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Estimativa da Radiação PAR, com um modelo 
parcimonioso de  Redes Neurais Artificiais 

Suzanny da Silva Siqueira1, Samantha da Silva Siqueira2, Adalberto Nunes de Siqueira3 

Introdução
   
   A maximização da produção  configura-se como fator 
decisivo na atividade pecuária. Para um planejamento 
adequado da produção faz-se necessário o 
conhecimento dos fatores ambientais que influenciam o 
crescimento das pastagens. Dentre esses fatores pode-
se destacar a Irradiação Fotossinteticamente Ativa 
(radiação PAR). A radiação PAR, faixa do espectro da 
irradiação global compreendida entre 400 e 700 nm, 
está fortemente relacionada com o crescimento das 
plantas (já que a quantidade de radiação PAR incidente 
interfere na capacidade de fotossíntese). Apesar da sua 
importância, a radiação PAR não é normalmente 

medida nas estações meteorológicas do Brasil (TIBA 
e.t al. 2004). Para superar essa escassez de dados foram 
desenvolvidos modelos físicos e empíricos para estimar 
essa radiação a partir de outras variáveis 
meteorológicas disponíveis na localidade. Este estudo 
propõe a utilização de um modelo parcimonioso,  que 
utiliza variáveis normalmente disponíveis, 
fundamentado nas Redes Neurais Artificiais (RNA) 
como alternativas para amenizar os problemas 
relacionados à escassez de informações de informações 
da radiação PAR.   

Materiais e métodos

   O estudo foi desenvolvido a partir da utilização de 
séries diárias da temperatura média, umidade mínima 
da insolação (número de horas de brilho de sol) e da 
radiação PAR coletadas simultaneamente pela  
Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira. Durante os 
meses de Fevereiro, Maio, Julho e Novembro entre os 
anos de 2004 a 2008 na localidade de Ilha Solteira-SP 
(20° 22’  de Latitude Sul e 51° 22’ de Longitude 
Oeste).
O conjunto de dados foi dividido em dois 
subconjuntos: treinamento (2004 à 2007 de cada mês) e 
teste (2008 de cada mês). Além desses subconjuntos 
utilizou-se como critério de parada de treinamento da 
rede neural, um conjunto de validação formado pelos 
dados de treinamento “filtrados” em um desvio padrão 
para mais e para menos em relação à média. A  
interpolação temporal das séries mensais da radiação 
PAR diária para Fevereiro, Maio, Julho e Novembro de 
2008. Foi possível graças ao aprendizado da influência 
de cada uma das outras variáveis na radiação PAR , 

conhecimento obtido durante o treinamento com os 
dados de cada mês dos anos de  2004 à 2007. Durante 
os trabalhos utilizaram-se redes neurais contendo 4 
neurônios na camada de entrada (correspondente a cada 
uma das variáveis disponíveis), 5 neurônios na camada 
oculta (número definido empiricamente) e 1 neurônio 
na camada de saída (responsável pela estimativa da 
radiação PAR diária). Foram  utilizadas RNA do tipo 
perceptron de múltiplas camadas (PMC)  que tem os 
seus neurônios (unidades de processamento de 
informação) organizados em camadas  sem   conexões 
laterais e os sinais de entrada se propagam de  trás  para  
frente através  da  rede que é treinada  por um 
algoritmo de  retro propagação. As RNA utilizadas no 
estudo foram treinadas a partir do algoritmo back-
propagation, que é um método de treinamento 
interativo supervisionado para redes multicamadas com 
propagação de sinal de trás para frente, que minimiza o 
erro médio quadrático entre a saída da rede (yk (n)) e a 
saída desejada       (dk (n)), Figura 1, (Haykin, 2004).

Resultados e discussões

    As estimativas realizadas pelas RNA foram 
comparadas estatisticamente com as séries 
experimentais, obtendo-se os valores do RMSE 
representados na Tabela 1.
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 A avaliação do RMSE, entre os valores experimentais 
e calculados da irradiação solar global diária, mostrou 
um bom desempenho resultando em valores entre 4,6% 
e 12,1%,  que são coerentes com os erros instrumentais
das medidas da radiação solar.
As séries geradas também se mostraram capazes de 
reproduzir os valores médios diários mensais, pois com 
exceção do mês de novembro, o erro máximo foi de 
5%. Além disso, verificou-se que as RNA 

apresentaram melhor desempenho para reproduzir o 
desvio padrão para os meses Fevereiro e Novembro 
com desvios respectivos de  18% e de 2%, Tabela 2.
A Figura 1 mostra as séries experimentais e calculadas 

para Ilha  Solteira, pode-se  constatar a capacidade do 
modelo para acompanhar bem as variabilidades das 
series experimentais. As séries de Maio e Novembro
foram representadas com 27 e 26 dias respectivamente 
por apresentarem erros em alguns dados experimentais. 

Conclusões

    Os resultados obtidos demonstraram a viabilidade 
do uso da interpolação temporal com redes neurais 
artificiais para estimar a série diária da radiação PAR, 
utilizando um modelo parcimonioso de RNA que 
necessita apenas da temperatura média da umidade 
mínima e da insolação diária,  variáveis 

meteorológicas  normalmente disponíveis, para a 
estimar a radiação PAR na localidade de Ilha Solteira. 
Dos quatro meses estudados, com exceção do mês de 
novembro onde o desvio foi de 11,7%, foram obtidas 
estimativas para os valores diários médios mensais  da 
radiação PAR com diferenças menores que 5%, em 
relação aos valores experimentais.
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Figura 1: Diagrama de uma rede PMC treinada com a aprendizagem supervisionada

Figura 2: Séries experimentais e geradas da radiação PAR diária para  Ilha Solteira

                      Tabela 1: Variação do RMSE entre as séries geradas e as experimentais

              

                   Tabela 2: Comparação da média mensal  (m moles / m-2) e do desvio padrão

Fevereiro Maio Julho Novembro

RNA Dados RNA Dados RNA Dados RNA Dados

Média mensal 257,2 270,1 190,3 184,2 201,8 195,5 339,4 303,8

Desvio padrão 45,8 56,0 29,4 46,4 8,7 13,9 56,4 55,2

.
RMSE

Fevereiro           Maio               Julho             Novembro
Teste 7,8% 11,0% 4,6 % 12,1%
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Ilha Solteira - Maio de 2008
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Ilha Solteira - Julho de 2008
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Ilha Solteira - Novembro de 2008
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