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RESUMO – Este trabalho apresenta um estudo comparativo entre os resultados dos modelos 
de previsão de séries temporais k-Nearest Neighbor – Time Series Prediction (kNN-TSP) e outro 
baseado na Série de Fourier, utilizando-se como base um histórico de consumo horário de água de 
um setor do sistema de abastecimento de água da cidade de São Carlos, SP. Estudaram-se diversas 
configurações para ambos os modelos de previsão, e finalmente realizou-se uma comparação entre 
as melhores configurações identificadas. Os modelos de previsão utilizados produziram bons 
resultados, com erros da ordem de 7%. 

ABSTRACT – This paper presents a comparison between the results of the time series 
prediction models k-Nearest Neighbor – Time Series Prediction (kNN-TSP) and the model based on 
the Fourier Series, using as data the historical demands of hourly water consumption extracted from 
a sector of the water supply system from the city of São Carlos, SP. Several configurations of the 
prediction models were studied, and then a comparison between the best configurations for each 
model was made. The predictions models produced good results, with errors of about 7%. 
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1. Introdução 

As decisões relativas ao projeto e à operação de sistemas de abastecimento de água exigem 

que as demandas relativas a tais sistemas sejam previstas. Essa previsão pode ser basicamente de 

dois tipos: de longo e curto prazo. A previsão de longo prazo, segundo Silva e Rocha (1999), tem a 

finalidade de gerenciar a capacidade dos reservatórios e dos sistemas de distribuição, além de 

auxiliar no planejamento de investimentos dos referidos sistemas. Já a previsão de curto prazo deve 

fornecer respostas rápidas dos sistemas produtores e de distribuição a picos prolongados e 

flutuações acentuadas de demanda. A previsão de curto prazo realizada para as próximas horas ou 

mesmo dias auxilia nas decisões referentes às manobras operacionais necessárias para atendimento 

das demandas hídricas.  

Historicamente, técnicas de modelagem tais como análise de regressão, de séries temporais, 

ou a combinação de ambas tem sido utilizada por gerenciadores de sistemas hídricos. Muitos 

trabalhos têm sido reportados na literatura sobre modelos de previsão de demanda no curto prazo 

usando tais ferramentas. 

Graeser (1958) apontou que demandas diárias máximas em Dallas, Texas, eram 

significativamente afetadas pelo número de dias anteriores com temperatura máxima do ar acima de 

37,8 ºC e o número de semanas desde a ocorrência de uma semana com uma polegada de chuva. 

Howe e Linaweaver (1967) desenvolveram equações para a demanda hídrica diária de 

aspersão usando evapotranspiração potencial, área irrigável, custo da água e valor das moradias 

como variáveis independentes de um modelo de regressão linear múltipla.  

Weeks e McMahon (1973) descobriram na Austrália que a evaporação semanal da cuba e 

temperaturas médias máximas diárias eram as variáveis mais significativas que a chuva em um 

modelo de regressão linear múltipla de descrição de demandas hídricas semanais. 

Outros exemplos de modelos de previsão de demanda hídrica no curto prazo usando análise 

de regressão incluem Oh e Yamauchi (1974), Hughes (1980), Anderson et al. (1980), Steiner e 

Smith (1983), e Maidment e Parzen (1984a). 

Maidment et al. (1985) desenvolveram um modelo de séries temporais para o uso municipal 

diário da água como uma função da chuva e da temperatura do ar. Aplicado aos dados de Austin, 

Texas, para o período de 1975 a 1981, o modelo não considera os efeitos do dia da semana, que 

geralmente são decisivos sobre a demanda hídrica diária, de maneira a representar um processo 

médio constante. Smith (1988) propôs um modelo auto-regressivo de séries temporais de demanda 

hídrica municipal que considerou esses dois fatores. Outros exemplos de modelos de previsão de 

demanda hídrica de curto prazo usando análise de séries temporais incluem: Valdes e Sastri (1989), 

Miaou (1990), e Jowitt and Xu (1992). 
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A grande inovação na área de estudos de previsão em tempo real5 é a consideração dos dados 

de consumo como uma seqüência dinâmica de valores com parâmetros constantemente atualizados 

no tempo. Assim, dentre os modelos de previsão de demanda apresentados na literatura, destacam-

se, dentre outros, aqueles apresentados por Perry (1981) e Zahed (1990).  

Perry (1981) decompõe a série de consumos em uma série de harmônicos e uma série de 

vazões residuais, que são ajustadas por um modelo do tipo ARMA. Tanto os coeficientes dos 

harmônicos, como os coeficientes do modelo ARMA são obtidos a partir da uma série histórica e 

utilizados para a previsão. A atualização dos parâmetros do modelo é efetuada dinamicamente.  

Zahed (1990) desenvolveu e aplicou dois modelos de previsão de demanda na operação 

horária de parte do Sistema Adutor Metropolitano de São Paulo baseados no modelo de Perry 

(1981). Um deles baseado na série de Taylor e outro em série de Fourier. Ele tomou como 

premissas importantes à eliminação do efeito dos dias da semana, considerando 24 horas móveis, e 

os erros medidos em termos dos desvios de volumes acumulados, comparados aos volumes dos 

reservatórios e associação simples com dados históricos recentes para evitar utilizar modelos 

auxiliares. Partindo da premissa de alimentação do modelo de previsão feita com dados históricos 

recentes, desenvolveu a metodologia de previsão de demanda em tempo real. 

Recentemente, a técnica das redes neurais artificiais (RNAs) vem sendo proposta como uma 

ferramenta eficiente para modelagem e previsão da demanda de água. Crommelynck et al. (1992) 

usou RNAs de múltiplas camadas e a técnica da Backpropagation, provavelmente pela primeira vez, 

para modelar previsão de demanda hídrica horária e diária de algumas comunidades de Paris, 

França. Eles compararam os resultados obtidos via RNAs com aqueles obtidos por alguns modelos 

estatísticos, mostrando que as RNAs apresentavam desempenho pelo menos comparáveis com os 

dos modelos estatísticos.  

Leon et al. (2000) desenvolveram um modelo híbrido chamado EXPLORE para gerenciar o 

sistema de abastecimento de água da cidade de Sevilha, Espanha. O sistema EXPLORE foi 

desenvolvido de forma a fornecer um conjunto de operações diárias ou semanais com o objetivo de 

atender às demandas hídricas e reduzir os custos com energia elétrica. Durante os estudos, 

concluíram que o desempenho de um sistema para gerenciamento de recursos hídricos (tal como 
                                                 

5 “O problema de operação de reservatório em tempo real envolve a operação de um sistema 

de reservatórios tomando decisões sobre liberações hídricas à medida que informações se 

tornam disponíveis, com intervalos de tempo relativamente curtos que podem variar de alguns 

minutos a horas.” 

Larry W. Mays e Yeou-Koung Tung, Hydrosystems Engineering & Management, McGraw-

Hill, Inc., 1992, pag. 495  

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos        4 

EXPLORE) poderia ser melhorado usando técnicas de estimativa de demanda hídrica como análise 

de regressão, análise de séries temporais e redes neurais artificiais, pois a previsão utilizada por 

Leon et al. (2000) consistia apenas em repetir o consumo da mesma hora da semana anterior. Tal 

modelo de previsão apresentou erros relativos entre 0 e 5% para 69% dos valores previstos. 

Muitos tipos de dados são necessários para modelar as estimativas de demanda hídrica. Eles 

podem ser agrupados em duas classes: variáveis socioeconômicas e variáveis climáticas. Variáveis 

socioeconômicas tais como população, renda, custo da água e características das moradias são 

responsáveis por efeitos de longo prazo sobre as demandas, enquanto variáveis climáticas tais como 

chuvas e temperatura máxima do ar são responsáveis pelas variações sazonais de curto prazo sobre 

as demandas hídricas (Miaou, 1990). 

Jain et al.(2001) apresentaram estudos acerca de modelos de previsão de demanda hídrica no 

curto prazo usando variáveis climáticas tais como chuva e máxima temperatura do ar em adição às 

demandas passadas. O estudo utilizou dados de demanda hídrica semanal do Instituto Indiano de 

Tecnologia, Campus de Kanpur, Índia, de chuva semanal total e das temperaturas do ar máximas 

médias da cidade de Kanpur. Seis modelos diferentes de RNAs, cinco modelos de regressão e dois 

de séries temporais foram desenvolvidos e comparados. Os autores mostraram que as RNAs 

apresentaram desempenho superior aos demais modelos desenvolvidos, para os quais a demanda 

mostrou-se melhor correlacionada com a ocorrência da chuva em si do que com a sua quantidade. A 

melhor RNA ajustada apresentou um erro médio absoluto (MAPE) de 2,4% na previsão.  

Observa-se que dentre os modelos de previsão de demanda em tempo real, mostram-se 

especialmente úteis aqueles que atualizam os seus parâmetros constantemente, de maneira a 

considerar dados relativos às estações do ano, dias da semana, horas do dia, além de variação de 

natureza climática e socioeconômica. 

No Brasil, alguns estudos vêm apontando as RNAs como ferramentas promissoras na 

previsão de demandas de sistemas de abastecimento (Silva e Barbosa, 2001, 2002a, 2002b). Sjobom 

e Oliveira (2005) utilizaram RNA de múltiplas camadas para realizar a previsão do nível de 

reservatórios. Trautwein (2004) utilizou modelos de previsão de consumo de água baseado em 

ajuste exponencial e RNA, e Falkenberg (2005) utilizou modelos baseados em regressão linear 

múltipla, modelos auto-regressivos e RNAs. Ambos os autores concluíram que não há um modelo 

que possa ser aplicado indistintamente a qualquer série de consumo de água, pois ao aplicarem 

diferentes modelos a diferentes séries de consumo, observaram que para cada caso específico um 

determinado modelo mostrava-se mais adequado. 

Recentemente, Ferrero (2009) propôs a adaptação e o emprego do algoritmo dos vizinhos 

mais próximos para realizar a previsão de séries temporais de variáveis ambientais limnológicas. 
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O presente trabalho realiza uma análise comparativa de resultados obtidos através da 

aplicação de duas ferramentas: modelo baseado na série de Fourier, proposto por Zahed (1990), e o 

algoritmo dos vizinhos mais próximos, denominado kNN-TSP.  

No Item 2 são apresentados conceitos básicos dos dois modelos de previsão, bem como as 

formulações e características dos modelos. No Item 3, constam o estudo de caso utilizado, os 

resultados obtidos e a comparação entre os mesmos. Finalmente, no Item 4 são tecidas conclusões e 

considerações sobre os modelos de previsão aplicados. 

 

2. Modelos de previsão 

2.1. Modelo baseado na Série de Fourier 

O modelo proposto por Zahed (1990) é baseado na série de Fourier e prevê coeficientes 

harmônicos atualizados na base diária, com ciclos de 7 dias. A idéia básica do modelo consiste em 

ajustar uma equação harmônica a uma série de dados observados e extrapolar essa série para o 

futuro, como um previsor. O modelo proposto consiste basicamente em adaptar uma série de 

Fourier, de forma que a função de consumo possa ser expressa por: 

( ) ∑
=
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Sendo ak e bk coeficientes determinados pelo método dos mínimos quadrados, a0 o valor 

médio da função no intervalo utilizado, NH é o número de harmônicos da série e t a variável tempo. 

A dinâmica do modelo, em que novas observações são incorporadas constantemente, reside 

na determinação dos coeficientes ak e bk, que, uma vez alterados, modificam a equação de previsão.  

O ajuste da equação periódica de consumo a uma série de Fourier pode ser expresso da 

seguinte forma: 
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Em que: 2N é o período em horas coincidente com o intervalo 0 a 2π; j é o número da ordem 

do dado na série; xj = (π/N)j. 

O método dos mínimos quadrados foi utilizado para a obtenção dos coeficientes (Humes et al, 

1984): 
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Em que f(xj) é o j-ésimo valor de consumo observado. 

Assim, admitindo, por exemplo, o ciclo semanal e a discretização dos consumos na forma 

horária tem-se, 2N = 24 horas x 7 dias = 168 horas. Para cada grau k de harmônico, serão 

necessários dois somatórios para definir os coeficientes ak e bk. A idéia básica da aplicação desse 

modelo consiste em ajustar uma série de Fourier a uma seqüência de 7 dias de consumos 

observados e extrapolar essa série 24 horas à frente (um dia “móvel” de previsão). 

O modelo proposto por Zahed (1990) incorpora à previsão os dados de consumo mais 

recentes por meio da aplicação de um fator α, que é a relação média entre os valores reais e os 

valores obtidos pelos harmônicos para as últimas horas (NB) do conjunto de 168 valores. 

A seguir são apresentados dois fatores de correção (α1 e α2) aqui propostos como alternativas 

ao fator α sugerido por Zahed (1990). 

 
2.1.1. Cálculo do fator de correção de consumo (α1) 

Definição de TNSEM,..., T2, T1, T0 

TNSEM,..., T2, T1, T0, representam períodos de 7 dias que antecedem à previsão (Figura 1), 

sendo que os períodos adjacentes entre si são defasados de 1 semana. No cálculo de α1 são 

utilizadas apenas NB horas (número de horas base) de cada período, sendo NSEM o “número de 

semanas”. O subperíodo NB de T0 corresponde às últimas NB horas antes do início da previsão. No 

período T1, o subperíodo NB refere-se às últimas NB horas de uma semana anterior ao início da 

previsão. Assim, nos períodos T2,..., TNSEM, os subperíodos são as últimas NB horas, do mesmo dia 

da semana de respectivamente 2,..., N semanas (NSEM) anteriores à previsão. Cada um desses 

subperíodos é representado, portanto, por NB registros de consumo horário observado, 

exemplificados pelas Equações (7). 
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Figura 1 – Diagrama explicativo 

 Basicamente, o fator α1 é a razão média entre os valores de consumo do subperíodo de T0, e 

os consumos observados da mesma hora e mesmo dia da semana das semanas anteriores, que são os 

valores de consumo dos subperíodos de T1, T2,..., TNSEM, respectivamente, conforme indicações do 

fluxograma da Figura 2. Observa-se que neste texto os índices o e p denotam respectivamente 

valores de consumo observados e previstos. 

Ajuste da Série de Fourier
base: últimos 7 dias

Previsão para o horizonte de 24
horas à frente

base: série de Fourier ajustada
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Figura 2 – Fluxograma de cálculo do algoritmo de previsão de demanda com α1 
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2.1.2. Cálculo do fator de correção de consumo α2 

O fator de correção de consumo α2 corresponde à razão média entre os consumos observados 

e previstos. O cálculo efetuado é similar ao de α1, na forma da Equação (8): 

∑ ∑
= =⋅

=
NSEM

m

hm
NB

h htp

to

NBNSEM 0

,

1 ,0
2

1
α         (8) 

Os valores de consumo tp0,h referem-se aos consumos já previstos para as NB horas 

imediatamente anteriores à hora atual. Já to0,h, são os valores de consumos observados do 

subperíodo de T0. Analogamente, to1,h,..., toNSEM,h são os respectivos valores de consumo 

observados dos subperíodos de T1,..., TNSEM, sendo que os subperíodos são as últimas NB horas de 

cada período. 

O fator α2 é aplicado conforme a equação (9): 

( ) ( ) 2α⋅= iFourieriYPREV
          (9) 

2.2. Modelo kNN–TSP 

O algoritmo kNN para classificação proposto por Aha et al. (1991) consiste em predizer a 

classe, ou rótulo, de um novo exemplo com base em exemplos similares já rotulados. A sua 

adaptação ao problema de previsão local de comportamentos não-lineares de dados temporais, 

denominada k-Nearest Neighbor Time Series Prediction – kNN-TSP, apresenta como vantagem a 

simplicidade. 

Para prever valores futuros de uma série temporal é necessário adaptar o algoritmo kNN 

convencional, que prevê valores discretos, para a previsão de valores contínuos. Ainda, essa 

adaptação deve considerar que os dados provêm de séries temporais, representadas por 

X = (x1, x2,..., xn) de tamanho n, em que cada elemento xt da série indica o valor amostrado no 

tempo t. A idéia do algoritmo kNN-TSP consiste basicamente em, considerando os últimos w 

registros ocorridos, os quais constituem a seqüência de referência, encontrar as seqüências de 

tamanho w do passado que apresentaram comportamentos similares. Posteriormente, essas 

seqüências são utilizadas para calcular o valor futuro x̂ n+1, que é uma aproximação do verdadeiro, 

mas desconhecido, valor xn+1 da série temporal. Os parâmetros do kNN-TSP, ilustrados na Figura 3, 

são: 

(a) tamanho w da janela para extrair as seqüências: corresponde ao tamanho das 

subseqüências extraídas da série temporal; 

(b) conjunto de exemplos de treinamento: subseqüências da série temporal que serão 

utilizados para constituir o conjunto de treinamento; 

(c) medida de similaridade: utilizado para quantificar a similaridade entre exemplos segundo 

um determinado critério (vide Item 2.2.2); 
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(d) cardinalidade do conjunto de vizinhos mais próximos: define o número de séries mais 

próximas que serão consideradas na previsão; 

(e) função de previsão: determina como serão utilizados os valores das subseqüências mas 

próximas para estimar o valor futuro. 

 

Figura 3 – Parâmetros do algoritmo kNN-TSP 

Assim, para a execução do kNN-TSP devem ser levadas em consideração as seguintes três 

fases: (1) preparação do conjunto de exemplos de treinamento, (2) obtenção dos vizinhos mais 

próximos e (3) cálculo do valor futuro da seqüência de referência, as quais são descritas a seguir. 

2.2.1. Fase 1 - Preparação do conjunto de exemplos de treinamento 

Para construir o conjunto de exemplos de treinamento é utilizada uma janela de tamanho w, de 

modo a extrair, da série, seqüencias de tamanho fixo, que representem parte do comportamento 

dessa série. Seja a série temporal X=(x1,x2,...,xn) de tamanho n. Considere que o par ordenado       

(xn ,xn+1) define o exemplo de referência, em que xn corresponde à seqüência, i.e., aos últimos w 

valores de X, (xn−(w−1),xn−(w−2),...,xn), e x̂ n+1 ao valor futuro da seqüência de referência, i.e., ao valor 

a ser previsto. Utilizando essa notação, cada elemento do conjunto de exemplos de treinamento 

S={Sw, Sw+1, Sw+2,..., Sn−1} é definido pelo conjunto de Equações (10) que cada elemento de Si ∈  S é 

um par ordenado (xi, xi+1), sendo a primeira componente corresponde a i-ésima seqüência de 

treinamento, dada por (xi−(w−1),xi−(w−2),...,xi), e a segunda refere-se ao valor futuro da seqüência de 

treinamento (classe). 
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S w= (x w, x w+1) = ((x1, x2,..., x w), x w+1) 

S w+1 = (x w+1, x w+2) = ((x2, x3,..., x w+1), x w+2) 

M  

S w+i = (x w+i, x w+i+1) = ((xi+1, xi+2,...,x w+i),x w+i+1) 

M                      (10) 

S w+j = (x w+j, x w+j+1) = ((xj+1, xj+2,..., x w+j), x w+j+1) 

M  

S n-1 = (x n-1, xn) = ((xn-w, xn-(w-1),...,xn-1),x n) 

2.2.2. Fase 2 – Obtenção dos vizinhos mais próximos 

Uma vez definido o conjunto de exemplos de treinamento S do algoritmo, é iniciada a fase de 

obtenção dos vizinhos mais próximos. Considerando o par (xn, xn+1), que contém a seqüência de 

referência, são procurados em S os exemplos das seqüencias de treinamento que apresentem 

comportamento semelhante à essa seqüência. O objetivo dessa fase é selecionar os vizinhos 

próximos a serem utilizados para calcular xn+1. Para isso, devem ser levados em consideração a 

cardinalidade dos conjuntos vizinhos mais próximos e o critério de seleção de vizinhos próximos. 

Pode ser definido o número k de exemplos de treinamento mais próximos a serem 

considerados para estimar o valor futuro. O valor de k pode ser definido a priori, ou podem ser 

avaliados diversos valores desse parâmetro para encontrar o que apresenta o melhor desempenho 

para a tarefa de previsão. Outra abordagem consiste em definir um limiar de similaridade l, tal que, 

todos os exemplos das seqüências de treinamento com valor de similaridade maior que l sejam 

considerados para compor o conjunto de vizinhos mais próximos.  

É importante também a definição de critérios que permitam selecionar vizinhos próximos que 

resultem em boas previsões. A seguir são descritos dois critérios de seleção. 

- Seleção pela medida de similaridade: os exemplos de treinamento das seqüências de maior 

similaridade são considerados para constituir o conjunto de vizinhos próximos. Diversas medidas 

têm sido propostas na literatura e a combinação de várias dessas medidas constitui uma área de 

interesse (Fabris et al. 2008). No entanto, de acordo com trabalho relacionado (Keogh and Kasetty 

2002), a distância Euclidiana é a mais freqüentemente utilizada, devido ao fato de ser uma medida 

intuitiva e de baixo custo computacional. Por isso, utiliza-se neste trabalho essa medida para 

determinar a distância entre dois pontos no espaço ℜ w, no qual w corresponde ao tamanho das 

seqüências. 

- Seleção pela similaridade e a distância temporal: os exemplos de treinamento referentes às 

seqüências de treinamento de maior similaridade e menor distância temporal são considerados para 

constituir o conjunto de vizinhos próximos. Para isso, utiliza-se um método muito simples para 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos        11 

realizar esse tipo de seleção. O método considera uma reta L definida inicialmente pelo par de 

pontos ((t0,0),(tn,0)). As coordenadas y desses pontos, inicialmente 0, representam o limiar de 

distância entre as seqüências. Caso o número de pontos que pertencem a L forem iguais a k, eles 

identificam as k seqüências mais próximas. Se for maior que k, então esses pontos são organizados 

em ordem decrescente de tempo e os k primeiros são selecionados, caso contrário, o ângulo da reta 

L, inicialmente zero, é incrementado por uma constante βg, definida pelo usuário, e o número de 

pontos, tanto abaixo de L quanto os que pertencem a L, são calculados. Se esse for igual ou maior 

que k, as k seqüências mais próximas são identificadas da mesma maneira que no inicio do 

processo. Caso contrário, na próxima iteração o ângulo β̂  é novamente incrementado pela 

constante βg e repetido até encontrar os k vizinhos mais próximos. 

 

Figura 4 – Exemplo do critério de seleção dos k = 3 vizinhos mais próximos por similaridade e 

distância temporal 

Independentemente da abordagem utilizada para selecionar os vizinhos mais próximos da 

ultima seqüência registrada, o resultado da execução da segunda fase do algoritmo kNN-TSP 

consiste no subconjunto S’ ={S’1,S’2,...,S’k} ⊂  S, tal que |S| = k e a serie S’i é um par ordenado   

(si,w, si,w+1) que corresponde ao exemplo de treinamento que contém a i-ésima seqüência mais 

próxima à seqüência de referência xn. Por exemplo, considere o conjunto de exemplos de 

treinamento definido no Item 2.2.1 utilizada para estimar o valor xn+1, para o qual foram 

encontrados os seguintes três vizinhos mais próximos {Sw+1, Si, Sj}, então S’ = {S’1, S’2, S’3} verifica 

o conjunto da Equação (11). 

S’1 = ((s’1,1, s’1,2 ..., s’1, w),s’1,w+1) = Sw+1 = ((x2, x3,...,xw+1),xw+2 

S’2 = ((s’2,1, s’2,2 ..., s’2, w),s’2,w+1) = Sw+i = ((xi+1, xi+2,...,xw+i),xw+i+1)             (11) 

S’3 = ((s’3,1, s’3,2 ..., s’3, w),s’3,w+1) = Sw+j = ((xj+1, xj+2,...,xw+j),xw+j+1) 

 
Tempo (anos) 

S
ér

ie
 d

e 
L

o
re

n
z 

1º 

  0              20           40          60                     80    100 

  0
 

10
   

   
20

   
   

 3
0 

   
   

40
   

   
50

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos        12 

2.2.3. Fase 3 – Cálculo do valor futuro da seqüência de referência 

Nesta fase, a função de previsão f(S’) é responsável pela estimativa do valor futuro da 

seqüência de referência, que é desconhecido. As funções de previsão comumente utilizadas 

aproximam esse valor pela média local ou pela média ponderada dos valores da classe, dados por 

s’i,w+1de cada seqüência Si’ ∈  S’ (Karunasinghe and Liong, 2006). Diversos critérios têm sido 

propostos na literatura para definir os pesos dos s’i,w+1, os quais podem ser combinados linearmente 

ou utilizando, por exemplo, uma função exponencial (Solomatine et al., 2006). A função de 

previsão Média de Valores – MV – fMV, que utiliza a media local para calcular x̂ n+1 é definida pela 

Equação (12). 

1
1

'
1,

ˆ)'( +
=

+

==
∑

n

k

i

wi

MV x
k

S

Sf                            

(12) 

Neste trabalho, propõe-se a função de previsão denominada Média de Valores Relativos – 

MVR – como o valor de xn acrescido da média local da diferença dos valores da classe s’i,w+1, e o 

valor de cada exemplo. A função é definida pela Equação (13). 
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Uma das vantagens da função fMVR em relação à função fMV é que ela permite prever valores 

futuros a partir de padrões encontrados em diferentes níveis de tendência. 

2.2.4. Descrição do Algoritmo 

O Algoritmo kNN-TSP descreve o pseudocódigo do algoritmo kNN-TSP, onde: 

- X = (x1, x2,..., xn) é a série temporal que gera o conjunto de exemplos de treinamento e a 

seqüência de referência; 

- w é o tamanho da janela para extrair as seqüências; 

- S é o conjunto de exemplos de treinamento; 

 - xn é a seqüência de referência; 

 - Ms é a medida de similaridade; 

 - Ck é o critério de seleção dos vizinhos mais próximos; 

 - k é o número de vizinhos mais próximos; 

 - S' é o subconjunto de exemplos de treinamento referentes às seqüências mais próximas a 

xn; e 

 - f é a função de previsão e x̂ n+1 é o valor futuro a ser calculado do exemplo de referência. 
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A complexidade da função de preparação do conjunto de exemplos de treinamento, 

exemplos_de_treinamento(X,w), é da ordem de O(n). Em relação à função vizinhos_próximos(S, xn, 

Ms, Ck, k), a qual é responsável por encontrar os k vizinhos mais próximos da seqüência de 

referência xn, a complexidade depende da medida de similaridade utilizada. Usando a distância 

Euclidiana, a complexidade dessa função é O(n x w). A função de previsão, f(S'), apresenta 

complexidade O(k). Desse modo, a complexidade do algoritmo kNN-TSP é da ordem de O(n x w). 

 

Algoritmo kNN-TSP 

Input: X, w, Ms, Ck, k, f 

Output: x̂ n+1 

// Construir o conjunto S a partir da série X e w 

- S ← exemplos_de_treinamento(X, w); 

// Obtenção dos k exemplos de treinamento referentes às seqüências mais próximas a xn 

contidos em S, considerando Ms  e Ck  

- S' ← vizinhos_próximos(S, xn,Ms,Ck,k); 

// Cálculo do valor futuro do exemplo de referência, utilizando f(S') 

- x̂ n+1 ← f(S'); 

Retorna x̂ n+1. 

 

3. Estudo de caso 

Com o objetivo de testar os modelos de previsão de consumo de água para abastecimento, 

utilizaram-se séries de consumo fornecidas pelo SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) de 

São Carlos, SP, provenientes de um medidor de vazão localizado na saída do reservatório, 

responsável pelo abastecimento de um setor de rede da cidade denominado Parque Fehr. 

Foram utilizados os dados de consumo de dois períodos do ano de 2005, parcialmente 

ilustrados na Figura 5: 19 de janeiro a 22 de março, compreendido entre os pontos 1197 e 2674 

(1478 amostragens – 1ª Série), e 1º de maio a 26 de agosto, compreendido entre os pontos 3652 e 

6245 (2594 amostragens – 2ª Série). Não foram utilizados todos os dados de consumo de 2005 

devido às falhas de registro. Realizou-se tratamento dos valores com desvios superiores ao dobro do 

desvio padrão das observações, ou seja, ocorrências com freqüência inferior a 5%, considerando a 

distribuição normal dos dados. 
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Figura 5 – Dados referentes aos últimos 700 pontos (consumos médios horários) da 1ª e 2ª 

Série 

3.1. Avaliação experimental 

Os modelos de previsão foram avaliados através da medida de erro MAPE (Mean Absolute 

Percentual Error) dada pela Equação (14). 

( ) ( )
( )∑

=

−
=

N

j j

jprevj

xf

xyxf

N
MAPE

1

1
                           (14) 

3.1.1. Avaliação experimental do modelo baseado na série de Fourier 

Com o objetivo de se verificar a melhor configuração do modelo, realizaram-se previsões com 

horizonte de 24 horas utilizando-se o fator α1, e assim, variou-se inicialmente NB, depois NSEM e 

finalmente NH. Os resultados são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Resultados da Série de Fourier utilizando o fator α e α1 

 MAPE 
NB NSEM NH 

% 

6 - 21 20,05 

12 - 21 18,78 

18 - 21 18,17 

24 - 21 17,82 

30 - 21 17,47 

F
a

to
r 

αα αα
 

36 - 21 17,21 

6 4 21 10,60 

12 4 21 10,01 

24 4 21 9,69 

30 4 21 9,55 

36 4 21 9,56 

24 1 21 9,29 

24 2 21 9,38 

24 3 21 9,39 

24 4 21 9,55 

24 4 7 13,27 

24 4 14 11,14 

24 4 21 9,55 

24 4 28 10,40 

F
a

to
r 

αα αα
1

 

α1 = 1 (sem correção) 8,88 
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Observa-se que o fator de correção α1 superou o fator α proposto por Zahed (1990), e α1 =1 

da Tabela 1, a configuração sem correção, produziu os melhores resultados. 

Na seqüência apresentam-se os resultados das previsões para α1 =1 e α2 na Erro! A origem 

da referência não foi encontrada.. 

Tabela 2 - Resultados da Série de Fourier utilizando o fator α1 =1 e α2 

MAPE 
NB NSEM NH 

% 

6 0 21 8,67 

12 0 21 8,71 

18 0 21 8,67 

24 0 21 8,61 

30 0 21 8,60 

36 0 21 8,59 

6 2 21 8,95 

12 2 21 8,99 

18 2 21 9,06 

24 2 21 9,02 

30 2 21 8,98 

36 2 21 8,92 

24 1 21 8,95 

24 2 21 8,99 

24 3 21 9,06 

F
a
to

r 
α

2
 

24 4 21 9,02 

α = 1 (sem correção) 8,88 

 

Os resultados apresentados na Tabela 2Erro! A origem da referência não foi encontrada. 

permitem que se conclua que a utilização de α2 com NSEM=0 superou todas as demais 

configurações de α, α1 e α2. A configuração α2 (36, 0, 21) apresentou os melhores resultados, que 

são próximos aos obtidos por α2 (24, 0, 21) e α2 (30, 0, 21). Assim, observa-se que os melhores 

resultados foram produzidos para o fator que aplica as mais recentes correções (NSEM=0). No 

entanto, a melhoria do resultado é pequena se comparado a configuração α1 =1, em torno de 3%. 

3.1.2. Avaliação experimental do modelo kNN-TSP 

Considerando as séries temporais descritas no Item 3, foi aplicada a metodologia de avaliação 

apresentada no Item 3.1. O parâmetro m, referente ao número de valores a serem previstos de cada 

série temporal, foi definido com valor m = 240, i.e., foram previstos 240 valores para cada série 

temporal, no intuito de obter uma aproximação ao erro verdadeiro do algoritmo para a previsão de 

dados em cada série temporal. 

Com relação aos parâmetros do algoritmo kNN-TSP (ver Item 2.2), (a) o tamanho da janela, w, 

pode ser determinado considerando a periodicidade dos dados. De acordo com os especialistas, 
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como os dados são coletados de hora em hora, a periodicidade dos dados é de 24 horas. Por esse 

fato, o tamanho da janela foi definido com w = 24. Deve ser observado que não é foco deste trabalho 

a investigação da influência da dimensão de imersão da série temporal na previsão de dados. 

Quanto ao parâmetro (b), a totalidade dos pontos de cada série temporal foi considerada. 

Assim, o foco deste trabalho está na avaliação dos parâmetros (c), (d) e (e). Em relação ao 

parâmetro (c), medida de similaridade, são considerados os critérios de seleção de vizinhos 

próximos por similaridade e por similaridade e tempo. Em relação ao parâmetro (d), cardinalidade 

do conjunto de séries similares, são considerados os valores de cardinalidade k = 1, 2, 3, 4 e 5, com 

o intuito de verificar a influência do número de vizinhos mais próximos para a previsão dos dados. 

Em relação ao parâmetro (e), função de previsão, são utilizadas as funções média de valores e 

média de valores relativos. Na Tabela 3 são descritas as configurações experimentais utilizadas, as 

quais são identificadas pelo valor do índice j. Cada linha da tabela representa uma configuração 

experimental, a qual foi aplicada variando o valor de k de 1 a 5. 

Tabela 3 – Configuração dos parâmetros (c) e (e) com parâmetro (d) definido por k=1, 2, 3, 4 e 

5 

j (c) (e) 

1 Similaridade não normalizada fMV 

2 Similaridade não normalizada e tempo fMV 

3 Similaridade normalizada fMVR 

4 Similaridade normalizada e tempo fMVR 

 

Desse modo, cada configuração experimental identificada por CEj,k, j define a configuração e 

k corresponde ao número de vizinhos próximos considerados. 

A seguir, na Tabela 4, são apresentadas as medidas de MAPE das previsões das séries 

temporais para as diferentes configurações do algoritmo kNN-TSP consideradas. 

Tabela 4 – Resultados das previsões do modelo kNN-TSP 

 Similaridade 
Similaridade e 

tempo 

k fMV fMVR fMV fMVR 

1 8,57 7,74 8,61 7,41 

2 8,24 7,12 8,33 7,05 

3 8,26 6,71 8,23 7,07 

4 8,33 6,71 8,12 6,78 

5 8,35 6,69 8,07 6,71 

 

O critério de seleção de vizinhos próximos por similaridade e tempo, proposto neste trabalho, 

não apresentou melhor desempenho que o critério de similaridade, comumente utilizado. Embora a 

idéia de selecionar seqüências mais similares e mais recentes seja intuitiva, a técnica implementada 

para esse fim não seleciona vizinhos próximos de modo a melhorar significativamente as previsões. 
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A função fMVR apresentou, em geral, melhor desempenho em relação à função fMV, sendo que, em 

alguns casos, esse resultado foi dependente do critério de seleção de vizinhos próximos 

considerado. 

3.1.3. Comparação entre os modelos KNN-TSP e Série de Fourier 

Com o objetivo de tecer comparações dos resultados do modelo baseado em séries de Fourier 

com o KNN-TSP, realizaram-se os cálculos dos erros resultantes das previsões realizadas para uma 

hora à frente, para os últimos 240 pontos de cada série de dados de consumo, que constam na 

Tabela 5. 

Tabela 5 – Resultados para a previsão de uma hora à frente 

MAPE Modelo 
de Previsão 

Tipo 
% 

Fator NB NSEM NH  

24 0 21 6,83 

30 0 21 6,91 

Série de 
Fourier α2 

36 0 21 7,34 

Medida de 
Similaridade 

Função 
de Previsão 

 

Similaridade fMVR 6,69 
kNN-TSP 

Similaridade e Tempo fMVR 7,05 

 

De acordo com os resultados apresentados na Tabela 5, o modelo de previsão kNN-TSP, do 

tipo Similaridade - fMVR apresentou resultados superiores ao modelo baseado nas Séries de Fourier. 

No Item 4 serão discutidas as considerações sobre os modelos e seus resultados. 

 

4. Conclusões 

Este trabalho visou à análise comparativa de dois modelos para previsão de consumo hídrico 

aplicado a um sistema de abastecimento de água em curto prazo, sendo o primeiro baseado na série 

de Fourier e o segundo uma adaptação do algoritmo dos vizinhos mais próximos. O MAPE (Mean 

Absolute Percentual Error) foi adotado como critério de avaliação para ambos os modelos.  

Para o modelo baseado na série de Fourier, foram investigados os fatores de correção α, 

proposto por Zahed (1990), e α1 e α2 aqui propostos como alternativas a ele, além dos parâmetros 

NB, NSEM e NH, demonstrando que melhores resultados puderam ser obtidos para o novo fator de 

correção α2. 

Comparando-se as melhores configurações de ambos os modelos, conclui-se que o kNN-TSP 

apresentou resultados superiores mas muito próximos aos da Série de Fourier (vide Tabela 5). 

Ambos os modelos de previsão são de simples implementação, sendo que a precisão do kNN-

TSP é dependente do tamanho do  conjunto de dados de treinamento, enquanto que a Série de 
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Fourier utiliza no mínimo uma semana de dados para realizar a previsão da demanda. Outra 

diferença entre os dois modelos está no esforço computacional, que é maior no modelo kNN-TSP 

devido principalmente à fase de obtenção de vizinhos mais próximos. 

Trabalhos futuros incluem a seleção das seqüências mais similares considerando a questão de 

superposição de seqüências (trivial matches); a utilização do cálculo de média ponderada dos 

valores futuros das seqüências mais similares na função fMVR; a aplicação de técnicas de seleção de 

exemplos para diminuir o conjunto de séries de treinamento; e a aplicação do algoritmo kNN-TSP 

para previsão de séries temporais reais. 
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