
Aulas (em horas de 60 minutos) 2 10,83 21,66

Orientação de trabalho de conclusão de curso ou projeto integrador (por orientação) 2 4 8

Orientação de estágio, tutoria ou monitoria (por orientação) 1 10 10

Participação em bancas de trabalho de conclusão de curso (por banca) 1 1 1

Participação em bancas de estágio ou projeto integrador (por banca) 0,5 12 6

PESQUISA
Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

CH realizada

Coordenação de projetos de pesquisa – com fomento interno 12 1 12

Coordenação de grupo de pesquisa 2 1 2

Orientação de alunos em projetos de pesquisa 1 3 3

EXTENSÃO
Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

CH realizada

Organização e realização de visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional 2 1 2

Participação em visitas técnicas como forma de associar a formação e a prática profissional 1 1 1

GESTÃO E REPRESENTAÇÃO
Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

CH realizada

Presidência ou coordenação em comissões, conselhos, grupos de trabalho e demais órgãos colegiados (interno ou 
externo)

4 1 4

PRODUTOS DE ENSINO, PESQUISA E/OU EXTENSÃO
Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

CH realizada

Publicação em revistas Qualis B3, B4, B5 e C (de acordo com as áreas de atuação do docente) 8 1 8

TOTAL
Quantidade de 
atividades

CH realizada

47 78,7

RELATÓRIO DE TRABALHO INDIVIDIUAL - REFERENTE AO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

Professor: Ciniro Aparecido Leite Nametala
SIAPE: 25859142

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
CAMPUS BAMBUÍ

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E COMPUTAÇÃO
Fazenda Varginha – KM05 – Rodovia Bambuí/Medeiros – Caixa Postal 05 – CEP: 38900-000

Telefone: (37) 34314900 – campus.bambui@ifmg.edu.br

Ciniro Aparecido Leite Nametala
Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

ENSINO
Fator de 
ponderação

Quantidade de 
atividades

CH realizada

___________________________________________________________________
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Campus Bambuí
Diretoria Geral

Departamento de Engenharia e Computação
Núcleo Docente Estruturante da Engenharia de Computação

Av. Professor Mário Werneck, 2590 - Bairro Buritis - CEP 30575-180 - Belo Horizonte - MG
- www.ifmg.edu.br

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que os professores abaixo relacionados orientaram os respectivos alunos no
desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no 1º Semestre de 2018.

ORIENTADOR COORIENTADOR ALUNO

Calebe Giaculi Júnior Samuel Pereira Dias Eduardo Augusto de Oliveira Borges

Calebe Giaculi Júnior Gislaine Pacheco Tormen Matheus Soares Nametala

Carlos Renato Nolli Hêner Coelho Mayron Reis Lacerda Ribeiro

Ciniro Aparecido Leite Nametala - Claudimaicon Nunes Medeiros

Ciniro Aparecido Leite Nametala - Gustavo Henrique Nunes

Ciniro Aparecido Leite Nametala - Jaciara Domingos Elisiário

Ciniro Aparecido Leite Nametala - João Vitor Alves da Cruz

Eduardo Cardoso Melo - Isabella Regina Campos de Faria

Eduardo Cardoso Melo - Josimar Alves Pereira

SEI/IFMG - 0131059 - Declaração https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

1 of 3 23/08/2018 10:16
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Eduardo Cardoso Melo - Yago Soares Camargo Nunes

Francisco Heider Willy dos Santos Adriano Geraldo Douglas Ramos de Oliveira

Francisco Heider Willy dos Santos - Fernanda Rodrigues Macedo

Francisco Heider Willy dos Santos Luciano Donizete Gonçalves Maíla Gonçalves de Oliveira

Gabriel da Silva - Diogo Xavier de Noronha

Gabriel da Silva - Luiz Filipe de Oliveira Gonçalves

Laerte Mateus Rodrigues Eduardo Cardoso Melo Diogo Sebastião Silva de Lima

Laerte Mateus Rodrigues - Guilherme Magno Moura Cardoso

Laerte Mateus Rodrigues - Lucas Vieira Murilo

Laerte Mateus Rodrigues - Petrúcio Júnio do Amaral

Por ser verdade, firmo a presente.

Gabriel da Silva

Coordenador de TCC da Engenharia de Computação

Belo Horizonte,23 de agosto de 2018.

Documento assinado eletronicamente por Gabriel da Silva, Professor, em 23/08/2018, às 10:14,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

SEI/IFMG - 0131059 - Declaração https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...

2 of 3 23/08/2018 10:16
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A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifmg.edu.br
/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o
código verificador 0131059 e o código CRC 01357D79.

23209.002401/2018-09 0131059v1

SEI/IFMG - 0131059 - Declaração https://sei.ifmg.edu.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_...
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ALUNO ESTAGIÁRIO PROFESSOR ORIENTADOR PERÍODO DE REALIZAÇÃO CURSO EMPRESA OFERTANTE ANO DE FINALIZAÇÃO DOCUMENTOS PENDENTES

Cayo Rawlison Castoril Ciniro Aparecido Leite Nametala 01/07/2017 a 31/07/2017 Técnico em Informática Lenice Moreira Dornelas ME 2017 TCE, Plano, Avaliação e Autorização para defesa

Karine Cardoso Ferreira Ciniro Aparecido Leite Nametala 03/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática Chester da Silva Januário 2017 Convênio, Termo de Compromisso, Plano, Avaliação  e Autorização

Karolayne Cardoso Ferreira Ciniro Aparecido Leite Nametala 03/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática Chester da Silva Januário (Tecnodata) 2017 TCE, Plano, Avaliação e Autorização para defesa

Kelvin Carvalho Prado Ciniro Aparecido Leite Nametala 01/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática DPC Informática Ltda 2017  Autorização para defesa

Luis Ricardo Correia dos Santos Ciniro Aparecido Leite Nametala 03/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática Prefeitura Municipal de Bambui 2017 TCE, Plano, Avaliação e Autorização para defesa

Marco Túlio Moreira Cortes Carvalho Ciniro Aparecido Leite Nametala 30/06/2017 a 30/08/2017 Técnico em Informática Chester da Silva Januário (Tecnodata) 2017 TCE, Plano, Avaliação e Autorização para defesa

Maria Luisa Silveira Terra Ciniro Aparecido Leite Nametala 03/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática Paulinelli Informática Ltda 2017 TCE, Plano, Avaliação e Autorização para defesa

Mateus Gomes de Faria Ciniro Aparecido Leite Nametala 01/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática DPC Informática Ltda 2017  Autorização para defesa

Matheus Silva Menezes Ciniro Aparecido Leite Nametala 01/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática Nano Tech Informática e Suprimentos Ltda 2017 Convênio, Termo de Compromisso, Plano, Avaliação  e Autorização

Wignner Carlos Souza Ribeiro Ciniro Aparecido Leite Nametala 03/07/2017 a 21/07/2017 Técnico em Informática Prefeitura Municipal de Bambuí 2017 TCE, Plano, Avaliação e Autorização para defesa

Hudson Teles Camilo Ciniro Aparecido Leite Nametala 05/01/2015 a 16/01/2015 Técnico em Informática Lenice Moreira Dornelas ME 2015

Regys Rawlisom Castoril Ciniro Aparecido Leite Nametala 05/01/2015 a 16/01/2015 Técnico em Informática Lenice Moreira Dornelas ME 2015

Hudson Teles Camilo Ciniro Aparecido Leite Nametala 07/07/2014 a 18/07/2014 Técnico em Informática Rogério de Oliveira Heitor ME - RH.COM 2014

Jordas Vieira de Souza Ciniro Aparecido Leite Nametala 23/12/2013 a 28/02/2014 Técnico em Informática Bruno Santos Moraes ME 2014

Pedro Henrique Silveira Chaves Ciniro Aparecido Leite Nametala 10/07/2014 a 01/08/2014 Técnico em Informática Paulinelli Informática Ltda 2014

Regys Rawlisom Castoril Ciniro Aparecido Leite Nametala 14/07/2014 a 26/07/2014 Técnico em Informática Rogério de Oliveira Heitor ME - RH.COM 2014
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Certificamos que CINIRO APARECIDO LEITE NAMETALA, CPF nº 092.378.486-17, participou, na qualidade de Membro
Avaliador,  das  bancas  compostas  para  defesas  de  Estágios  Curriculares  Supervisionados  apresentados  pelos  alunos
relacionados no verso, concluintes do Curso Bacharelado em Engenharia de Computação. As bancas foram realizadas no
período de 02 de outubro de 2018 a 19 de dezembro de 2018, nas dependências do Instituto Federal de Minas Gerais -
Campus Bambuí.

 

Bambuí - MG, 11 de fevereiro de 2019.

CHAVE: 190211rRkgbuAU
www.certificadolivre.com.br
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Alunos avaliados:

Gustavo Henrique Nunes

CHAVE: 190211rRkgbuAU
www.certificadolivre.com.br
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Certificamos que CINIRO APARECIDO LEITE NAMETALA, CPF nº 092.378.486-17, participou, na qualidade de Membro
Avaliador,  das  bancas  compostas  para  defesas  de  Estágios  Curriculares  Supervisionados  apresentados  pelos  alunos
relacionados  no  verso,  concluintes  do  Curso  Técnico  em Informática  Integrado  ao  Ensino  Médio.  As  bancas  foram
realizadas no período de 22 de agosto de 2018 a 28 de novembro de 2018, nas dependências do Instituto Federal de Minas
Gerais - Campus Bambuí.

 

Bambuí - MG, 11 de fevereiro de 2019.

CHAVE: 190211XpQdG5LA
www.certificadolivre.com.br
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Alunos avaliados:

Ana Carolina Silva / Cayo Rawlisom Castoril / Cristian Vidal Coelho Alves / Ítalo de Oliveira Marques / João
Pedro da Silva Santos / Karolayne Cardoso Ferreira / Kelvin Carvalho Prado / Luan Carlos dos Santos /
Matheus Silva Menezes / Paulo Henrique Rocha / Stéfanni Felipe Teixeira / Wignner Carlos Souza Ribeiro

CHAVE: 190211XpQdG5LA
www.certificadolivre.com.br
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

REITORIA 

GABINETE DO REITOR 

Sede: Avenida Professor Mário Werneck, 2590, Bairro Buritis, CEP 30575-180, Belo Horizonte – MG, 

 

 

EDITAL Nº 98, DE  04 DE OUTUBRO DE 2017 – PROCESSO SELETIVO 2017 DO 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE FOMENTO À PESQUISA APLICADA 

 

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO – PROJETOS APROVADOS   

 

 

AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DO TANINO EXTRAÍDO DO FRUTO DO JOÁ (Solanum aculeatissimum) NO 
TRATAMENTO DE ÁGUA 

MODERNIZANDO A GESTÃO DE INFORMAÇÕES DA ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DO IFMG – CAMPUS 
BAMBUÍ COM O APOIO DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE 
UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

DEFINIÇÃO DE PADRÕES SENSORIAIS DIFERENCIAIS PARA CERTIFICAÇÃO DE QUEIJOS MINAS 
ARTESANAIS PRODUZIDOS NAS MICRORREGIÕES DA CANASTRA E ARAXÁ 

AVALIAÇÃO DE DILUIÇÕES HOMEOPÁTICAS A BASE DE SILÍCIO NA PRODUÇÃO DE TANINO PELO 
ANGICO-VERMELHO (Anadenanthera peregrina) 

NANOCOMPÓSITOS DE CARBONO/POLIDIACETILENO PARA APLICAÇÕES EM SUPERCAPACITORES E 
EM DISPOSITIVOS TERMOELETROCRÔMICOS 

DIVERSIDADE E ISOLAMENTO DE MICRORGANISMOS EM ÁREAS AGRÍCOLAS ADJACENTES AO 
PARQUE NACIONAL DA SERRA DA CANASTRA 

APROVEITAMENTO DE MINERAIS E REJEITOS PARA SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE COMPÓSITOS 
POLIMÉRICOS FUNCIONAIS 

PROJETO PRELIMINAR DE UM VENTILADOR DE FLUXO AXIAL UTILIZANDO A DINÂMICA DOS FLUIDOS 
COMPUTACIONAL (CFD). 

ANÁLISE ERGONÔMICA EM TRÊS DIFERENTES ESCOLAS DE BELO HORIZONTE/MG E REGIÃO 
METROPOLITANA 

CEMITÉRIO DA ORDEM TERCEIRA DO CARMO DE OURO PRETO: MEDIDAS DE PRESERVAÇÃO, 
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO 

AVALIAÇÃO EXPERIMENTAL DE CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA SEPARADOR DAS PRIMEIRAS ÁGUAS 
PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA 

CONDIÇÕES DE ENTREGA HÍDRICA DA BACIA DO RIO FIGUEIRINHA: SUBSÍDIO AO PLANEJAMENTO 
PARA RECUPERAÇÃO HIDROAMBIENTAL DO RIO DOCE 

PROPOSTA DE TRANSFORMAR O IFMG CAMPUS CONGONHAS EM ESCOLA VERDE 
AMBIENTALMENTE SUSTENTÁVEL 

CARACTERIZAÇÃO, TESTE DE ESTABILIDADE E TEMPO DE PRATELEIRA DE EXTRATO VEGETAL 
CICATRIZANTE DE PLANTAS - TREXT (Tissue regeneration extract) 

PRODUÇÃO DE MUDAS ARBÓREAS COM LODO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA (LETA) DO 
SAAE DE GUANHÃES – MG 

DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA DE TORREFAÇÃO DE CAFÉ AUTOMATIZADA DE BAIXO 
CUSTO 

SÍNTESE DE XANTENODIONAS, AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE ANTIVIRAL DESTES COMPOSTOS, 
CÁLCULOS DFT E ESTUDO IN SILICO DE SUAS PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 

REITORIA 

GABINETE DO REITOR 

Sede: Avenida Professor Mário Werneck, 2590, Bairro Buritis, CEP 30575-180, Belo Horizonte – MG, 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO ENSINO INTERDISCIPLINAR NA PREPARAÇÃO DE MODELO VIRTUAL PARA UM 
AMBIENTE EDUCACIONAL NO INSTITUTO FEDERAL DE MINAS GERAIS 

RESISTÊNCIA À MECANIZAÇÃO DE DOIS SOLOS REPRESENTATIVOS DO SUDOESTE DE MINAS GERAIS 

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA INTERCAMBIÁVEL PARA SANDUICHEIRA 

ELABORAÇÃO DE PROJETO CONCEITUAL DE IMPRESSORA 3D MULTIMATERIAL 

UMA PROPOSTA DE PATH-PLANNING PARA ROBÔS MÓVEIS USANDO INTELIGÊNCIA BASEADA EM 
ENXAMES 

RENDIMENTO DE CARCAÇA E CARACTERIZAÇÃO DA CARNE DE COELHO PARA OBTENÇÃO DE 
PRODUTOS PROCESSADOS 

DESENVOLVIMENTO DE UMA MÁQUINA PARA ALÍVIO DE TENSÕES MECÂNICAS NO ARAME 
TREFILADO DE AÇO BAIXO CARBONO SEM TRATAMENTO TÉRMICO 

LEVANTAMENTO E ANÁLISE GEORREFERENCIADA DE ESTRUTURAS E PROCESSOS PRODUTIVOS NO 
MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA: SUBSÍDIOS PARA UMA ATUALIZAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

APLICAÇÃO DO CONCEITO DE CIDADES INTELIGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS DE OURO BRANCO-MG 

ELEMENTOS CONSTRUTIVOS E ASPECTOS FÍSICO-AMBIENTAIS: CONFLITOS E POTENCIALIDADES NA 
PRODUÇÃO DO ESPAÇO NO ENTORNO DO CAMPUS SANTA LUZIA 

HEFESTUS: SELEÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA ELETRÔNICA PARA MONTAGEM DO ROBÔ DE 
COMPETIÇÃO 

ALTERNATIVAS DE INTERVENÇÃO PARA CONVIVÊNCIA SUSTENTÁVEL ENTRE PESSOAS E CURSOS 
D’ÁGUA NA MICROBACIA DO CÓRREGO BARONESA EM SANTA LUZIA – MG 

DESENVOLVIMENTO DE EQUIPAMENTO PARA MODELAGEM GEOLÓGICA 

SISTEMA PARA MANUTENÇÃO PREDITIVA EM USINA FOTOVOLTAICA 

PRODUÇÃO DE ÁGUA COM A APLICAÇÃO DE PRÁTICAS MECÂNICAS DE CONSERVAÇÃO DO SOLO E 
DA ÁGUA EM ÁREA DE PASTAGEM DEGRADADA DENTRO DO IFMG – CAMPUS GOVERNADOR 
VALADARES 

NÓS E OS OUTROS: MEMÓRIA E IDENTIDADE NA CONSTRUÇÃO DOS BAIRROS INDUSTRIAIS EM 
OURO BRANCO- MG (1977-1993) 

PRODUÇÃO DE ANTICORPOS POLICLONAIS PARA USO DIAGNÓSTICO. FASE I- PRODUÇÃO E 
AVALIAÇÃO DE ANTICORPO ANTI-IGG BOVINO 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, MG, 15 de dezembro de 2017.  

 

 

 

Professor KLÉBER GONÇALVES GLÓRIA  

Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais 
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Ciniro Nametala <ciniro@gmail.com>

Recurso Aprovado Edital 98/2017 
3 messages

Pesquisa IFMG <pesquisa@ifmg.edu.br> 30 January 2018 at 13:52
To: Ciniro Nametala <ciniro.nametala@ifmg.edu.br>

Caro (a) Pesquisador (a);
 
informamos que o projeto intitulado "AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO
DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O
MERCADO DE AÇÕES" foi aprovado no Edital 98/2017, com os seguintes valores:
 
Bolsas: R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais)
Capital: R$ 5.640,00 (cinco mil seiscentos e quarenta reais)
 
 
Para confecção do Cartão BB Pesquisa, solicitamos o envio do formulário anexo preenchido e assinado, bem como
cópia de documento de identidade, CPF e comprovante de residência via malote, à Coordenação de Pesquisa-
PRPPG até dia 16 de fevereiro.
 
No formulário de cadastro anexo, preencher somente os dados pessoais, referentes ao portador e rubricar
todas as páginas. Os campos relacionados a Empresa, Permissões e Ramos de Atividade NÃO devem ser
preenchidos.
 
Solicitamos também o preenchimento dos dados do formulário disponível no link: https://goo.gl/forms/vzB
0lXd45e8crL3o1 
para emissão do termo de responsabilidade referente ao cartão pesquisador.
 
Desde já agradecemos e aguardamos retorno da documentação e informações.
 
Atenciosamente,
 
 
Coordenação de Pesquisa
Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação - PRPPG 
Instituto Federal de Minas Gerais
(31) 2513-5146
 
 

Cadastro de portador.pdf 
200K

Ciniro Nametala <ciniro@gmail.com> 7 February 2018 at 10:30
To: Pesquisa IFMG <pesquisa@ifmg.edu.br>

Pessoal,
 
vou enviar a documentação por correios. 
 
Em todo caso, caso já precise. Segue em anexo as digitalizações. As digitalizações são melhores, pois no caso do
RG e comprovante de endereço, possuem maior resolução e são coloridas.
 
Atenciosamente.
 
<><><><><><><><><><><><><><><>
Ciniro Nametala
**********************************************
Departamento de Engenharia e Computação
Instituto Federal de Minas Gerais http://www.ifmg.edu.br
[Quoted text hidden]
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ANEXO IX - Edital no 98/2017 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE PESQUISA APLICADA - IFMG 

 

MARQUE ABAIXO A LINHA 

(  ) LINHA A 

( X ) LINHA B 

 

 

 

  AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO DE 

UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bambuí, 11 de novembro de 2017 
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1. INTRODUÇÃO 

Nesta seção será apresentada a caracterização do problema a fim de contextualizar o leitor sobre o 

problema a ser tratado, na sequência é feita uma justificativa para a execução da pesquisa. É apresentado 

também um referencial teórico abordando as principais pesquisas da área desenvolvidas até então e, 

finalmente, motivos que denotam a relevância desta proposta. 

1.1 CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

O investimento no mercado de ações com o objetivo de obtenção de lucro ao comprar ou vender um 

ativo financeiro é realizado através do uso de estratégias de investimento. Elas auxiliam o investidor na 

tomada de decisões por meio de inferências e interpretações sobre a situação de um ativo a ser negociado. 

 

No contexto de mercado de capitais, dá-se destaque a figura do trader. Trader é a pessoa que usa as 

estratégias de investimento e busca comprar um ativo, para que, com esperança de sua valorização, tentar 

vendê-lo no tempo certo visando assim a obtenção de lucro financeiro. Para isto, em geral, um trader ao 

comprar ações, fixa limites. Estes limites irão definir o quão máximo de valorização se quer chegar antes 

de se encerrar uma dada operação na bolsa. Caso este valor seja atingido seu lucro será proporcional ao 

volume operado. No mesmo entendimento, é comum também fixar-se um valor máximo de perda que, 

se atingido, fará o investidor encerrar uma operação. Neste caso a diferença e o volume operado irão 

determinar não o ganho, mas o prejuízo. Este conceito, por consequência, está diretamente associado à 

exposição ao risco. 

 

A determinação de momentos oportunos para entrada e saída no mercado, em geral, é baseada na análise 

das séries temporais relacionadas ao preço, em função do tempo, em ativos negociados em bolsas, logo, 

quando se fala em ativo, pode-se estar fazendo referência a ações de empresas, commoditties, títulos do 

governo e outros mais. Estas séries estão sujeitas a diversos riscos, pois é inevitável que o preço de um 

ativo financeiro não sofra influências externas. Mesmo assim, algumas pesquisas relatam que a previsão 

futura de preços tomando por referência comportamentos passados é em partes possível, dado que a 

movimentação dos preços não se dá de forma totalmente aleatória, situação evidenciada por padrões 

que, em alguns casos, podem se repetir ao longo do tempo (COVA, 2011). Nesse contexto, métodos 

fundamentados em Inteligência Artificial têm despertado interesse dos pesquisadores nos últimos 

tempos, especialmente pois, diversas publicações têm mostrado resultados consistentes, como em 

Atsalakis (2009), Santos et. al. (2016) e Cavalcante et. al. (2016). Essa situação é notória também, dado 

que as características envolvidas no problema de previsão em mercado são consideradas complexas, 

pois, envolvem necessidade de modelagens matemáticas e estatísticas para conjuntos de dados não 

lineares, sazonalidade, pontos atípicos e outros. Nesse sentido, focando principalmente a modelagem 

não linear, com o intuito de explorar seus conceitos, este projeto propõe uma investigação sob a 

capacidade preditiva das chamadas Redes Neurais Artificiais (RNA) em comparação com as Médias 

Móveis. RNA's são mecanismos matemáticos que possuem capacidade de aprender com exemplos e, 

com base nestes gerar previsões, classificações, executar regressões e fazer reconhecimento de padrões 

(BRAGA, 2007). Já as Médias Móveis são ferramentas estatísticas do ramo de análise de mercado 

chamado “Análise Técnica” e, também, estão inseridas no âmbito da Econometria (MORETTIN, 2006). 

Essas são discutidas em Saffi (2003) e Vidotto (2009). Autores que servirão de referência, inclusive, 

para realização dos experimentos durante a pesquisa. 

 

1.2 ANTECEDENTES E JUSTIFICATIVA 

Do ponto de vista econômico, este projeto proporcionará a avaliação de técnicas sobre eficiência em 

mercado, proporcionando o fomento de uma visão diferenciada para os envolvidos na pesquisa e para 

os possíveis investidores que se interessarem em utilizar as estratégias e ferramentas que forem frutos 

do projeto. Além disso, ao tomar uma decisão sobre investimentos, o investidor não quer ter prejuízo e, 

nesse sentido, avaliando-se economicamente o trabalho a ser desenvolvido, pode-se dizer que, em caso 

de sucesso, será gerada uma ferramenta que possibilita melhorar a tomada de decisão, logo, maximizar 

possíveis rendimentos.  
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A tecnologia computacional trouxe ao mercado financeiro novas maneiras de se investir no mercado de 

ações sem a necessidade de sair de casa, de forma programada é possível fazer simulações de compra e 

venda de ativos, além da possibilidade também, de se colocar robôs para operar de forma automática 

para o investidor. Tais aspectos quando analisados de forma sócio cultural implicam na promoção do 

que é a educação financeira e, também, do que é o uso da tecnologia da informação em contextos 

diferentes dos atuais, nesse sentido, espera-se prover a difusão de novas tecnologias que auxiliem as 

atividades dos investidores domésticos, geralmente, o tipo de público encontrado no entorno de nossa 

escola e, especialmente, em nosso país. 

 

Além destas justificativas, cabe ressaltar que os métodos a serem empregados ainda carecem de estudo 

na literatura, logo, o projeto irá propiciar o desenvolvimento intelectual dos alunos envolvidos e, 

também, melhor formação nesta linha de pesquisa, hoje, bastante específica. 

 

1.3 REFERENCIAL TEÓRICO 

Após a difusão do uso de Redes Neurais Artificiais para predição no mercado financeiro na década de 

90, muitos foram os trabalhos que empreenderam análises e testes com diversas topologias. Prevaleceu 

também neste período o uso de redes com múltiplas camadas com algoritmo backpropagation. Pode-se 

observar, além disso, que a seleção de entradas era majoritariamente realizada privilegiando-se o uso de 

indicadores da análise técnica. Já a partir de 2000, nota-se um maior emprego das Redes Neurais 

Artificiais junto à métodos estatísticos e/ou outras técnicas computacionais que não necessariamente são 

alimentadas com indicadores técnicos (GAMBOGI, 2013). Outro marco importante na década de 2000 

foi o início da utilização de métricas relacionadas a ganhos financeiros e acerto na direção dos 

movimentos dos preços. Até então, métricas relativas a acurácia e outros eram predominantes 

(POMMERANZENBAUM, 2014) (GAMBOGI, 2013) (MARTINEZ et al., 2009). Por consequência, 

percebe-se também, em trabalhos realizados a partir de 2000, uma maior consideração quanto a 

construção de sistemas automáticos que levem em conta as premissas exigidas por alguns métodos 

estatísticos, como a estacionariedade e/ou uma distribuição específica constante. 

 

A partir da revisão de Atsalakis e Valavanis (2009), já é considerável a quantidade de 

estudos que tentam se utilizar não somente do poder das Redes Neurais Artificiais, como também 

de técnicas especializadas em certos contextos não lineares e com características sazonais, 

como a modelagem de volatilidade condicional. Desta perspectiva, Zhang e Patuwo (1998) já 

vislumbravam o potencial dos métodos híbridos ao afirmar que o uso de Redes Neurais Artificiais 

e econometria, quando aplicadas individualmente, não produzem resultados conclusivamente 

melhores entre si. A análise bibliométrica com foco apenas no mercado brasileiro feita por Santos 

et al. (2016) têm como conclusão que “não é clara a diferença do desempenho de diferentes 

técnicas” e, por isso, é sugerida “a combinação de características de ambas as técnicas para 

melhorar a predição ou classificação de desempenho global dos resultados dos trabalhos. A 

este respeito, estas duas técnicas (...)” - estatística e Redes Neurais Artificiais - “(...) tornam-se 

métodos para construção de modelos complementares, ao invés de serem considerados métodos 

concorrentes”. 

 

Por fim, Cavalcante et al. (2016), na mais recente e completa revisão bibliográfica 

consultada acerca de robôs investidores, argumentaram que o número de trabalhos que são 

desenvolvidos na área é grande, contudo poucos são publicados em jornais e conferências 

acadêmicas relevantes e, por isso, em sua análise, empregaram filtros buscando selecionar artigos 

meritórios a fim de obter-se apenas o que é considerado até então o “estado da arte”. Os autores 

abordaram os elementos básicos que servem à composição de um robô investidor. Reportaram 

estudos que abrangem pré-processamento de dados, detecção e remoção de ruídos, segmentação 

de séries temporais, clusterização temporal, modelos preditores e métodos de avaliação. Quanto 

aos modelos preditores é possível ver no artigo que as Redes Neurais Artificiais são destaque na 

área juntamente as Support Vector Machines (SVM). São relatados diversos estudos que não 
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somente se utilizaram unicamente de Redes Neurais Artificiais como outros que combinaram 

diferentes tipos de redes. Eles também relataram mecanismos híbridos que buscaram associar 

soluções individuais geradas por diferentes métodos oriundos de diferentes áreas. Segundo 

os autores, esta abordagem pode reduzir a quantidade de parâmetros que geram incerteza e 

estocasticidade nos modelos. Dentro deste escopo, de métodos híbridos, Cavalcante et al. (2016) 

citaram os trabalhos de Liang et al. (2009), Wu e Shahidenpour (2010), Zhu e Wei (2013), 

Kourentzes, Barrow e Crone (2014) e Nayak, Mishra e Rath (2015). É notório que todos os 

trabalhos referenciados são publicações recentes, dos últimos sete anos. Por consequência, os 

autores complementam ao dizer que a área em si não é totalmente nova, pois as pesquisas em 

séries temporais já têm muitas décadas de existência, entretanto as abordagens computacionais e, 

em especial, as híbridas, são recentes. Nesta revisão também pode-se ver abordada a importância 

do tratamento do fenômeno chamado de concept drift que trata da mudança de distribuição dos 

dados no decorrer do tempo e, neste sentido, da necessidade de que os métodos (neste caso, 

híbridos ou não) sejam capazes de se adaptar ao longo do processo de previsão temporal. Este 

ponto foi tratado, ao lado de deep learning e gerenciamento de portfólio, como um dos desafios 

e direções futuras necessárias à pesquisa.  

 

Finalmente, no interesse desta proposta de pesquisa, a avaliação de médias móveis contra o uso de Redes 

Neurais Artificiais para o desenvolvimento de um software que irá abstrair toda a complexidade, 

permitirá o desenvolvimento de um tipo de estudo com grande potencial de publicação, visto que, poucos 

trabalhos até apresentaram algum tipo de software pronto que, como produto de inovação, seja capaz de 

realmente ser utilizado no dia a dia, em situações reais. 

 

1.3 RELEVÂNCIA DO TRABALHO 

Como visto na seção anterior, que trouxe um referencial teórico, a pesquisa nesta área é recente. 

Qualquer averiguação de métodos, especialmente quando aplicados a casos reais, servirá de referência 

futura (como evidência) sobre sua aplicabilidade. No âmbito da Inteligência Artificial, esta tem sido 

empregada recentemente em problemas que vão desde carros autônomos à reconhecimento de faces 

humanas. O mercado de ações é hoje, no Brasil, uma atividade onde ainda se usa força e intelecto 

humano e, neste sentido, torna-se relevante o desenvolvimento de ferramentas que venham a auxiliar 

pessoas interessadas em investimentos, neste caso, substituindo a mesma por métodos de Inteligência 

Artificial (IA). É de interesse da academia averiguar como esse tipo de ciência (IA) pode ser aproveitada 

neste tipo de problema (mercado). Portanto, no que tange a contribuição científica, esta proposta de 

pesquisa vislumbra obter relevância na sua parcela que avaliará técnicas de IA aos problemas de 

investimento em mercado, validando os que tenham bom desempenho. 

 

Quanto as contribuições tecnológicas, a perspectiva de se produzir um software está diretamente ligada 

ao fato de que uma nova tecnologia será desenvolvida. Nesse sentido, também pode ser considerado 

relevante o fato de que, não somente a modelagem do problema, mas a escolha de tecnologias e seus 

usos são por si só inovação tecnológica. Inclusive, pelo fato de que, o software como produto será 

inédito, sendo passível de registro no INPI. Fato que irá gerar depósito de produção intelectual para a 

instituição e autores. 

 

Em caráter social e econômico, a ferramenta a ser desenvolvida, com disponibilização gratuita ao 

público, permitirá que pessoas com qualquer nível de conhecimento tenham acesso a um produto pronto. 

Este produto, na forma do software, poderá despertar interesse dos usuários em educação financeira, no 

auxílio a tomada de decisão em investimentos, ou até mesmo, na sua utilização direta como sistema de 

aconselhamento. O custo de análise de um profissional de mercado hoje pode ser considerado alto, basta 

se averiguar o preço de taxas de desempenho normalmente praticados na venda de parcelas de fundos 

multimercado em corretoras de valores. Nesse sentido a ferramenta, atuando no mesmo contexto, poderá 

garantir economias para quem a usa e deseja atuar neste tipo de negócio. 
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2. OBJETIVOS E METAS 

Nesta seção são apresentados o objetivo geral e os objetivos específicos da pesquisa. 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Projetar e desenvolver uma estratégia de investimento automatizada usando RNA's para que a mesma 

seja comparada com o uso, no mesmo contexto, de Médias Móveis. A estratégia será implementada na 

forma de um software que auxiliará na tomada de decisão via geração de possíveis oportunidades de 

compra e venda de ativos negociados em bolsas de valores.  O software, como produto de inovação, será 

disponibilizado para uso como sistema de aconselhamento para investidores interessados. 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

A seguir estão descritos os objetivos específicos do projeto. 

• Estudo do funcionamento de mercado de ações, compreender a análise fundamentalista de 

investimento em ações, entender a evolução do mercado de ações brasileiro. Estudo de artigos e 

trabalhos acadêmicos relacionados a investimento no mercado de ações, uso de RNA’s para 

previsão de preços de ativos financeiros e trabalhos correlatos.                                                                                                                                                                                 

• Entender o comportamento estatístico de séries temporais, aprender a identificar esses 

comportamentos nas séries de ativos financeiros, entender o funcionamento do janelamento 

móvel utilizando Médias Móveis dentre outros previsores usados no mercado de ações, estudar 

o funcionamento dos stops ao investir no mercado de ações.                                                                                                                                                                                           

• Implementar processos de simulação em mercado. 

• Aprender e desenvolver uma aplicação para cálculo de Médias Móveis. Aprender e utilizar a 

linguagem de programação R para fazer análises estatísticas dos preços de fechamento dos ativos 

financeiros a serem extraídos do programa MetaTrader (METAQUOTES, 2017). 

• Desenvolver um modelo inicial de negociação utilizando a linguagem de programação R 

(RTEAM, 2004). 

• Identificação de possíveis melhorias e correção de erros que porventura surgirem no sistema de 

negociação, aprender a utilizar as bibliotecas de RNA's na linguagem de programação R e usá-

las para substituir as Médias Móveis no sistema de negociação. Elaborar estratégia de uso das 

RNA's simulando o trabalho feito pelas Médias Móveis a partir do aprendizado e identificação 

dos problemas estudados nos meses anteriores. Definição e aplicação de algoritmos de 

otimização para definição de stops. Gerar gráficos e tabelas para análise dos resultados obtidos 

com o sistema de negociação. 

• Executar as estratégias definidas nos meses anteriores no sistema de negociação. Analisar o 

mercado e escolher ativos com alta liquidez para execução das estratégias. Observar, anotar e 

criar gráficos e tabelas com os resultados obtidos para análises posteriores.                                                                                                                                                                                                                                                     

• Analisar os resultados e verificar se o sistema foi eficiente na obtenção de ganhos e identificar 

possíveis melhorias para tornar o sistema melhor, analisando os diversos cenários de 

investimento e as configurações das RNA's. Produzir e publicar artigo sobre a pesquisa na 

semana de iniciação científica do IFMG.                                                                                                                                                                                                       

• Desenvolver um robô de investimento que implemente a estratégia criada em linguagem de 

programação R, nesta nova versão com linguagem MQL embarcada no Metatrader visando 

deixar a simulação mais próxima da realidade. Finalizar o software.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

• Solicitar registro do software junto ao Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) do IFMG e, após 

obtenção do registro, disponibilizar a ferramenta para qualquer cidadão na internet. 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

A hipótese primordial a ser testada como método consistirá em detectar pontos de cruzamento gerados 

pelas previsões em determinados ativos. Estes pontos serão utilizados para acionar os momentos de 

entrada e saída. Com as diferentes técnicas empregadas espera-se diferentes quantidades e ocasiões para 

estas oportunidades, portanto pode-se armazenar a qualidade em rendimentos para cada experimento e, 

após isso, compará-las. Neste momento de acionamento das operações, pretende-se também alocar 

ordens de objetivo, conhecidas como stops. Os stops no mercado são, em geral, definidos com base na 

experiência prévia dos investidores. A fim de se manter uma estrutura de experimentação justa será 

utilizada também neste projeto a mesma estratégia, ou seja, será usada uma magnitude fixa de tamanho 

para os stops. 

Quanto aos materiais, este trabalho irá possuir como foco a avaliação de RNA's e Médias Móveis em 

ambiente simulado de mercado, contudo, utilizando-se de dados históricos reais extraídos de preços dos 

ativos negociados em bolsa. A dimensão a ser trabalhada será o preço de fechamento diário. Para 

obtenção destes dados, primeiramente, serão abertas contas (sem custo) junto a uma corretora de valores 

nacional. Esta corretora será utilizada para intermediar o acesso as informações de mercado. Este acesso 

poderá ser realizado por meio de uma plataforma eletrônica Metatrader. Será utilizado também a 

linguagem de programação R para análise das séries temporais e construção dos métodos comparativos 

propostos. 

3.1. DETALHAMENTO 

Inicialmente pretende-se trabalhar com tratamento dos dados. Nesta fase, se realizará a análise, detecção 

e substituição de valores que possam comprometer a qualidade dos dados. Para isso serão aplicadas 

técnicas de análise estatística. Em seguida serão implementadas as Médias Móveis e as RNA's que, 

quando constituídas, serão submetidas aos conjuntos de dados selecionados como alvo do estudo. 

Quanto a estes conjuntos, serão privilegiadas as séries de ações que apresentem alta liquidez. A liquidez 

trata da facilidade com que uma posição em mercado é encerrada e é melhor garantida quando muitos 

investidores possuem interesse em negociar a ação. Neste cenário uma ordem de compra ou venda tende 

a ser executada em períodos menores de tempo, levando assim a uma simulação de nível hipotético a 

uma situação mais próxima ao da realidade de mercado.  

Os períodos informados aos preditores serão de 21 e 120 dias, estes serão usados, pois fazem predições 

de forma antagônica, ou seja, o de 21 dias leva em conta poucos dados históricos e, por isso, tem 

respostas rápidas, ao passo que o de 120 dias, leva em conta uma ampla janela, gerando respostas mais 

lentas. Estes valores são comumente utilizados em estratégias de cruzamento. Quanto ao uso de Médias 

Móveis (MM) e RNA's serão desenvolvidos experimentos com suas combinações sendo cruzamento de 

MM x MM, RNA x MM e RNA x RNA. Para as RNA's de 21 e 120 dias serão usadas também uma 

técnica chamada Janelamento Móvel como aplicada em Nametala (2017). Está técnica consiste em 

treinar a RNA em uma janela passada e realizar uma previsão imediatamente seguinte a janela. Na 

sequência, desloca-se a janela e executa-se o processo novamente. Este ciclo é repetido até que sejam 

geradas quantas previsões forem necessárias e de interesse do investidor. No caso desta proposta de 

pesquisa em específico, será considerado o período que vai de junho de 2016 a maio de 2017. O período 

é especialmente interessante, pois no mesmo, alguns eventos atípicos ocorreram no mercado. Pode-se 

dar destaque, neste caso, ao circuit break ocorrido no início de 2017. Este evento não acontecia desde 

2008. As negociações foram interrompidas para “esfriar” o ânimo dos investidores em decorrência de 

uma queda abrupta do dólar. 
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4. CRONOGRAMA DESCRITIVO DA PESQUISA  

Nesta seção são detalhados os pontos a serem desenvolvidos durante a execução do projeto. 

1º, 2º e 3º mês: Análise e aprendizado dos métodos utilizados no mercado financeiro 

Nesta etapa inicial do projeto dois bolsistas e um voluntário selecionados dentre os alunos do curso de 

Engenharia de Computação irão selecionar, com auxílio direto do coordenador do projeto, fontes de 

estudo para auxiliar na compreensão do mercado financeiro. O mesmo será feito também para técnicas 

de inteligência artificial já aplicadas nesta área de estudo. De posse deste material, todos se aprofundarão 

no tema. 

1º mês: Acesso a uma corretora de valores para simulação das operações 

Será feito contato com uma corretora de valores para abertura de conta sem custos. A conta será utilizada 

para acesso aos dados de mercado. Para tanto, pretende-se utilizar ferramentas computacionais de 

extração de dados de interesse. Diversas corretoras provêm acesso gratuito a estas ferramentas, a 

disponibilidade específica da ferramenta Metatrader será usada como ponto de decisão sobre qual 

corretora utilizar. 

1º e 2º mês: Estudo do ambiente de desenvolvimento R e RStudio 

Nesta etapa os alunos irão desenvolver estudos relativos a linguagem de programação R e sua interface 

de trabalho, o RStudio. Será utilizada a documentação oficial da plataforma que está disponível online. 

Além dos conceitos de programação será necessário também o desenvolvimento de competências 

relativas a estatística básica, interpretativa e de séries temporais, visto que o projeto está intimamente 

ligado a esta ciência. A linguagem de programação R provê recursos que podem acelerar este 

aprendizado, por este motivo, esta será a plataforma adotada. 

3º e 4º mês: Construção de um modelo de Média Móveis 

Será desenvolvido, em primeiro momento, um modelo computacional para simulação de operações no 

mercado de forma automatizada com o uso de Médias Móveis Simples (MMS). Este modelo deverá ler 

os dados de mercado, analisá-los, gerar previsões dia a dia (com as MMS) e, baseado diretamente na 

estratégia de cruzamento adotada, colocar ordens nos pontos de cruzamento. Estas ordens serão 

avaliadas juntamente a stops também inseridos. A contabilização de rendimentos, números de ordens e 

outras métricas deverão ser implementadas também nesta fase do projeto, visto que, para a validação da 

qualidade do software métricas claras de qualidade precisarão ser estabelecidas. 

4º, 5º e 6º mês: Sistema de negociação e validação 

Esta etapa consiste em avaliar o ambiente simulado criado na etapa anterior e compará-lo com o 

ambiente mais próximo do real provido pelo Metatrader. A validação dos dados é de extrema 

importância uma vez que, em alguns casos, a simulação pode gerar valores discrepantes que, se 

detectados, exigirão ajustes. 

6º e 7º mês: Tratamento dos dados, estudo das séries e treinamento das RNA's 

Nesta etapa, após a geração do modelo computacional na linguagem R, irá se proceder a implementação 

de modelo semelhante do ponto de vista de estratégia, no entanto, irá se substituir as Médias Móveis 

pelas RNA's. RNA's não podem ser utilizadas diretamente nos dados, por isso, será empreendido 

primeiramente uma fase de tratamento que buscará detectar outliers e, sob estes, aplicar correções. 

Com os conjuntos de dados balanceados, serão empreendidos os treinamentos dos modelos de RNA's, 

estes também implementados em linguagem R. A cada treinamento deve-se escolher hiperparâmetros 

que podem influenciar decisivamente na qualidade do software. Esta fase, de escolher as melhores 
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configurações, será realizada de forma empírica, necessitando assim de grande esforço dos alunos em 

realizar várias avaliações experimentais. Portanto, neste ponto, pretende-se aplicar o modelo até que 

uma das configurações no treinamento seja eficaz quando aplicada a realização de previsões fora do 

histórico. 

8º mês: Construção de um modelo de operação com uso de RNA's 

Após a implementação em linguagem R dos modelos de Médias Móveis e, também, de RNA's pretende-

se automatizar o processo de experimentação construindo um modelo que, de forma automatizada, 

permita realizar testes em várias configurações de operações. 

8º mês: Combinação de técnicas 

Nesta fase, com o processo de experimentação já pronto para ser utilizado, serão feitos testes com 

diversas combinações de RNA's e Médias Móveis. Os resultados gerados serão consolidados para 

análise. 

8º mês: Construção de uma carteira com evolução de rendimentos 

Nesta etapa, já com os resultados em mãos, será construído um gráfico com a evolução dos rendimentos. 

Desta forma, será possível avaliar, de um modo geral, a qualidade do software para determinados ativos 

financeiros. 

8º, 9º, 10º e 11º mês: Desenvolvimento do robô investidor 

Após a validação dos resultados em ambiente simulado, pretende-se então, criar, de fato, um Robô 

Investidor, ou seja, o software. Robôs investidores são algoritmos que compram e vendem no mercado 

e, como apresentado nesta proposta, no nosso caso, o mesmo será baseado na validação de um modelo 

computacional prévio. 

6º ao 12º mês: Análise de resultados e produção acadêmica 

Após a implementação do robô, sua avaliação e geração de resultados, pretende-se executar um 

comparativo não somente entre as técnicas propostas, mas, também, quanto a aderência da simulação 

com a aplicação em ambiente real. Nesse sentido, será empreendida, em seguida, a escrita de um artigo 

científico para reportar (em congresso ou revista, além do Seminário de Iniciação Científica) possíveis 

bons resultados, solicitação de registro do software junto ao NIT e disponibilização do sistema para 

qualquer investidor na internet. 
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CRONOGRAMA DE ATIVIDADES COM ALOCAÇÃO DOS RECURSOS SOLICITADOS 

 MESES 

  

RECURSOS 

ATIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 BOLSISTA 1 BOLSISTA 2 VOLUNTÁRIO TELEVISOR 
NOTEBOOK 1 

+ MONITOR 1 

NOTEBOOK 2*  

+ MONITOR 2 

Análise e aprendizado dos 

métodos utilizados no mercado 

financeiro                                     

Acesso a uma corretora de 

valores para simulação das 

operações                                     

Estudo do ambiente de 

desenvolvimento R e Rstudio                                     

Construção de um modelo de 

Média Móveis                                     

Sistema de negociação e 

validação                                     

Tratamento dos dados, estudo das 

séries e treinamento das RNA's                                     

Construção de um modelo de 

operação com uso de RNA's                                     

Combinação de técnicas                                     

Construção de uma carteira com 

evolução de rendimentos                                     

Desenvolvimento do robô 

investidor                                     

Análise de resultados e produção 

acadêmica                                     

 

* Este notebook 2, especificamente, é relativo a um que já possuímos. O restante do material listado é solicitado como capital no projeto e consta em detalhes na planilha de recursos. 

1) Todos os recursos serão utilizados em 100% do tempo durante o projeto, entretanto, como mostra a tabela, não em todas as atividades, mas na maioria, logo, fica clara a sua necessidade 

e utilidade. 

2) As justificativas para aquisição dos recursos, conforme solicitado no edital, estão também na planilha de recursos solicitados.   

3) As atividades e alocação dos bolsistas e voluntário nas atividades desta planilha levam em conta apenas a visão macro do processo citado como título na seção 4. Dentro de cada 

atividade existem subatividades paralelas menores que garantirão responsabilidades distintas para cada um dos alunos. Essas atividades específicas podem ser visualizadas no Plano de 

Trabalho de cada aluno e, por consequência também, na descrição detalhada de cada item citado na seção 4.
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5. PRODUTO, PROTÓTIPO OU PROCESSO INOVADOR A SER OBTIDO 

O software a ser desenvolvido operará segundo o fluxograma da Figura 1. Inicialmente as séries de preço 

de interesse serão extraídas do sistema Metatrader. Após a exportação do arquivo contendo as séries 

estas serão utilizadas diretamente pelo software. 

O software aplicará (até o momento, em tese, pois outros métodos serão testados também) duas RNA´s 

diferentes, uma com janela de 21 dias e outro com janela de 120 dias. As janelas são utilizadas de forma 

móvel, dia a dia, para treinamento das RNA´s. Com as mesmas treinadas na janela em questão irá se 

proceder a geração da previsão do preço. Com as previsões geradas será possível categorizar, a partir da 

análise do cruzamento dos valores, se uma oportunidade compra e venda existirá. Caso isso ocorra, o 

software então emitirá um sinal de compra e um de venda, além posicionar ordens prévias para dar 

segurança a operação, os stops. 

Após a geração dos sinais e a execução das ordens, o software avaliará se a estratégia empreendida foi 

lucrativa ou se deu prejuízos. Isso é feito por meio da geração de gráficos e tabelas que podem ser 

utilizados pelo usuário do sistema. 

O software não será composto de duas partes: Simulação e Real. No modelo de simulação será possível 

avaliar oportunidades de compra e venda e, com base no desejo do investidor, executar ou não em 

sistemas separados as operações. No modo real, o software irá atuar diretamente junto a bolsa de valores, 

com a possibilidade de operar valores financeiros em forma de títulos. 

 

Figura 1 - Modelo de Operação do Software 

 

5.1. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PRODUTO DE INOVAÇÃO 

O software será desenvolvido com linguagem de programação estatística R, inicialmente e, na sequência, 

implementado em linguagem de programação MQL5. O mesmo será utilizado em conjunto com a 

plataforma Metatrader que gera arquivos texto contendo preços de fechamento dos ativos negociados. 
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No caso, serão realizados testes iniciais com ações da Companhia Siderúrgica Nacional (CSNA3), Itaú 

Unibanco (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3). O período da simulação será o de 01/06/2016 a 

31/05/2017. Nas Figuras 2 e 3 são apresentados alguns resultados promissores obtidos em ensaios com 

protótipos preliminares desenvolvidos por alunos do curso de Engenharia de Computação e que, no 

contexto desta proposta de pesquisa, servirão de ponto de partida ao desenvolvimento do produto ora 

pretendido. 

 

 

Figura 2 - Pontos de Identificação de Oportunidade de Operação na Ação ITUB4 gerados por um 

protótipo já desenvolvido pelos alunos do curso de Engenharia de Computação do Campus Bambuí. 

 

 

 

Figura 3 - Evolução dos Rendimentos Financeiros Simulados em ITUB4 com uso de um protótipo já 

desenvolvido pelos alunos do curso de Engenharia de Computação do Campus Bambuí. 
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6. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 

Nesta seção são apresentados os impactos previstos com a implementação da pesquisa proposta, o 

sistema de acompanhamento e avaliação a ser desenvolvido durante a execução e as estratégias de 

continuidade com efeito multiplicador dos benefícios. 

6.1. IMPACTOS DO PROJETO 

Serão impactos deste projeto em âmbito 

• Tecnológico 

o Promover o uso de ferramentas para construção de algoritmos inteligentes com foco no 

mercado de ações brasileiro. 

o Avaliar a eficiência de métodos de inteligência artificial para maximização de lucros com 

investimento em ações buscando-se controle de risco.  

o Oferecer uma estratégia de investimento alternativa frente aos modelos de investimento 

que utilizam o janelamento com médias móveis. 

o Oferecer um software que pode ser usado como auxiliar na tomada de decisões sobre 

investimentos de forma gratuita a investidores, incluindo micro e pequenos. 

• Social 

o Proporcionar aos investidores uma estratégia de investimento que seja eficiente e auxilie 

na tomada de decisão ao comprar e vender ativos na bolsa de valores baseado numa 

melhor interpretação das tendências do mercado financeiro.  

o Promover o estudo de uma área interdisciplinar bastante específica e assim contribuir 

com uma formação diferenciada para os alunos envolvidos na pesquisa. 

o Fomentar a importância da educação financeira. 

• Econômico 

o Economia de gastos em função da substituição de um operador humano no ato de investir. 

o Desenvolver um produto de inovação tecnológica com grande potencial de publicação e 

registro com propriedade intelectual para a instituição. 

 

6.2. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

Este projeto será acompanhado através da produção e entrega, pelos envolvidos, de relatórios mensais 

de atividades em reuniões pré-agendadas durante os meses do projeto, ou através das reuniões definidas 

através do cronograma do projeto. Não ficando assim, limitado apenas aos relatórios exigidos no edital. 

O desenvolvimento do software não gerará qualquer ônus financeiro a instituição ou aos participantes, 

pois, as tecnologias necessárias à sua produção são livres de custos e podem ser adquiridas através de 

downloads na internet, consultas em livros, artigos científicos e trabalhos acadêmicos. 

6.3. CONTINUIDADE E EFEITO MULTIPLICADOR 

Por continuidade, pretende-se abrir espaço para discussões acadêmicas dentro da linha de pesquisa na 

qual se enquadra o projeto e, dessa forma, garantir novos estudos na área nos próximos anos. O software 

desenvolvido poderá a qualquer tempo ser melhorado e, nesse sentido, oportunidades de pesquisa e 

novas funcionalidades sempre poderão ser consideradas. É interesse dos proponentes que irão 

desenvolver a pesquisa iniciar, também, um grupo de pesquisa no tema. 

Com efeito multiplicador pode-se citar a possibilidade e interesse da equipe do projeto em disponibilizar 

o software a ser produzido gratuitamente na internet e, assim, garantir que mais pessoas possam utilizá-

lo, além de, futuramente, ministrar cursos na área para toda a comunidade acadêmica. 
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7. PESQUISADORES E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS  

Não há instituições envolvidas, além dos já mencionados: Um professor com título de mestre 

coordenador/autor do projeto e três alunos do curso de Engenharia de Computação do Campus Bambuí, 

além do professor com título de doutor coautor, do Campus Formiga. 

 

8. CONTRAPARTIDA DAS INSTITUIÇÕES PARCEIRAS  

Não serão envolvidas instituições parceiras, logo, não existem informações sobre contrapartida. 
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ANEXO VI - Edital no 98/2017 

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO DO BOLSISTA 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO 

DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO: (  ) PIBIC          ( X ) PIBITI          (  ) PIBITEC          (  ) PIBIC 

JR         (  ) VOLUNTÁRIO 

 

Quadro 1: Cronograma de execução 

Item 
ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA 

MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 

Seleção de fontes de estudo em 

mercado financeiro, acesso e criação 

de conta em uma corretora de valores e 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X  X   X                            

02 

Leitura de produção científica e 

comercial em mercado financeiro, 

simulação de operações na conta 

criada na corretora e continuidade dos 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X   X                            

03 

Detalhamento, testes e aplicação de 

técnicas de mercado levantadas 

durante o estudo do mercado 

financeiro e continuidade das 

simulações de operações na conta 

criada na corretora. 

X   X   X                            

04 Modelagem matemática do problema.           X                       

05 

Construção dos módulos de simulação 

de ordens e avaliação de estratégias 

do software em linguagem R baseado 

no cruzamento de médias móveis. 

            X   X                   

06 

Avaliação experimental para previsão 

nas séries com uso de médias móveis 

e, nesse sentido, consolidação de 

funções para geração de resultados 

práticos e úteis para posterior 

comparação com as RNA´s. 

                   X              

07 

Desenvolvimento da versão final do 

sistema R com RNA´s e possibilidade 

de chaveamento entre médias móveis 

configuráveis e RNA´s configuráveis. 

                      X           

08 
Desenvolvimento do arcabouço inicial 

do robô em MQL – protótipo 
                      X           

09 
Programação do software em 

linguagem MQL – código fonte final 
                        X    X   X   

10 

Consolidação e geração de resultados 

gráficos e tabelas para produção 

acadêmica bibliográfica. 

               X   X   X   X    X   X  x 
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ANEXO VI - Edital no 98/2017 

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO DO BOLSISTA 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO 

DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO: (  ) PIBIC          ( X ) PIBITI          (  ) PIBITEC          (  ) PIBIC 

JR         (  ) VOLUNTÁRIO 

 

Quadro 1: Cronograma de execução 

Item 
ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA 

MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 

Seleção de fontes de estudo em 

mercado financeiro, acesso e criação 

de conta em uma corretora de valores e 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X   X                            

02 

Leitura de produção científica e 

comercial em mercado financeiro, 

simulação de operações na conta 

criada na corretora e continuidade dos 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

 X  X   X                            

03 

Detalhamento, testes e aplicação de 

técnicas de mercado levantadas 

durante o estudo do mercado 

financeiro e continuidade das 

simulações de operações na conta 

criada na corretora. 

X   X   X                            

04 

Construção dos módulos de leitura e 

tratamento do software em linguagem 

R baseado no cruzamento de médias 

móveis (testes com bibliotecas). 

         X X   X                   

05 
Implementação das funções estatísticas 

em R para tratamento de outliers. 
                  X               

06 
Seleção das bibliotecas de RNA´s e 

testes de desempenho com as mesmas. 
                   X             

07 

Testes com combinação de técnicas de 

médias móveis e RNA´s e registro das 

influências da variação de parâmetros. 

                      X           

08 

Programação do software em 

linguagem MQL – execução e ajustes 

a partir de backtests. Construção do 

sistema de stops. 

                        X   X   X    

09 
Requisição e acompanhamento da 

solicitação do registro de software. 
                               X  x 
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ANEXO VI - Edital no 98/2017 

FORMULÁRIO 2 – PLANO DE TRABALHO SIMPLIFICADO DO VOLUNTÁRIO 

PLANO DE TRABALHO 

TÍTULO DO PROJETO: AVALIAÇÃO E APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO DESENVOLVIMENTO 

DE UM SISTEMA IDENTIFICADOR DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO PARA O MERCADO DE AÇÕES 

PROGRAMA A QUE O PLANO ESTÁ ENVOLVIDO: (  ) PIBIC          (    ) PIBITI          (  ) PIBITEC          (  ) PIBIC 

JR         ( X ) VOLUNTÁRIO 

 

Quadro 1: Cronograma de execução 

Item 
ATIVIDADE A SER 

DESENVOLVIDA 

MÊS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

01 

Seleção de fontes de estudo em 

mercado financeiro, acesso e criação 

de conta em uma corretora de valores e 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X X                            

02 

Leitura de produção científica e 

comercial em mercado financeiro, 

simulação de operações na conta 

criada na corretora e continuidade dos 

estudos/testes com o ambiente de 

programação R. 

X   X   X                            

03 

Detalhamento, testes e aplicação de 

técnicas de mercado levantadas 

durante o estudo do mercado 

financeiro e continuidade das 

simulações de operações na conta 

criada na corretora. 

X    X  X                            

04 

Avaliação e testes iniciais com a 

ferramenta Metatrader para validação 

posterior do sistema de negociação. 

Desenvolvimento e realização de um 

minicurso de MQL. 

          X                        

05 

Seleção de séries de preços e testes 

com métodos para tratamento de dados 

(preparação dos datasets). 

             X  X   X                

06 

Seleção de séries com bom 

comportamento após aplicação dos 

experimentos balanceados com o 

sistema em R. 

                      X           

07 
Desenvolvimento do software – 

artefatos de Engenharia de Software. 
                         X X       

08 

Escrita de artigo e outras produções 

acadêmicas (Seminário) oriundas dos 

dados preliminares e finais do projeto. 

               X   X   X   X   X   X   x 
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Contato do grupo

(37) 3431-4991
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Participação em redes de pesquisa
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Avaliação de uma Rede Neural Artificial como Estimador
Temporal Pluviométrico no Sistema de Abastecimento

Cantareira

Bruno Alberto Soares Oliveira 1, Matheus Soares Nametala 2, Brayan Rawlison Castoril 3,
Marcos Diego Catalano 4, Ciniro Aparecido Leite Nametala 5

Resumo

Dois importantes aspectos do abastecimento público de água são a situação dos mananciais e o estudo da
pluviometria que incide sobre estes. Neste trabalho é avaliada a aplicação de uma Rede Neural Artificial
(RNA) Perceptron Multi-Camadas (MLP) utilizando como objeto de aplicação os dados de pluviometria
acumulada mensal oriundos do Sistema Cantareira. O treinamento da MLP foi realizado tomando-se
por base as medições pluviométricas de outros cinco grandes sistemas brasileiros. Os resultados obtidos
mostraram que foi possível cumprir o objetivo proposto e validar a MLP como alternativa válida à subs-
tituição, em casos oportunos, aos métodos de medição convencionais, em especial, os manuais como o
pluviômetro.

Palavras-chave: Redes Neurais Artificiais; Previsão Pluviométrica; Experimentação; Inteligência Ar-
tificial.

Abstract

Two important aspects of the public supply of water are the situation of the water sources and the study
of the rainfall that affects then. In this paper the application of an Artificial Neural Network of Multilayer
Perceptron (MLP) is evaluated using the monthly cumulative rainfall from Cantareira System. The MLP
training was carried out based on rainfall measure of the five other large brazilian systems. The results
showed that it was possible to fulfill the proposed objective and validated the MLP as a valid alternative
to substitute, in appropriate cases, the conventional measurement methods, especially non-automatic
methods such as the pluviometer.

Keywords: Artificial Neural Networks; Rainfall Forecasting; Experimentation; Artificial Intelligence.
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1 Introdução

Imprescindível para conservação da vida, a
água possui valor econômico, ambiental e so-
cial, o que demonstra a importância do plane-
jamento e da gestão dos recursos hídricos. Se-
gundo (CPRM, 2016), para o aproveitamento
inteligente dos recursos hídricos, é necessá-
rio compreender o comportamento das bacias
hidrográficas, considerando suas distribuições
espaciais e temporais.

(LIMA, 2008) define que a precipitação é a
entrada de água na bacia, sendo um dos tipos
de análises mais comuns o cálculo de precipi-
tação em determinada área. Nesse caso, por
exemplo, tem-se a estimativa de precipitação
em uma microbacia a partir de dados pontuais
de vários pluviômetros distribuídos ao longo
da área. A chuva, assim como outras formas de
precipitação, é medida em termos de altura de
água que se acumularia numa superfície plana
e impermeável (aferido em termos de milíme-
tros de altura de água). No caso de um pluvi-
ômetro, expõe-se um recipiente com abertura
cilíndrica, no qual a altura da água é calculada
de acordo com a abertura do pluviômetro.

De acordo com (CEMADEN, 2013) existem
três tipos de pluviômetros: os convencionais,
os semi-automáticos e os automáticos. Os con-
vencionais armazenam a quantidade de chuva
e a medição é feita e anotada manualmente. Os
semi-automáticos medem e armazenam a in-
formação. A leitura é feita por meio de um
painel digital. Os automáticos medem, arma-
zenam e transmitem automaticamente a infor-
mação sobre a quantidade de chuva.

O uso de pluviômetros, no entanto, pode não
ser sempre uma boa escolha aos contextos de
medição. Isso ocorre pois, quando considera-
se as alternativas automáticas e semiautomáti-
cas, deve ser considerado por consequência o
alto custo de aquisição e instalação, pois tam-
bém, em geral, devem ser utilizadas diversas
unidades para melhor precisão em apenas uma
área. Já os manuais, apesar de serem finan-
ceiramente baratos, exigem deslocamento de
um indivíduo ao local da instalação para con-
ferência da precipitação diariamente. Neste

sentido, pode-se citar problemas importantes
como custos de deslocamento para áreas em
muitas vezes de difícil acesso, possíveis erros
humanos na leitura e maior sensibilidade às in-
tempéries.

O presente estudo avalia a possibilidade de
utilização de uma RNA MLP com o objetivo
de realizar previsões para precipitação diária
de um dos maiores sistemas de captação de
água do Brasil, o Sistema Cantareira. Uti-
lizando como entrada os dados pluviométri-
cos de outros cinco sistemas do estado de São
Paulo, sendo eles, o Alto Tietê, Cotia, Gua-
rapiranga, Rio Grande e Rio Claro, buscou-se
aproveitar a correlação constatada entre os pe-
ríodos de alta e baixa precipitação nestes ambi-
entes paralelos ao Cantareira. A hipótese aqui
avaliada diz respeito à possibilidade de se re-
duzir custos com possíveis coletas de dados,
custos como de manutenção e serviços, além
de, inclusive, em alguns casos, possíveis da-
nos ao meio ambiente. Isso, desde que a mar-
gem de erro observada seja considerada tolerá-
vel pelos interessados no método.

O trabalho ora presente está dividido, a par-
tir desta seção de introdução em mais outras
seis sendo, na segunda, a caracterização do
problema, na terceira, trabalhos relacionados,
na quarta, o referencial teórico, na quinta,a me-
todologia empregada , na sexta, os resultados
obtidos, e, na sétima e última, uma conclusão.

2 Caracterização do problema

O Sistema Cantareira produz metade da água
consumida pelos 19 milhões de habitantes da
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP).
Considerado um dos maiores sistemas produ-
tores de água do mundo, produz 33 mil litros
de água por segundo, possuindo uma área de
aproximadamente 228 mil hectares, e abrange
12 municípios (WHATELY; PILAR, 2007).

Para realizar a coleta de diversos dados pon-
tuais em um determinada área, exige-se gasto
com colaboradores e com manutenção des-
tes operários, bem como de equipamentos que
precisam verificar os níveis de água dos plu-
viômetros antes que a mesma evapore. Tendo
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isso em vista, de acordo com (LIMA, 2008),
os pluviômetros são, em geral, verificados di-
ariamente com a finalidade de evitar erros de
medições em áreas florestadas. Além disso,
cada pluviômetro deve ser instalado em clarei-
ras de tamanho tal que um observador possa
fazer uma visada radial de 45o a partir do plu-
viômetro. Alguns radiologistas sugerem insta-
lar o aparelho em torres acima das copas das
árvores, porém o efeito que o vento pode cau-
sar, poderia atrapalhar ainda mais as medições.

Assim, apesar de ser o método mais co-
mumente empregado, o uso do pluviômetro
se mostra pouco propício à coleta diária, im-
pondo condições de risco aos indivíduos res-
ponsáveis pelo ato de medição em si. Além
disso, há que se levar em conta que a coleta
já é feita em outros sistemas de abastecimento.
Neste sentido, a seguir, será explicada a RNA
MLP e, na sequência, a análise de dados que
indica que as medidas já feitas em dados siste-
mas poderiam servir para estimar a pluviome-
tria em outros, neste caso, no Cantareira.

3 Trabalhos relacionados

(DANTAS, 2017), propuseram estimar a pre-
cipitação na estação chuvosa em Diamantina
(MG), aplicando RNA’s. Utilizou-se a análise
de séries temporais e a melhor rede encontrada
foi a do perfil de função de base radial. A RNA
apresentou um erro médio de 10%. A média de
precipitação no período de aplicação da rede
foi 1.099 mm, enquanto a estimativa média foi
de 1.128 mm.

(KAWASE; COUTINHO; SILVA, 2015),
também por meio de RNA’s, utilizaram a ar-
quitetura MLP para predição pluviométrica no
município de Paty de Alferes - RJ. Foi em-
pregada uma base de dados constituída da sé-
rie histórica dos valores de precipitação total
mensal nos meses do verão, referente à es-
tação Avelar, localizada no município, obtida
junto ao Instituto Nacional de Meteorologia
(INMET), no período de 1993 a 2013, totali-
zando 84 meses de observação. O erro obtido
pela rede foi de 0,0319, que equivale a 3,2% da
precipitação total referente aos últimos 4 (qua-

tros) verões, no período de 2010 a 2013.
(AMORIM, 2014), realizaram um estudo

em 245 estações pluviométricas do Estado de
Alagoas e Pernambuco, das quais foram uti-
lizadas como parâmetro de entrada da RNA,
informações como latitude, longitude, altitude
e precipitação, todos os parâmetros obtidos a
partir de estações próxima à estação base. Fo-
ram empregados 5 procedimentos diferentes
para o preenchimento de falhas de dados plu-
viométricos. No entanto, a aplicação de re-
des neurais mostrou diferença estatística sig-
nificante para apenas um dos métodos concor-
rentes testados.

(SOUSA; SOUSA, 2006), utilizaram uma
RNA do tipo MLP para modelar o processo
chuva-vazão com o objetivo de prever a va-
zão média mensal na seção transversal do rio
Paraíba, a montante de Caraúbas, a partir de
totais mensais precipitados. Uma das arquite-
turas avaliadas foi a de uma RNA que apresen-
tou os melhores resultados de previsão de va-
zão média mensal, mas não previu muito bem
os picos de cheia. Nessa arquitetura a raiz do
erro quadrático foi 0,34; O erro percentual re-
lativo médio foi de 6,85 e o erro médio abso-
luto ficou em 0,33. A RNA foi construída para
dados de entrada (precipitação) e saída (vazão)
que apresentaram sazonalidade e forte relação
não-linear, além de a chuva apresentar alta va-
riabilidade espaço-temporal.

(FERREIRA et al., 2011) desenvolveram
um modelo de previsão de vazão e um mo-
delo de transformação precipitação-vazão para
a bacia do Ribeirão João Leite, em Goiás,
utilizando RNA com múltiplas camadas e
treinamento pelo algoritmo de Levenberg-
Marquardt. Elaborou-se a entrada da RNA a
partir das séries históricas dos dados diários
de precipitação e vazão observadas nos postos
pluviométricos e fluviométricos existentes ao
longo da bacia em um período de seis anos, de
1991 a 1997. O cálculo da precipitação média
diária foi realizado pelo método de Thiessen.
O uso do algoritmo de Levenberg-Marquardt
possibilitou explorar diversas combinações de
parâmetros de configuração para escolha do
melhor modelo, com melhores resultados que
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os modelos conceituais existentes.

4 Referencial teórico

Segundo (BARRETO, 2002), as RNA’s consis-
tem em um modo de abordar a solução de pro-
blemas de maneira tal que o computador possa
imitar um comportamento inteligente, no in-
tuito de se aproximar do que seria o sistema
nervoso humano. Como princípio básico, a
RNA procura construir uma arquitetura cuja
forma é análoga ao modelo de circuitos ce-
rebrais, sendo que os dados de entrada são
multiplicados por pesos quando passam de um
neurônio para o outro. RNA’s são modelos ge-
neralistas capazes de aprender novas tarefas.
Da mesma forma, esses circuitos neurais artifi-
ciais podem se auto-organizar quando apresen-
tados a ambientes diversos, criando represen-
tações internas baseadas em modelos externos.

Uma RNA de uma camada tem a limita-
ção de resolver apenas problemas lineares. As
não-linearidades são incorporadas em mode-
los neurais por intermédio de funções de ati-
vação não-lineares para cada neurônio da rede,
e por uma composição estrutural em camadas
sucessivas (BRAGA, 2011). Às RNAs de múl-
tiplas camadas, compostas por neurônios com
funções de ativação sigmoidal nas camadas in-
termediárias, denominamos Multilayer Perceptron

(MLP’s) .
De acordo com (SHEPHERD, 2012), a ar-

quitetura de uma Rede Neural do tipo MLP
consiste em nós organizados em duas ou mais
camadas internas, sendo que estes nós estão
conectados por valores de pesos entre elas. Se-
gundo (BRAGA, 2011), o treinamento de uma
rede MLP é feito com exemplos (amostras de
calibração dos pesos sinápticos) em que se é
utilizado um algoritmo de retropropagação do
erro (backpropagation) durante o processo de
treinamento.

5 Metodologia

Para o desenvolvimento deste trabalho foi
utilizada a IDE RStudio Desktop na versão
1.0.136 integrada a linguagem de programa-

ção R (TEAM, 2016). Foi utilizada também
a biblioteca RSNNS (R Stuttgart Neural Network Simula-

tor) (BERGMEIR, 2012), que dispõe diversos
tipos de topologias e algoritmos de aprendiza-
gem em RNA’s.

O dataset empregado no desenvolvimento do
estudo continha dados sobre a situação dos
principais mananciais do estado de São Paulo
sendo Cantareira, Alto Tietê, Guarapiranga,
Cotia, Rio Grande e Rio Claro. Para cada um
deles foi possível averiguar a data das medi-
ções do volume armazenado, a pluviometria
do dia e a acumulada no mês, além da média
histórica do mês. Os arquivos de dados foram
extraídos diretamente do portal SABESP (SA-
BESP, 2003) que mantém todas essas informa-
ções em domínio público.

Na Figura 1 é ilustrado o gráfico dos seis
mananciais, sendo considerada a data da me-
dição e a pluviometria acumulada de cada mês
no decorrer de 365 observações realizadas em
cada um dos dias do ano de 2015.

Com o gráfico é possível observar, já vi-
sualmente, a existência de uma relação entre
a pluviometria acumulada de cada mês entre
os seis mananciais. Destaca-se que nos me-
ses de maio e junho houve maior dispersão no
sistema do Rio Claro em comparação com os
demais. Tais relações foram também consta-
tadas com a geração de um correlograma que
foi montado a partir de avaliações feitas com
teste de Pearson, que para (LIMA et al., 2017),
é capaz de avaliar o grau em que dois fenô-
menos quantificáveis distintos estão associa-
dos linearmente entre si. O mesmo é mos-
trado na Figura 2. Neste gráfico, um círculo
preenchido totalmente de azul indica correla-
ção total (no caso, 1), um círculo preenchido
completamente de vermelho indica correlação
inversa (no caso, -1). Todos os sistemas apre-
sentaram altas taxas de correlação direta.

Na Figura 3, a fim de se analisar a disper-
são dos dados, é mostrado o diagrama de caixa
(boxplot) dos seis mananciais no mesmo ano de
2015.

É possível constatar, através do diagrama
de caixa representado, a presença de alguns
outliers - valores atípicos que apresentam
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Figura 1: Gráfico dos mananciais.

Figura 2: Correlograma dos mananciais.

um grande afastamento dos demais dados da
amostra - no sistema do Alto Tietê e no sis-
tema da Cantareira. Uma preocupação durante
a fase de metodologia foi tratar este tipo de
observação visto que, na fase de treinamento
de uma RNA, por exemplo, os mesmos pode-
riam comprometer a capacidade de generaliza-
ção do modelo.

Para tratamento de outliers foi aplicado um
método para ajuste onde buscou-se eliminar

Figura 3: Diagrama de caixa dos mananciais.

valores presentes no primeiro e quarto quartil
da distribuição de dados, mantendo-se assim,
apenas as medidas que estavam entre os pon-
tos que denotavam 1/4 e 3/4 da amostra total.

Nas Figuras 4 e 5 podem ser vistos dois dia-
gramas de caixa do sistema Alto Tietê e do sis-
tema Cantareira, respectivamente, sendo que
no primeiro não há tratamento de outliers en-
quanto que no segundo, sim.

Após a análise e tratamento de dados,
procedeu-se às atividades de treinamento da
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Figura 4: Diagrama de caixa do sistema do
Alto Tietê, com e sem outliers.

Figura 5: Diagrama de caixa do sistema da
Cantareira, com e sem outliers.

RNA MLP utilizando os dados da pluviome-
tria, acumulada mês a mês, durante todo o
ano de 2015, nos sistemas mananciais Alto Ti-
etê, Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio
Claro. Os dados de entrada destes cinco sis-
temas foram vinculados a saída esperada da
RNA como sendo a pluviometria acumulada
no mês no Sistema Cantareira. Em outras pa-
lavras, treinou-se a RNA para prever a plu-
viometria em um sistema utilizando-se dados
de outros. Essa decisão se deu principalmente
pois, dado que os sistemas coexistem em uma
mesma região, espera-se que as condições de
clima, relevo e outras características de am-

biente compartilhadas, gerem influência seme-
lhante em todos.

Para o treinamento fez-se necessária a defi-
nição de algumas constantes comuns aos sis-
temas de aprendizado supervisionado como
as RNA’s, por exemplo, o máximo de épo-
cas, a taxa de aprendizagem e o número de
neurônios nas camadas. Quanto ao primeiro,
estabeleceu-se um valor para que o algoritmo
pudesse parar suas iterações quando demons-
trasse convergência. No segundo, definiu-se
um valor que promovesse uma queda suave
e constante do erro ao longo das épocas. E,
por último, em relação à quantidade de neurô-
nios da camada escondida, buscou-se avaliar
um número que garantisse a complexidade ne-
cessária do modelo levando-se em conta o tipo
de problema.

Após diversos experimentos empíricos, com
uso de validação cruzada, foram atribuídos ao
máximo de épocas o valor de 50000, 0.005
para a taxa de aprendizagem e 20 como quan-
tidade de neurônios da camada escondida. A
Figura 6 é uma representação da arquitetura da
RNA gerada.

Figura 6: Arquitetura da RNA.

A Figura 6 ilustra o gráfico de evolução de-
crescente do erro da RNA MLP, época após
época, na fase de treinamento.

Com o modelo treinado, o próximo passo foi
estimar a pluviometria futura acumulada por
mês. Para tanto, com treinamento feito em
2015, utilizou-se como período para aplicação
do método, todo o ano de 2016 e os cinco pri-
meiros meses de 2017. É importante ressaltar
que a rede em questão foi treinada em um ano
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Figura 7: Erro da MLP.

(2015) e, após isso, utilizada para previsão em
período completamente desconhecido (1-2016
a 5-2017). A RNA, como aplicada, permitiu
entrar com as medições de cinco sistemas di-
ferentes do Cantareira e, a partir disso, obter a
estimativa no Cantareira.

Os resultados obtidos com a aplicação da
mesma são discutidos na próxima seção deste
trabalho.

6 Resultados e Discussões

A Figura 8 ilustra o gráfico comparativo entre
os valores estimados pela RNA e os valores re-
ais da pluviometria acumulada do mês no de-
correr dos 365 dias do ano de 2016. Percebe-
se, com este gráfico, uma considerável proxi-
midade entre os valores estimados e os valores
reais.

A Figura 9 ilustra o gráfico comparativo en-
tre os valores estimados pela RNA e os valo-
res reais da pluviometria acumulada do mês,
no decorrer dos cinco primeiros meses do ano
de 2017. Como em 2016, nota-se, mais uma
vez, uma proximidade entre os valores estima-
dos e os valores reais. No entanto, neste caso,
percebe-se que, em relação a 2016, a RNA já
começa a dar evidências de perda de preci-
são gerando valores em magnitudes superiores
ao esperado. Este fato pode sugerir que um
retreinamento, feito em 2016, para previsão

em 2017, poderia ser benéfico. Outro apon-
tamento importante a se fazer é que as infor-
mações retrospectivas, neste caso, se mostra-
ram insuficientes para obtenção de precisão,
portanto, modelos compostos de mais variá-
veis climáticas devem ser considerados futu-
ramente para melhoria deste experimento.

Com o intuito de verificar a taxa de acerto
da rede, foi calculado o erro quadrático médio
(EQM) das previsões da rede contra os valores
reais. O valor encontrado foi de 16.06 mm2 na
previsão no ano de 2016 e de 22.66 mm2 em
2017. A tabela 1 sumariza essas informações.

Outra medida utilizada para comprovar a
eficiência da RNA, foi a correlação entre os va-
lores reais e estimados que, via teste de Pear-
son, indicou taxas de 0.96 e 0.94 para as previ-
sões de 2016 e 2017 respectivamente. Valores
de correlação que podem ser considerados al-
tos.

Para avaliação da direção dos movimentos
utilizou-se a métrica Percentage of Change
in Direction (POCID) como aplicada por
(PAIVA, 2014). O POCID é frequentemente
utilizado em preditores de mercado acionário
para evidenciar momentos em que as previsões
feitas seguem o mesmo sentido (alta ou baixa)
que as séries reais. Os resultados no caso deste
estudo mostraram a capacidade da RNA em
gerar movimentos que seguem a mesma di-
reção que as feitas pela série real. Em 2016
obteve-se um valor de 54% e em 2017 um va-
lor de 65%.

Tabela 1: Resultados da aplicação da RNA
para previsão em 2016 e 2017.

2016 2017
EQM 16 mm2 22.66 mm2

Correlação 96% 94%
POCID 54% 65%

7 Considerações Finais

Neste artigo foi apresentada uma estratégia
para estimação da pluviometria acumulada
mensalmente do sistema Cantareira, por meio
do treinamento de uma RNA MLP nos dados
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Figura 8: Pluviometria acumulada ao mês durante o ano de 2016.

Figura 9: Pluviometria acumulada ao mês du-
rante os primeiros meses do ano de 2017.

de outros cinco sistemas com medições já re-
alizadas no estado de São Paulo: Alto Tietê,
Guarapiranga, Cotia, Rio Grande e Rio Claro.

A justificativa principal do estudo é possibi-
litar a redução de custos no monitoramento de
bacias, não sendo necessário adquirir pluviô-
metros, e facilitar o trabalho dos técnicos em
meteorologia na realização das medições da
pluviometria do sistema Cantareira, uma van-

tagem direta da abordagem é que técnicos não
precisam se locomover até onde estão instala-
dos os pluviômetros. Pode-se concluir que a
RNA, como aplicada, mostrou-se um método
válido e a ser considerado, especialmente se
os erros obtidos forem considerados toleráveis
por ambientalistas e instituições responsáveis
por água e saneamento.

Os resultados mostraram boa correlação en-
tre os dados estimados e os dados reais da plu-
viometria acumulada por mês do sistema Can-
tareira levando-se em conta o sistema de pre-
visão como proposto. Portanto, é viável o em-
prego da técnica para estimar dados futuros,
posto essa como alternativa a ser considerada
frente às medições pluviométricas convencio-
nais.

É possível concluir também a eficiência da
utilização de Redes Neurais Artificiais do tipo
Perceptron Multi-camadas neste contexto de
aplicação, garantindo a este tipo de técnica
mais uma evidência de sua aplicabilidade que,
conforme pode-se ver na literatura atual, já é
bem ampla e adotada.

Por fim, a que se considerar que, pela espe-
cificidade da pesquisa, especialmente no que
trata-se da regionalidade geográfica da aplica-
ção, não foram encontrados na literatura ou-
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tros estudos que se propuseram a desenvolver
até então sistemas semelhantes. No que, para
trabalhos científicos, faz-se esperar compara-
tivos, sugere-se ao leitor tomar como base os
artigos expostos na seção de trabalhos relacio-
nados.
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