10,390 3,500 0,446 0,150 0,064 0,023 0,003 0,000 4,174 
1974 0,056 4,490 20,882 27.221 17.966 0,489 0,163 0,078 0.029 0,007 0,000 0.030 5,951 
1975 0.056 0,059 1.143 5,770 4,075 0,229 0,213 0,131 0,057 0,019 0,002 0.040 0,983 
1976 0,081 0.1 28 7.310 8,291 0.210 0,134 0.073 0,031 0,007 0,000 0,000 0,000 1,355 
19n 0.024 0,135 4.532 9,977 4,728 3,655 3,363 0,124 0,049 0,015 0,001 0.000 2.217 



1978 0,000 0,072 0,800 6,971 6,066 0,183 0,145 0,100 0,040 0.011 0,000 0.000 1,199 
1979 0.007 0,010 0,090 0,094 0,173 0,165 0,095 0,042 0,014 0.001 0,000 0,000 0,058 
1980 0,030 0,074 6.265 0.166 0,116 0,096 0.052 0,019 0,002 0,000 0,000 0,000 0,568 
1981 0,000 0,006 0,043 2.794 0,183 0,109 0,056 0,021 0,003 0,000 0,000 0,010 0,269 
1982 0,025 0,038 0.153 1.097 2,509 0,191 0,121 0,059 0,020 0,002 0,000 0,000 0,351 
1983 0,000 0,032 0,093 0.110 0,079 0,044 0,020 0.004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,032 
1984 0,014 0,030 0.059 10.203 10,093 1,280 0,142 0,070 0,033 0,008 0,000 0,000 1,827 
1985 0,024 4,553 13,641 21.163 6.552 1,357 0.227 0,124 0,050 0,015 0,001 0,003 3,976 
1986 0,034 2,707 25.080 15,640 2,300 2,221 0,841 0,108 0,045 0.014 0,001 0,000 4,083 
1987 0,000 0,014 1,680 1,520 0.207 0,155 0,163 0,077 0,028 0,005 0,000 0.000 0,321 
1988 0,004 0,027 0.131 14,570 7,947 0,204 0,175 0,121 0,048 0.015 0,001 0,001 1,937 
1989 0.004 0.007 0,040 7.217 6,877 1,675 0,212 0,146 0.062 0.021 0,002 0,007 1,356 
1990 0,023 0,01 1 0.112 0.116 0,545 0,171 O, 119 0,059 0,020 0,003 0,000 0,000 0,098 
1991 0,002 0.021 0.108 7,058 2,886 0,197 0,1 16 0,052 0,017 0,001 0,000 0,000 0,871 
1992 0,001 0,050 0,169 5,015 0,210 0,147 0,086 0,037 0,010 0,000 0,000 0,000 0,477 
1993 0,000 0,002 0,032 0,1 13 0,123 0,072 0,059 0,034 0,008 0,000 0,000 0,000 0,037 
1994 0,023 0,060 3,623 18,314 11,071 8.166 0,846 0,114 0,046 0,013 0,000 0,001 3,523 
1995 0.017 0,043 0.136 27,071 9,637 0,698 0,189 0,095 0.036 0,009 0,000 0,000 3,161 
1996 0,020 0,053 5,691 14,248 2,384 0,202 0,1 15 0,057 0,019 0,002 0,000 0,000 1,899 

Média 0,137 1,283 6.911 12,094 6,649 1,31 1 0.471 0,309 0,184 0,052 0,002 0,003 2.450 
D.P. 0,971 3,607 9.626 10,867 8,951 2,102 0,901 0,758 0,525 0,197 o 006 0,007 2.396 
c. v. 7,110 2,81 1 1,393 0.899 1,346 1,604 1,915 2.455 2,854 3,806 3,204 2,074 0,978 

Mínimo 0,000 0,000 0.000 0,002 0,002 0,001 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 
Máx imo 8,852 17,261 54,930 38,733 43,822 8,693 3.363 2.883 2.476 1,140 0,042 0,040 10,638 

Quantis {90) 0,037 4.528 19,928 27,864 15.720 4,141 1,938 0,158 0.067 0,022 0,004 0.009 5,464 
Quantis (75) 0,023 0,115 10.023 19.453 8,588 1,700 0,196 0,106 0,041 0,012 0,001 0,004 3,976 
Quantis (50) 0,008 0,045 3.312 9,150 3,820 0.205 0,141 0,066 0,024 0,004 0.000 0.000 1,932 
Quantis (25) 0,001 0,016 0,101 2,794 0.252 0,156 0,095 0,044 0,014 0,001 0,000 0,000 0,568 
Quantis (10) 0,000 0,004 0,039 0,101 0,136 0,101 0,059 0,027 0,007 0,000 0,000 0,000 0,053 



ANEXO A - Série de afluências ao açude Choró-Limão 

Deflúvios (m~/s) 

Ano jan fev mar abr ma i jun jul ago set out no v dez Média Anual 
1912 0,005 11,761 18,219 19,681 13,812 7,165 2,077 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,060 
1913 0,017 0,017 1,984 33,554 13,556 5,743 5,413 0,940 0,000 0,000 0,000 0,003 5,102 
1914 0,031 0,194 0,392 2,700 33,076 4,853 4,539 0,102 0,000 0,000 0,000 0,000 3,824 
1915 0,000 0,000 0,000 0,010 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 0,002 
1916 0,021 0,038 O, 131 1,645 32,715 3,220 0,871 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,220 
1917 0,239 29.275 110,672 10,229 70,356 14,889 12,250 2, 037 0,000 0,000 0,000 0,001 20,829 
1918 0,001 0,024 0,020 0,457 0,356 0,008 0,000 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 
1919 0,150 0,003 0,000 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 
1920 0,000 0,000 22,566 7,424 3,799 3,686 0,334 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 3,151 
1921 0,006 0,160 95,233 53,763 114,222 18,000 15,226 8,495 0,192 0,000 0,000 0,000 25,441 
1922 0,000 0,000 0,059 61,702 48,019 9,538 8,786 1,667 0,000 0,000 0,000 0,004 10,814 
1923 0,004 18,537 2,437 11,958 4,089 1 '106 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 3,178 
1924 14,298 13,061 110,696 203,270 34,881 18,620 16,913 5,963 0,000 0,000 0,000 0,000 34,809 
1925 0,002 0,001 83,222 80,481 12,851 8,929 1,153 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,553 
1926 0,000 0,014 62,762 40,130 34,474 9,226 1,955 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,380 
1927 0,000 0,005 0,155 0,165 0,833 0,603 0, 000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,147 
1928 0,000 0,000 0,018 0,047 18,179 0,089 0,01 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,529 
1929 0,002 0,070 0,521 18,717 3,102 0,400 0,035 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,904 
1930 0,011 0,006 0,002 0,128 0,000 0,014 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,013 
1931 0,008 0,015 0,300 0,083 0,000 0,016 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,035 
1932 0,002 0,001 0,049 0,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 
1933 0,001 0,008 0,062 53,552 5,272 1,340 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,020 
1934 0,000 0,013 35,721 18,896 37,801 9,714 4,555 0,000 0,000 0,000 0,000 0,006 8,892 
1935 0,000 0,024 0,314 18,231 11,478 4,801 4,718 0,248 0,000 0,000 0,000 0,000 3,318 
1936 0,000 0,023 0,301 0,025 0,134 0,540 0,456 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O, 123 
1937 0,000 0,052 0,329 16,685 23,916 10,230 4,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,613 
1938 0,009 0,000 18,967 43,427 6,794 6,316 0,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,356 
1939 0,001 21.912 47,593 5.717 6,075 1,952 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 6,938 
1940 0,006 0,016 0,099 74,002 61,689 15,330 12,443 6,270 0,004 0,000 0,000 0,000 14,155 
1941 0,000 0,014 4,012 1,358 1,905 0,069 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,613 



1942 0,000 0,051 0,027 0,030 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,009 
1943 0,002 0,045 0,025 12,563 2,050 0,064 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,019 1,231 
1944 0,023 0,012 O, 112 16,592 17,623 5,047 1,350 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 3,397 
1945 0,007 5,597 2,053 27,737 36,421 7,844 8,142 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,483 
1946 0,004 O, 118 0,593 3,865 2,248 0,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,581 
1947 0,002 0,027 31,618 48,286 50,430 10,287 4,819 0,000 0,000 0,000 0,006 0,127 12,134 
1948 0,002 0,000 1,083 1,209 2,068 2,532 0,855 0.000 0,000 0,000 0.000 0,000 0,646 
1949 0,000 0,010 19.842 33,854 23,233 7,800 3,461 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 7,350 
1950 0,000 0,007 26,800 155,793 40,992 15,792 7,450 0.178 0,000 0,000 0,000 0,000 20,584 
1951 0,004 0,000 0.001 2.078 1 '151 22.374 2,853 0,000 0,000 0,000 0,000 0.002 2,372 
1952 0,002 0,003 0,051 0,453 1,419 0,992 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,244 
1953 0,000 0,000 0.015 0,072 12,557 2,239 0.224 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 1,259 
1954 0,004 0,031 0,043 0,019 0,132 0,293 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,044 
1955 0,003 0,026 0,231 32,209 35,829 6,416 1,094 0,000 0.000 0,000 0,000 0,001 6,317 
1956 0,000 0,155 8,554 59,290 5,310 0,447 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,146 
1957 0,002 0,001 20,218 49,680 8,041 4.967 0.089 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,917 
1958 0.000 0,000 0,001 0,007 0,188 0.311 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,042 
1959 0,010 0,213 13,696 24,399 5.297 4,761 0,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,076 
1960 0,000 0,000 92,649 38,611 10,894 8,762 1,380 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 12,691 
1961 0,018 26,663 61,247 75,133 13,434 12,169 5,325 0.035 0,000 0,000 0.000 0,000 16,169 
1962 0,001 0,006 23,398 42,409 6,570 4,540 0,099 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,419 
1963 0,067 0,498 94,070 33,279 14,709 9,230 1,622 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 12,790 
1964 9,588 18,708 59,850 123,508 77,675 18,615 18,621 15,901 4,391 0,000 0,000 0,000 28,905 
1965 0,003 0,005 0.023 80,093 14,796 46,075 11.098 2,463 0,000 0,000 0,000 0,000 12,880 
1966 0,000 0,001 0,023 0,049 0,113 0,410 0,281 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 
1967 0.000 0.023 9,328 52,552 35,992 8,840 5.573 0.363 0,000 0,000 0,000 0,000 9,389 
1968 0,006 0,006 8,234 2,034 39,483 5,740 1,653 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,763 
1969 0,002 0,002 0,080 44,308 4,609 4,746 16,672 5.062 0,030 0,000 0,000 0,000 6,293 
1970 0,012 0,025 0.072 0,147 0.177 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 
1971 0,010 0.011 0,066 10,020 12,660 17,164 5,217 1,352 0,000 0,000 0,000 0,000 3,875 
1972 0,002 0,015 0.002 0,004 0,265 0,034 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 0,028 
1973 0,019 0,015 13,986 92,460 39,653 21,282 13,276 7,857 0,122 0,000 0,000 0,000 15,723 
1974 52,770 29,243 111 ,206 167,749 194.491 67,859 18.082 8,692 0,228 0.000 0.000 0.001 54,193 
1975 0,003 0,003 14.999 2.297 12,461 4,916 5,065 2.228 0,000 0,000 0,000 0,001 3,498 
1976 0,000 0,039 0,405 0.972 0,781 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000 0.000 0,183 
1977 0,003 0,1 25 0,521 10,195 96.211 13,781 10,204 5.526 0,000 0,000 0,000 0,000 11,380 



1978 0,000 0,092 0,523 0,354 0,685 1,030 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,232 
1979 0,000 0,001 0,014 0,01 0 0,245 0.565 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,070 
1980 0,001 36,607 36,736 5,758 1,851 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,746 
1981 0,000 0,000 71 ,688 12,124 4,885 0,205 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,008 7,409 
1982 0,003 0,024 0,240 0,666 0,890 0,348 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 O, 181 
1983 0,000 0,090 0,1 62 0,01 5 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,022 
1984 0,001 0,018 0,038 33,553 79,670 20,1 99 9,591 1,820 0,001 0,000 0,000 0,000 12,074 
1985 0,01 8 5,262 108,140 68,61 3 55,888 25,191 18,254 13,293 1,881 0,000 0,000 0,005 24,712 
1986 0,006 0,241 48,835 102,935 46,922 15,808 14,531 4,904 0,000 0,000 0,000 0,000 19,515 
1987 0,000 0,008 O, 11 O 7,071 2,011 0,040 0,097 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,778 
1988 0,000 0,001 0,028 64,963 68,443 10,327 7,701 0,455 0,000 0,000 0,000 0,004 12,660 
1989 0,005 0,005 0,030 31,51 4 30,1 30 7,645 30,065 4,453 0,000 0,000 0,000 0,01 5 8,655 
1990 0,009 0,002 0,094 0,006 0,444 0,389 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,079 
1991 0,000 0,004 0,083 0,637 20,11 3 1,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,880 
1992 0,001 3,914 1,269 1,922 1,154 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,688 
1993 0,000 0,001 0,011 0,003 0,001 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,000 0,002 
1994 0,001 0,052 3,894 29,333 26, 502 52,654 20,131 4,039 0,000 0,000 0,000 0,001 11,384 
1995 0,008 0,01 5 0,028 23,705 17,281 15,951 5,080 0,679 0,000 0,000 0,000 0,000 5,229 
1996 0,059 0,104 0,215 42,876 16,578 4,922 O, 154 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 5,409 

Méd ia 0,912 2, 628 17,695 28,801 21,024 7,646 4,087 1,259 0,081 0,000 0, 000 0,003 7,011 
D.P. 5,987 7,507 31,664 39,951 30,838 11,409 6,245 2,936 0, 516 0,000 0,001 0,014 8,993 
c.v. 6, 566 2,857 1,789 1,387 1,467 1,492 1,528 2,332 6,405 9,220 7,075 4,893 1,283 

Mínimo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 
Máximo 52,770 36,607 111,206 203,270 194,491 67,859 30,065 15,901 4,391 0,001 0,006 0,127 54,193 

Quantis (90) 0,023 9, 296 68,118 74,681 53,705 18,369 14,029 4,999 0, 000 0,000 0, 000 0,005 15,990 
Quantis (75) 0,008 0,092 19,842 42,876 33,076 9,714 5,325 0,455 0,000 0,000 0,000 0.001 10,814 
Quantis (50) 0,002 0,01 5 0,392 12,124 10,894 4,761 0,758 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,613 
Quantis (25) 0,000 0.003 0,051 0,457 1 '151 0,311 0,000 0,000 0,000 0, 000 0,000 0,000 0,244 
Quantis (10) 0,000 0,000 0,016 0,017 0,120 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,036 



ANEXO A - Correlacões 

LAG CORRE L LAG CORREL 
o 1 000 Autoeorrci:J~çã.o • Ac::ar:tpo o 0,363 Correlnç5o Ac::1r:1pe x Gov liio 
1 0,660 1 0585 
2 0296 1 . . .. ~-- ..... 
3 -0019 

.. . 2 0,240 
1 

3 ..0,024 --- ·- ·-· ·- ·-· ·-· ·-- --- -- ---. - ... ------- ..... _.._ ----- -· --
4 -0167 4 -0 149 
5 -0216 0.0 
6 -0,225 

~ -0187 0,0 
6 -0,201 

7 -0219 7 ..() 191 
8 -0 166 0,0 8 -0,158 O,G 
9 -0,07~ 9 -0,048 
10 o 125 10 0,131 
11 0363 

'ª 
0,4 

12 04~ 

13 0357 ~ 

n~ ~ 14 o 134 õ o~ 
(.) 

15 -0,084 

n ~ 16 -0,186 
17 -0225 o 

, ~ _11JUt~ u 10 , 1, 13 14 u ~ tl[[lt~ = ,, =· =· 18 -0,231 o 1 2 

19 -0228 
20 -0200 

.O;! .... u 

11 0360 t 0.4 

12 0,436 
13 0301 

] o~ 
14 0,094 õ 0.2 · 

] . (.) 
15 -0 084 

Q o 16 ..0,166 
17 -0,199 o , l ~ ~ l ~ ~ 10 , 12 13 14 u ~ ti tnt tlli 22 23 24 20 : 18 ..0,206 o 1 2 

19 ..(),203 
20 -0,160 .02 

21 -0,109 ~1 -0 078 
22 0 069 .... 
23 0273 
24 0334 LAG 

22 0,091 .. .• ·-· -· ·-- ---· --- ...... . ·-· . . . - . -
~ 0253 

. ........ .... ...... . - ... ...... . ... 

24 0,304 LAG 

2:> 0,236 ~~ 0.183 

LAG CORREI. LAC CORRE L 
o 0,814 Correlação Aear:~po x Sítios Novos o 0750 Corrolnção Ac:ol'llpo x Choró 
1 0,470 1 0,514 
2 o 139 
3 -0 ,073 

1 .. - ... -- ---- . --- --· .. .. - . 
4 -0150 

2 0,240 
1 . -

3 0019 I 
4 -0,092 

5 -0,169 
6 -0,173 o.e 
7 -0169 
8 -0,143 

5 -0,143 I 
6 ..() 157 0,0 

l 7 -0 152 
8 -0 127 

9 -0.051 0,6 
10 o 116 
11 0,337 o 

12 0368 ·~ 
0,4 

13 0230 ~ 
14 0,009 õ 

(.) 

15 ..0,129 

~ n ~-
16 ..() 167 0,2 -
17 ..a1n 

~ n n 18 -o1n 
19 -0,172 o 
20 ·0,148 o 1 

2 .~ -~- ~ l~ ~ Y. 1 ~- "- 12 1-3 1~ ~l~U_ij ti_w __ 22 23 =: ,~ 21 -0,070 
22 0075 -0.2 
23 0221 
24 0259 LAG 

9 -0037 O,G 

10 0095 o i 11 0,301 

l 12 0358 0,4 
13 0.267 I õ 14 0089 (.) 

15 -0,061 

-~-16 -0.128 O;! 

n ~ 11 ~ 17 -0 159 

n o 18 -0 1~ 

19 -0 159 o 
20 -0 138 o 1 2 , ~ ~ ~ ~ l ~ :o , ~2 , 14 u li ~ ~ ~ ti y 22 23 2425 
21 -0,073 
22 0046 .02 
23 o 184 LAG :'4 o 194 

~ 0,110 25 0,128 



ANEXO A - Correlações 

LAG CORRE L 
o 1 000 Autocorrelnçiio • Gavlúo 

LAG CORRE L 
o 0,773 Correlaç:io Gavi5o x Sítios Novos 

1 0613 1 0442 
2 o 287 , ·-. .. -
3 0029 

. ..... . .. ·-· 2 0,148 , .... -····-····· ....... ········ -· ·-········ ~- ,._ --····· -- --
3 ..()034 

4 -0.113 4 ..() 116 
5 -0160 
6 ..() 175 o.e 

5 -0,146 
0.0 

6 -0,152 
7 ..() 169 7 -0,148 
8 -0,137 8 ..() 126 
9 -0049 0.0 9 -0081 0 .6 

10 o 119 
11 0372 

o 

12 0497 ·~ 
13 0,359 ~ 0.4 

14 o 147 õ 
u 

10 0078 
~~ 11 0.323 

12 0.385 
~ o~ 

13 0252 ,. 0038 
õ 
u 

15 -0,038 

n -~ m 
16 -0,132 o.= 
17 ..() 170 

n ~ 18 -0,180 
n 19 ..() 177 o 

20 -0 141 o , , , -~ ~ - ~ ~ ·~ Y 10, ,, , , ,;H·~ ~·~·~ ·ti · il ~ ,, :4 :~ 
21 -0,072 
22 0073 .o.= 
23 0,245 
24 0295 LAG 

1 ~ -0,092 n 

o ~tn 
16 -0,131 

02 

~ n 
17 -0149 

~ 18 -0,153 o 19 -0 150 o 
20 -0131 o , 

2 y ~ ~ ~ ~ . ~ ~ 10 , 12 , , 14 ~ ti ~ ti ~ ti tJ 22 2> 24 , ' 
21 -0 079 
22 0,038 .02 -·· ....... --· ...... -·· -- ... .... --· --· ... . --·- --- - - --· 
23 o 185 

LAG 24 o 240 
2~ 0,208 2!> 0,122 

LAG CORREL 
o 0732 Corrolaçüo Gavião x Choró 
1 0,549 
2 0 259 
3 0049 

, - .. .. 
4 ..()058 
5 -0,116 
6 -0,135 o.c 
7 -0130 
8 -0,096 
9 -0047 O.G 
10 0082 
11 0,284 

o 

12 0,359 ·~ 
13 ~ 0,4 

0303 
14 0,132 õ 

u 
15 -0024 
16 -0.095 o.:: 

17 -0,134 

n n n n ~ n 18 -0 145 n 
19 -0,142 o 
20 -0125 o , 2 l . u . ~ ~ . ~ . ~ '1 10 , , 12 , , ,. , . ~ . u ~ ~. ~ ~ 22 2l 24 :0 

21 -0,083 
22 0,033 .o.:: -
23 o 125 

LAG 
24 o 165 
~ 0.140 



ANEXO A - Correlacões 

LAG CORREL LAG CORREL 
o 1000 Autocorrelnção - Sittos Novos o 0645 Corrol~ção Sítios Novos x Choró 
1 0,530 1 0468 
2 o 159 

1 --- -- .. -3 -0039 
2 0219 o.c - ------ ---·--- ··-· -- --- --3 0,015 

4 -0 101 4 -0068 
5 -0127 5 -0 114 
6 -0133 0 .0 

7 -0130 
6 -0128 o.< 
7 -0 124 

8 -0120 8 -0 114 
9 -0084 o.< 9 -0 080 
10 0048 o 
11 o 314 < v 
12 0436 :5 o.• 
13 0,294 w 

a: 
14 0,060 a: 
15 -0,076 o 

(,) 

16 -0 117 02 

~ 1 17 -0132 

~ 18 -0137 n n 19 -0137 o 
20 -0129 o 1 , 'i M H ~ ~ ~ ~ 10 11 10 13 1. u H U ~ ti ti H = , ,, ,. 
21 -0094 

10 o 015 
0215 ·~ 

c~ 

12 0318 
13 0.262 ~ 
14 0.102 õ 
15 -0,042 

(,) 02 

16 -0098 

~ n ~ ~ 17 -0123 
18 -0131 o 
19 -0,130 o 1 

3 ~ u ~ ~ ~ ~ 10 11 10 1) ,. ~ ~ ~ ~ ~ tl tl 2: , ,. ,. 20 -0123 z 
21 -0096 

22 0014 
23 o 193 

.. 2 . 22 -0026 
::'3 0097 ..2 - -

2• 0294 LAG ~4 o 180 LAG 
2:> 0,174 25 0,134 

LAG CORREL 
o 1,000 Avtocorrelaç:5o - Cboró 
1 0538 
2 0256 

1 
3 0068 
4 -0032 
5 -0091 
6 -0112 0.0 

7 -0107 
8 -0033 
9 -0,028 O.< 
10 0054 
11 0.232 ·~ 12 0,336 

~ o.• 
13 0252 
14 0095 õ 

(,) 

15 -0.034 

n~ 
16 -0085 o .o 
17 -0107 

n ~ ~ n 18 -0117 fi 13 -0 116 o 
20 -0101 1 , 3 • ~ ~ ~ ~ y ;-;, , 10 13 ,. " l'l. u ~ ~ ~ tl ~ , ,. ,. >< 
21 -0065 
22 -0002 .. 2 
23 o 117 

LAG 24 o 162 
2~ 0.096 



ANEXOS 
MODELAGEM DE SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS PARA O 

SEW·ÁRIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

ANEXO 8 - Rotinas do MATLAB 

MODELO DA ROTINA UTILIZADA PARA TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE RNAs 
COM 1 CAMADA INTERMEDIÁRIA 

clear, whitebg, ele, clf, close ali 

% Inicializando 

dcentc; 
dcsaic; 

nni = 9; 
F1 = 'logsig'; 
F2 = 'logsig'; 

[w1 ,b1] = rands(nni ,8); 
[w2,b2] = rands(4 ,nni); 

% Parâmetros de treinamento ... : 

err_goal = 0.003; 
max_epoca = 1000; 
Ir = 0.1; 

tp = (100 max_epoca err_goallr] ; 

% Treinamento da rede ... : 

[w1 , b1 , w2, b2, ep, tr] = trainbpx (w1, b1, F1 , w2, b2, F2, P, T, tp) ; 

F=logsig(w1 *P,b1 ); 
FIM=Iogsig(w2* F, b2); 

%Salvando os pesos e os bias 

save pesos01 w1 b1 w2 b2 

%Simulação 

a=simuff(P,w1 ,b1 ,'logsig',w2,b2,'1ogsig'); 
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ANEXOS 

MODELAGEM DE SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS PARA O 

SEMI·ÁRIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAIS 

ANEXO 8 - Rotinas do MATLAB 

MODELO DA ROTINA UTILIZADA PARA TREINAMENTO E SIMULAÇÃO DE RNAs 
COM 2 CAMADAS INTERMEDIÁRIAS 

clear, whitebg, ele, clf, close ali 

%Inicializando 

dcentc; 
dcsaic; 

nni = 3; 
F1 = 'logsig'; 
F2 = 'logsig'; 
F3 = 'logsig'; 

[w1 ,b1] = rands(nni,8); 
[w2,b2] = rands(nni,nni); 
[w3,b3] = rands(4,nni) ; 

% Parâmetros de treinamento ... : 

err_goal = 0.003; 
rnax_epoca = 1000; 
Ir = 0.1; 

tp = [100 rnax_epoca err_goallr]; 

% Treinamento da rede ... : 

[w1 , b1, w2, b2, w3, b3, ep, tr] = trainbpx (w1 , b1 , F1 , w2, b2, F2, w3, b3, F3, P, T, 
tp); 

F=logsig(w1 *P,b1 ); 
FIM=Iogsig(w2*F, b2); 
F3=1ogsig(w3*FIM, b3); 

%Salvando os pesos e os bias 

save pesos01 w1 b1 w2 b2 w3 b3 

%Simulação 

a=simuff(P,w1 ,b1 ,'logsig',w2,b2, '1ogsig' , w3, b3, 'logsig'); 
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ANEXOS 
MODELAGEM DE SÉRIES FLUVIOMÉTRICAS PARA O 

SEMI-ÁRIDO BRASILEIRO VIA REDES NEURAIS ARTIFICIAJS 

ANEXO C- Correlações- Modelagem Multivariada 

CARAPE -AUTOCORRELAÇA ACARAPE x OAVIAO ACARAPE x S. NOVOS 
LAO Histórica Modelada LAO Histórica Modelada LAO Histórica Modelada 
o 1,000 1,000 o 0 ,863 0,967 o 0,814 0,911 
1 0,660 0,533 1 0,585 0,434 1 0,470 0,357 
2 0,296 0,209 2 0,240 0,132 2 0,139 0,043 
3 -0,019 -0,121 3 ·0,024 -0,150 3 -0,073 -0,199 
4 -0,167 -0,281 4 -0,149 -0,269 4 -0,150 -0,272 
5 -0,216 -0,344 5 -0,187 -0,318 5 -0,169 -0,287 
6 -0,225 -0,357 6 -0,201 -0,330 6 -0,173 -0,288 
7 -0,219 -0,345 7 -0,191 -0,310 7 -0,169 -0,277 
8 -0,186 -0,286 8 -0,158 -0,237 8 -0,143 -0,222 
9 -0,074 -0,123 9 -0,048 -0,067 9 -0,051 -0,072 
10 0,125 0,210 10 0,131 0,231 10 0,116 0,221 
11 0,363 0,503 11 0,360 0,492 11 0,337 0,460 
12 0,464 0,804 12 0,436 0,759 12 0,368 0,739 
13 0,357 0,518 13 0,301 0,416 13 0,230 0,345 
14 0,134 0,189 14 0,094 0,112 14 0,009 0,027 
15 -0,084 -0,126 15 -0,084 -0,153 15 -0,129 -0,203 
16 -0,186 -0,288 16 -0,166 -0,280 16 -0,167 -0,277 
17 -0 ,225 -0,347 17 -0,199 -0,320 17 -0,177 -0,288 
18 -0,231 -0,359 18 -0,206 -0,333 18 -0,177 -0,289 
19 -0,228 -0,347 19 -0,203 -0,309 19 ·0,172 -0,276 
20 -0,200 -0,294 20 -0, 160 -0,247 20 -0,148 -0,226 
21 -0,109 -0,144 21 -0,078 -0,089 21 -0,070 -0,086 
22 0,069 0,160 22 0,091 0,179 22 0,075 o 178 
23 0,273 0,493 23 0,253 0,477 23 0,221 0,475 
24 0,334 0,685 24 0,304 0,641 24 0,259 0,628 
25 0,236 0,494 25 0,183 0,398 25 0,110 0,333 

ACARAPE x CHORO GAVIAO·AUTOCORRELAÇAO GAVIAO x S. NOVOS 
LAO Histórica Modelada LAG Histórica Modelada LAO Histórica Modelada 

o 0,750 0,935 o 1,000 1,000 o 0,773 0,952 
1 0,514 0,431 1 0,6 13 0,435 1 0,442 0,369 
2 0,240 0,152 2 0,287 0, 156 2 0,146 0,075 
3 0,019 -0,120 3 0,029 -0,104 3 -0,034 -0,155 
4 -0 ,092 -0,245 4 -0,113 -0,228 4 -0,116 -0,235 
5 -0,143 -0,299 5 -0,160 -0,288 5 -0,146 -0,262 
6 -0,157 -0,311 6 -0,175 -0,305 6 -0,152 -0,266 
7 -0,152 -0,296 7 -0,169 -0,289 7 -0,148 -0,257 
8 -0,127 -0,237 8 -0,137 -0,228 8 -0,126 -0,211 
9 -0,037 -0,096 9 -0,049 -0,098 9 -0,081 -0,100 
10 0,095 0,189 10 0,11 9 0,152 10 0,078 0,1 44 
11 0,30 1 0,451 11 0,372 0,409 11 0,323 0,400 
12 0,358 0,728 12 0,497 0,681 12 0,385 0,671 
13 0,267 0,410 13 0 ,359 0,411 13 0,252 0,351 
14 0,089 0,134 14 0,147 0,142 14 0,038 0,064 
15 -0,061 -0,121 15 -0,038 ·0,105 15 -0,092 -0,157 
16 -0,128 -0,253 16 -0,132 -0,237 16 -0,131 -0,238 
17 -0,159 -0,303 17 -0,170 -0,288 17 -0,149 -0,261 
18 -0,164 -0,314 18 -0,1 80 -0,307 18 -0,153 -0,267 
19 -0,159 -0,296 19 -0,1 77 -0,288 19 -0,150 -0,255 
20 -0,138 -0,242 20 -0,141 -0,234 20 -0,13 1 -0,2 11 
21 -0,073 -0,112 21 -0,072 -0,122 21 -0,079 -0 ,115 
22 0,046 0,137 22 0,073 0,103 22 0,038 0,101 
23 0,184 0,430 23 0,245 0,402 23 0,185 0,406 
24 0,194 0 ,614 24 0,295 0,584 24 0,240 0,582 
25 0,128 0 ,389 25 0,208 0,390 25 0,122 0,338 
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ANEXO C- Correlações- Modelagem Multivariada 

GAVIAO x CHORO S.NOVOS·AUTOCORRELAÇAO 
LAG Histórica Modelada LAG Histórica Modelada 
o 0,732 0,976 o 1,000 1,000 
1 0,549 0,433 1 0,530 0,391 
2 0,259 0,172 2 0,159 0,068 
3 0,049 -0,074 3 -0,039 -0,152 
4 -0,058 -0,204 4 -0,101 -0,213 
5 -0,116 -0,269 5 -0,127 -0,230 
6 -0,135 -0,288 6 -0,133 -0,232 
7 -0,130 -0,275 7 -0,130 -0,228 
8 -0,096 -0,227 8 -0,120 -0,211 
9 -0,047 -0,121 9 -0,084 -0,142 
10 0,082 0,1 15 10 0,048 0,065 
11 0,284 0,368 11 0,314 0,379 
12 0,359 0,644 12 0,436 0,699 
13 0,303 0,403 13 0,294 0,377 
14 0,1 32 0,160 14 0,060 0,055 
15 -0,024 -0,073 15 -0,076 -0,153 
16 -0,095 -0,212 16 -0,117 -0,216 
17 -0,134 -0,270 17 -0,132 -0,229 
18 -0,145 -0,290 18 -0,137 -0,232 
19 -0 ,142 -0,276 19 -0,137 -0,226 
20 -O,t25 -0,226 20 -0,129 -0,207 
21 ·0,063 -0,137 21 -0,094 -0,147 
22 0,033 0,066 22 0,014 0,044 
23 0,125 0,359 23 0,193 0,401 
24 0,165 0,556 24 0,294 0,621 
25 0,140 0,376 25 0,174 0,378 

S. NOVOS x CHORO CHORO -AUTOCORRELAÇAO 
LAG Histórica Modelada LAG Histórica Modelada 
o 0,645 0,943 o 1,000 1,000 
1 0,468 0,406 1 0,538 0,396 
2 0,219 0,146 2 0,256 0,130 
3 0,015 -0,082 3 0,068 -0,094 
4 -0,068 -0 ,188 4 -0,032 -0,200 
5 ·0,1 14 -0,241 5 -0,091 -0,256 
6 -0,128 -0,253 6 -0,1 12 -0,272 
7 -0,124 -0,246 7 -0,107 -0,259 
8 -0,114 -0,224 8 -0,083 -0,205 
9 -0,080 -0,158 9 -0,028 -0,096 
10 0,015 0,024 l O 0,054 0,120 
11 0,215 0,31 1 11 0,232 0,358 
12 0,318 0,611 12 0,336 0,608 
13 0,262 0,390 13 0,252 0,359 
14 0,102 0,136 14 0,095 0,120 
15 -0,042 -0,079 15 -0,034 -0,095 
16 -0,098 -0,194 16 -0,085 -0,204 
17 -0,123 -0,241 17 -0,107 -0,256 
18 -0,131 -0,254 18 -0,117 -0,273 
19 -0,130 -0,245 19 -0,116 -0,258 
20 -0 ,123 -0,2 17 20 -0,101 -0,202 
21 -0,096 -0,161 21 -0,065 -0,109 
22 -0,026 0,004 22 -0,002 0,080 
23 0,097 0,330 23 0,117 0,363 
24 0,180 0,546 24 0,162 0,525 
25 0,134 0,385 25 0,096 0,329 
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