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Introdução: A identificação de sistemas é uma técnica que permite a construção de
modelos matemáticos para representação de sistemas, por meio de dados medidos de,
geralmente, uma ou mais entradas (excitação) e de uma ou mais saídas (resposta). Essa
técnica é também conhecida como modelagem empírica ou caixa-preta, pois nenhum
conhecimento prévio acerca do sistema se faz necessário, ou seja, a informação está
contida nos dados. Por outro lado, há técnica de modelagem que se baseia somente no
conhecimento físico (ou biológico, etc.) que se tem do sistema; essa abordagem é
conhecida como modelagem fenomenológica ou caixa-branca. Há ainda situações em
que se consegue associar informações prévias dos sistemas à técnica de identificação.
Nesses casos, a técnica é chamada de identificação caixa-cinza, e quanto mais
informação agregada mais claro será o tom de cinza. Os dados de entrada e de saída
coletados do processo e utilizados na modelagem devem ser agrupados em duas partes:
em dados para identificação e em dados para validação dos modelos. A etapa de
validação tem por objetivo verificar a capacidade do modelo obtido de representar o
processo real. Uma representação matemática muito utilizada na modelagem de
sistemas e que também utiliza dados de entrada e de saída do processo é a rede neural
artificial, que faz uma analogia com o cérebro humano sobre a capacidade de
aprendizado e de generalização do mesmo. A rede neural é composta por uma camada
de entrada, por uma ou mais camadas intermediárias de neurônios e por uma camada
de saída. As técnicas mencionadas foram aplicadas a dados de duas microbacias do
Rio São Francisco, localizadas nos municípios de Bocaiúva e Águas Claras do Estado
de Minas Gerais. Uma das microbacias é utilizada para o plantio comercial de
Eucalyptus sp, e a outra é caracterizada pelo uso agropecuário do solo. Objetivo: O
objetivo do trabalho é caracterizar diferenças ou semelhanças entre as regiões de
plantação de eucalipto e vegetação de cerrado, por meio do uso da modelagem e de
redes neurais artificiais aplicadas à identificação de sistemas dinâmicos.  Conclusão:
Com base em alguns testes realizados inicialmente com os dados, observou-se que as
duas microbacias estudadas apresentam características ambientais distintas, que
puderam ser comprovadas através dos resultados obtidos pelos testes.
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