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Título: Uma Aplicação para Previsão na área de Recursos Hídricos Baseada em Redes Neurais e Enxames de 
Partículas. 

 

Resumo: 

Redes Neurais Artificiais Multilayer Perceptron (RNAs-MLP) têm sido cada vez mais utilizadas para resolver problemas de 
previsão. Muitas aplicações desta técnica apresentam  resultados mais precisos quando comparados aos resultados obtidos 
por técnicas estatísticas tradicionais. O algoritmo mais utilizado para o treinamento das RNAs-MLP é conhecido como 
Backpropagation (BP). Entretanto, este algoritmo apresenta alguns inconvenientes, como a possibilidade de ficar preso 
facilmente em mínimos locais, grande dificuldade em resolver problemas de múltiplos objetivos e convergência lenta. 

Este trabalho propõe aplicar algumas variações adaptativas e multi objetivas recentemente propostas do algoritmo original 
de Otimização por Enxames de Partículas (PSO) para realizar o treinamento de redes neurais com o objetivo de previsão de 
vazões  médias diárias para usinas hidrelétricas. 

Inicialmente foi utilizado os algoritmos PSO padrão, APSO, ClãPSO e o ClãAPSO para o treinamento da rede para 
previsão. Nesta etapa, o algoritmo PSO padrão apresentou o pior resultado comparado ao BP, observou-se também que o 
algoritmo ClanAPSO mostrou-se eficaz na tarefa de treinamento da rede neural, na maioria dos casos observados. 

Posteriormente, utilizou-se o algoritmo MOPSO-CDR, uma variação multiobjetivo do algoritmo PSO. Está também 
mostrou-se eficaz na tarefa de treinamento de redes neurais com o objetivo de previsão de vazão afluente a usinas 
hidroelétricas obtendo melhores resultados em relação ao BP na maioria dos casos. 

Por fim, foi feita uma comparação entre a melhor técnica mono objetivo, o ClãAPSO, o MOPSO-CDR e o algoritmo BP. 
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