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INTRODUÇÃO 

Tundisi (2014) destaca que o estudo de modelos para simular futuros impactos em recursos 

hídricos para diversas finalidades, entre elas a previsão hidrológica de inundações, deve ser 

estimulada, uma vez que o aprimoramento dos sistemas de previsão é importante para tornar a 

gestão de recursos hídricos mais eficiente. 

No Brasil os eventos de inundação são o tipo de desastre natural com maior frequência de 

registros na base de dados EM-DAT. Nesse contexto, os sistemas de alertas hidrológicos 

apresentam papel fundamental na mitigação dos impactos sociais e econômicos decorrentes dos 

eventos de inundação (Kobiyama et al., 2004). 

Existem na literatura diversos exemplos de configurações de sistemas de previsão de 

inundações, abrangendo modelos empíricos e modelos conceituais (SANTOS e PEREIRA FILHO, 

2000; PEDROLLO et al., 2011; MATOS et al., 2014; MELLER, 2012).  Na bacia do rio Muriaé, 

onde é operado pela CPRM – Serviço Geológico do Brasil o sistema de alertas para previsão de 

inundações SACE-Muriaé, tentativas de calibração de um modelo semi-distribuído em escala 

temporal sub-diária não mostrou resultados satisfatórios o suficiente para aplicação operacional à 

montante da bacia (SALVIANO, 2019). 

Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi  desenvolver um modelo de previsão de cotas para 

estação 58920000 – Patrocínio do Muriaé (PMU), localizada no município de Patrocínio do Muriaé 

(MG), em um trecho mais a montante da bacia do rio Muriaé.  Para isso, foi realizado o treinamento 

de um modelo de RNA com leituras de nível d’água convencionais (7h e 17h) como dados de 

entrada.  

 

METODOLOGIA 

A área de drenagem da bacia do rio Muriaé até a estação PMU é de, aproximadamente, 2660 

km² (Figura 1). Atualmente, o SACE-Muriaé não realiza previsões de inundação para o município 

de Patrocínio do Muriaé. Os dados coletados nesta estação servem de subsídio para a previsão de 

inundação nos municípios à jusante (Itaperuna e Cardoso Moreira, ambos no estado do Rio de 

Janeiro). 

Para o modelo de previsão utilizando RNA foi utilizada uma rede de 6 neurônios na camada 

oculta, função de ativação rectifier e método de aprendizagem retropropagativo. Além dos dados de 

cota da estação PMU foram utilizados os dados de cota de duas estações fluviométricas localizadas 

a montante: 58910000 – Fazenda Umbaúbas (FUM) e 58917000 – Jussara (JUS) entre 01/01/2000 e 

31/12/2019. 

Para seleção dos dados de interesse para calibração do modelo de  RNA, foi aplicado um filtro 

aos dados de dupla leitura diária (7h e 17h) da estação PMU capaz de identificar se um ponto no 

cotagrama representa um período de ascensão, descenso ou um pico. 
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Figura 1 – Localização da área de estudo (a) dentro da bacia do rio Muriaé (b).    

 

Fonte: Elaborado pelo autor (a) e retirado de http://sace.cprm.gov.br/muriae/ (b). 

As leituras de picos do cotagrama foram definidas como alvo para o treinamento do modelo. 

Caso a cota do pico se mantenha por duas leituras consecutivas, foi considerada somente a primeira 

leitura. Como preditores do modelo de RNA foram utilizadas a leitura anterior ao pico (lag 1) da 

própria estação PMU e as duas leituras anteriores ao evento (lag 1 e lag 2) das estações FUM e JUS. 

Dos 700 picos identificados, 400 picos foram utilizados para o treinamento da RNA. A 

validação foi realizada de duas maneiras distintas: primeiro pela validação tradicional, comparando 

com o restante dos picos que não foram utilizados para treinamento (300) e uma segunda validação 

foi feita utilizando as leituras de picos e as leituras que indicaram ascensão do cotagrama. 

Esta segunda validação, definida neste trabalho como validação operacional, pode ser 

entendida como uma forma mais próxima da condição operacional do sistema de alerta, em que o 

operador não possui a informação da ocorrência do pico de cheia na próxima leitura. 

Para comparação de desempenho, a mesma metodologia foi aplicada para um modelo de 

regressão linear múltipla (RLM) que é uma metodologia amplamente utilizada em modelos de 

previsão de inundação do tipo cota-cota. 

A avaliação de desempenho foi realizada utilizando as métricas descritas na tabela 1, com 

limiares de classificação definidos por Rafee et al (2019) e pelo diagrama de dispersão entre 

simulado e observado. 

Tabela 1 – Coeficientes de avaliação de desempenho utilizados  

Coeficientes de 

avaliação 

Classificação 

Muito Boa Boa Satisfatória Insatisfatória 

Viés percentual 

(PVIES) 
|PVIES |<10 10 ≤ | PVIES | < 15 15 ≤ |PVIES | < 25 |PVIES | ≥ 25 

Coeficiente de 

determinação (R²) 
0,75 < R² ≤ 1 0,65 < R² ≤ 0,75 0,50 < R² ≤ 0,65 R² ≤ 0,50 

Nash Sutcliffe (NSE) 0,75 < NSE ≤ 1 0,65 < NSE ≤ 0,75 0,50 < NSE ≤ 0,65 NSE ≤ 0,50 

Kling Gupta (KGE) 0,90 < KGE ≤ 1 0,75 < KGE ≤ 0,9 0,5 < KGE ≤ 0,75 KGE ≤ 0,50 

a) b) 
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RESULTADOS 

A tabela 2 apresenta os resultados dos coeficientes de avaliação para o período de 

treinamento, validação e validação operacional para o modelo de RNA e para o modelo de RLM. 

As métricas utilizadas mostram um desempenho melhor da RNA quando comparado com a RLM, 

particularmente no caso da validação operacional em que a qualidade da RLM diminui 

consideravelmente. 

Tabela 2 – Coeficientes de desempenho em para treinamento, validação e validação operacional (Valida Op) para 

modelo de redes neurais (RNA) e de regressão linear múltipla (RLM)  

Coeficientes 

RNA RLM 

Treinamento Validação 

Valida 

Op Treinamento Validação 

Valida 

Op 

PVIES % 7.20 6.00 6.70 6.00 5.3 10.8 

NSE 0.93 0.92 0.88 0.81 0.61 0.27 

R² 0.99 0.98 0.97 0.85 0.68 0.64 

KGE 0.88 0.90 0.88 0.90 0.82 0.70 

 

O resultado com a RNA é classificado como bom ou muito bom nas avaliações realizadas, 

mesmo na validação operacional. Apesar do modelo de RNA apresentar desvios maiores nas cotas 

mais altas, chegando a 12% nas cotas acima de 400 cm, cotas mais altas (Figura 2), os resultados 

mostram que o desempenho do modelo de RNA é superior ao do modelo de RLM, que apresentou 

erros de até -32% na mesma faixa de cotas.. 

Figura 2 – Diagrama de dispersão para validação operacional de um modelo de regressão linear múltipla (RLM) e de 

redes neurais artificiais (RNA).    

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Convém destacar que o presente modelo parte da premissa que as cotas da estação PMU estão 

em ascensão, limitando a aplicação deste para a representação completa do cotagrama. Deste modo 

em uma aplicação operacional, é necessário que haja acompanhamento das cotas para definir o 

momento em que é viável a aplicação do modelo para previsão de cotas futuras. 
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CONCLUSÕES 

Um modelo de previsão de inundação utilizando RNA foi apresentado e comparado com um 

modelo de regressão linear múltipla. A capacidade de representação do modelo de RNA foi 

classificada como boa ou muito boa e apresentou melhores estimativas, ao se comparar com a 

abordagem convencional RLM, para cotas de pico no período de interesse.  

Para aplicações operacionais, a utilização da RNA estaria limitada à previsão de cotas em 

ascensão, uma vez que o treinamento foi realizado como foco para representação  de picos, 

relevantes quanto aos eventos de inundações.  

O modelo de RNA se apresenta como uma alternativa promissora para realização de previsões 

operacionais para PMU. Para a avaliação da viabilidade operacional, outras métricas devem ser 

aplicadas para avaliação do modelo, por exemplo, tabela de contingência, diagrama de ROC e os 

limiares de atenção, alerta e inundação utilizados na bacia.  
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