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RESUMO 
 

A água é um recurso natural finito. Sua manutenção em padrões de quantidade e qualidade é um grande 

desafio para a sociedade mundial. Neste sentido, torna-se fundamental a elaboração de estudos sobre sua 

conservação e manutenção para a atual e as futuras gerações. As previsões quantitativas de vazão podem se 

tornar uma informação indispensável aos gerenciadores de bacias hidrográficas e, em particular, para o 

planejamento e prevenção de prejuízos causados por enchentes. Contudo, as dificuldades são extremas devido à 

alta variabilidade das escalas temporal e espacial e as não-linearidades das variáveis que descrevem o processo 

natural da precipitação-vazão em bacias hidrográficas. Os modelos envolvendo redes neurais artificiais oferecem 

a vantagem de não requererem um conhecimento explícito da bacia estudada e têm apresentado bons resultados 

na modelagem de processos hidrológicos de transformação de chuva em vazão, especialmente nos casos onde 

estes conhecimentos sejam muito limitados. Nesse contexto, este estudo tem como objetivo prever a vazão 

natural diária de curto prazo, com um horizonte de até 7 dias à frente, da estação Campos-Ponte Municipal no rio 

Paraíba do Sul. Além disso, busca investigar o horizonte temporal sobre o qual isso pode se apoiar. O valor da 

vazão predita foi considerado como uma função de conjuntos finitos de observações de precipitação e vazão 

antecedentes. Para isto, uma base de séries históricas de precipitação e vazão foi utilizada na modelagem da 

previsão da vazão. A rede neural artificial apresentou resultado satisfatório no problema de modelagem de vazão. 

 

Palavras-chave: Redes neurais artificiais; Previsão de vazão; Recursos hídricos; Hidrologia. 
 

INTRODUÇÃO 

Contextualização do problema 

A água é um recurso natural finito. Sua manutenção em padrões de quantidade e qualidade hoje representa 

um grande desafio para a sociedade demandando, assim, estudos sobre sua conservação, para a atual e futuras 

gerações (FERREIRA et al., 2011). Previsões quantitativas de vazão consistem em uma informação fundamental 

no gerenciamento de bacias hidrográficas, especialmente para o planejamento e prevenção de prejuízos causados 

por enchentes. Entretanto, as dificuldades para a realização destas previsões são grandes, considerando-se a 

variabilidade das escalas temporal e espacial e a característica não-linear das variáveis que delineiam o processo 

natural da precipitação-vazão (MARACAJÁ, 2005). Dessa forma, modelos físicos e matemáticos, conceituais ou 

empíricos são continuamente aprimorados buscando principalmente circundar esse problema e suprir, de forma 

confiável, a carência de dados de vazão em bacias hidrográficas (MINUCCI et al., 2014). 

Os modelos conceituais buscam simular a evolução dos processos físicos da bacia hidrográfica com certo 

grau de precisão. Neste processo, esses modelos necessitam serem calibrados e validados, para melhor 

representar o ambiente estudado, no processo de simulação. Os modelos conceituais fornecem bons resultados 

mas, em contrapartida, apresentam certas dificuldades, dentre as quais: dificuldade na interpretação do 

algoritmo, incerteza nos parâmetros utilizados, grande número de parâmetros a serem calibrados, necessidade de 

conhecimento aprofundado de hidrologia e levantamento de dados no campo (FERREIRA et al., 2011).  
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Alternativamente, os modelos empíricos baseados em redes neurais artificiais (RNA) têm como vantagem a 

não requisição de um conhecimento explícito da bacia estudada. Especialmente nos casos onde os 

conhecimentos dos processos hidrológicos são muito limitados, as RNAs têm apresentado bons resultados na 

modelagem de processos hidrológicos de transformação de chuva em vazão (MARACAJÁ, 2005). 

Aplicações de técnicas de redes neurais em estudos hidrológicos de previsão de vazões 

Vários estudos recorrem a técnicas como redes neurais artificiais, programação genética linear (WHIGHAM 

et al., 2001), entre outras, no desenvolvimento de modelos de chuva-vazão com o objetivo de prever as vazões 

naturais de rios para intervalos de tempo diários, semanais e mensais. Os trabalhos citados a seguir alcançaram 

resultados satisfatórios e inclusive melhores que os obtidos com outros modelos hidrológicos. 

Ferreira et al. (2011) desenvolveram um modelo de previsão de vazão e o modelo de transformação chuva-

vazão para a bacia do ribeirão João Leite, em Goiás, utilizando redes neurais artificiais com múltiplas camadas e 

treinamento pelo algoritmo de Levenberg-Marquardt. A entrada da RNA foi elaborada a partir das séries 

históricas dos dados diários de precipitação e vazão observados nos postos pluviométricos e fluviométricos 

existentes ao longo da bacia em um período de seis anos, de 1991 a 1997. A pesquisa observou uma boa 

representação do modelo hidrológico utilizando-se RNAs devido à obtenção de coeficientes de correlação no 

intervalo de 0.75 a 0.90 durante a etapa de teste. 

Santos et al. (2014) utilizaram uma variação do modelo k-nearestneighboor (KNN), método de aprendizado 

de máquina baseado em instâncias, para buscar maior transparência aos resultados obtidos por uma RNA. Este 

modelo, guiado por dados (data-drivenmodel) foi aplicado na modelagem da previsão de vazão do rio Japaratuba 

no estado de Sergipe. Os resultados foram comparados aos de simulações feitas com o uso de RNAs e indicaram 

superioridade das RNAs e também previsões satisfatórias com o KNN. 

Nayak et al. (2013) apresentaram um modelo híbrido que integra wavelets e RNAs a que deram o nome de 

rede neural wavelet (RNW), desenvolvido para modelar a chuva-vazão para a bacia do rio Malaprabha na Índia. 

Foram utilizados na modelagem dados sobre chuva, vazão e evaporação diária. O modelo RNW foi comparado 

com os modelos tradicionais RNA e North American Mesoscale Model (NAM), amplamente utilizados em 

sistemas de previsão operacional de enchentes, por exemplo, modelos black box e chuva-vazão conceitual. 

Parâmetros do modelo foram calibrados utilizando 17 dos 21 anos de dados disponíveis sendo o restante 

utilizado para validação do modelo. Uma abordagem estatística foi utilizada para descobrir as entradas para os 

modelos RNA e RNW. Da análise, o RNW obteve um índice de eficiência superior a 94% em comparação aos 

84% da RNA e 85% do NAM. Análises gerais indicaram que as performance da RNA e da NAM foram 

relativamente inferiores comparadas à RNW. 

Conceito de rede neural artificial 

O modelo de rede neural artificial foi primeiramente formado como um modelo paralelo simplificado em 

relação ao modelo “biológico”. Ele simula as características da rede neural humana para lidar com informação 

paralelamente distribuída. O diferencial da modelagem de sistemas usando RNAs é que as mesmas são 

desenvolvidas a partir de um conjunto de dados de entrada, com ou sem supervisão, não sendo, portanto, um 

modelo baseado no processo físico do fenômeno. O mecanismo básico consiste em treinar uma rede 

paralelamente interconectada de nós com dados reais, ou seja, dados empíricos, com amostras ou exemplos de 

padrões de entrada-saída para construir uma relação não-linear entre os exemplos e, a partir disso, criar um 

modelo que permita realizar previsões (SCHEIDT et al., 2011). 

Dentre os benefícios da RNA, podem ser citados: 

 não-linearidade: uma RNA é não-linear se esta for construída de neurônios artificiais também não-

lineares. Esta é uma característica importante, pois a maioria dos sistemas físicos responsáveis pela 

geração do mapeamento entre os sinais de entrada e saída desejada são não-lineares; 

 adaptatividade e aprendizagem: dependendo da mudança de um ambiente, faz-se um novo treinamento 

da RNA com aplicação de novos exemplos explorando sua capacidade de se adaptar;  

 tolerância à falhas: normalmente não perde desempenho quando sujeita a condições adversas e, além 

disso, quando treinada adequadamente, possui uma capacidade eficiente de generalização, ao contrário 

de modelos físicos. 
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OBJETIVO 

Nesse contexto, este estudo tem como objetivo prever a vazão natural diária de curto prazo, com um 

horizonte de até 7 dias à frente, da estação Campos-Ponte Municipal no rio Paraíba do Sul, utilizando técnicas de 

redes neuras artificiais. Além disso, busca investigar o horizonte temporal sobre o qual isso pode se apoiar. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Descrição da área em estudo e conjunto de dados 

A bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, representada pela Figura 1, flui através da mais importante região 

industrial do Brasil, entre as cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo e abastece a cidade do Rio de Janeiro e a 

região do Grande Rio. De acordo com a Agência Nacional de Águas (ANA), a bacia do rio Paraíba do Sul é 

caracterizada por conflitos de usos múltiplos de recursos hídricos (abastecimento urbano, diluição de esgotos, 

irrigação e geração de energia hidrelétrica) e pelo desvio de suas águas para o rio Guandú, responsável pelo 

abastecimento de cerca de 9 milhões de pessoas na região metropolitana do Rio de Janeiro. Em função da sua 

importância, a aplicação de ferramentas de auxílio à previsão de vazão natural do rio pode assumir valor 

estratégico para a gestão da quantidade e da qualidade da água nesta bacia. A bacia hidrográfica do rio Paraíba 

do Sul está situada na região sudeste entre as latitudes 20º26’S e 23º38’S e as longitudes 41º00’O e 46º25’O e 

possui uma área de drenagem de aproximadamente 62.074 km². Ela contempla, de forma integral ou parcial, 39 

municípios no estado São Paulo, 57 no estado Rio de Janeiro e 88 no estado de Minas Gerais, contabilizando um 

total de 184 municípios (DE ANDRADE et al., 2016). 

Figura 1: Localização da bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul e estação fluviométrica/pluviométrica Campos-

Ponte Municipal. 

 

 
No processo de modelagem foram utilizadas séries históricas de dados diários de precipitação e vazão da 

estação Campos-Ponte Municipal (58974000, 2141002) da bacia do rio Paraíba do Sul que são provenientes pela 

Agência Nacional de Águas (ANA), entre os anos de 1990 a 2016. 

 
Procedimento de previsão 

No presente trabalho, o procedimento de previsão de vazão visa estimar o valor da vazão Q no período 

(t+1,..., t + H), onde t é o dia atual e H=7 é o horizonte de previsão, em função de valores de precipitação (P) e 
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vazão (Q) em 14 dias passados (t, t - 1, t - 2, ...,t-13). Seja y =[Q(t+1),...,Q(t+7)] o vetor das vazões a ser 

prevista e X=[P(t),P(t-1),P(t-2),...,P(t-13), Q(t),Q(t-1),Q(t-2),...,Q(t-13)] o chamado vetor de atributos de 

entrada, i.e., os valores passados de chuva e vazão usados para prever o deflúvio futuro. O objetivo é encontrar 

uma função f que mapeia a entrada X com a saída y da forma y =f (X) de modo que:  

Q(t+1), ..., Q(t+7) = f{P(t), P(t-1), P(t-2), ..., P(t-13), Q(t), Q(t-1), Q(t-2) ,..., Q(t-13)}. 

A função f pode ser qualquer método de aprendizado de máquina. Neste trabalho utilizou-se uma RNA.  

Deste jeito, a RNA recebe como entrada 28 valores, 14(P) de precipitação e 14(V) de vazão, e retorna 7(V) 

valores correspondentes às vazões estimadas. Para realizar tal tarefa, foram selecionados, na série histórica de 

vazão, períodos com 21 dias, e, na série histórica de precipitação, períodos com 14 dias de informações 

contínuas, como mostrado na Figura 2, ou seja, onde não havia dados faltantes de precipitação e de vazão. 

 
Figura 2: Amostra de dados com um conjunto de informações ininterruptas de 21 dias de vazão e 14 dias de 

precipitação. 

 

Alternativamente à maioria dos modelos encontrados na literatura, neste artigo um mesmo modelo foi usado 

para, a partir dos dados colhidos para os 14 dias anteriores, realizar a previsão de todos os 7 dias subsequentes. 

 
Arquitetura das RNAs 

Uma rede neural artificial do tipo Multilayer Perceptron (MLP) é formada por um conjunto de neurônios (ou 

nós), que formam as camadas de entrada, intermediária e de saída da rede. Um simples neurônio processa 

diversas entradas aplicando-nas uma função de ativação em uma combinação linear de entradas 

𝐲𝐢 = 𝛗𝐢 (∑ 𝐰𝐢𝐣𝐱𝐣

𝐍

𝐣=𝟏

+ 𝐛𝐢),                                                                                                                                                      (𝟏)  

onde {xj} é o conjunto de entradas, wijé o peso sináptico conectando a j-ésima entrada ao i-ésimo neurônio, bi 

um bias, 𝜑𝐢(.) é a função de ativação e yi é a saída do i-ésimo neurônio considerado. A Figura 3 (A) mostra um 

neurônio. 
As funções de ativação que foram testadas são logística e ReLU (Rectified Linear Unit) (HAYKIN, 1998; 

NAIR et al., 2010). 

Na busca de uma solução para um determinado problema, a RNA passa por uma etapa de treinamento. Neste 

ponto, a rede elaborada retira características importantes de padrões de informações apresentadas com a 

finalidade de criar uma representação específica para o problema. Essa etapa de treinamento é um processo 

iterativo onde pesos e bias (vieses) são ajustados, buscando-se a minimização do erro na saída da RNA. 

(MINUCCI at al., 2014).  
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Figura 3: (A) uma representação esquemática de um neurônio artificial. (B) exemplo de uma rede neural com uma 

única camada oculta e um único neurônio de saída. Fonte: adaptado de Pasero et al. (2010). 

 

 
No presente estudo, foi treinada uma RNA do tipo MLP com uma camada oculta de 500 neurônios e função 

de ativação ReLU (Rectified Linear Unit) (NAIR et al., 2010) minimizando o erro médio quadrático. A rede foi 

treinada usando a técnica de Stochastic Gradient-based Optimizer (KINGMA et .al, 2014). Utilizou-se taxa de 

aprendizado igual a 0.001. O critério de parada do treinamento foi de 200 iterações.  

 
Avaliação dos modelos e medidas de desempenho 

Para avaliação do desempenho do modelo, foram utilizados dois critérios de avaliação: erro percentual 

absoluto médio MAPE, e o Coeficiente de eficiência de Nash-Sutcliffe (NS). Estes critérios são dados de acordo 

com as seguintes equações: 

𝐌𝐀𝐏𝐄 =
𝟏

𝐧
∑ |

𝐐𝐨𝐛 − 𝐐𝐩𝐫

𝐐𝐨𝐛

|

𝐧

𝐭=𝟏

× 𝟏𝟎𝟎,                                                                                                                                     (𝟐) 

onde Qob representa a vazão observada, Qpr a vazão predita pelo modelo e n é o tamanho da série histórica.  

 

 

𝐍𝐒 = (𝟏 −
∑ (𝐐𝐨𝐛 − 𝐐𝐩𝐫)

𝟐𝐧
𝐭=𝟏

∑ (𝐐𝐨𝐛 − 𝐐𝐩𝐫
̅̅ ̅̅ ̅)

𝟐𝐧
𝐭=𝟏

) ,                                                                                                                                       (𝟑) 

onde n e t são o número de dados e o tempo, respectivamente. Qob é a vazão observado, Qpr é a vazão predita, 

Qpr
̅̅ ̅̅ ̅ é a média da vazão predita.  

Conforme (BALTOKOSKI et al., 2010), quando o valor de NS resultar maior que 0,75, o desempenho do 

modelo é considerado bom. Para valores de NS entre 0,36 e 0,75, o desempenho é considerado aceitável, 

enquanto valores de NS inferiores a 0,36 fazem com que o modelo seja julgado como inaceitável. 
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Na etapa de treinamento da RNA foi utilizada a estratégia de validação cruzada k-fold que onde éque realiza 

a divisão do conjunto total de amostras em k subconjuntos, sendo que (k-1) dentre eles serão utilizados para 

formar o subconjunto de treinamento. A partição restante formará o subconjunto de teste. Consecutivamente, o 

processo de aprendizado é repetido k vezes até que cada uma das partições tenham sido utilizadas como 

subconjunto de teste. O valor do parâmetro k está relacionado à quantidade total de amostras disponíveis. Cada 

topologia candidata terá seu desempenho global obtido em função da média entre os desempenhos individuais 

observados quando da aplicação das k partições (SILVA et al., 2010). Nos experimentos computacionais 

realizados neste estudo o conjunto de dados de entrada foi dividido em k = 5 subconjuntos a cada iteração do 

processo da validação cruzada (veja Figura 4). O modelo é treinado considerando 4 subconjuntos (conjunto de 

treinamento) e ajustado para estimar a vazão em 1 subconjunto (conjunto de teste) e ambas as métricas MAPE e 

NS são calculadas para as estimativas dos modelos.  

 
Figura 4: Divisão do conjunto de dados em k = 5 subconjuntos. 

 

 
A preparação dos dados foi realizada utilizando-se OpenOfficeCalc 4.1 e a linguagem de programação 

Python 3.5. Especificamente, foi utilizada a implementação de RNA disponível na biblioteca scikit-learn 

(PEDREGOSA et al., 2011). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os dados referentes a precipitação e vazão de 26 anos foram utilizados como dados de entrada no modelo 

RNA para a previsão de vazão em um período de 1-7 dias. A Tabela 1 apresenta os resultados médios dos 

índices de desempenho obtidos em 30 execuções independentes. A Figura 5 apresenta a variação do MAPE e do 

coeficiente NS ao longo do período de previsão (1-7 dias). Observou-se o aumento gradual do MAPE e o 

decréscimo do coeficiente NS com o aumento do alcance da previsão. Em outras palavras, o desempenho é 

melhor para prazos de previsão mais curtos. Além disso, observou-se, conforme Tabela 1, que, para o primeiro e 

segundo dias, o modelo RNA produziu MAPE com valores médios em torno de 11,64% e 15,74%, 

respectivamente. Para o terceiro dia, valor médio em torno de 18,66%. Já para o intervalo entre os dias 4 e 7, 

valores médios entre 20,57% e 24,12%. Em termos de coeficiente NS, para os dias 1 e 2, a Rede Neural 

Artificial apresentou bom desempenho com valores médios 0,89 e 0,75, respectivamente. Para o intervalo entre 

os dias 3 e 7, a rede alcançou um desempenho aceitável com valores médios entre 0,58 e 0,49. 
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Tabela 1: Resultado médio do desempenho das redes neurais após 25 execuções. Os valores dentro dos parênteses 

apresentam o valor do desvio padrão. 

Horizonte de 

Previsão (Dias) 
MAPE (%) NS 

1 11.7684 (0.3589) 0.8846 (0.0054) 

2  15.9723 (0.4649) 0.7402 (0.0067) 

3  19.2273 (0.4241) 0.6277 (0.0047) 

4  21.4451 (0.4168) 0.5539 (0.0044) 

5  22.9591 (0.275) 0.5018 (0.0066) 

6  24.1018 (0.2953) 0.461 (0.0048) 

7  24.9011 (0.2998) 0.429 (0.0044) 

 

Figura 5: Variação das métricas MAPE e NS. 

 

A Figura 6 compara a vazão predita pela RNA e a vazão observada ao longo de todo o período de observação 

para o primeiro, terceiro e sétimo dia. Notou-se a piora na qualidade da previsão com o avanço dos dias, 

principalmente na capacidade de previsão dos picos de vazão. De acordo com os resultados, a rede neural 

artificial obteve desempenhos satisfatórios em relação às medidas de erros usados, o que demonstrou que os 

modelos foram totalmente treinados. Entretanto, como pode ser observado nas Figuras 6 e 7, os picos de vazão 

do rio não foram capturados com razoável precisão. 

Os resultados para os períodos mais avançados de previsão reforçam a necessidade do desenvolvimento de 

métodos preditivos com maior acurácia e robustez na previsão das vazões. Uma estratégia para aumentar a 

capacidade preditiva é realizar o ajuste de um modelo para um determinado dia subsequente. 

 

Figura 6: Modelagem de vazão utilizando RNA ao longo de todo o período de observação para o primeiro, terceiro e 

sétimo dia. 
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Figura 7: Modelagem de vazão utilizando RNA ao longo do intervalo de 100 dias para o primeiro, terceiro e sétimo 

dia. 

 

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo realizou as previsões de vazão de curto prazo para 7 dias subsequentes da estação Campos-

Ponte Municipal do rio Paraíba do Sul empregando redes neurais artificiais. Com a finalidade de investigar o 

horizonte temporal sobre o qual a previsibilidade pode se apoiar, uma previsão multipasso à frente foi realizada e 

a performance do modelo RNA é investigada para previsões de 1 a 7 dias.  

De modo geral, conclui-se que a RNA demonstrou desempenho satisfatório em relação às medidas de erros 

usados, o que indicou que o modelo foi totalmente treinado. Entretanto, observou-se que os picos de vazão do rio 

não foram previstos com desejável precisão. Percebeu-se que o desempenho do modelo utilizado decresce com o 

incremento no número de dias. Ou seja, o desempenho é superior para previsões de mais curto prazo. Neste 

trabalho o modelo apresentou erros variando de 11,64% a 18.66%, para as previsões de vazões de 1 a 3 dias à 

frente e 20,57% a 24,12% para previsões de vazões de 4 a 7 dias à frente. 

Os resultados demonstram um grande potencial da utilização de técnicas de inteligência computacional na 

área de gerenciamento de recursos hídricos, em especial, como uma boa alternativa em estudos de predição de 

vazões efetuados a partir de dados de chuva. Além disso, a pesquisa desenvolvida neste trabalho pode ser útil 

para desenvolvedores de software e para gestores de recursos hídricos visto ser um avanço em um método 

amplamente utilizado em modelagem hidrológica. Adicionalmente, permite assistir aos especialistas e 

organizações com avaliações mais acuradas nos processos de gerenciamento de recursos hídricos. 
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