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Resumo 

Esta tese propõe um novo método híbrido que utiliza simulated annealing e o 

algoritmo de treinamento padrão de retro-propagação dos erros para otimizar redes MLP 

(Multi Layer Perceptron) aplicadas ao problema de previsão de séries temporais. Este 

método, denominado aqui de ANNSATS (Artificial Neural Networks and Simulated 

Annealing for Time Series Forecasting), começa a partir de uma topologia inicial 

completamente conectada e com um número pré-definido de neurônios e pesos. O sistema 

híbrido proposto executa ciclos compostos por uma etapa de otimização de topologia de 

redes neurais seguida por outra etapa de otimização de pesos. Estes ciclos continuam até 

que são encontrados uma topologia otimizada de rede neural e um ajuste otimizado para os 

pesos das conexões. 

Em cada ciclo, primeiramente é criada uma nova rede neural MLP candidata, que é 

potencialmente mais adequada para resolver o problema específico de previsão. A nova 

rede é criada habilitando e desabilitando neurônios de entrada e escondidos. Em seguida, os 

pesos desta nova topologia são ajustados utilizando o algoritmo padrão de retro-propagação 

dos erros, empregando um número pré-especificado e pequeno de épocas. Após este ajuste, 

a rede neural candidata é avaliada de acordo com uma função objetivo. Esta função 

objetivo é proporcional ao número de neurônios correntemente ativos na topologia e ao erro 

de modelagem para a série temporal. Dependendo do valor calculado para a função objetivo 

e dos parâmetros correntes do simulated annealing, a topologia candidata pode ser aceita ou 

rejeitada. Se esta for aceita, então a mesma é utilizada como base para a geração de uma 

nova rede neural candidata. Se a topologia candidata não for aceita, então a última 

topologia válida é utilizada para começar um novo ciclo.  

Resultados experimentais com uma série simulada (série de Hénon) e com outras 

oito séries de fenômenos reais mostraram que o novo método é capaz de produzir redes 

MLP com os retardos esperados e com o número de neurônios escondidos suficientes para 

obter previsões, em média, melhores do que as calculadas por redes MLP treinadas pelo 

algoritmo padrão de retro-propagação e melhor do que outros resultados disponíveis na 

literatura relacionada. 

Palavras-chave: Previsão de Séries temporais, Otimização de Redes Neurais Artificiais, 
Simulated Annealing, Sistema Híbridos Inteligentes, Sistemas de Apoio à Decisão. 
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Abstract 
 

This thesis proposes a new hybrid approach which combines simulated annealing 

and standard error backpropagation for optimizing Multi Layer Perceptron Neural 

Networks (MLP) for time series prediction. This approach named ANNSATS (Artificial 

Neural Networks and Simulated Annealing for Time Series Forecasting) starts from an 

initial topology fully connected network with a pre-specified number of neurons and 

weights. The proposed hybrid system passes through cycles composed of network topology 

optimization followed by weight optimization. These cycles continue until the optimal 

topology for the architecture and the optimal weight adjustment for the connections are 

found, through cross-validation or by reaching a pre-specified maximum number of cycles. 

At each cycle, firstly, a new candidate network is created, with potentially more 

adequate topology for solving the specific prediction problem. The new topology is created 

by enabling or disabling input and hidden neurons. Secondly, this new topology has its 

weights adjusted by standard error backpropagation for a short and pre-specified number of 

epochs. After these training epochs, the candidate network is evaluated according to a cost 

function. This cost function is calculated on the training set and is proportional to the 

number of neurons currently enabled in the network topology and proportional to the 

modeling error for the time series. Depending on the cost function and on the simulated 

annealing current parameters, the candidate topology can be either be accepted or rejected. 

If it is accepted, then it is used for generating a new candidate network with different 

topology with the application of simulated annealing, starting a new cycle. If the candidate 

network is not accepted, then the previous valid topology is used instead. 

The results produced by experimental tests carried out on one simulated series 

(Hénon series) and on eight actual time series have shown that this approach selects the 

appropriate time series lags and builds an MLP with a number of hidden neurons adequate 

for achieving, in average, better performance than the MLP trained by the standard error 

backpropagation algorithm and better results than other available results in related 

literature. 

Keywords: Time Series Forecasting, Optimization of Artificial Neural Networks, 
Simulated Annealing, Intelligent Hybrid Systems, Decision Support Systems. 
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Capítulo 1 
 

Introdução 
 
 
 
 
1.1. Motivação 
 

A modelagem estatística das séries temporais foi a primeira abordagem utilizada 

em aplicações reais para previsão de séries temporais. Oficialmente os primeiros estudos 

em predição de séries temporais ocorreram em 1927. Estes estudos foram realizados por 

Yule [Yule, 1927] que aplicou o modelo auto-regressivo linear para estudar o número de 

manchas solares. Em 1950 ele desenvolveu a teoria das séries temporais estacionárias e 

suas idéias foram, mais tarde, ampliadas por Box e Jenkins [Box e Jenkins, 1976]. Estes 

últimos criaram a metodologia Box e Jenkins que ainda hoje são utilizadas em um grande 

número de aplicações práticas. Dentre os atrativos da modelagem estatística está a sua 

simplicidade de formulação, a sua robustez quando poucas observações da série temporal 

estão disponíveis e a sua grande popularidade entre as ferramentas estatísticas atualmente 

disseminadas no mercado (o que facilita a sua utilização). 

Entretanto, os modelos criados por Box e Jenkins são todos inevitavelmente 

baseados em dependências lineares entre as observações da série. Esta suposição inicial 

limita a aplicação destes tipos de modelos para a modelagem e posterior previsão de séries 

temporais mais complexas, com dependências não lineares, que ocorrem com freqüência 

em problemas do mundo real. Para contornar estas limitações, diversos outros modelos 

estatísticos não-lineares foram propostos. Dentre eles é possível citar os modelos TAR 

(Threshold AutoRegressive) [Tong e Ling, 1980], EAR (Exponential Autoregressive) 

[Haggan e Ozaki, 1981], SETAR (Self-Exciting Threshold Autoregressive) [Tong, 1990], 

STAR (Smooth Transition AutoRegression) [Granger e Tera, 1993], LSTAR (Logistic 

Smooth Transition AutoRegression) [Haggan e Ozaki, 1981], ESTAR (Exponential Smooth 

Transition AutoRegression) [Haggan e Ozaki, 1981], MRSTAR (Multiple Regime Smooth 
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Transition AutoRegression) [Dijk e Tera, 2000], GARCH (Generalized Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity) [Engle, 1982] [Boolerslev, 1986] e ARCH (Autoregressive 

Conditional Heteroskedasticity) [Engle, 1982]. 

Contudo, apesar destas novas propostas de modelos estatísticos incorporarem a 

possibilidade de modelagem de séries temporais não-lineares, os resultados práticos 

reportados por estes modelos ainda são questionáveis e muitas vezes comparáveis com os 

modelos lineares de Box e Jenkins. Essa é uma observação reforçada por De Gooijer e 

Kumar [De Gooijer e Kumar, 1992]. Em 1992, depois de realizar uma extensa revisão 

sobre os modelos estatísticos não-lineares, concluíram que não há evidências suficientes 

sobre a superioridade de desempenho destes modelos quando comparados com os modelos 

clássicos de Box e Jenkins. Esta visão não mudou de forma substancial até recentemente, 

segundo análises também realizadas por Clements et al. [Clements et al., 2004]. 

Neste cenário, a aplicação de redes neurais artificiais surge de forma natural como 

opção de abordagem ao problema. De fato, nas últimas décadas temos visto uma grande 

disseminação de estudos dedicados à investigação e à extensão da aplicabilidade das redes 

neurais artificiais (RNA) em problemas de previsão de séries temporais. Parte da 

explicação do interesse dos pesquisadores nesta área está em características peculiares das 

redes neurais que não são encontradas nas técnicas tradicionais para previsão. Redes 

neurais artificiais são não paramétricas, são aproximadores universais de funções [Hornik et 

al. 1989] e são capazes de adaptativamente modelar relações complexas e não lineares a 

partir dos dados. 

Contudo, apesar da habilidade de aprender sem grandes suposições sobre os dados, 

a performance de uma rede neural é dependente, dentre outros fatores, da inicialização dos 

parâmetros a serem ajustados, do algoritmo de treinamento empregado e da escolha da 

arquitetura do modelo. Em particular, em problemas de previsão de séries temporais, a 

seleção dos retardos relevantes (valores passados relevantes das séries temporais) que 

definem os neurônios de entrada da rede neural e a escolha do número de neurônios 

presentes em suas camadas intermediárias são questões fundamentais para determinar o 

poder de generalização final do modelo. Barardi e Zhang [Barardi e Zhang, 2003] 

mostraram experimentalmente que a seleção dos retardos de entrada e do número de 

neurônios escondidos afeta de modo diferente o viés e a variância de modelos de redes 
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neurais aplicados a problemas de previsão de séries temporais. Eles mostraram que a 

seleção em demasia de retardos afeta negativamente a variância do modelo enquanto a 

super especificação de neurônios escondidos afeta significativamente e negativamente o 

viés do mesmo. Por outro lado, também foi mostrado que a subespecificação de retardos e 

de neurônios escondidos pode gerar severos efeitos negativos no viés, reduzindo de forma 

ainda mais drástica a performance final do modelo. 

As restrições impostas para a seleção de neurônios de entrada e escondidos nos 

conduzem a um problema de otimização de arquitetura de rede neural que, usualmente, não 

pode ser resolvido de forma satisfatória e eficiente simplesmente empregando a 

metodologia de tentativa e erro. Para este tipo de problema, o mais apropriado é a utilização 

de métodos de busca tais como, por exemplo, os algoritmos genéticos (AG) [Holland, 

1975] [Goldberg, 1989] e simulated annealing (SA) [Kirkpatrick et al., 1983]. Métodos 

como estes são capazes de sistematicamente encontrar soluções ótimas ou subótimas em 

espaços de busca complexos aplicando uma função objetivo (ou função de custo) adequada 

para avaliar soluções candidatas e um conjunto de operadores apropriados para percorrer o 

espaço de busca. 

De fato, AG tem sido intensivamente utilizado tanto para otimizar a arquitetura 

quanto para otimizar, simultaneamente, os pesos das conexões de redes neurais [Branke, 

1995] [Yao, 1995] [Yao, 1999]. Na verdade, AG têm sido a abordagem de busca mais 

investigada para este tipo de problema de otimização e, atualmente, há uma grande 

quantidade de propostas disponíveis [Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 1999]. Para Murray 

[Murray, 1994], a maior popularidade de AG ocorre devido às inspirações biológicas 

compartilhadas entre as redes neurais e os algoritmos genéticos: algoritmos genéticos são 

inspirados na evolução natural e as redes neurais são inspiradas no cérebro humano, que é 

também um resultado da evolução biológica. Contudo, isto não é suficiente para garantir 

que AG sempre proporcionará melhores resultados do que outros métodos de busca. AG, 

assim como qualquer outra abordagem de otimização, quando considerada isoladamente, 

possui vantagens e desvantagens que precisam ser avaliadas caso a caso, de acordo com a 

natureza do problema a ser abordado. 

AG, devido ao seu mecanismo de busca global, nem sempre é capaz de fazer o 

ajuste fino dos pesos, quando usado para o treinamento dos mesmos. Por este motivo, 
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diversos trabalhos [Yao, 1999] têm proposto sistemas híbridos que utilizam, 

adicionalmente, algoritmos de busca local, mais eficientes para o ajuste refinado dos pesos 

das conexões, tais como o clássico algoritmo de retro-propagação e outros que são baseados 

em informações sobre o gradiente descendente da função de erro. 

Adicionalmente, apesar de algumas pesquisas terem mostrado que, para problemas 

específicos, AG pode ser significantemente mais rápido do que outros algoritmos de 

otimização [Yao, 1999]; em geral, a abordagem evolucionária custa mais 

computacionalmente do que as outras abordagens que não fazem uso de uma população 

diversificada de indivíduos que evoluem “simultaneamente” e que não necessitam de 

freqüentes transformações de fenótipos em genótipos (e vice e versa) durante o 

treinamento. Fahlman [Fahlman, 1988] mostrou experimentalmente que o treinamento 

evolucionário pode ser mais lento do que variantes do algoritmo de retro-propagação. E 

resultados semelhantes para algoritmos de gradientes conjugados foram publicados por 

Møller [Møller, 1993] e Johansson [Johansson et al. 1991]. 

Outro problema conhecido na literatura dos algoritmos genéticos é o problema da 

permutação, também conhecido como o problema da convenção competitiva [Belew e 

Schraudolph, 1991] [Hancock, 1992]. Este problema surge porque permutações na ordem 

dos neurônios escondidos de uma RNA geram genótipos diferentes, mas produzem 

fenótipos ou redes neurais com a mesma funcionalidade (mesmo mapeamento entre os 

padrões de entrada e os de saída). Este problema faz com que dois ou mais genótipos 

diferentes representem um mesmo fenótipo (ou RNA). Isto degrada a performance final do 

algoritmo evolutivo já que a diversidade genética dos indivíduos da população fica 

comprometida. Adicionalmente, o operador de cruzamento genético é igualmente evitado 

para a evolução de arquiteturas porque combinações de partes de duas RNAs diferentes não 

costumam produzir uma terceira RNA mais adaptada, já que esta última não 

necessariamente herdará as funcionalidades implementadas pelas redes neurais originais.  

O problema das permutações e o “problema das combinações das partes” fazem 

com que o operador de cruzamento genético se torne bastante ineficiente e impopular para a 

evolução de novas arquiteturas de RNAs. De fato, é por este motivo que inúmeras 

propostas de sistemas híbridos com AG utilizam apenas o operador de mutação [Yao, 

1999]. 
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Todas estas peculiaridades da abordagem evolutiva abrem espaço para novas 

propostas destinadas a otimização de redes neurais aplicadas à previsão de séries temporais. 

Propostas estas que tanto podem envolver AG como também podem assumir outros 

algoritmos de busca. Dentre as opções está o algoritmo de simulated annealing [Kirkpatrick 

et al., 1983]. 

Simulated annealing é um algoritmo de otimização estocástico inspirado no 

processo físico de resfriamento e solidificação de materiais fundidos. Baseado a partir do 

algoritmo de Metropolis [Metropolis et al., 1953], que é baseado na probabilidade de 

Boltzman [Metropolis et al., 1953], foi inicialmente proposto por Kirkpatrick, Gelatt e 

Vecchi [Kirkpatrick et al., 1983]. Desde sua publicação, tem sido extensivamente utilizado 

para solucionar uma série de problemas de otimização combinatorial. Tem sido empregado, 

por exemplo, em aplicações para otimização de agendamento, correção de imagem, 

desenho de circuitos integrados, geração de caminhos para robôs que precisam evitar 

obstáculos [Strecker et al., 2003] e para detecção de odores por narizes artificiais 

[Yamazaki, 2004]. Simulated annealing também tem sido empregado para o treinamento e 

otimização de arquiteturas de redes neurais aplicadas a uma série de outros problemas 

práticos [Mjolsness et al., 1989] [Merrill e Port, 1991] [Huxhold et al., 1992] [Boese e 

Kahng, 1993] [Rosen e Goodwin, 1994] [Porto et al., 1995] [Stepniewski e Keane, 1997] 

[Treadgold e Gedeon, 1998] [Duch, 1999] [Albrecht e Wong, 2001] [Aitkenhead et al., 

2003] [Sarkar e Modak, 2003] [Kalinli, 2003] [Yamazaki et al., 2003] [Yamazaki, 2004] 

[Mastorocostas et al., 2006]. 

Nesta tese de doutoramento simulated annealing é empregado, em conjunto com o 

algoritmo de retro-propagação do erro para a otimização da arquitetura e pesos de redes 

MLP (Multi Layer Perceptron) aplicadas à previsão de séries temporais. Esta nova 

abordagem, denominada de ANNSATS (Artificial Neural Networks and Simulated 

Annealing for Time Series Forecasting), traz luz para os problemas mencionados acima e, 

de acordo com resultados experimentais reportados adiante neste documento, é capaz de 

realizar previsões de séries temporais mais eficientes do que modelos estatísticos 

tradicionais e do que algumas abordagens que empregam algoritmos genéticos. 
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1.2. Objetivo e Escopo 
 

O objetivo primordial desta tese de doutoramento é a descrição e disponibilização 

de uma nova abordagem para a otimização de arquiteturas e de pesos de redes MLP 

aplicada à previsão eficiente de séries temporais.  

Neste trabalho, o problema de otimização de arquiteturas e pesos é configurado e 

verificado unicamente para redes MLP com uma camada de entrada, uma camada 

escondida e um neurônio de saída. A otimização da arquitetura da rede neural inclui a 

seleção adequada do conjunto de retardos (de forma seqüencial ou não) necessários para a 

modelagem adequada da série temporal e da quantidade de neurônios da única camada 

escondida suficientes para o mapeamento apropriado da função geratriz (potencialmente 

não-linear) da série temporal. 

É fato que uma análise detalhada da série temporal e que o pré-processamento 

adequado dos dados da mesma normalmente conduzem a resultados superiores de previsão 

de valores. Entretanto, não faz parte do escopo deste trabalho abordar ou investigar as 

diversas técnicas de análise e de pré-processamento de séries temporais disponíveis na 

literatura. Algumas análises e algumas técnicas de pré-processamento são empregadas 

apenas para viabilizar a utilização da nova abordagem não-linear publicada nesta tese de 

doutoramento. Isto implica que a avaliação e a comparação de desempenho da nova 

abordagem proposta são realizadas sem os possíveis benefícios de uma análise e de um pré-

processamento de séries temporais mais aprimorados. 

A nova abordagem para modelagem não linear de séries temporais apresentada 

neste documento envolve a combinação de redes MLP (Multi Layer Perceptron), o 

algoritmo de simulated annealing e o algoritmo de retropropagação do erro. Esta 

abordagem foi denominada de ANNSATS (Artificial Neural Networks and Simulated 

Annealing for Time Series Forecasting). A descrição detalhada desta nova abordagem e 

resultados experimentais utilizando séries simuladas e reais são apresentados nesta tese de 

doutoramento e comparados com outros resultados disponíveis na literatura relacionada. 
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1.3. Organização da Tese 
 

O conteúdo seguinte deste documento foi divido em 6 outros capítulos. No 

capítulo 2, é fornecida uma explanação mais detalhada sobre séries temporais e sobre o 

problema de previsão. Também são abordadas, superficialmente e dentro de um panorama 

histórico, algumas das técnicas estatísticas clássicas utilizadas há décadas para a previsão 

de séries temporais.  

No capítulo 3, são revisadas as redes neurais MLP e o algoritmo padrão de retro-

propagação com validação cruzada. Também são discutidas as qualidades e as limitações 

da aplicabilidade das redes neurais para a previsão de séries temporais. Algumas possíveis 

soluções para contornar as limitações são apontadas e introduzem o assunto abordado pelo 

capítulo 4. 

No capítulo 4, a idéia de sistemas híbridos é apresentada e a utilização dos 

algoritmos genéticos (AG) e de simulated annealing (SA) é contextualizada na área de 

otimização de redes neurais. Neste capítulo, ambos os algoritmos (AG e SA) são descritos 

em maiores detalhes e os principais trabalhos publicados na área são mencionados, 

discutidos e situados dentro da pesquisa atualmente sendo desenvolvida na área. Apesar 

deste capítulo não conter uma revisão literária exaustiva sobre a aplicabilidade de AG para 

a otimização geral de redes neurais, são discutidas em maiores detalhes as abordagens mais 

relevantes e mais diretamente relacionadas com a nova proposta apresentada aqui. Como 

AG, atualmente, é a técnica mais amplamente utilizada para a otimização de redes neurais 

com algoritmos globais, os principais trabalhos, as idéias mais promissoras e conceitos 

fundamentais da área envolvem esta técnica. Por isso, boa parte do capítulo 4 se destina à 

descrição e à discussão mais detalhada de várias técnicas que funcionam com AG. 

 No capítulo 5, são apresentados os conceitos e os detalhes de implementação da 

nova proposta híbrida para otimização de redes MLP para previsão de séries temporais. São 

discutidos tópicos como: a representação das soluções, a geração de soluções candidatas, a 

atualização dos pesos de conexões desativadas, a função objetivo, a função de resfriamento 

de SA e os critérios de parada. 

No capítulo 6, são apresentados os resultados experimentais para séries temporais 

utilizando a nova proposta híbrida. São utilizadas oito séries temporais. Uma foi gerada 
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artificialmente (a série de Hénon) e as outras sete são séries reais, geradas a partir de 

fenômenos de naturezas diferentes. Os resultados obtidos aplicando a nova abordagem são 

comparados com resultados calculados utilizando redes MLP com o algoritmo padrão de 

retro-propagação. 

No capítulo 7, é fornecida uma visão crítica sobre o funcionamento e a eficiência 

da nova proposta para a previsão de séries temporais. Os pontos fortes e fracos do novo 

sistema são citados e discutidos. Também no capítulo 7 são expostas algumas idéias que 

podem ser empregadas em possíveis trabalhos futuros.  
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Capítulo 2 
 

Séries Temporais e o Problema de Previsão 
 
 
 
 
2.1. Séries Temporais 
 

Uma série temporal é uma coleção de observações feitas sequencialmente sobre 

um determinado fenômeno. Em outros termos, uma série temporal pode ser definida como: 

Yi = {yi ∈ ℜ | i = 1, 2, 3,... N}, onde N é a quantidade de valores da série, yi são seus valores 

propriamente ditos e i é o índice que estabelece uma ordem, nem sempre baseada no tempo, 

para os valores yi. 

Dados de séries temporais surgem em vários campos do conhecimento como 

Economia (preços diários de ações, taxa mensal de desemprego, produção industrial), 

Medicina (eletrocardiograma, eletroencefalograma), Epidemiologia (número mensal de 

novos casos de meningite), Meteorologia (precipitação pluviométrica, temperatura diária, 

velocidade do vento), etc. A figura 2.1 exibe um exemplo de série temporal: a série de 

linces capturados entre os anos entre 1821 e 1934 no Noroeste do Canadá. 
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Figura 2.1. Série de linces capturados entre os anos entre 1821 e 1934 no Noroeste do Canadá. 

 

2.2. Tendências, Ciclos, Sazonalidades e Ruído 
 

Uma forma de análise de séries temporais, conhecida como decomposição 

clássica, interpreta as séries temporais como sendo construções geradas a partir de quatro 

componentes básicos: tendências, ciclos, sazonalidades e ruído.  

A tendência em uma série temporal está ligada, conforme aponta Chatfield 

[Chatfield. 1996], a uma mudança no nível médio da série a longo-prazo. Ou seja, a 

tendência irá refletir o declínio, a elevação ou a estabilidade (quando de fato não houver 

tendência) do valor médio da série temporal a longo-prazo. 

A tendência em uma série pode ser provocada por dois tipos de fenômenos que 

apresentam características particulares. De acordo com a sua natureza e padrão 

comportamental, a tendência poderá ser caracterizada como determinística ou estocástica. 

A característica essencial de uma tendência determinística se refere ao fato de que 

a variação no nível médio de uma dada variável se dará, de forma previsível, como uma 

função do tempo. Ou seja, conforme apontam Pindyck e Rubinfeld [Pindyck e Rubinfeld, 

1998], e Bowerman e O'connell [Bowerman e O'connell ,1979], uma série de tempo Yi, 

poderá evoluir em montantes absolutos em cada período de tempo, de acordo com a 
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seguinte equação: Yi = Ti + �i. Onde Ti é o componente de tendência determinística do 

modelo, e �i é um termo de erro com média zero e variância igual a σ2. O componente de 

tendência Ti poderá assumir várias formas, tais como: Ti = ϕ0 ou Ti = ϕ0 + ϕ1t ou ainda  Ti 

= ϕ0 + ϕ1t + ϕ2t2 + ... + ϕktk. Nesse tipo de modelo, a média da série poderá evoluir de 

forma linear ou curvilínea ao longo do tempo, sendo que uma gama enorme de 

possibilidades poderá ser verificada, de acordo com os sinais dos coeficientes (ϕk) do 

polinômio. A tendência determinística de uma série também pode assumir formas mais 

complexas, como a do modelo de crescimento exponencial: Yi = Aeδtεt; que pode ser 

estimado após tomar-se o logaritmo de ambos os lados: ln Yi = ϕ0 + ϕ1t + ut. Onde ϕ0 = ln 

A, ϕ1 = δ (que é a taxa de crescimento da série) e ut = ln εt. 

Contudo, o problema com essa classe de modelos de análise é que nem sempre a 

tendência dos dados em questão é determinística. Ao contrário, ela pode mudar de forma 

aleatória ao longo do tempo, caracterizando um componente de tendência estocástica. 

A principal diferença entre estas duas formas de tendência se refere ao fato de que 

a tendência estocástica implica em uma variação percentual média na série, em dado 

período de tempo, porém, ao contrário da determinística, em cada período a mudança 

provocada pela tendência em relação ao seu nível médio será um montante aleatório, ao 

invés de constante, de acordo com uma determinada taxa. Ou seja, no caso da existência de 

uma tendência do tipo estocástica, tem-se que os coeficientes (ϕk) de uma equação para a 

descrição da tendência, como os apresentados nos modelos anteriores, poderão não ser 

constantes, mas também variarem aleatoriamente ao longo do tempo. 

Os Ciclos em uma série de tempo se referem aos movimentos recorrentes de 

elevação e queda em torno do nível médio da tendência e, portanto, também são relativos a 

dados que refletem o longo-prazo da variável em questão. De acordo com Souza (1989), 

deve-se ressaltar que os movimentos para cima e para baixo em torno da tendência podem 

ser estritamente periódicos ou aproximadamente periódicos, assim sendo, eles podem variar 

em comprimento e magnitude. Sobre ciclos o importante é identificar a forma dos 

componentes repetitivos. 

O terceiro componente que pode estar presente em uma série temporal é aquele 

relativo à sazonalidade. Assim como o componente cíclico, a sazonalidade também está 

relacionada aos movimentos para cima e para baixo em torno de um valor médio, contudo, 
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ela difere basicamente em dois aspectos do primeiro: a sazonalidade possui um 

comprimento constante de 12 meses, repetindo-se nesta base periódica regular e as 

variações sazonais podem ser observadas tendo-se por base períodos menores de tempo 

(médio e curto-prazo), assim sendo, os dados a serem analisados não deverão estar 

distribuídos em observações anuais, mas sim mensais ou trimestrais, para que seja possível 

a modelagem da sazonalidade. Por exemplo, sabemos que normalmente no final de 

dezembro de todos os anos as pessoas gastam mais do que em outras épocas. Apesar deste 

fato parecer ser um efeito cíclico, de fato não é. Isto é causado por um fenômeno que é 

intrinsecamente sazonal: o Natal. Apesar do Natal ocorrer repetidamente de forma 

uniforme, ele não é um evento cíclico por si só. Não faz sentido falar das quedas e subidas 

do “índice de Natal” ao longo do ano. Qual é, por exemplo, o nível do Natal em junho, 

julho ou agosto? Entretanto, para entender a performance de uma campanha de vendas que 

ocorreu em junho em relação a outra que ocorreu em dezembro, o efeito sazonal das vendas 

do Natal deve ser removido antes de fazermos uma comparação justa.  

O ruído é o componente que sobra depois que são extraídos a tendência, o ciclo e a 

sazonalidade de uma série. É algo irregular e é a parte das séries do mundo real que 

normalmente não pretendemos modelar. Ruídos são de diferentes tipos. Existem o ruído 

cinza, o ruído rosa, o ruído branco e o ruído azul, dentro outros. Estes nomes foram 

adotados em analogia com as cores de um espectro de luz. A luz azul, por exemplo, 

corresponde às freqüências altas, localizadas no final do espectro de cores. Portando, 

seguindo a analogia, o ruído azul também possui uma distribuição de energia mais intensa 

nas altas freqüências do espectro. Já o ruído branco deverá ter caracteristicamente uma 

distribuição de energia equilibrada por todas as freqüências, em analogia ao que ocorre com 

a luz branca quando analisada sobre o ponto de vista espectral.  

O ruído pode ser gerado a partir de uma variedade de fontes. No mundo físico, 

diferentes processos tendem a gerar ruídos com diferentes “assinaturas” (distribuição 

específica de freqüências). Porque o ruído de uma fonte possui uma assinatura única, fontes 

de ruídos podem, por vezes, ser identificadas. Se as características do ruído são conhecidas 

e estacionárias, este pode ser removido com muito mais facilidade das séries. 
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2.3. Séries Estacionárias e Não Estacionárias 
 

Modelos para serem construídos precisam normalmente fazer um conjunto de 

suposições sobre o processo matemático que está por trás da geração dos dados 

considerados. Modelos para predição de séries temporais, por exemplo, são baseados na 

suposição de que o comportamento das séries se mantém relativamente estável. 

Obviamente isto não implica que as séries não possam apresentar variações em seus 

valores, mas significa que há uma expectativa de que suas funções geratrizes permaneçam 

inalteradas.  

Esta suposição de estabilidade define um processo estacionário e séries geradas a 

partir de tais processos são denominadas também estacionárias. Mais precisamente, 

podemos definir séries estacionárias como sendo séries que possuem um nível constante em 

torno do qual os seus valores oscilam com variância semelhante ao longo do tempo. 

A série apresentada nesta figura 2.1 exibe claro movimento cíclico, sem 

movimento de tendência relevante e é estacionária. Já a figura 2.2 exibe uma série temporal 

sem movimento cíclico visível, com uma quebra de estrutura expressiva (troca abrupta de 

movimento de tendência em torno do ponto 565) e não é estacionária. A figura 2 exibe a 

série diária das cotações do índice IBOSVESPA entre 03/jan/2000 e 10/out/2005 (total de 

1.195 valores). 
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Figura 2.2. Série das cotações diárias do índice IBOVESPA: 1.195 pontos. 

 

Boa parte dos métodos de modelagem são apenas aplicáveis para séries temporais 

restritamente estacionárias apesar de, na prática, observações de séries de comportamento 

não estacionário serem mais comuns. Felizmente, muitas destas séries podem ser 

convertidas para séries estacionárias com a ajuda de algumas transformações. Desta forma, 

mesmo ferramentas que exigem estacionariedade podem ser utilizadas para modelar 

seqüências não estacionárias. 

 

2.4. Previsão de Séries Temporais 
 

Um dos objetivos da análise de séries temporais é a previsão do comportamento 

futuro. Neste caso, usualmente estamos interessados em descobrir se existe um 

mapeamento contínuo que relacione os valores passados da série com seus valores futuros. 

Seja uma série temporal Y = {y(1), y(2),..., y(N)}, onde y(i) são as leituras ou 

valores da série temporal Y e N é o tamanho da série temporal ou a quantidade de valores 

que a compõe. Segundo o teorema de Takens [Takens, 1980], se as suposições gerais do 

teorema são satisfeitas, há uma função f(.) que permite a previsão de valores futuros y(t+1) 

da série temporal segundo as equações 2.1 e 2.2. 
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(2.2) 

Onde y(t) é a amostra da série temporal no tempo t, dE é chamada de dimensão de 

imersão (embedding dimension) e τ é chamado de atraso de imersão (embedding delay). 

 

Deste modo, segundo Takens, existe uma f(.) que pode ser empregada para a 

previsão de valores futuros da série temporal em função dos seus valores passados y(t), y(t - 

τ), y(t - 2τ),... (também conhecidos como atrasos ou retardos da série temporal). Segundo 

este raciocínio, o problema de previsão é reduzido a um problema de aproximação de 

função, no qual o método escolhido para modelagem da série temporal precisa ter a 

habilidade para encontrar f(.) e para selecionar adequadamente o conjunto de retardos 

relevantes necessários para a reconstrução da função real ou geratriz (underlying function) 

da série investigada. 

Os primeiros métodos de modelagem que se propuseram a realizar estas tarefas 

foram elaborados por Yule [Yule, 1927] e posteriormente aperfeiçoados por Box & Jenkins 

[Box e Jenkins, 1976]. Estes métodos são comentados nas seções seguintes deste capítulo e 

na seqüência, no capítulo 3, as Redes Neurais Artificiais são apresentadas como alternativas 

promissoras para solucionar os mesmos problemas para previsão de séries temporais. 

 

2.5. Modelos Estatísticos para previsão de séries temporais (Box-
Jenkins) 
 

Oficialmente os primeiros estudos em predição de séries temporais ocorreram em 

1927. Estes estudos foram realizados por Yule [Yule, 1927] que aplicou o modelo auto-

regressivo linear para estudar o número de manchas solares. Em 1950 ele desenvolveu a 

teoria das séries temporais estacionárias e suas idéias foram, mais tarde, ampliadas por Box 

e Jenkins [Box e Jenkins, 1976]. Estes últimos criaram a metodologia Box e Jenkins que 

sugere a divisão do processo de construção de um modelo para séries temporais em três 

fases: (1) identificação da estrutura do modelo (2) estimação dos seus parâmetros e (3) 

diagnóstico ou validação do modelo. 
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A identificação de um modelo apropriado para uma dada série temporal é feita 

através da análise da série. Nesta fase, os coeficientes de autocorrelação são usualmente 

utilizados para facilitar na identificação da quantidade de parâmetros (coeficientes) que 

precisarão ser utilizados no modelo [Box e Jenkins, 1976]. Depois da identificação de um 

ou mais modelos candidatos, o próximo passo é ajustar os seus parâmetros; de tal modo que 

o modelo final possa, adequadamente, incorporar a função geratriz da série temporal.  Box 

e Jenkins [Box e Jenkins, 1976] sugeriram uma série de métodos para estimação destes 

coeficientes. Em todos eles, o critério dos mínimos quadrados, escolhido devido as suas 

atrativas propriedades estatísticas, foi utilizado para a avaliação dos parâmetros do modelo 

durante a fase de estimação. Depois da estimação dos coeficientes, a fase de validação ou 

diagnóstico é realizada para verificar se o modelo estimado é estatisticamente adequado. A 

fase de validação é estreitamente relacionada com a fase de identificação por duas razões. 

Primeiro, se ficar mostrado que os modelos considerados são inadequados, é preciso 

retornar para a fase de identificação. Segundo, os resultados da fase de validação podem, 

ocasionalmente, também indicar como é possível melhorar o modelo. O ciclo de 

identificação, estimação e validação são repetidos até que um modelo satisfatório seja 

encontrado. Uma vez que isto acontece, o mesmo pode ser utilizado para prever valores no 

futuro da série modelada. 

Box e Jenkins [Box e Jenkins, 1976] propuseram uma série de modelos auto-

regressivos lineares para modelar séries temporais. Estes modelos são rapidamente 

comentados nas seções seguintes. 

2.5.1. Modelos Auto-Regressivos (AR) 
 

Modelos auto-regressivos simples assumem que um valor no futuro pode ser 

estimado a partir da soma ponderada de seus valores imediatamente passados. Um modelo 

AR que utiliza p leituras no passado para realizar a regressão é denominado de modelo 

regressivo de ordem p, ou simplesmente AR(p). Em termos matemáticos temos que: 
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i
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 (2.1) 
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onde os �i são os coeficientes a serem estimados e são os pesos que ponderam a 

contribuição dos elementos ut-i para a previsão de ut. �t é o termo que representa o erro 

do modelo. Por mais eficiente e ótimo que um modelo possa ser, sempre haverá um erro 

residual �t que não pode ser apagado. Usualmente é assumido que este erro é resultado 

de um processo de ruído, produzido aleatoriamente por uma fonte desconhecida. O 

ruído �t não pode ser incluído explicitamente dentro do modelo. 

 

Encontrar um modelo AR(p) apropriado implica em escolher um adequado valor 

para p e estimar os coeficientes �i usando, por exemplo, um procedimento de otimização 

com mínimos quadrados [Box e Jenkins, 1976]. Modelos AR, apesar de seu potencial, são 

naturalmente limitados por assumir uma relação linear entre os elementos da seqüência. 

Mais restritivo ainda é a suposição de estacionariedade da série temporal. Isto é, os modelos 

AR apenas produzirão resultados satisfatórios se aplicados a séries estacionárias. Séries 

estacionárias são séries que possuem um nível constante em torno do quais seus valores 

oscilam com variância semelhante ao longo do tempo [Box e Jenkins, 1976].   

Boa parte dos métodos estatísticos de modelagem é apenas aplicável para séries 

temporais restritamente estacionárias apesar de, na prática, observações de séries de 

comportamento não estacionário serem mais comuns no mundo real. 

 

2.5.2. Modelos de Médias-Móveis (MA) 
 

Uma aproximação alternativa para modelar séries temporais é assumir que as 

séries podem ser geradas a partir da combinação linear de q “sinais de ruído” [Box e 

Jenkins, 1976]. Modelos gerados por esta abordagem são conhecidos como modelos de 

médias-móveis de ordem q. A primeira vista, esta abordagem pode parecer estranha porque 

é difícil conceber que uma série temporal não aleatória possa ser modelada utilizando a 

combinação linear de sinais aleatórios. Contudo, quando vemos a combinação linear como 

filtros discretos de sinais de ruído, o modelo MA(q) pode ser visto como um filtro com o 

poder de extrair qualquer freqüência do espectro. Se levarmos em conta que um processo 

de ruído usualmente tem um espectro de freqüência contendo todas as freqüências ou pelo 

menos boa parte delas (o que caracteriza o ruído “branco”), um filtro, como o modelo 
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MA(q), pode então extrair qualquer freqüência desejada do espectro de freqüência (levando 

em conta as limitações da dependência linear assumida) de modo a compor uma série 

temporal não aleatória específica. Para os modelos de médias-móveis temos a seguinte 

equação: 

 

tit

q

i
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 (2.2) 

onde �i são os parâmetros ou pesos do modelo a estimar, �t-i são o termos aleatórios e �t 

é o erro do modelo. O sinal negativo na frente do somatório é apenas uma convenção 

usada por Box e Jenkins. 

  

2.5.3. Modelos ARMA 
 

Os modelos ARMA são formados combinando os modelos AR e MA. Assim, o 

modelo auto-regressivo de médias-móveis resultante contém ambos os termos p e q. Um 

processo do tipo ARMA de ordem p e q é representado por: 
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(2.3) 

 

Uma questão importante é como estabelecer os valores �t. Uma abordagem comum 

na modelagem com MA (e utilizada em modelos derivados como o ARMA) é usar a 

diferença entre o valor atual e o valor estimado (previsto) como uma estimativa do termo de 

ruído no tempo t. Para melhor entender, assuma que já dispomos de um modelo construído 

e que o mesmo é aproximadamente ótimo em termos de previsão. Então a diferença entre a 

previsão e o valor atual será próximo do erro residual (o valor �t). Assim, esta diferença 

pode ser usada como uma estimação ê para o termo de ruído � nas equações acima. 

 

tt uue ˆˆ −=  (2.4) 
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onde ût é a previsão ou o valor calculado pelo modelo e ut é o alvo da previsão ou o 

valor esperado para o instante t. 

 

2.5.4. Modelos ARIMA 
 

Da mesma forma como foi colocado para os modelos AR, os modelos MA e 

ARMA sofrem da restrição de serem apenas aplicáveis para séries estacionárias. Contudo, 

Box e Jenkins, na década de 1970, propuseram uma alternativa para modelar séries 

temporais não estacionárias baseadas no princípio da parcimônia (no qual uma série 

temporal é representada por um número mínimo de parâmetros). Esses modelos são 

conhecidos como modelos ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) e são 

usualmente referenciados como ARIMA(p,d,q). 

Nos modelos ARIMA(p,d,q) as séries temporais yt são derivadas a partir das séries 

originais ut usando diferenças. Tomar diferenças de uma série é um operação simples que 

envolve calcular sucessivas mudanças nos valores de uma seqüência de dados. Para tomar 

diferenças de uma série, o novo valor yt é definido com sendo a mudança (diferença) entre 

dois elementos consecutivos. Assim, temos que: 

 

yt = xt − xt-1, t = 1,2,3,…n (2.5) 

onde x0 é o primeiro elemento da série e n é o índice do último elemento da série 

original. 

 

É interessante observar que sempre que este processo é utilizado, um elemento da 

série inicial é perdido, pois a nova série terá apenas n-1 elementos. Assim, o primeiro 

elemento da série transformada será y1 = x1 - x0 (não existe um y0). Neste caso, a série das 

diferenças é chamada de primeira diferença de xt. Se novas diferenças forem realizadas 

sobre yt, então teremos uma nova série denominada de segunda diferença. E teremos para o 

novo yt: 

 

yt = (xt-xt-1) - (xt-1-xt-2) , t = 2,3,...,n (2.6) 
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Em modelos ARIMA (p,d,q), o valor p indica o número de termos auto-

regressivos, o valor q indica o número de termos aleatórios com retardos que compõem a 

parte das médias móveis do modelo e o valor d indica o grau de diferenciação necessário 

para obter a estacionariedade da série temporal. Apesar de normalmente as primeiras 

diferenças serem suficientes para tornar a grande maioria das séries temporais não 

estacionárias em séries temporais estacionárias [Moretin et al., 1987], é possível que 

diferenças de maior ordem precisem ser aplicadas sucessivamente até alcançar uma 

estabilidade satisfatória.  

Um modelo mais geral, o modelo sazonal, também conhecido como modelo 

SARIMA, foi desenvolvido por Box e Jenkins [Box e Jenkins, 1976] para lidar com efeitos 

sazonais da série temporal. Nestes modelos as séries temporais yt são formadas a partir das 

séries originais ut aplicando não apenas diferenças simples (como as discutidas acima) mas 

também aplicando diferenças sazonais que usualmente servem para remover efeitos 

sazonais. Maiores detalhes são fornecidos por Box e Jenkins [Box e Jenkins, 1979]. 

 

2.6. Modelos Estatísticos Não Lineares 
 

A modelagem estatística das séries temporais foi a primeira abordagem utilizada 

em aplicações reais para previsão de séries temporais não triviais. E, de fato, ainda são 

utilizadas em um grande número de aplicações práticas. Dentre os atrativos da modelagem 

estatística está a sua simplicidade de formulação, a sua robustez quando poucas 

observações da série temporal estão disponíveis e a sua grande popularidade entre as 

ferramentas estatísticas atualmente disseminadas no mercado (o que facilita a sua 

utilização). 

Entretanto, os modelos criados por Box e Jenkins são todos inevitavelmente 

baseados em dependências lineares entre as observações da série. Esta suposição inicial 

limita a aplicação destes tipos de modelos para a modelagem e posterior previsão de séries 

temporais mais complexas, com dependências não lineares, que ocorrem com freqüência 

em problemas do mundo real.  

Uma importante vertente na modelagem não-linear surgiu a partir do 

desenvolvimento dos modelos autoregressivos com limiar (TAR–Threshold 
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AutoRegressive) [Tong e Ling, 1980].  A formulação matemática destes modelos para uma 

série temporal univariada observada nos instantes t = 1− p, p, ... ,−1, 0, 1, ... , T −1, T é 

apresentada nas equações 2.7 e 2.8. 

 

yt = G(zt , st , �) + �t (2.7) 

G(zt , st , �) = F(st+�)�1’zt + [1-F(st, �)] �2’zt (2.8) 

 

A formulacão acima descreve um sistema com 2 regimes cuja transição entre eles 

é governada por uma função suave, não-linear, F, que assume valores no intervalo (0,1). F 

é usualmente chamada de função de transição. 

O vetor zt = (1, z1,t, z2,t, ..., zp,t)’ de dimensão (p + 1) × 1 contém observações de p 

variáveis exógenas e/ou autoregressores. Assume-se, em geral, que o termo aleatório �t é 

normalmente distribuído com variância �2. 

O vetor de parâmetros � é, por diversas situações, particionado da forma � = (�, 

�) na qual o primeiro componente � = (�01, ... , �p1, �02, ... , �p2) contém os parâmetros 

relacionados à parte “linear”do modelo, que por isso, são chamados de parâmetros lineares. 

O segundo componente � contém os chamados parâmetros não-lineares, ou seja, aqueles 

da função de transição e a variância de �. 

Na equação 2.8, o argumento st da função F é chamado de variável de transição, 

ou limiar, e, na presente abordagem, é tratado o caso univariado. Usuais escolhas para a 

variável de transição são: 

 

a) st = t , a transição é regida pelo tempo; 

b) st = xt−d, a transição é regida por uma variável exógena; 

c) st = yt−d, a transição é regida por uma autoregressor. 

 

Deve ser notado que, nas escolhas b e c, adiciona-se uma parâmetro d ao modelo 

que é chamado parâmetro de defasagem (delay parameter). O modelo TAR (p) em [Tong, 

1990] é obtido como um caso particular quando F é uma função indicadora do tipo: 
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Na situação em que st = yt−d, este modelo é denominado SETAR (Self-Exciting 

Threshold Autoregressive, [Tong, 1990]) e pode ser considerado como o predecessor do 

modelo STAR [Granger e Tera, 1993].  

Em ambas as situações envolvendo os modelos TAR e SETAR, o limiar entre os 

dois regimes é abrupto e determinado por c, o parâmetro de limiar.  

Uma das grandes vantagens na utilização dos modelos de transição suave é a 

possibilidade de especificar a função de transição de forma a evitar o problema da busca 

por um limiar “rígido” entre os regimes. Uma das principais opções à escolha da função 

que governar a transição entre os dois regimes é a função logística: 
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Ao escolher a equação 2.10 como função de transição, o vetor de parâmetros não 

lineares será formado por � = (�, c). O parâmetro � é o responsável pelo grau de suavidade 

da função de transição. É importante notar que na situação em que � � 	 (equação 2.10) se 

aproxima de uma função do tipo degrau e, por consequência, o modelo SETAR torna-se 

uma caso particular quando st = yt−d. Quando a função logística é utilizada como função de 

transição, o modelo resultante é denominado de LSTAR (Logistic Smooth Transition 

AutoRegression). 

Além da função logística, outra função comumente utilizada como função de 

transição é a função exponencial, dada por: 

 

γγ γ ,1),,(
2)( cs

t
tecsF −−−= > 0 (2.11) 

 

Uma das vantagens na utilização da função exponencial preferivelmente à função 

logística é a possibilidade de associar o mesmo regime a valores baixos e altos da variável 

de transição st. Estes modelos são denominados ESTAR (Exponential Smooth Transition 
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AutoRegression) e representam uma generalização dos modelos EAR (Exponential 

Autoregressive) em [Haggan e Ozaki, 1981]. Por outro lado, o modelo SETAR não se torna 

um caso particular quando � � 	 (equação 2.11). 

van Dijk & Franses [Dijk e Tera, 2000] propõem a extensão do modelo STAR de 

forma que este possa abrigar múltiplos regimes. Estes modelos receberam a denominação 

MRSTAR (Multiple Regime Smooth Transition AutoRegression). Para uma revisão sobre 

demais desenvolvimentos obtidos a partir da idéia de modelos de transição suave, é 

recomendável consultar [Dijk e Tera, 2000]. 

Além dos modelos estatísticos não lineares mencionados, existem também os 

modelos do tipo GARCH (Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) 

[Engle, 1982] [Boolerslev, 1986]. A modelagem GARCH surgiu sob a motivação de 

projetar a variância da série ao invés do nível. A incorporação deste fato estilizado na 

estrutura do modelo tem grande aplicação na previsão de séries financeiras.  

Os primeiros desenvolvimentos destes modelos estão associados com a estrutura 

ARCH (Autoregressive Conditional Heteroskedasticity) [Engle, 1982]. Esta abordagem 

permite a modelagem simultânea da média e variância de uma série temporal. Considere 

um processo autoregressivo de ordem p: 
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Cuja variância condicional possa variar com o tempo. Tal fato pode ser 

contemplado sob a suposicão de que o quadrado de u siga um processo AR (m) conforme: 
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Supondo que wt, t = 1, . . . , T  é ruído branco. Isto implica que E(wt) = 0, Var(wt) 

= 
2 e E(wt,ws) = 0 , t � s. O processo ut descrito em 2.12 e 2.13 é chamado de ARCH (m). 

É comum adotar, para este processo, a representação alternativa em 2.14. 

 

ttt vhu =  (2.14) 
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Onde 22
21

2
110 ... mtmttt uuuh −−− ++++= αααα  

 

ht é a parte determinística da equação 2.14 e vt é uma sequência de variáveis 

aleatórias independentes e identicamente distribuídas com média zero e variância igual a 1, 

Se u2
t é um processo fracamente estacionário e sob outras condições que podem 

ser vistas em [Bollerslev et al, 1992], a variância incondicional de ut é obtida a partir de: 
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O modelo ARCH (m) é generalizado ao admitir-se que a variância condicional ht 

dependa de uma quantidade infinita de defasagens. 
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Representando �(B) como a razão entre dois polinômios de ordem finita, é obtida 

para ht uma forma funcional similar à dos modelos ARMA conforme a equação 2.17. 
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Este modelo recebe a denominação de GARCH (r,m) e as suas propriedades são 

discutidas em [Bollerslev, 1986]. 

Além dos modelos estatísticos como esses que foram mencionados até aqui, já há 

algumas décadas muitas outras propostas para a elaboração de modelos não lineares têm 

sido publicadas. Dentre estas propostas estão as que utilizam redes neurais artificiais. Redes 

neurais artificiais são não paramétricas, são aproximadores universais de funções e são 
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capazes de modelar adaptativamente relações complexas e não lineares a partir dos dados 

sem, necessariamente, assumir grandes suposições como a estacionariedade da série.  

No capítulo seguinte, as redes neurais artificiais, mais precisamente as redes do 

tipo MLP, são revistas em maiores detalhes. E, na seqüência, são discutidos, mais 

amplamente, as suas vantagens e seus potenciais problemas para a previsão de séries 

temporais.
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Capítulo 3 
 

Modelagem com Redes Neurais Artificiais 
para Séries Temporais 
 
 
 
 
3.1. Introdução 
 

Nas últimas décadas temos visto uma grande disseminação de estudos dedicados à 

investigação e à extensão da aplicabilidade das redes neurais artificiais (RNA) em 

problemas de previsão de séries temporais. Parte da explicação do interesse dos 

pesquisadores nesta área está em características peculiares das redes neurais que não são 

encontradas nas técnicas tradicionais para previsão. Redes neurais artificiais são não 

paramétricas, são aproximadores universais de funções [Hornik et al. 1989] e são capazes 

de adaptativamente modelar relações complexas e não lineares a partir dos dados.  

Fazendo uso destas características, é possível elaborar uma versão não linear dos 

modelos auto-regressivos tradicionais, descritos no capítulo anterior. Nesta nova versão, 

mais amplamente, é admitido que há uma relação não linear entre um valor futuro yt de uma 

série temporal e as suas observações passadas com retardo k. Deste modo, temos que yt = 

F(yt-1, yt-2, ... , yt-k) + εt. Onde F é uma função não linear e �t é o termo de ruído que 

representa a parte indeterminável, inerente da série temporal.  

Modelos auto-regressivos não lineares como estes, implementados por redes 

neurais artificiais, são potencialmente mais poderosos do que as versões lineares porque 

podem, potencialmente, extrair características mais complexas a partir dos padrões de 

treinamento e, teoricamente, não precisam de pré-suposições sobre os dados como, por 

exemplo, estacionariedade.  

Assim como em outros modelos, modelos com redes neurais permitem incorporar 

de forma fácil séries extras ao conjunto de entradas do modelo. Neste caso, além das séries 

com retardos temporais da série principal, retardos de outras séries externas (ou exógenas) 
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podem compor os padrões de entrada utilizados para o treinamento do modelo. Séries 

exógenas representam um ganho extra de informação que costuma contribuir para 

desvendar relações mais complexas existentes entre as variáveis de entrada e as variáveis 

de saída. Assim, por exemplo, na previsão de um determinado índice financeiro é possível 

utilizar o comportamento histórico de outros índices que ajudem a entender o 

comportamento do primeiro. É por isso que, em algumas literaturas, as redes neurais 

construídas sob esta perspectiva também são conhecidas como redes NARX (Nonlinear 

AutoRegressive with eXogenous inputs). 

As próximas seções deste capítulo possuem os seguintes objetivos: (1) revisar os 

conceitos fundamentais das redes MLP (Multilayer Perceptron), (2) discutir as limitações 

destas redes quando aplicadas à previsão de séries temporais e, (3) apontar possíveis 

caminhos para contornar estas limitações. 

 

3.2. Redes MLP 
 

Redes neurais artificiais são modelos computacionais baseados no cérebro humano 

e são geralmente constituídas por um número de elementos de processamento (neurônios 

artificiais) conectados entre si. A maneira como as conexões estão distribuídas e a natureza 

das mesmas determina a estrutura da rede neural.  

Em redes do tipo feedforward, os neurônios são normalmente agrupados em 

camadas. Os sinais fluem a partir da camada de entrada até a camada de saída via conexões 

unidirecionais, de um neurônio para outro, situados em camadas distintas (não há fluxo de 

sinais entre neurônios de uma mesma camada).  

Dentre as redes feedforward, certamente as mais populares são as redes MLP 

(Multilayer Perceptron) [Rumelhart e McClelland, 1986] [Beale e Jackson, 1994] [Haykin, 

1994]. Essas redes são constituídas por unidades de processamento simples que possuem 

funcionalidades semelhantes àquelas apresentadas pelos neurônios biológicos do cérebro 

humano. As funções básicas são 

 

• Receber dados de várias entradas. No cérebro humano os impulsos elétricos viajam 

através das sinapses e são recepcionados pelos dentritos de um neurônio. Os dentritos 
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são as ramificações que efetivamente transportam os sinais de entrada para o corpo das 

células nervosas.  

• Estimar a importância destas entradas e calcular a soma ponderada das mesmas. No 

neurônio biológico os sinais recepcionados pelos dendritos são mais importantes quanto 

maior for a força e o tipo da sinapse. Se for uma sinapse forte então a entrada 

correspondente recebe maior importância. As sinapses podem ser divididas em 

excitatórias (importância positiva) e em inibitórias (importância negativa). O efeito 

final de todos sinais de entrada é estimado efetuando uma soma ponderada (que leva em 

consideração a importância avaliada de cada entrada), calculada no corpo do neurônio. 

• Comparar esta soma ponderada com algum limiar e determinar o valor apropriado de 

saída. A soma ponderada é comparada com um limiar interno da célula. Se a soma 

exceder este limiar, o neurônio dispara: envia um sinal através do axônio para os 

dentritos de outro neurônio.  

 

Nos neurônios artificiais, o valor apropriado da saída depende da função de 

transferência utilizada. As propriedades da função de transferência precisam ser 

semelhantes as propriedades das células nervosas que dispararam ou não um sinal de saída 

de acordo com a intensidade da ativação (soma ponderada das entradas). Para os neurônios 

de uma rede neural artificial, esta função de transferência poderia muito bem ser a função 

escada (step function) que retorna 1 se o limiar é ultrapassado ou retorna 0, caso contrário. 

Contudo, devido a natureza de alguns algoritmos de aprendizagem (como o algoritmo de 

retro propagação visto em maiores detalhes logo adiante), a função de transferência é 

usualmente contínua. Uma escolha comum é a função sigmóide, apresentada abaixo. 

 

xe
xf ρ+

=
1

1
)(  (3.1) 

onde e, é a função exponencial e ρ é uma constante. 

 

É a combinação de várias destas unidades artificiais de processamento em camadas 

e as conexões entre as mesmas que caracterizam a estrutura de uma rede neural. Redes 

MLP típicas são formadas por uma camada de entrada, uma camada de saída e n camadas 
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escondidas (dispostas entre as duas primeiras), onde todos os neurônios de uma camada são 

completamente conectados com todos os neurônios da camada precedente. Segundo 

Cybenko [Cybenko, 1989], uma rede MLP com apenas uma camada escondida pode 

implementar qualquer função contínua. E redes com duas camadas escondidas podem 

aproximar qualquer função matemática [Cybenko, 1988]. 

Nas redes neurais artificiais o cálculo da importância das entradas de cada 

neurônio é realizado por algum algoritmo de treinamento que ajusta adequadamente os 

pesos associados a cada conexão. O método de treinamento mais popular para redes do tipo 

MLP é o algoritmo de retro propagação (backpropagation algorithm) [Rumelhart et al., 

1986] e seus variantes [Hertz et al., 1991] [Blue e Grother, 1992] [Reidmiller e Braun, 

1993] [Hush e Horne, 1993] [Møller, 1993]. Este algoritmo é baseado na regra delta 

proposta por Widrow e Hoff [Widrow e Hoff, 1960]. E é por este motivo que muitos o 

conhecem também como regra delta generalizada. 

Intuitivamente, podemos imaginar o treinamento ou aprendizado como um 

processo de busca da melhor combinação de pesos em uma superfície de solução, onde a 

altura (no caso tridimensional) é proporcional ao erro da rede (definido pela distância entre 

as saídas calculadas pela rede e as saídas desejadas pelo supervisor, no caso 

supervisionado). O algoritmo de retro propagação, ajustando pesos e limiares, percorre esta 

superfície, de forma não exaustiva, em busca de depressões ou vales que correspondem a 

regiões onde o erro é minimizado (soluções ótimas ou sub ótimas). O gradiente descendente 

é o artifício matemático que possibilita a busca de forma otimizada: o gradiente de uma 

função está na direção e sentido onde a função tem taxa de variação máxima. Isto garante 

que a rede caminha sempre na direção que mais vai reduzir o erro calculado. Para 

superfícies simples, este método encontrará a solução com erro mínimo ou solução ótima. 

Entretanto, para superfícies mais complexas, é possível que o algoritmo convirja para 

mínimos locais ou soluções sub ótimas.  

A retro propagação é constituída por computações em duas distintas direções ao 

longo da estrutura da rede neural: na direção forward e na direção backward. Na passagem 

forward, as saídas para um padrão específico de entrada são calculadas e o erro das 

unidades de saída é determinado. Na passagem backward, os valores das unidades de saída 
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são usados para realizar modificações nos valores dos pesos de forma proporcional ao erro 

estimado.  

Uma passagem forward e uma passagem backward são realizadas para cada par de 

entradas e saída. E é exatamente a combinação destas duas passagens que constitui um 

ciclo de treinamento. Muitos ciclos são normalmente necessários para treinar uma rede 

neural. O treinamento é usualmente interrompido quando é alcançado um erro 

suficientemente baixo ou um número máximo de ciclos. Contudo, em geral, a idéia “quanto 

mais tempo durar o treinamento, melhor será o resultado” não se aplica para o treinamento 

de redes neurais.  

 

3.2.1. Validação Cruzada 
 

Uma rede neural é treinada para que a mesma, progressivamente, através de 

penalizações e recompensas, “aprenda” ou “absorva” a relação embutida nos dados, 

minimizando a diferença entre o modelo estimado e o modelo real. Contudo, a rede neural, 

enquanto modelo matemático, apenas será útil se o seu poder de modelagem se estender a 

dados diferentes daqueles usados no treinamento. Em outras palavras, a rede neural treinada 

precisa ter poder de generalização diante de padrões nunca antes vistos.  

Em geral é verdade que o poder de generalização cresce no começo do 

treinamento, alcança um máximo e depois torna a decrescer enquanto o treinamento 

prossegue e o erro entre as saídas calculadas e desejadas decrescem monotonicamente. 

Neste cenário, se o treinamento não for interrompido no momento adequado, é bem 

possível que a rede sofra overfitting ou overtraining. Isto ocorre quando a rede começa a 

perder poder de generalização e inicia a memorização dos padrões de treinamento, 

gravando suas peculiaridades e ruídos. Alguns métodos, como a regularização dos termos 

[Poggio e Girosi, 1990], a seleção de modelos [Moody, 1992] ou parada com validação 

cruzada [Hecht-Nielsen, 1990] ajudam a lidar com este tipo de problema.  

Na validação cruzada, o conjunto original de padrões é dividido em três partes 

disjuntas. As três partes constituem o que usualmente denominamos de conjuntos de 

treinamento, validação e teste. Os dois primeiros são utilizados para realizar a validação 
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cruzada e o terceiro é utilizado para verificar a poder de generalização da rede diante de 

padrões nunca antes apresentados depois da conclusão do treinamento. 

Enquanto o conjunto de treinamento é utilizado para treinar a rede neural e para 

minimizar o erro estimado entre as saídas calculadas e as desejadas, o conjunto de 

validação é usado para testar a performance da rede (ou poder de generalização) em 

instantes regulares durante o treinamento. Se, por exemplo, o erro para o conjunto de 

treinamento e o erro para o conjunto de validação estiverem diminuindo com a evolução 

dos ciclos então a rede continua a aprender e provavelmente a melhor opção é continuar 

com o treinamento. Se, contudo, for verificado que o erro para o conjunto de validação 

começou a crescer enquanto o erro para o conjunto de treinamento continua a diminuir 

então a melhor decisão é interromper o treinamento, antes que a rede perca poder de 

generalização e inicie a memorização dos padrões de treinamento.  

 

3.2.2. Algoritmo de Retro Propagação (Back-Propagation) 
 

Abaixo está resumido o algoritmo de retro propagação citado acima e utilizado 

para treinar muitos tipos de redes neurais (inclusive a MLP). A validação cruzada foi 

introduzida nos passos do algoritmo para melhor esclarecer e situar a sua utilização no 

processo. 

 

1. Inicialização 

• Inicializar aleatoriamente os pesos das conexões com valores suficientemente 

pequenos; 

• Fazer inicialmente ciclos = 0. Onde ciclos é a quantidade de ciclos de treinamento 

realizados; 

2. Propagação (feedforward) 

• Computar as saídas. A saída de uma dada unidade k (ou neurônio) é obtida 

aplicando a função de transferência sobre o somatório da multiplicação do vetor dos 

pesos das ligações e do vetor dos valores de entrada da unidade. A equação 3.2 

expõe isso de forma mais concisa. As entradas das unidades das camadas 

escondidas são determinadas pelas saídas das unidades da camada precedente e as 
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entradas das unidades da primeira camada são formadas pelos componentes do 

padrão p (um vetor com dimensão D); 

 
(3.2) 

onde ok é a saída do neurônio k, f é a função de transferência, os wis são os pesos das 

ligações ou conexões de entrada do neurônio k e os xis são os componentes do vetor 

de entrada da unidade. 

 

• Computar o erro para o conjunto de treinamento e para o conjunto de validação 

usando qualquer equação que meça a distância entre as saídas calculadas e as saídas 

desejadas. Uma escolha comum é o erro médio quadrático (MSE - Mean Square 

Error), definido pela equação abaixo: 

 

(3.3) 

onde N é o número de padrões de entrada (submetidos à primeira camada), K é o 

número de unidades na camada de saída da rede neural e ok é uma saída calculada 

pela redeb (saídas dos neurônios da última camada da rede neural). 

 

• Se o critério de parada é alcançado então parar. O treinamento pode ser 

interrompido quando o erro para o conjunto de treinamento atingir um mínimo, 

quando o número de ciclos de treinamento alcançar um máximo ou quando o erro 

do conjunto de validação crescer mais do que um limiar percentual (em relação a 

um erro mínimo observado em um ciclo precedente) [Prechelt, 1994]. 

3. Retro Propagação (backpropagation) 

• ciclos ← ciclos + 1 

 (3.4) 

 

• Para cada unidade k da camada de saída, computar: 

 (3.5) 
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onde ok é uma saída calculada pela rede e yk é uma saída desejada. �k é o viés que 

determina a localização da função sigmóide (usualmente utilizada como função de 

transferência) sobre o eixo das abscissas. 

 

• Para cada unidade j das camadas escondidas, computar: 

 (3.6) 

 

4. Atualização dos pesos 

• Atualizar os pesos utilizando a seguinte equação: 

 (3.7) 

onde � > 0 é a taxa de aprendizagem e � ∈ [0,1) é a constante chamada de 

momentum. Taxas de aprendizagem pequenas favorecem a localização de soluções 

ótimas mas tornam o processo de aprendizagem lento. Por outro lado, taxas grandes 

aumentam a velocidade de treinamento mas podem levar a soluções pobres, de 

elevado erro e baixo poder de generalização. O termo momentum pode ser uma saída 

para o dilema já que serve para acelerar a atualização dos pesos quando o erro 

gradiente é pequeno e para reduzir oscilações quando o erro gradiente muda de sinal 

em sucessivos ciclos. 

 

5. Novo ciclo 

• Repetir o passo 2 

 

3.3. Limitações das Redes Neurais para a previsão de séries 
temporais e possíveis soluções 

 

Redes neurais são apropriadas para resolver problemas de previsão de séries 

temporais, porque, como vimos, são aproximadores universais de funções, possuem 

habilidade para aprender sem grandes suposições sobre os dados e permitem incorporar 

séries exógenas ao treinamento do modelo. Contudo, apesar destas características atraentes, 

a performance de uma rede neural é dependente, dentre outros fatores, da configuração 

( ) jk
k

kjj wnetf �′= δδ
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inicial dos pesos, da quantidade de padrões disponíveis para treinamento, do próprio 

algoritmo de treinamento empregado e da escolha da arquitetura da rede de neurônios.  

Em particular, em problemas de previsão de séries temporais, a seleção dos 

retardos relevantes que definem os neurônios de entrada da rede neural e a escolha do 

número de neurônios presentes em suas camadas intermediárias são questões fundamentais 

que estão diretamente relacionadas com o poder final de generalização de redes MLP. 

Barardi e Zhang [Barardi e Zhang, 2003] mostraram experimentalmente que a seleção dos 

retardos de entrada e do número de neurônios escondidos afeta de modo diferente o viés e a 

variância de modelos de redes neurais aplicados a problemas de previsão de dados 

históricos. Eles mostraram que a seleção em demasia de retardos afeta negativamente a 

variância do modelo enquanto a super especificação de neurônios escondidos afeta 

significativamente e negativamente o viés do mesmo. Por outro lado, também foi mostrado 

que a sub especificação de retardos e de neurônios escondidos pode gerar severos efeitos 

negativos no viés, reduzindo de forma ainda mais drástica a performance final do modelo. 

Diante destes problemas, muitos métodos foram propostos para a seleção adequada dos 

retardos relevantes e da topologia de uma rede neural.  

Alguns dos métodos para detecção de retardos são baseados em medidas de 

entropia [Kolmogorov, 1989] [Farmer, 1982] e outros em medidas elaboradas de 

autocorrelação [Grassbeger e Procaccia, 1983]. Alguns testes também foram criados para 

verificar dependências entre os retardos, tais como o teste BDS [Brock et al., 1988] e o δ-

teste [Pi e Peterson, 1994] e alguns outros métodos baseados no teorema de Takens 

[Takens, 1980]. Contudo, todas estas abordagens são baseadas apenas nos dados, o que 

significa que são totalmente independentes da técnica utilizada para modelar a série 

temporal. E, por isso, não fornecem garantias sobre a eficiência da aplicabilidade dos seus 

resultados (retardos selecionados) na construção de modelos com redes neurais. Uma 

melhor abordagem seria elaborar um método que fosse capaz de selecionar os retardos 

relevantes com base no aperfeiçoamento do próprio poder de generalização da rede neural. 

Sobre esta perspectiva, Cyril Goutte [Goutte, 2000] desenvolveu o método ERD (Extration 

of the Relevant Delays). Este método investiga um conjunto de retardos na ordem natural 

(cronológica) e adiciona ao modelo retardos candidatos se e somente se a adição do retardo 

fornecer um significante decréscimo no erro de generalização da rede neural. Esta simples 
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abordagem se mostrou mais eficiente do que o δ-teste para a previsão de algumas séries 

artificiais e reais [Goutte, 2000]. 

Dentre as propostas desenvolvidas para encontrar topologias adequadas para o 

problema de previsão, Weigend et al. [Weigend et al., 1990] introduziram um método 

intuitivo de eliminação de conexões supérfluas baseado na grandeza dos pesos, LeCun et 

al. [LeCun et al., 1990] desenvolveram o método OBD (optimal brain damage) baseado na 

medição do acréscimo do erro residual resultante da eliminação de conexões candidatas, 

Gorodkin et al. [Gorodkin et al., 1993] apresentaram uma extensão do OBD, Cottrell et al. 

[Cottrel et al., 1995] criaram o método SSM (Statistical Stepwise Method) que utiliza 

técnicas estatísticas lineares e não lineares para detecção de conexões poucos relevantes e 

Vila et al. [Vila et al., 1999] elaboraram um sistema baseado em modelos Bayesianos, 

capazes de determinar arquiteturas otimizadas para redes MLP com apenas uma saída. 

Além das mencionadas acima, muitas outras propostas foram publicadas na área. 

Entretanto, continuar listando estas propostas está fora do escopo deste documento. O fato é 

que estes algoritmos de detecção de retardos e de poda (prunning) da década de 80 e 90, 

assim como outras abordagens construtivas e destrutivas da mesma época, desenvolvidas 

exclusivamente para o desenho automático de arquiteturas [Mozer et al., 1989] [Fahlman e 

Lebiere., 1990] [LeCun et al., 1990] [Frean, 1990] [Sietsma e Dow, 1991] [Hirose et al., 

1991] [Roy et al., 1993] [Hwang et al., 1993], têm perdido a sua importância frente às 

novas e mais flexíveis propostas de otimização com algoritmos de busca global, como as 

que envolvem algoritmos genéticos [Goldberg, 1989]  e simulated annealing [Kirkpatrick 

et al., 1983]. Como foi indicado por Angeline et al. [Angeline et al., 1994], dentre outras 

limitações, “estes métodos do tipo Hill climbing são facilmente atraídos para soluções não 

ótimas, localizadas em mínimos locais”. E, adicionalmente, estas abordagens “apenas 

conseguem investigar conjuntos restritos de topologias, ao invés de investigar a classe 

completa de arquiteturas possíveis”. 

Tendo em vista a importância que os algoritmos genéticos e simulated annealing 

têm conquistado nesta área, no próximo capítulo, os conceitos fundamentais destas duas 

abordagens são revisados. E, na seqüência, uma discussão mais ampla é realizada sobre o 

modo como ambas as abordagens têm sido combinadas em sistemas híbridos para a 

otimização simultânea da arquitetura e dos pesos das redes neurais. 
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Capítulo 4 
 

Sistemas Híbridos para Otimização de Redes 
Neurais Artificiais 
 
 
 
 
4.1. Introdução 
 

Hoje em dia, a área da inteligência computacional dispõe de uma grande variedade 

de algoritmos e de técnicas inteligentes para resolver uma grande diversidade de problemas 

do mundo real. Entretanto é fato que, sobre diversos aspectos, essas técnicas apresentam 

naturezas diferentes e, eventualmente, são melhores aplicadas em contextos específicos. 

Nunca podemos esperar que uma única técnica possa servir como abordagem definitiva 

para qualquer problema que requeira computação inteligente. Redes neurais artificiais, por 

exemplo, são modelos excelentes para problemas complexos e não lineares de classificação 

e regressão. Mas, os resultados geradas pelas RNAs nem sempre são de fácil interpretação: 

a função não linear construída pelos seus pesos costumam apresentar termos complexos que 

dificultam a entendimento do mapeamento realizado entre as entradas e as saídas 

calculadas. Este problema já não é tão crítico quando a modelagem é realizada com 

regressão logística ou com árvores de decisão. Mas as regressões logísticas são aplicáveis 

apenas para problemas de classificação binária e as árvores de decisão tradicionais não 

servem para resolver problemas de regressão. Estes são apenas alguns exemplos que 

mostram como as técnicas possuem as suas próprias vantagens e desvantagens. Diante 

dessas limitações, muitas vezes “complementares”, somos estimulados a imaginar se é 

possível e viável gerar algoritmos que combinem algumas destas técnicas para aproveitar o 

que há de melhor em cada uma delas, de tal forma que seja possível gerar um novo 

algoritmo que sirva com eficiência para uma variedade maior de problemas. É a partir de 

toda esta discussão que nasce naturalmente a idéia de sistemas híbridos inteligentes. 
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Na área de otimização de redes neurais artificiais, um grande número de trabalhos 

tem sido publicado propondo soluções híbridas que misturam modelagem de redes neurais 

artificiais com algoritmos de otimização bem estabelecidos na literatura, como os 

algoritmos genéticos (AG) [Goldberg, 1997] e simulated annealing (SA) [Kirkpatrick et al., 

1983]. Tanto AG como SA têm sido usados em sistemas híbridos pra treinar os pesos das 

conexões e para encontrar topologias otimizadas de redes neurais.  

 As próximas seções deste capítulo possuem os seguintes objetivos: (1) revisar os 

conceitos fundamentais de AG e SA, (2) mostrar como AG e SA estão sendo utilizados em 

abordagens híbridas para otimização de redes neurais, (3) apresentar uma visão crítica 

dessas abordagens ressaltando vantagens e desvantagens e (4) apontar direções para a 

elaboração de uma nova abordagem híbrida potencialmente mais eficiente.  

 

4.2. Algoritmos Genéticos 
 

Algoritmos genéticos são algoritmos de busca e otimização baseados na teoria da 

evolução das espécies, lançada pelo fisiologista e naturalista inglês Charles Darwin em seu 

livro “A Origem das Espécies”, em 1859. Os algoritmos genéticos foram primeiramente 

inseridos no mundo computacional em 1975 por Jonh Holland e seus alunos [Holland, 

1975]. E só mais tarde foram popularizados por David Goldberg, a partir de 1989 

[Goldberg, 1989]. 

O algoritmo genético, ou simplesmente AG, é essencialmente uma técnica 

estocástica (não determinística) que utiliza apenas informações de custo e recompensa para 

encontrar soluções para um dado problema computacional. AG cria e manipula uma 

população de indivíduos onde cada indivíduo é uma possível solução para o problema. E, 

segundo o algoritmo, os indivíduos são combinados uns com os outros para gerar filhos que 

evoluem durante sucessivas gerações até encontrar uma solução ótima para o problema 

investigado.  

 Devido a sua natureza, algoritmos genéticos são facilmente implementados 

em computadores (especialmente em computadores paralelos) e são fáceis de serem 

combinados (hibridização) com outras técnicas. Algoritmos genéticos são particularmente 

úteis em problemas complexos com superfícies de soluções com vários locais mínimos 



CAPÍTULO 4 - Sistemas Híbridos para Otimização de Redes Neurais Artificiais 41 
 

Abordagem Híbrida para Otimização de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Séries 
Temporais. Adrian L. Arnaud, CIN, UFPE, 2007 

porque possuem menores possibilidades de serem atraídos para mínimos locais do que os 

algoritmos tradicionais baseados em gradiente descendente. Adicionalmente, algoritmos 

genéticos não dependem das informações do gradiente da função objetivo e podem 

perfeitamente ser utilizados em problemas onde este tipo de informação não é disponível ou 

dispendiosa para obter ou estimar. Algoritmos genéticos podem, inclusive, resolver 

problemas onde nenhuma função objetiva exata ou explicita é disponível.  

Inicialmente, para aplicar AG em um problema computacional, é preciso definir 

um mapeamento entre as possíveis soluções do problema computacional e os indivíduos da 

população que irá evoluir. Uma vez que este mapeamento é estabelecido, os próximos 

macros passos são: gerar uma população inicial e gerar populações descendentes para 

proporcionar o aperfeiçoamento dos indivíduos de geração a geração de tal forma que, ao 

final do processo, estes possam fornecer soluções ótimas ou sub-ótimas para o problema 

computacional investigado. Posto de outra forma, o algoritmo genético clássico segue os 

seguintes passos: 

 

1. Geração da população inicial 

2. Avaliação de cada indivíduo da população  

3. Aperfeiçoamento dos indivíduos da população atual até que o critério de parada é 

satisfeito 

a. Seleção dos indivíduos mais aptos 

b. Criação de novos indivíduos usando operadores genéticos a partir da população 

inicial 

c. Armazenamento dos novos indivíduos em uma nova população 

d. Avaliação de cada indivíduo da nova população em procura de soluções 

satisfatórias 

 

Algoritmo 4.1. Pseudocódigo para a versão clássica do algoritmo genético. 

 

Em qualquer AG tradicional, cada individuo é definido por seu cromossomo 

(genótipo) que, por sua vez, representa uma solução possível para o problema (fenótipo). 

Os cromossomos podem ser constituídos ou elaborados por uma grande variedade de 

maneiras. Mas, usualmente eles são constituídos por uma cadeia de números reais, números 
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inteiros ou bits (0s e 1s).  O importante é que cada cromossomo ou individuo determine de 

forma não ambígua uma solução e que potencialmente possa representar todo o espaço de 

busca. Também é importante ter em mente que representações muito estruturadas ou 

complexas podem dificultar a definição dos operadores genéticos, necessários para geração 

de novos indivíduos. 

A população inicial do algoritmo AG pode ser gerada aleatoriamente ou com 

tendenciosidade para regiões promissoras do espaço de busca. No entanto, o essencial é que 

a população inicial comece larga o suficiente para garantir a diversidade inicial mínima dos 

indivíduos. O tamanho da população deve diminuir de tamanho apenas com a evolução das 

gerações. Em alguns casos, a população inicial pode ser gerada a partir do processo de 

seeding. Neste processo, uma solução obtida por outro método de otimização é assumida 

como a população inicial do AG. Este processo é bastante comum em sistemas com 

treinamento híbrido. 

Populações posteriores à população inicial são geradas com a aplicação de 

operadores genéticos. Existe uma grande variedade de operadores genéticos e eles 

dependem da estrutura do cromossomo e do seu genótipo (a informação contida no 

cromossomo). Entretanto, os dois operadores mais comuns são cruzamento (crossover) e 

mutação. A idéia essencial por trás do cruzamento é misturar ou combinar, com uma dada 

probabilidade, os genes dos cromossomos de dois indivíduos (pais) de tal forma a um 

terceiro indivíduo (filho) seja gerado (geneticamente diferente, mas semelhante aos pais). A 

mutação, diferentemente do cruzamento, funciona modificando ligeiramente, também com 

uma dada probabilidade, os valores de alguns genes dos pais. 

Assim como na natureza, os indivíduos em um algoritmo genético também 

possuem um grau de aptidão que é usado para determinar se os mesmos irão se perpetuar 

nas gerações futuras. A grau de aptidão de um indivíduo pode ser igual à função objetivo 

do problema, calculado a partir do escalonamento da função objetivo ou baseado no 

ranking do indivíduo na população. A primeira abordagem é pouco utilizada na prática 

devido a sua falta de capacidade de diferenciar os melhores dos piores indivíduos na grande 

maioria dos casos.  

O cálculo da aptidão por ranking pode ser feito utilizando os métodos de ranking 

linear ou exponencial. O ranking linear é dado por: fi  =Min + (Max – Min)((N-i)/(N-1)) e o 
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ranking exponencial é dado por: q(1-q)i-1. Onde i é o índice do cromossomo na população 

em ordem decrescente de valor da função objetivo e q ∈ [0,1]. Além dos métodos de 

ranking, a aptidão de um indivíduo pode ser calculada usando o escalonamento linear que é 

dado por: f = Ag+B. Onde g é o valor da função objetivo e A e B são determinados de tal 

forma que o número máximo de filhos do melhor individuo seja, no máximo, igual a C 

(onde tipicamente C = 2). 

Uma vez avaliada e estabelecida a aptidão de cada indivíduo, o próximo passo do 

AG é realizar a seleção dos melhores pais que serão usados para gerar filhos e, portanto, a 

próxima geração de indivíduos. Os tipos mais comuns de seleção são: a seleção 

proporcional à aptidão e a seleção por torneio. Dentro da primeira categoria está o método 

da roleta. Neste método, os indivíduos mais adaptados (com os maiores valores de aptidão) 

são selecionados para propagar seu material genético com maior probabilidade do que os 

menos adaptados. Já na seleção por torneio, n indivíduos (tipicamente 2) são escolhidos 

aleatoriamente da população e o melhor é selecionado. 

 A geração de uma nova população (ou substituição da antiga) pode ser 

tradicionalmente feita utilizando as seguintes abordagens: substituição geracional, 

substitução geracional com elitismo e substituição de estado uniforme. Na substituição 

geracional os N pais são substituídos pelos N filhos em cada geração ou, alternativamente, 

os N pais são substituídos por N indivíduos do conjunto união de pais e filhos. Já na 

substituição geracional com elitismo os k < N melhores pais nunca são substituídos 

(tipicamente k =1). E, na substituição de estado uniforme, em cada geração apenas 2 (ou 1) 

filhos são gerados e substituem os 2 piores indivíduos da população ou os pais ou ainda os 

2 indivíduos mais velhos da população. 

O algoritmo genético clássico pára quando um determinado número de gerações é 

alcançado, quando a melhor solução é encontrada (quando esta é conhecida), quando há 

perda relevante e irreparável da diversidade dos indivíduos da última população ou quando 

nas últimas k gerações não há melhora da aptidão média ou máxima. 

Algoritmos genéticos sofrem eventualmente de convergência prematura. Dentre as 

principais causas disso está: o excessivo número de filhos de um mesmo indivíduo (o 

superindivíduo), a perda de diversidade genética entre os indivíduos da população, o 

genetic drift (ou desaparecimento de um determinado gene na população) e a alta pressão 
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do processo de seleção. Estas causas da convergência prematura podem ser combatidas 

com o aumento da taxa de mutação, com a eliminação de cromossomos duplicados dentro 

da mesma população, com a diminuição da pressão da seleção e com o controle do número 

de indivíduos do superindividuo usando ranking, escalamento e seleção por torneio. 

 

4.2.1 AG para otimização dos pesos das conexões de RNAs 
 

A maioria dos algoritmos de treinamento utilizados para o ajuste dos valores das 

conexões dos pesos das redes neurais artificiais, como o algoritmo de retro-propagação 

[Rumelhart et al., 1986] e os algoritmos de gradiente conjugados [Hertz et al., 1991] [Hush 

e Horne, 1993] [Møller, 1993], é baseada em informações sobre o gradiente descendente da 

função objetivo. Entretanto, estes algoritmos são freqüentemente atraídos para mínimos 

locais da função e são simplesmente incapazes de achar o mínimo global se a função a ser 

otimizada for multimodal e/ou não diferenciável. 

Para contornar estes problemas, AG tem sido utilizado para o treinamento 

evolutivo dos pesos de redes neurais artificiais. Como o treinamento dos algoritmos 

genéticos é baseado exclusivamente na evolução de indivíduos produzidos e aperfeiçoados 

através da aplicação de operadores genéticos, a procura por um possível conjunto ótimo de 

valores de conexões não depende do cálculo do gradiente descendente. Devido a esta 

independência, algoritmos genéticos podem ser utilizados para otimizar funções não 

diferenciáveis e até mesmo não contínuas. Adicionalmente, o processo de treinamento 

baseado na evolução de populações de indivíduos também fornece aos algoritmos genéticos 

um paralelismo intrínseco que contribui para solucionar problemas com espaços de busca 

largos, complexos e multimodais. Todas estas características fazem com que algoritmos 

genéticos sejam uma alternativa atraente para o treinamento dos pesos das conexões de 

RNAs. De fato, uma grande quantidade de pesquisa tem sido desenvolvida com esta 

finalidade, inclusive para o treinamento evolutivo de redes neurais destinadas ao 

processamento de dados com dependências temporais [Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 

1999]. Nestes trabalhos essencialmente duas questões são inevitavelmente abordadas: (1) o 

esquema de representação dos valores das conexões em cromossomos e (2) o conjunto de 

operadores que permitirão produzir novas gerações de indivíduos melhores adaptados ao 
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problema computacional a ser resolvido. Diferentes esquemas de representação dos valores 

das conexões e diferentes conjuntos de operadores podem conduzir a performances de 

treinamento completamente diferentes. 

Na versão original do algoritmo genético, inicialmente proposto por Jonh Holland 

[Holland, 1975] e David Goldberg [Goldberg, 1989], os possíveis pontos (ou possíveis 

soluções) do espaço de busca (ou domínio do problema de otimização) foram codificados 

utilizando seqüências de números binários. Muitos outros trabalhos dedicados ao estudo da 

aplicabilidade de AG para a otimização dos pesos das conexões de redes neurais também 

utilizam a mesma abordagem [Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 1999]. Nestes trabalhos, 

cada peso de uma conexão é representado por um número binário com uma quantidade 

determinada de bits (0s ou 1s). E a representação de uma rede neural é construída 

concatenando todas as representações binárias dos seus pesos em um único cromossomo.  

A vantagem deste tipo de representação é a simplicidade e a aplicabilidade em 

problemas diversos. Devido à simplicidade, esta abordagem permite uma aplicação direta 

dos operadores clássicos de cruzamento e mutação. Não há necessidade de elaboração de 

operadores mais sofisticados e a implementação em hardware é também facilitada, já que 

os pesos são todos representados em termos de seqüências de bits com limitada precisão.  

A grande desvantagem da representação binária é justamente o balanço que é 

necessário fazer entre a precisão e o tamanho final do cromossomo. Se poucos bits forem 

utilizados para representar um valor de uma conexão então o treinamento pode não ter 

sucesso, já que algumas conexões com valores reais não poderão ser representadas de 

forma precisa. Por outro lado, se muitos bits forem usados, cromossomos que representem 

redes neurais muito grandes serão inevitavelmente muito longos e a evolução poderá ser 

ineficiente. 

Uma alternativa para a representação com seqüências binárias é a representação 

direta, utilizando número reais. Neste tipo de abordagem, como os pesos são representados 

por números reais, cada individuo de uma população em evolução é codificado em um 

vetor real e, por isso, operadores tradicionais de cruzamento e mutação não são mais 

aplicáveis. Outros tipos de operadores precisam ser elaborados. Montana e Davis [Montana 

e Davis, 1989] definiram uma grande variedade de operadores genéticos que incorporaram 

diversas heurísticas sobre o treinamento de redes neurais. A idéia por trás destes operadores 
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é reter detectores de características importantes que são formados ao redor dos neurônios 

escondidos durante a evolução dos pesos.  

 

4.2.1.1. Ajuste híbrido dos pesos 

 

Apesar dos algoritmos genéticos apresentarem uma série de qualidades mais 

atraentes do que outros algoritmos clássicos de treinamento de redes neurais, isto não 

significa que os mesmos obterão sempre os melhores resultados para qualquer tipo de 

problema. Além da performance destes algoritmos ser dependente do tipo de representação 

e da qualidade dos operadores adotados; assim como outros algoritmos de busca global, os 

algoritmos genéticos são usualmente bastante ineficientes para encontrar resultados 

precisos, localizados em mínimos locais [Yao, 1999]. Para contornar esta limitação, AG 

pode ser combinado com outros algoritmos de busca local, como o próprio algoritmo de 

retro-propagação e outros que são baseados no gradiente descendente. Neste tipo de 

abordagem híbrida, a habilidade de AG para encontrar soluções globais pode ser utilizada 

para inicialmente localizar boas regiões no espaço de busca que poderão, em uma etapa 

posterior, ser mais precisamente vasculhadas por algum algoritmo de busca local. 

Treinamentos híbridos como estes têm sido utilizados com sucesso em diversas áreas [Yao, 

1999]. 

Lee [Lee, 1996] e vários outros [Belew e Schraudolph, 1991] [Omatu e Yoshioka, 

1997] [Erkmen e Ozdogan, 1997] [Omatu e Deris, 1999] usaram AG para inicialmente 

procurar por um conjunto de pesos de conexões próximo do ótimo para, em seguida, usar o 

algoritmo de retro-propagação (BP) para fazer o ajuste fino destes pesos. Seus resultados 

mostraram que o sistema híbrido composto por AG e BP apresentou melhores resultados do 

que cada uma das técnicas aplicadas isoladamente. Adicionalmente, como AG é menos 

sensível às condições iniciais de treinamento (como valores iniciais dos pesos das 

conexões) do que o algoritmo de retro-propagação, o sistema híbrido resultante da 

combinação dos dois se mostrou mais estável quanto aos resultados finais apresentados. 

Abordagens híbridas semelhantes a essa também foram elaboradas para evoluir pesos para 

redes neurais com aprendizagem competitiva [Merelo et al. 1993] e redes de Kohonen 

[Wang e Xu, 1996]. 
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4.2.2. AG para otimização de arquiteturas de RNAs 
 

Apesar da capacidade dos algoritmos genéticos para treinar diferentes tipos de  

RNAs, treinar os pesos das conexões é apenas parte do problema de otimização quando 

redes neurais artificiais são empregadas para a modelagem de um problema computacional. 

O fato é que a performance de modelos neurais, além de depender do ajuste adequado dos 

pesos, também depende da escolha eficiente da arquitetura do modelo. Em particular, em 

problemas de previsão de séries temporais, a seleção dos retardos relevantes que definem os 

neurônios de entrada da rede neural e a escolha do número de neurônios presentes em suas 

camadas intermediárias são questões fundamentais que possuem influencia direta sobre o 

poder de generalização final do modelo. Berardi e Zhang [Berardi e Zhang, 2003] 

mostraram que a seleção de retardos e de neurônios escondidos supérfluos 

(overspecification) prejudica a performance de modelos de redes neurais aplicados à 

previsão de séries temporais. Adicionalmente, também mostraram que a sub especificação 

(underspecification) destes dois itens causam prejuízos ainda maiores para a performance 

final do modelo. 

A especificação adequada de uma arquitetura de rede neural, além de incluir a 

seleção correta dos neurônios de entrada e dos neurônios escondidos, também envolve a 

seleção das funções de transferências utilizadas para calcular as saídas dos neurônios das 

camadas escondidas e de saída. Geralmente, por questão de simplicidade, a função de 

transferência de cada neurônio em uma arquitetura tem sido fixada e pré-definida pelo 

especialista humano que constrói o modelo. Entretanto, tem sido mostrado que as funções 

de transferências podem, de fato, exercer impacto relevante na performance final de uma 

RNA [Mani, 1990] [Lovell e Tsoi, 1992] [DasGupta e Schnitger, 1992]. 

As restrições impostas para a seleção das funções de transferências, dos neurônios 

de entrada e dos neurônios escondidos nos conduzem a um problema de otimização de 

arquitetura de rede neural que, usualmente, não pode ser resolvido de forma satisfatória 

simplesmente empregando a metodologia de tentativa e erro. Para este tipo de problema, o 

mais apropriado é a utilização de métodos de busca global tais como, por exemplo, os 

algoritmos genéticos.  
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Sob o ponto de vista de um algoritmo de busca global, a determinação de uma 

arquitetura ótima de uma RNA pode ser formulada como um problema de busca em um 

espaço de possíveis arquiteturas onde cada ponto do espaço representa uma arquitetura 

específica. Dado algum critério de performance, como por exemplo, o menor erro de 

treinamento, a menor complexidade de rede ou outros relacionados à arquitetura, o nível de 

performance de todas as arquiteturas forma uma superfície discreta no espaço. Neste caso, 

encontrar a arquitetura ótima equivale a achar os pontos máximos (ou mínimos, 

dependendo da formulação do processo de busca) sobre esta superfície.  

De forma similar ao que ocorre com a aplicação de AG para a evolução dos pesos 

das conexões, o sucesso da aplicabilidade de AG para a evolução de arquiteturas depende, 

dentre outros fatores, do esquema de representação utilizado para cada genótipo (neste 

caso, uma arquitetura codificada) e do conjunto de operadores genéticos usados para 

produzir novas gerações de indivíduos com melhor adaptação. Uma vez que o esquema de 

representação dos indivíduos e o conjunto de operadores genéticos são estabelecidos, a 

evolução de arquiteturas ocorre seguindo os seguintes passos: 

 

1. Cada indivíduo (genótipo codificado) da geração corrente é decodificado em seu 

fenótipo correspondente, que, no caso, é uma arquitetura de rede neural; 

2. Cada arquitetura de rede neural (fenótipo) é então treinada usando uma regra de 

aprendizagem pré-definida. Neste caso, alguns parâmetros usados pela regra de 

aprendizagem selecionada também podem evoluir junto com a arquitetura durante o 

treinamento. Neste passo, é sugerido que o treinamento comece a partir de diferentes 

conjuntos de valores de pesos iniciais produzidos aleatoriamente. Também é sugerido 

que sejam utilizados diferentes parâmetros para a regra de aprendizagem, caso os 

mesmos não evoluam com a própria arquitetura. 

3. O nível de adaptação de cada indivíduo (genótipo codificado) é então calculado de 

acordo com o resultado obtido pela regra de treinamento utilizada no passo anterior e de 

acordo com outros critérios diretamente relacionados à complexidade da arquitetura, 

como, por exemplo, o número de conexões utilizadas pela RNA. 
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4. Os genótipos com melhor adaptação (pais) são selecionados e utilizados para  produzir, 

através da aplicação dos operadores genéticos, um novo conjunto de arquiteturas (prole) 

que formarão a próxima geração. 

5. O primeiro passo é então novamente executado e o ciclo apenas termina quando uma 

arquitetura satisfatória é encontrada. 

Algoritmo 4.2. Passos para a evolução de arquiteturas de RNAs utilizando GA. 

 

A questão mais relevante para a especificação do esquema de representação de 

arquiteturas é a quantidade de informação sobre a arquitetura que se deve codificar em um 

cromossomo. Na grande maioria dos trabalhos destinados à otimização de arquiteturas de 

RNAs utilizando AG, dois extremos têm sido adotados. No primeiro extremo, todos os 

detalhes da arquitetura da rede neural são codificados. Neste caso, informações sobre todas 

as conexões, neurônios e até sobre as funções de transferência são embutidas na construção 

dos cromossomos. Este tipo de representação é conhecido na literatura como codificação 

direta [Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 1999]. No outro extremo, apenas os parâmetros 

mais importantes da arquitetura, como o número de camadas escondidas e o número de 

neurônios escondidos em cada camada, são codificados. Como esperado, cada uma destas 

abordagens possui vantagens e desvantagens que podem ser mais ou menos relevantes de 

acordo com a natureza do problema a ser resolvido. 

No esquema de codificação direta, cada arquitetura de rede neural é diretamente 

representada por uma seqüência de números binários produzidos a partir da concatenação 

das linhas (ou colunas) de uma matriz com números binários que indicam a presença ou 

ausência de cada conexão na rede neural. Neste caso, uma matriz quadrada de tamanho N, 

C = (cij)N x N , representa as conexões de uma rede neural com N neurônios, onde cij indica a 

presença ou ausência da conexão do neurônio i para o neurônio j. Usualmente, se cij = 1 

então existe uma conexão do neurônio i para o j. E se cij = 0 então não há uma conexão do 

neurônio i para o j. Neste tipo de representação, comumente os neurônios de entrada são 

associados a índices menores do que os índices associados aos neurônios das camadas 

escondidas. E, por sua vez, os neurônios escondidos são associados a índices menores do 

que os índices associados aos neurônios da camada de saída. Assim sendo, segundo este 

esquema, se i > j então i pertence a uma camada “posterior” à camada que contém o 
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neurônio j. E se, por exemplo, cij = 1 e i > j então cij  representa uma conexão recorrente de i 

para j. 

Fazendo uso deste tipo de esquema, restrições sobre a arquitetura a ser evoluída 

podem ser facilmente incorporadas no processo de busca simplesmente impondo estas 

restrições na matriz binária. Redes feedforward, por exemplo, são representadas por 

matrizes que possuem zeros em todos os componentes da matriz que ficam abaixo da 

diagonal principal. Isto ocorre porque redes feedforward não apresentam conexões do 

neurônio i para o neurônio j se i > j. Já redes recorrentes não possuem este tipo de restrição 

e suas matrizes binárias correspondentes podem apresentar valores não nulos em qualquer 

posição da matriz, já que é possível haver conexões do neurônio i para o j em todas as três 

possibilidades: se i = j, se i < j e se i > j. 

O esquema de codificação direta é fácil de implementar e bastante conveniente 

para ser utilizado com algoritmos genéticos, já que uma conexão pode ser facilmente 

adicionada ou removida da rede neural durante o treinamento. Isto certamente facilita a 

geração rápida e a otimização de topologias interessantes que dificilmente seriam 

investigadas utilizando abordagens tradicionais para a criação de redes neurais [Miller et 

al., 1989]. Outro ganho relevante que surge com a aplicação do esquema direto de 

codificação é a grande flexibilidade permitida para a especificação da função de avaliação 

dos indivíduos. O fato é que a função de avaliação não precisa ser diferenciável ou 

contínua. E, adicionalmente, pode incorporar grandezas como o tempo de treinamento e a 

complexidade da arquitetura (como o número de conexões e de neurônios). Outros critérios 

de avaliação de modelos já consagrados em outras áreas da computação e da estatística 

também podem ser utilizados [Bichsel e Seitz, 1989] [Fogel, 1991] [Utans e Moody, 1991]. 

Shaffer et al. [Schaffer et al., 1990] mostraram experimentalmente que arquiteturas de 

redes neurais construídas por algoritmos genéticos utilizando esta abordagem apresentaram 

maior capacidade de generalização do que as redes treinadas apenas usando retro-

propagação com arquiteturas geradas manualmente por especialistas humanos. 

O grande problema do esquema de representação direta para arquiteturas de redes 

neurais se torna visível quando tentamos utilizar este tipo de esquema para representar 

redes neurais com demasiado número de parâmetros livres. Redes muito grandes 

necessitam de matrizes binárias também muito grandes o que causa um aumento 
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significativo e inevitável no tempo computacional gasto durante o treinamento evolutivo 

das arquiteturas, já que matrizes binárias grandes correspondem, necessariamente, a 

espaços de busca maiores. Uma das maneiras propostas para contornar este problema é 

reduzir a matriz binária utilizando conhecimento especializado sobre o domínio do 

problema. Deste modo, problemas que conhecidamente podem ser resolvidos usando redes 

neurais feedforward com conexões apenas entre camadas adjacentes, poderiam, por 

exemplo, serem representadas por matrizes binárias com apenas os componentes acima da 

diagonal principal. Contudo, para adotar este tipo de restrição é preciso que haja 

conhecimento prévio sobre o domínio do problema o que, na prática, geralmente não é 

possível. Além do mais, estratégias como essas, correm o risco de perder soluções muitas 

boas que jamais poderão ser verificadas pelo algoritmo simplesmente porque o espaço de 

busca foi restringido manualmente. 

Para minimizar o problema do potencial crescimento indesejável dos esquemas de 

representações diretas, alguns autores têm proposto esquemas de representações indiretas. 

Neste tipo de representação apenas algumas características da arquitetura são codificadas 

no cromossomo.  

Provavelmente a primeira proposta de esquema indireto de representação para a 

otimização de arquiteturas de RNAs foi feita por Harp et al. [Harp et al., 1989] [Harp et al., 

1990]. Eles usaram cromossomos que eram compostos por um ou mais segmentos. Cada 

segmento possuía duas partes. A primeira parte continha informações sobre uma única 

camada da arquitetura da RNA, como o número de neurônios presentes na camada e suas 

posições. E a segunda parte do segmento continha informações compactadas sobre o padrão 

de conectividade da camada representada na primeira parte do segmento. Essas 

informações eram posteriormente expandidas (ou descompactadas) utilizando regras 

implícitas que geravam informações detalhadas sobre cada conexão entre os neurônios das 

diferentes camadas. Neste tipo de esquema, sempre o primeiro segmento do cromossomo 

era reservado para a camada de entrada e o último para a camada de saída. Harp et al. [Harp 

et al., 1989] [Harp et al., 1990] também mostraram como utilizar este tipo de representação 

para adicionar ao cromossomo informações extras sobre os próprios parâmetros utilizados 

pelo algoritmo de treinamento. Desta forma, os parâmetros do algoritmo de treinamento 

também puderam ser evoluídos até convergirem para combinações ótimas ou sub-ótimas. 
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Este tipo de esquema de representação indireta faz parte da classe de representações 

paramétricas [Yao, 1999].  

Apesar dos esquemas de representações paramétricas serem capazes de reduzir o 

comprimento dos cromossomos binários usados para representar as arquiteturas das redes 

neurais, a evolução de populações de indivíduos representados desta maneira usualmente se 

restringe a subespaços onde apenas arquiteturas também reduzidas podem ser investigadas. 

Se por exemplo, apenas for codificado o número de neurônios contidos na camada 

escondida então apenas redes neurais feedforward completamente conectadas e com uma 

camada escondida poderão ser evoluída pelo algoritmo.  

Outra alternativa de representação indireta é o sistema de geração de grafos usado 

por Kitano [Kitano, 1990]. Nesta abordagem, o algoritmo genético é usado para 

desenvolver regras de uma gramática com as quais diferentes arquiteturas de redes neurais 

podem ser montadas. Os resultados com esta abordagem mostraram que este tipo de 

representação praticamente não é afetado pelo tamanho da rede neural e que as arquiteturas 

criadas a partir desta estratégia apresentam arquiteturas bastante regulares. Contudo, o 

sistema proposto por Kitano, devido à natureza das regras evoluídas, não é muito bom para 

evoluir padrões detalhados de conectividade entre neurônios individuais. E, adicionalmente, 

um genótipo compacto não implica necessariamente em uma arquitetura de rede neural 

também compacta. Siddiqi e Lucas [Siddiqi e Lucas, 1998] mostraram que o esquema de 

codificação direta pode ser tão bom ou melhor quanto os métodos baseados na evolução de 

regras gramaticais, como o que foi proposto por Kitano. Utilizando o mesmo esquema 

utilizado por Kitano, eles descobriram experimentalmente que as diferenças de 

performance entre o esquema direto e o esquema baseado em regras não eram causadas 

pelo esquema de representação por si só, mas sim pela maneira como as arquiteturas das 

redes neurais eram conectadas na população inicial. Segundo os experimentos conduzidos 

por Siddiqi e Lucas, o esquema de representação direta obteve sempre a mesma 

performance alcançada pelo esquema de representação baseado em regras, quando as 

condições iniciais eram as mesmas. 

Fugindo completamente do paradigma das representações até então propostas, 

Andersen e Tsoi [Andersen e Tsoi, 1993] propuseram uma nova abordagem na qual os 

indivíduos da população representavam um único neurônio escondido, ao invés de 
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representar uma arquitetura inteira. Neste caso, uma nova arquitetura era montada com a 

adição de novas camadas escondidas, caso a arquitetura corrente não conseguisse reduzir o 

erro de treinamento até um determinado nível pré-estabelecido. Cada camada escondida era 

construída por um número variado de neurônios que eram determinados usando GA. Uma 

das limitações da abordagem de Andersen e Tsoi é que apenas redes feedforward podem ser 

investigadas.  

Smith e Cribbs [Smith e Cribbs, 1994] [Smith e Cribbs, 1997] também usaram 

neurônios escondidos como indivíduos ao invés de uma estrutura de rede neural. Mas, de 

forma ainda mais restritiva do que a proposta de Andersen e Tsoi, a proposta de Smith e 

Cribbs consegue apenas investigar redes neurais feedforward com três camadas. 

 

4.2.3. AG para otimização simultânea de pesos e arquiteturas de RNAs 
 

Em todas as abordagens para otimização de arquiteturas de RNAs usando AG 

mencionadas até o momento, nenhum dos genótipos possuía qualquer informação sobre os 

valores dos pesos das conexões. Os genótipos dos indivíduos da população apenas 

codificavam informações sobre a arquitetura das RNAs. Segundo o procedimento adotado 

pelos algoritmos evolutivos discutidos acima, tais genótipos apenas podem ser avaliados 

quanto ao seu nível de adaptação se os mesmos forem decodificados em seu fenótipo 

correspondente, que equivale, no caso, a uma rede neural de fato, com camadas de 

neurônios, funções de ativação e conexões. Só após esta decodificação e posterior 

treinamento (mesmo que parcial) da rede neural é que é possível quantificar o grau de 

adaptação do genótipo.  

O grande problema com esta abordagem é que a avaliação dos fenótipos está 

sujeita a ruídos, já que a performance das redes neurais depende, dentre outros fatores, das 

condições iniciais do treinamento e do próprio algoritmo de treinamento empregado. Estes 

ruídos sobre a avaliação dos fenótipos são propagados para a avaliação dos genótipos, 

devido ao processo de avaliação indireta. E se a avaliação dos genótipos é ruidosa então 

todo o processo evolutivo estará comprometido, já que um genótipo G1 pode não ser de 

melhor qualidade do que um genótipo G2, mesmo que a medida da adaptabilidade de G1 

seja maior do que G2. 
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Uma solução para resolver este problema é evoluir, simultaneamente, tanto os 

pesos das conexões como a arquitetura das redes neurais. Nesta abordagem os genótipos 

possuem informações sobre os pesos e sobre a arquitetura. Isto faz com que haja um 

mapeamento integral e não ambígua entre um genótipo e seu fenótipo correspondente, o 

que permite que a avaliação de adaptabilidade do genótipo seja precisa e direta. 

Na evolução conjunta de pesos e da arquitetura, uma das questões mais relevantes 

é a escolha dos operadores genéticos. Neste caso, tanto o cruzamento como a mutação de 

genes é utilizada. Contudo, redes neurais artificiais são estruturas que armazenam o 

conhecimento aprendido de forma distribuída, através de seus pesos. E, sob este ponto de 

vista, re-combinar partes de uma RNA com outras partes de outra RNA implica na 

descaracterização da funcionalidade de ambas. É por este motivo que muitos pesquisadores 

evitaram e evitam a utilização do cruzamento genético e tem adotado apenas a mutação 

como operador para produção de novas populações de indivíduos [Yao, 1999].  

Yao e Liu [Yao e Liu, 1997] [Yao e Liu, 1998] desenvolveram um sistema 

automático, denominado por eles de EPNet, capaz de evoluir simultaneamente os pesos das 

conexões e a arquitetura de uma RNA. E, devido ao problema mencionado acima, a 

abordagem EPNet não utiliza qualquer operador de cruzamento. Ao invés disso, novos 

indivíduos são gerados usando uma série de operadores de mutação que modificam os 

valores dos pesos e a forma da arquitetura. Mas precisamente, cinco operadores de mutação 

são utilizados: exclusão de neurônio, adição de neurônio, exclusão de conexão, inclusão de 

conexão e treinamento híbrido. O treinamento híbrido é a única mutação que modifica os 

valores dos pesos das conexões e utiliza um algoritmo de retro-propagação modificado 

(MBP), que faz uso de uma taxa de aprendizagem adaptativa e de simulated annealing 

[Kirkpatrick et al., 1983]. Os outros quatro operadores de mutação são utilizados para 

aumentar e diminuir o número de neurônios e das conexões escondidas. Não há evolução 

dos neurônios de entrada. 

Todas as cinco mutações são aplicadas seqüencialmente. Se uma das mutações 

produzir uma prole melhor adaptada, então nenhuma outra mutação, que viria a seguir, de 

acordo com a seqüência, é executada. Caso contrário, a próxima mutação é utilizada. A 

aplicação ordenada das mutações foi empregada para encorajar a evolução de redes neurais 

compactas, sem que o poder de generalização das mesmas ficasse comprometido. Para 
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verificar o grau de generalização de cada RNA em evolução, um conjunto de padrões de 

validação foi utilizado.  

A abordagem de Yao e Liu foi extensivamente testada em um número expressivo 

de problemas de benchmark e apresentou excelentes resultados, tanto para problemas de 

classificação como para problemas de regressão [Yao e Liu, 1997] [Yao e Liu, 1998].  

 

4.2.4. Algumas considerações finais sobre AG para otimização de RNAs 
 

Como vimos nas seções anteriores, dentre as principais vantagens da aplicação de 

AG para a otimização de RNAs está a sua capacidade para vasculhar, de forma 

teoricamente paralela, espaços de busca complexos, extensos, não lineares, não 

diferenciáveis e até mesmo não contínuos. Essas habilidades permitem que virtualmente 

qualquer tipo de rede neural (redes feedforward, redes recorrentes, redes de alta ordem, 

redes fuzzy e outras), utilizando qualquer tipo de unidade de processamento (neurônio) com 

qualquer tipo de função de ativação, possa ser treinada/otimizada utilizando AG. Toda esta 

potencialidade tem revolucionado o treinamento de redes neurais, já que tudo isso reduz a 

necessidade de criar novos algoritmos de treinamento para cada novo tipo de RNA que é 

criada [Yao, 1999].  

Todas as atraentes características dos algoritmos genéticos têm contribuído para 

colocar AG no topo da lista das abordagens mais populares da atualidade para a resolução 

de problemas de otimização de RNAs [Murray, 1994] [Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 

1999]. Para Murray [Murray, 1994] a grande popularidade de AG também se deve às 

inspirações biológicas compartilhadas entre as redes neurais e os algoritmos genéticos: 

algoritmos genéticos são inspirados na evolução natural e as redes neurais são inspiradas no 

cérebro humano, que é também um resultado da evolução biológica. Mas, 

independentemente da veracidade das afirmações de Murray, o fato é que existe uma 

grande quantidade de pesquisa que já foi e está sendo desenvolvida abordando a aplicação 

de AG para otimização de redes neurais. De acordo com o que vimos, existem inúmeras 

propostas para otimizar isoladamente os pesos das conexões e das arquiteturas, assim como 

para otimizar ambas as estruturas simultaneamente. 
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Contudo, apesar de todas estas condições favoráveis, não há garantias de que AG 

sempre fornecerá a melhor solução para qualquer tipo de problema de otimização de redes 

neurais. AG, assim como qualquer outra abordagem de otimização global, quando 

considerada isoladamente, possui vantagens e desvantagens que precisam ser avaliadas 

caso a caso, de acordo com a natureza do problema a ser abordado. Vimos, por exemplo, 

que AG, devido ao seu mecanismo de busca global, nem sempre é capaz de fazer o ajuste 

fino dos pesos, quando usado para o treinamento dos mesmos. Vimos que diversos 

trabalhos [Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 1999] têm proposto sistemas híbridos que 

utilizam, adicionalmente, algoritmos de busca local, mais eficientes para o ajuste refinado 

dos pesos das conexões, tais como o clássico algoritmo de retro-propagação e outros que 

são baseados em informações sobre o gradiente descendente da função de erro. 

Vimos também que a performance de sistemas que utilizam AG é altamente 

dependente do esquema de representação dos genótipos e do conjunto de operadores  

genéticos usado para evoluir as populações de indivíduos, geração após geração. Os 

esquemas precisam ser potencialmente capazes de representar qualquer solução possível e, 

ao mesmo tempo, não podem ser complexos ou grandes demais para não denegrir a 

eficiência do processo evolucionário. O conjunto de operadores, por sua vez, precisa ser 

capaz de produzir soluções candidatas em qualquer ponto do espaço de busca. E a sua 

formulação depende do esquema de representação adotado para os genótipos: genótipos 

binários, por exemplo, requerem operadores binários. E genótipos reais necessitam de 

operadores que também manipulam dados reais. Estes últimos são normalmente mais 

complexos do que os primeiros. E, apesar de haver uma grande variedade de propostas 

tanto para a representação dos genótipos como para o conjunto dos operadores genéticos, 

ainda não há um consenso sobre quais são as melhores escolhas. E, provavelmente, 

dificilmente haverá; já que estas decisões possuem alta dependência com o tipo de 

problema combinatorial em questão. 

Adicionalmente, apesar de algumas pesquisas terem mostrado que, para problemas 

específicos, AG pode ser significantemente mais rápido do que outros algoritmos de 

otimização [Yao, 1999]; em geral, a abordagem evolucionária custa mais 

computacionalmente do que as outras abordagens que não fazem uso de uma população 

diversificada de indivíduos que evoluem “simultaneamente” e que não necessitam de 
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freqüentes transformações de fenótipos em genótipos (e vice e versa) durante o 

treinamento. Fahlman [Fahlman, 1988] mostrou experimentalmente que o treinamento 

evolucionário pode ser mais lento do que variantes do algoritmo de retro-propagação. E 

resultados semelhantes para algoritmos de gradientes conjugados foram publicados por 

Møller [Møller, 1993] e Johansson [Johansson et al. 1991]. 

Outro problema conhecido na literatura dos algoritmos genéticos é o problema da 

permutação, também conhecido como o problema da convenção competitiva [Belew e 

Schraudolph, 1991] [Hancock, 1992]. Este problema surge porque permutações na ordem 

dos neurônios escondidos de uma RNA geram genótipos diferentes, mas produzem 

fenótipos ou redes neurais com a mesma funcionalidade (mesmo mapeamento entre os 

padrões de entrada e os de saída). Este problema faz com que dois ou mais genótipos 

diferentes representem um mesmo fenótipo (ou RNA). Isto degrada a performance final do 

algoritmo evolutivo já que a diversidade genética dos indivíduos da população fica 

comprometida. Adicionalmente, vimos também, que o operador de cruzamento genético é 

igualmente evitado para a evolução de arquiteturas porque combinações de partes de duas 

RNAs diferentes não costumam produzir uma terceira RNA mais adaptada, já que esta 

última não necessariamente herdará as funcionalidades implementadas pelas redes neurais 

originais.  

O problema das permutações e o “problema das combinações das partes” fazem 

com que o operador de cruzamento genético se torne bastante ineficiente e impopular para a 

evolução de novas arquiteturas de RNAs. De fato, como já vimos, é por este motivo que 

inúmeras propostas de sistemas híbridos com AG utilizam apenas o operador de mutação 

[Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 1999]. Mas este tipo de restrição nos conduz a uma 

contradição conceitual, no mínimo, intrigante: é possível dizer que há evolução genética 

sem a combinação de genes entres os indivíduos da população? Sob o meu ponto de vista, o 

processo evolutivo dos algoritmos genéticos sem o operador de cruzamento fica 

descaracterizado, o que, teoricamente, reduz a potencialidade de AG para encontrar 

soluções ótimas no espaço de busca. 

De fato, como vimos, ainda existem muitos pontos que ainda precisam de 

aperfeiçoamento. Todas estas peculiaridades da abordagem evolutiva abrem espaço para 

novas propostas destinadas a otimização de redes neurais. Propostas estas que tanto podem 
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envolver AG como também podem assumir outros algoritmos de busca global como, por 

exemplo, simulated annealing. Na próxima secção, simulated annealing é abordado em 

maiores detalhes e é mostrado que, quando combinado em soluções híbridas, pode 

apresentar as mesmas qualidades dos algoritmos genéticos e, adicionalmente, pode trazer 

luz aos problemas discutidos acima. 

 

4.3. Simulated Annealing 
 

Simulated Annealing é um algoritmo de otimização estocástico que foi inspirado 

no processo físico de resfriamento e solidificação de materiais fundidos. Neste tipo de 

processo, quando o resfriamento é rápido e não controlado, há grandes possibilidades de 

surgirem fendas e bolhas que comprometem a uniformidade e a integridade dos produtos 

finais produzidos após o termino do processo de enrijecimento. Para contornar estes 

problemas e para produzir resultados de melhor qualidade, o material fundido é usualmente 

resfriado lentamente e eventualmente, de acordo com um processo disciplinado de redução 

da temperatura. O objetivo deste processo é alcançar gradualmente um estado de menor 

energia, no qual, teoricamente, é alcançada uma situação ideal de equilíbrio e estabilidade 

dos átomos. 

De acordo com a teoria da termodinâmica, a probabilidade P(εi , εj, T) de ocorrer 

uma transição de um estado de energia εi para outro estado de energia εj, em uma dada 

temperatura T, é dada pela equação de Boltzmann [Metropolis et al., 1953]: 

 

kT
ji

jieTP /)(),,( εεεε −=  (4.1) 

onde k é uma constante, conhecida como a constante de Boltzmann. 

 

De acordo com a equação 4.1, no processo físico de resfriamento, as substâncias 

usualmente vão, com maior probabilidade, de estados de maior energia para estados de 

menor energia, à medida que a temperatura diminui. Contudo, devido a uma variabilidade 

natural do processo, há sempre uma determinada probabilidade de ocorrer transições para 

estados de maior energia. Neste caso, esta probabilidade decresce com o aumento da 

diferença entre os estados e com a diminuição da temperatura. 
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Em problemas de otimização computacional, é possível definir um processo 

similar através de uma analogia simples. Nesta analogia, os estados do sistema físico 

correspondem aos pontos possíveis no espaço de busca (possíveis soluções do problema), o 

estado de energia corresponde à função de custo (utilizada para avaliar a qualidade das 

soluções candidatas verificadas durante a fase de treinamento) e o estado de menor energia 

equivale à solução ótima. 

Foi fazendo uso desta analogia que simulated annealing (ou simplesmente SA) foi 

inicialmente proposto por Kirkpatrick, Gelatt e Vecchi [Kirkpatrick et al., 1983]. SA foi 

idealizado a partir do algoritmo de Metropolis, que é baseado na probabilidade de Boltzman 

[Metropolis et al., 1953]. O algoritmo 4.3, apresentado logo abaixo, mostra os principais 

passos do algoritmo padrão de simulated annealing. 

 

1. Fazer Pi = P0, onde P0 ∈ S, e é selecionado aleatoriamente 

2. Fazer Ti = T0, onde T0  geralmente é igual a 1 

3. Enquanto o critério de parada não for satisfeito, faça: 

a. Gerar uma nova solução candidata P∈ S vizinha a Pi 

b. Se  f(P) <  f(Pi) então Pi+1=P  

c. Senão Pi+1=P com probabilidade exp(( f(P)− f(Pi) ) / Ti) 

d. Diminuir a temperatura usando Ti+1=g(Ti) 

4. Retornar Pi 

Algoritmo 4.3. Pseudocódigo para simulated annealing padrão. 

 

Onde S é o espaço de busca que denota o conjunto finito de todas as possíveis soluções, 

Pi∈ S é a última solução corrente aceita até a iteração i, Ti é a temperatura na iteração i, 

f(Pi) é o valor da função objetivo para a solução Pi, g(Ti) é a função de redução da 

temperatura Ti e exp(x) é a função exponencial para x. 

 

De acordo com o algoritmo 4.3, a partir da solução corrente Pi, uma nova solução 

candidata P∈ S é gerada. P é gerada utilizando operadores randômicos e é vizinha a Pi, em 

relação ao espaço de busca S. Se f(P) <  f(Pi) então a solução P é aceita e é assumida como 

ponto de partida para a próxima iteração; caso contrário, a solução candidata P é aceita se δ 
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≤ exp(( f(P)− f(Pi)) / Ti), onde δ é um número aleatório retirado a partir de uma distribuição 

uniforme em [0,1]. Este é o critério de Metropolis [Metropolis et al., 1953]. De acordo com 

este critério, as chances de aceitação de uma solução de custo superior diminuem com o 

aumento do acréscimo no custo e com a diminuição da temperatura.   

Após a determinação de Pi+1, a temperatura é então reduzida fazendo Ti+1 = g(Ti). 

g(Ti), na prática, costuma ser o esquema de resfriamento geométrico dado por: Ti+1 = αTi. 

Onde α é conhecido como o fator de redução e é usualmente um valor próximo a 1 (um).  

O algoritmo é interrompido quando um determinado número de iterações é 

alcançado, quando não há diferenças significativas entre f(P) e f(Pi) ou quando a 

temperatura Ti alcança valores muito próximos à zero. Se a temperatura for reduzida de 

forma suficientemente lenta, SA irá convergir assintoticamente para uma solução Popt∈ S 

[Kirkpatrick et al., 1983]. Uma solução Popt é um mínimo global se for satisfeito f(Popt) ≤  

f(Pi), para todo Pi ∈ S. 

 

4.3.1. Otimização de redes neurais artificiais com SA 
 

De forma semelhante aos algoritmos genéticos, simulated annealing também 

precisa de um esquema de codificação para a representação das soluções candidatas e de 

um conjunto de operadores capaz de produzir outras soluções candidatas vizinhas. 

Contudo, em problemas de otimização de arquiteturas de redes neurais, ao contrário dos 

algoritmos genéticos, simulated annealing não faz uso do operador de cruzamento. Isto 

naturalmente elimina todos os problemas relacionados a este operador, como o problema 

das permutações e o “problema das combinações das partes”, descritos acima. 

Adicionalmente, em teoria, simulated annealing pode custar menos computacionalmente, já 

que apenas uma solução candidata é verificada e mantida por vez. Não há uma população 

de indivíduos que evoluem “paralelamente”. 

Apesar destas possíveis vantagens, simulated annealing não é tão popular quanto 

AG para a otimização de redes neurais artificiais. De fato, existem poucos trabalhos 

científicos publicados nesta área. Dentre os trabalhos que existem, a maioria se concentra 

na utilização de SA para o treinamento dos pesos ou otimização de arquiteturas das redes 
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neurais. Raros são os trabalhos com propostas para otimização simultânea de pesos e 

arquitetura. 

Mjosness et al. [Mjolsness et al., 1989] utilizaram SA para otimização de 

arquiteturas de RNAs. Eles elaboraram um esquema de codificação de arquitetura de redes 

baseado em regras gramaticais evolutivas que eram representadas por equações recursivas, 

com as quais o crescimento de matrizes de conectividade eram especificadas. Os 

coeficientes destas equações recursivas, representados por matrizes de decomposição, eram 

codificados em genótipos e otimizados utilizando simulated annealing. 

Merill e Port [Merrill e Port, 1991] também aplicaram SA para otimizar 

arquiteturas de redes neurais. Eles propuseram outro método de codificação de arquiteturas 

baseado em subconjuntos de fractais de um plano. Segundo esta representação, cada 

neurônio da arquitetura era codificado por um código de corte, um coeficiente de entrada e 

um coeficiente de saída. Eles argumentaram que a representação através de fractais era 

biologicamente mais plausível do que os esquemas de representação baseados em regras 

gramaticais evolutivas, como as que foram utilizadas anteriormente por Mjosness et al. 

[Mjolsness et al., 1989] e Kitano [Kitano, 1990]. 

Huxhold et al. [Huxhold et al., 1992] construíram um ambiente computacional 

para simulações de redes neurais artificiais conhecido como ANNIE (Artificial Neural 

Network Integrated Environment). Este ambiente foi utilizado para fornecer suporte a 

pesquisas sobre a tecnologia e para criar protótipos de aplicações para a IBM. A primeira 

versão deste ambiente já possibilitava que redes MLP pudessem ser treinadas utilizando 

SA. Em 1993 [Henson et al., 1993], os mesmos autores elaboraram um algoritmo de 

treinamento, executado em duas fases e combinando SA e o algoritmo padrão de retro-

propagação de erros, que posteriormente foi incorporado ao ANNIE. 

Boese e Kahng [Boese e Kahng, 1993] utilizaram redes MLP treinadas com 

simulated annealing para distinguir alvos de nylon e de madeira a partir de dados 

capturados de sensores eletrônicos fabricados pelo exercito americano.  Neste trabalho 

foram apresentados resultados de experimentos com diversas abordagens para o processo 

de resfriamento da temperatura de SA, incluindo funções não monotónicas e métodos de 

ajuste adaptativo para a temperatura. Após as investigações, foi concluído que o mais 

relevante para o desempenho final do sistema não é a função de resfriamento utilizada, mas 
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sim a definição adequada do intervalo de temperatura empregado. No mesmo ano, Boese et 

al. [Boese et al., 1993] empregaram SA para treinar redes MLP para distinguir objetos 

enterrados no subsolo. 

Rosen e Goodwin [Rosen e Goodwin, 1994] utilizaram SA para treinar redes MLP 

para resolver problemas linearmente e não linearmente separáveis. Mas, ao invés de utilizar 

o algoritmo tradicional de simulated annealing, aplicaram uma versão mais rápida: o VFSR 

(Very Fast Simulated Reannealing) [Ingber, 1989]. Os resultados dos experimentos 

mostraram que o treinamento com VFSR obteve, em média, melhores resultados do que os 

obtidos empregando o treinamento realizado com o algoritmo de gradiente conjugado 

(conjugate gradient) [Polak, 1971]. 

Porto et al. [Porto et al., 1995] compararam os resultados de redes MLP com 

topologias fixas (duas camadas escondidas com quatro neurônios escondidos em cada uma) 

treinadas com retro-propagação e com SA para a classificação de respostas de sonares 

utilizados para distinguir objetos metálicos artificiais e objetos naturais como rochas e 

massas de areia. Os resultados mostraram que as redes neurais treinadas com SA obtiveram 

melhor desempenho do que as treinadas com o algoritmo de retro propagação. 

Stepniewski e Keane [Stepniewski e Keane, 1997] utilizaram AG e SA para a 

otimização de arquiteturas em um problema de regressão não linear. Cada arquitetura 

investigada, durante o processo evolutivo, foi codificada em uma seqüência de bits 

(codificação direta); onde cada bit indicava a presença ou ausência de uma ligação na 

arquitetura. Tanto AG como SA foram igualmente capazes de encontrar topologias 

adequadas para a solução do problema investigado. 

Treadgold e Gedeon [Treadgold e Gedeon, 1998] propuseram um novo algoritmo 

de aprendizagem para redes neurais recorrentes que combina simulated annealing e o já 

bem estabelecido RPROP (Resilient Back-propagation) [Reidmiller e Braun, 1993]. Neste 

interessante trabalho, Mastorocostas e seus colegas adicionam ruído ao termo de 

atualização dos pesos quando o erro do gradiente muda de sinal por duas iterações 

sucessivas e quando a magnitude do termo de atualização é menor do que um determinado 

valor, proporcional ao termo de SA. Deste modo, o termo de atualização do peso é 

modificado, com a adição de ruído, apenas nas fases iniciais do treinamento. Esta 

perturbação, que é minimizada ao longo do treinamento com a queda da temperatura de SA, 
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permite que os pesos fujam de eventuais mínimos locais presentes na curva de erro 

investigada. Esta abordagem é conhecida por M-SARPROP (Modified Simulated Annealing 

Resilient Back-propagation) e se mostrou mais eficiente e, em alguns casos, mais rápida do 

que o próprio algoritmo RPROP. 

Em 1999, Duch [Duch, 1999], escreveu um artigo cujo título era “Alternatives to 

Gradient-Based Neural Training”. Nesse artigo, Duch descreve, resumidamente, uma série 

de abordagens ou algoritmos que podem ser utilizados com sucesso para otimização de 

arquiteturas e pesos de redes MLP empregando diferentes algoritmos de otimização global, 

como GA e inúmeras variações de SA.  

Albrecht e Wong [Albrecht e Wong, 2001] mostraram resultados experimentais 

sobre o treinamento de perceptrons utilizando um tipo modificado de simulated annealing. 

Neste trabalho é apresentada uma versão de SA que utiliza uma função logarítmica para o 

procedimento de resfriamento. Foi mostrado que esta versão modificada de SA é capaz de 

produzir resultados 15% melhores quando comparada com o algoritmo clássico de 

treinamento de perceptrons. 

Aitkenhead et al. [Aitkenhead et al., 2003] utilizaram redes MLP com apenas uma 

camada escondida e 50 neurônios ocultos e as treinaram empregando retro-propagação, SA 

e um novo método de treinamento construído a partir de alterações na função de ativação 

dos neurônios, denominado pelos autores como “Local Interaction”. As redes foram 

treinadas para realizar previsões de variáveis ambientais tais como temperatura do ar, 

temperatura do solo, taxa de vazão, taxa de precipitação e temperatura de corredeiras 

situadas no nordeste da Escócia. Os resultados foram favoráveis para o método proposto, 

mas também indicaram performance superior de SA sobre o algoritmo de retro-propagação 

para a previsão das séries abordadas.  

Sarkar e Modak [Sarkar e Modak, 2003] aplicaram SA para treinar redes MLP 

com arquiteturas fixas e com apenas uma camada escondida (com quantidades diferentes de 

neurônios escondidos). As redes foram utilizadas para modelar perfis de variáveis de 

controle, encontradas em aplicações da engenharia química. Os resultados obtidos 

mostraram-se de acordo com outros resultados previamente publicados, confirmando a 

eficiência de SA como abordagem para o treinamento de redes MLP.  
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Kalinli [Kalinli, 2003] investigou a aplicabilidade de SA para o treinamento de 

redes Elman e mostrou experimentalmente, com séries simuladas não lineares, que SA é 

capaz de treinar eficientemente todos os pesos da rede, inclusive os recorrentes, e ainda 

obter resultados melhores do que o algoritmo de retro-propagação. Nesta abordagem os 

pesos foram codificados em vetores de números reais que eventualmente, de acordo com 

um número pré-estabelecido de épocas, são alterados com a adição de valores randômicos 

aos seus componentes. 

Dentre as propostas que utilizaram simulated annealing para a otimização de pesos 

e arquitetura de uma RNA, é possível citar algumas publicações de Yamazaki et al. 

[Yamazaki et al., 2003] [Yamazaki, 2004]. Nestes documentos é proposto um sistema 

híbrido que funciona em duas fases de treinamento. Na primeira fase, a partir de uma 

topologia inicial de rede MLP com apenas uma camada, SA e tabu search [Glover, 1986] 

[Hansen, 1986] são utilizados para otimizar a arquitetura e para encontrar valores iniciais 

para os pesos de suas conexões. Cada topologia é codificada em uma seqüência de 

conexões com dois atributos: (1) o bit de conectividade e (2) o peso da conexão (número 

real). O bit de conectividade é igual a 1 se a conexão estiver presente na arquitetura e igual 

a 0, caso contrário. Durante o treinamento, novas soluções candidatas são geradas 

alternando os valores dos bits de conectividade com probabilidade igual a 20% e 

modificando os pesos das conexões através da adição de valores aleatórios, retirados a 

partir de uma distribuição uniforme em [-1,1]. A primeira fase do treinamento termina 

quando (1) o erro para o conjunto de validação cresce mais do um determinado percentual 

ou quando (2) um máximo de 1000 iterações é alcançado. Na segunda fase do treinamento, 

o algoritmo de retro-propagação padrão é aplicado para ajuste fino dos pesos, assim como 

acontece em outras abordagens que fazem uso de AG [Belew e Schraudolph, 1991] [Lee, 

1996] [Omatu e Yoshioka, 1997] [Erkmen e Ozdogan, 1997] [Omatu e Deris, 1999]. Esta 

abordagem foi utilizada para a classificação de odores capturados por um nariz artificial. 

Em 2006, Mastorocostas et al. [Mastorocostas et al., 2006] utilizaram o M-

SARPROP (citado acima) para realizar previsões de séries temporais reais de sistemas 

dinâmicos utilizando redes neurais recorrentes. Neste trabalho, os resultados reportados 

foram superiores aos resultados gerados por dois outros algoritmos populares de 
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treinamento normalmente utilizados para o problema proposto: Back Propagation Throught 

Time (BPTT) [Piche, 1994], Real Time Recurrent Learning (RTRL) [Piche, 1994] method. 

No próximo capítulo, uma nova abordagem híbrida com simulated annealing é 

apresentada para otimização de redes neurais. Esta abordagem, empregada para a previsão 

de séries temporais, permite a evolução dos pesos e da arquitetura da rede neural em uma 

única fase de treinamento. 



  
 

Abordagem Híbrida para Otimização de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Séries 
Temporais. Adrian L. Arnaud, CIN, UFPE, 2007 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capítulo 5 
 

Nova abordagem híbrida com redes 
neurais para previsão de séries temporais: 

ANNSATS  
(Artificial Neural Networks and Simulated Annealing for 

Time Series Forecasting) 



CAPÍTULO 5 - Nova abordagem para previsão de séries temporais: ANNSATS 67 
 

Abordagem Híbrida para Otimização de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Séries 
Temporais. Adrian L. Arnaud, CIN, UFPE, 2007 

Capítulo 5 
 

Nova abordagem híbrida com redes neurais 
para previsão de séries temporais: ANNSATS 
(Artificial Neural Networks and Simulated Annealing for 
Time Series Forecasting) 
 
 
 
 
5.1. Motivação para uma nova abordagem híbrida com RNAs e 
SA para a previsão de séries temporais 

 

Até aqui, vimos que as redes neurais artificiais são boas candidatas para a 

modelagem de séries temporais porque, dentre outras qualidades, são não paramétricas, são 

aproximadores universais de funções [Hornik et al. 1989] e conseguem modelar 

características complexas das séries sem a necessidade de grandes suposições sobre as 

mesmas. No entanto, também vimos que a performance de uma rede neural, aplicada para a 

previsão de séries temporais, depende, dentre outros fatores, da seleção adequada dos 

retardos utilizados como entrada do modelo e da quantidade de neurônios escondidos 

escolhidos para compor as camadas intermediárias de sua topologia.  

Estas restrições nos conduzem a um problema não trivial de otimização de 

arquitetura de rede neural que, usualmente, não pode ser resolvido de forma satisfatória e 

eficiente simplesmente empregando a metodologia de tentativa e erro. De fato, vimos que, 

atualmente, há uma progressiva popularização da aplicação de métodos de otimização 

global para resolver este problema. Dentre estes métodos, certamente os mais populares são 

os algoritmos genéticos [Branke, 1995] [Yao, 1995] [Yao, 1999] [Murray, 1994]. Contudo, 

apesar da maior popularidade, não há garantias de que AG sempre poderá ser aplicado com 

sucesso para qualquer tipo de problema de otimização de redes neurais [Yao, 1999] [Duch, 

1999]. Vimos que AG é altamente dependente do esquema de representação dos genótipos 

e do conjunto de operadores genéticos usados, pode custar mais em termos computacionais 

do que outras abordagens [Fahlman, 1988] [Møller, 1993] [Johansson et al. 1991] e sofre 
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dos problemas das “permutações”  e das “combinações da partes” competitiva [Belew e 

Schraudolph, 1991] [Hancock, 1992] [Yao, 1999]. Adicionalmente, AG, devido à natureza 

do seu mecanismo de busca global, nem sempre é capaz de fazer o ajuste preciso dos pesos 

das conexões das redes neurais, quando usado para o treinamento dos mesmos. É por isso 

que em muitas propostas, o algoritmo de retro-propagação é utilizado, para o ajuste fino dos 

pesos após a conclusão do treinamento com AG [Yao, 1999]. 

Vimos também que, apesar de menos populares nesta área, já existem algumas 

propostas que utilizam simulated annealing para o treinamento bem sucedido de redes 

neurais e para a otimização de arquiteturas em casos específicos. Adicionalmente, SA não 

sofre do problema das “permutações” e do problema das “combinações da partes”. E pode 

custar menos computacionalmente, já que apenas uma solução candidata é verificada e 

mantida por vez, ao invés de uma população inteira de indivíduos. 

Diante destes fatos, neste trabalho é proposta uma nova abordagem híbrida que 

combina a habilidade de mapeamento de funções contínuas das redes neurais artificiais, a 

capacidade de encontrar potenciais soluções ótimas ou sub-ótimas do algoritmo SA e a 

habilidade do algoritmo de retro-propagação para fazer o ajuste fino dos pesos. O método 

proposto, denominado aqui de ANNSATS (Artificial Neural Networks and Simulated 

Annealing for Time Series Forecasting), é capaz de encontrar automatica e iterativamente 

topologias otimizadas de redes MLP, contemplando dois aspectos fundamentais para a 

previsão de séries temporais: a seleção dos retardos (valores passados da série temporal 

relevantes para o mapeamento de sua função geratriz) de entrada e determinação da 

quantidade de neurônios escondidos. 

 

5.2. Apresentação da nova abordagem 
 

A nova abordagem proposta utiliza o algoritmo de SA e o algoritmo de retro-

propagaçao do erro (BP – algoritmo de backpropgation) são empregados de forma 

alternada para ajustar a arquitetura e os pesos das conexões de redes MLP. O algoritmo 

começa a partir de uma topologia inicial, completamente conectada e com um número de 

neurônios previamente especificado, e gera, a cada iteração, novas topologias candidatas, 

potencialmente mais adequadas para resolver o problema de previsão proposto. A topologia 
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inicial é determinada após uma seção prévia de análise da série temporal, com o estudo de 

autocorrelogramas. E novas topologias candidatas são construídas habilitando e 

desabilitando neurônios (ou unidades de processamento) e avaliadas segundo uma função 

objetivo. A função objetivo ou função custo é calculada utilizando um conjunto de padrões 

de treinamento e é proporcional ao número de neurônios ativos e ao erro de aproximação da 

função geratriz da série temporal.  

O algoritmo é interrompido quando um número máximo de iterações é alcançado 

ou quando o poder de generalização da rede neural sobre um conjunto de padrões de 

validação começa a apresentar sinais de degradação.  

Nas seções seguintes deste capítulo, são apresentados detalhes de implementação 

do método proposto. Os seguintes tópicos são discutidos: representação das soluções, 

geração de soluções candidatas, atualização dos pesos de conexões desabilitadas, função de 

custo ou função objetivo, função de resfriamento para a temperatura de SA e critérios de 

parada. 

 

5.3. Representação das soluções 
 

Segundo Cybenko [Cybenko, 1989], uma rede MLP com apenas uma camada 

escondida pode implementar qualquer função contínua. Utilizando-se deste fato, para o 

método ANNSATS, é definido que cada ponto no espaço de soluções é representado por 

uma rede MLP com apenas uma camada escondida e um único neurônio na camada de 

saída. Este tipo de rede neural está representado na figura 5.1. 
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Figura 5.1. Representação de uma solução válida manipulada pelo método ANNSATS. 

 

Observar, utilizando a figura 5.1, que as redes MLP consideradas não possuem 

conexões recorrentes ou qualquer outra que conecte camadas não adjacentes. Observar 

também que os neurônios da camada de entrada estão associados a valores passados 

(também conhecidos como retardos) de uma série temporal. Dada uma série temporal 

definida por: St = {st ∈ ℜ | t = 1, 2, 3,... N}, onde N é o número de leituras da série, o 

retardo 1, relativo a um dado valor st da série temporal, pode ser representado por st-1, o 

retardo dois por st-2, o retardo três por st-3 e assim por diante. Um dos objetivos do 

ANNSATS é selecionar, de forma seqüencial ou não, o conjunto de retardos que devem ser 

utilizados como entrada da rede MLP para permitir o mapeamento adequado da função 

geratriz da série temporal a ser modelada. 

Ainda como parte da definição da representação de soluções, os neurônios de 

entrada (associados aos retardos das séries temporais) e os neurônios escondidos possuem 

uma variável binária associada que indica o estado atual de habilitação dos mesmos. Se a 

variável de habilitação for igual a “verdadeiro” então o neurônio está habilitado e, portanto, 

faz parte da arquitetura que define a rede MLP. Por outro lado, se a variável de habilitação 

for igual a “falso” então o neurônio está desabilitado e o mesmo não é considerado, ao 

menos temporariamente, como integrante da arquitetura. Quando um neurônio está 

desabilitado, todas as conexões que chegam até ele e partem dele também estão, 

obrigatoriamente, desabilitadas. Deste modo, se um neurônio da camada escondida está 
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desabilitado então as conexões que o conectam com os neurônios da camada de entrada e as 

conexões que o conectam com o neurônio de saída também estão desabilitados. 

Além de estarem associados a uma variável binária para determinar o estado de 

habilitação, todos os neurônios escondidos e de saída possuem viés e a sigmóide como 

função de transferência. A função sigmóide é dada por: y = 1/(1+exp (−x)). Onde x é o 

produto interno dos pesos das conexões associadas ao neurônio e y é o sinal de saída do 

mesmo. 

5.3.1. Topologia Inicial 
 

Todas as possíveis soluções ou arquiteturas de redes MLP investigadas pelo 

ANNSATS partem um uma única, inicialmente estabelecida: a topologia (ou arquitetura) de 

rede MLP inicial. A topologia inicial é sempre uma rede MLP completamente conectada 

com apenas uma camada escondida e um neurônio na camada de saída. Todos os neurônios 

utilizam a função sigmóide como função de transferência e possuem viés. 

Os neurônios da camada de entrada da topologia inicial são estabelecidos a partir 

da observação do autocorrelograma (ver Apêndice A deste documento) de cada série 

temporal e a partir de testes preliminares utilizando o próprio ANNSATS. Durante estes 

testes preliminares (ou testes para calibração), topologias iniciais com diferentes 

quantidades de neurônios escondidos são investigadas. Inicialmente experimentos são 

realizados utilizando topologias com 5 neurônios escondidos, depois com 10, depois com 

15 e assim por diante. O número máximo de neurônios escondidos investigado é aquele que 

ainda gera uma rede MLP com menor número de parâmetros livres do que padrões ou 

leituras disponíveis em 80% da série temporal (parte da série temporal reservada para o 

treinamento da rede MLP). O número de parâmetros livres da rede MLP é calculado por: 

)()()(_ OHHIOHIlivresparametros ×+×+++=  (5.1) 

Onde I é a quantidade de neurônios da camada de entrada (associados aos retardos da 

série temporal), H é a quantidade de neurônios escondidos e O é a quantidade de 

neurônios de saída (sempre igual a 1). O somatório (I+H+O) é necessário para 

computar a quantidade de parâmetros livres relacionados ao viés, associado a todo 

neurônio da rede MLP. 
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5.4. Geração de Soluções Candidatas 
 

Um aspecto essencial para o sucesso do método é a especificação dos operadores 

que geram novas soluções candidatas. De forma diferente de como é feito por Yamazaki et 

al. [Yamazaki et al., 2003] e por alguns algoritmos conhecidos de prunning [Weigend et 

al., 1990] [Ho et al., 1992] [Gorodkin et al., 1993] [Cottrel et al., 1995], o novo método 

proposto não procura otimizar topologias de redes MLP eliminando ou inserindo conexões. 

Ao invés disso, o novo método propõe a geração de novas soluções candidatas através da 

habilitação e desabilitação de neurônios. Esta simples modificação de visão causa um efeito 

bastante significativo no tamanho do espaço de busca. Uma rede com 10 neurônios de 

entrada, 10 escondidos e 1 de saída, por exemplo, possui 121 conexões, incluindo os viés. 

Deste modo, um algoritmo que se proponha a otimizar a topologia de uma rede de tal 

magnitude, testando exclusões e inserções de conexões, terá que lidar com um espaço de 

busca que inclui 2121 possibilidades (todos os estados possíveis de 121 variáveis binárias). 

Por outro lado, se a procura for feita apenas ativando e desativando neurônios, o espaço de 

busca é dramaticamente reduzido para 220, já que existem apenas 10 neurônios de entrada e 

10 neurônios escondidos para investigação. Essa redução do espaço de busca, dentre outros 

benefícios, permite a investigação de topologias maiores. Esta habilidade pode ser essencial 

para modelar séries temporais mais complexas. 

A desvantagem de habilitar e desabilitar neurônios é que apenas parte do universo 

das possíveis arquiteturas de redes MLP é investigada para solucionar o problema. 

Entretanto, para os objetivos desta tese de doutoramento, a investigação ao nível dos 

neurônios é suficiente e apropriada para capturar as características necessárias para a 

previsão eficiente de séries temporais: os retardos utilizados na camada de entrada e a 

complexidade da função de aproximação embutida na camada escondida. 

Assim sendo, durante a execução do algoritmo ANNSATS, a cada iteração do 

algoritmo de SA, uma nova solução candidata é gerada habilitando um neurônio 

desabilitado ou desabilitando um neurônio habilitado. A geração é realizada seguindo os 

seguintes passos:  
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(1) Um neurônio da camada de entrada ou da camada escondida da última 

topologia aceita é aleatoriamente escolhido;  

(2) O estado de habilitação do neurônio sorteado é então invertido, de acordo com 

uma dada probabilidade p, p< 1, previamente definida.  

Executando estes dois passos é possível gerar novas topologias MLP, vizinhas à 

topologia selecionada na iteração anterior. Contudo, é possível também que a topologia 

permaneça inalterada de uma iteração para outra com probabilidade 1− p. Nos 

experimentos foi usado p = 0,5 para garantir igual probabilidade para habilitar ou 

desabilitar neurônios. 

No passo seguinte, a nova topologia candidata é submetida a um número λ de 

ciclos de treinamento incremental com o algoritmo padrão de retro-propagação. Em cada 

ciclo, todos os padrões do conjunto de treinamento são apresentados à rede neural. Após o 

treinamento, a nova topologia, já com os pesos ajustados, é avaliada utilizando a função 

objetivo adotada. A nova topologia candidata é então aceita imediatamente se apresentar 

menor custo do que a última topologia selecionada. Se não houver decréscimo de custo, a 

topologia candidata ainda pode ser aceita com probabilidade P = exp(−E/T), onde E é o 

acréscimo no custo e T é a temperatura corrente do algoritmo de SA. Este é o critério de 

Metropolis [Metropolis et al., 1953]. Segundo ele, as chances de aceitação de uma solução 

de custo superior diminuem com o aumento do acréscimo no custo e com a diminuição da 

temperatura. Nos experimentos foi utilizado λ = 2 ciclos de treinamento com retro-

propagação para o ajuste incremental dos pesos a cada iteração de SA. 

 

5.5. Atualização de Pesos dos Neurônios Desabilitados 
 

Foi observado durante a execução dos experimentos que neurônios desabilitados 

em iterações iniciais do algoritmo tinham dificuldades de serem novamente habilitados em 

iterações posteriores. Foi detectada que a norma dos vetores de pesos das conexões de 

entrada destes neurônios era, com freqüência, uma ordem de grandeza menor do que a 

norma dos vetores de pesos dos neurônios habilitados. Esta é uma conseqüência direta da 

utilização do algoritmo de retro-propagação para o treinamento dos pesos: a norma dos 

pesos das conexões habilitadas usualmente cresce a cada iteração enquanto o mesmo não 
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acontecia com os pesos associados aos neurônios desabilitados, já que estes não eram 

treinados na fase de retro-propagação do erro. 

Para minimizar o efeito da diferença entre as normas dos pesos de neurônios 

habilitados e desabilitados, os pesos das conexões desabilitadas passaram a ser atualizados 

utilizando a seguinte formulação: wij (t+1) = wij (t) + ηδkjokj. Onde wij (t) representa o peso 

da conexão entre o neurônio i e o neurônio j no tempo t, η é a taxa de aprendizagem do 

algoritmo de retro-propagação, δpj é o termo de erro para o padrão k no neurônio j e okj é a 

saída da função de transferência do neurônio j para o padrão k. De fato, esta é a formulação 

original para o ajuste de pesos do algoritmo padrão de retro-propagação [Rumelhart et al. 

1986]. Mas, para os neurônios desabilitados, a saída da função de transferência okj é 

constante e igual a 0,5. Este resultado é uma conseqüência direta da aplicação da função 

sigmóide para uma entrada x = 0. A função sigmóide utilizada é dada por: y = 1/(1+exp 

(−x)). x = 0 porque é assumido que Σwijak = 0, onde wij são os pesos das conexões 

desabilitadas (iguais a zero) e ak é o valor do padrão de entrada. Deste modo, os pesos das 

conexões desabilitadas são atualizados segundo a seguinte equação: 

 

wij (t + 1) = wij (t) + 0,5ηδkj (5.2) 

 

Esta abordagem se mostrou eficiente para resolver o problema da diferença de 

grandeza entre as normas dos pesos de neurônios habilitados e desabilitados. Novos 

experimentos após a implementação desta abordagem mostraram que o método tornou-se 

capaz de novamente habilitar neurônios de forma eficiente, mesmo em iterações avançadas 

do algoritmo. 

 

5.6. Função Objetivo 
 

Outro conceito essencial que necessita ser estabelecido é a função objetivo a ser 

minimizada pela abordagem ANNSATS. A função objetivo conduz o processo de busca de 

soluções através da quantificação de quão apropriada é cada uma das soluções candidatas 

averiguadas durante a execução do método.  
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Como a abordagem ANNSATS se propõe a resolver problemas de previsão de 

séries temporais, a função objetivo de incluir medidas que quantifiquem o desempenho da 

abordagem para este propósito. Adicionalmente, também deve incluir medidas relacionadas 

com a estrutura da rede neural artificial, já que a execução do método baseia-se na 

otimização de redes MLP para obter a melhor configuração de neurônios de entrada 

(associados aos retardos da série temporal) e escondidos para a previsão de series 

temporais.  

Deste modo, de acordo com estas premissas, cada uma das topologias candidatas 

investigada durante a execução do ANNSATS é avaliada utilizando uma função objetivo 

que é proporcional ao erro MSE (Mean Squared Error) calculado para o conjunto de 

padrões de treinamento e proporcional ao número de neurônios habilitados na arquitetura 

da topologia avaliada. A função objetivo é dada pela seguinte média ponderada: 
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onde Pcurrent é a nova topologia candidata a ser avaliada, MSEcurrent é o erro MSE 

corrente para os padrões de treinamento, MSEinitial é o erro MSE inicial calculado na 

primeira iteração, �current é o número de neurônios habilitados correntemente, �initial é 

número de neurônios habilitados na primeira iteração, WMSE é o peso previamente 

estabelecido para a relação entre os erros MSE e W� é o peso, também atribuído 

previamente, para a relação entre os números de neurônios habilitados. 

 

A adoção desta função objetivo possibilita a condução do algoritmo para soluções 

de redes neurais com arquiteturas minimizadas (relação �current / �initial) e com performance 

maximizada (relação MSEcurrent / MSEinitial) para a previsão de séries temporais. Entretanto, 

é possível estabelecer compromissos diferentes entre a importância do tamanho da 

arquitetura e a importância da performance atribuindo valores diferentes para os pesos Wβ e 

WMSE, respectivamente. 
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5.7. Função de Resfriamento 
 

De acordo com o critério de Metropolis [Metropolis et al., 1953] a probabilidade 

do algoritmo de simulated annealing aceitar uma solução com maior custo do que a melhor 

até então selecionada é dada por: psa = exp(−E/T), onde E é o acréscimo no custo e T é a 

temperatura corrente no “processo de resfriamento”, segundo a analogia com o processo de 

arrefecimento de metais. Diante desta formulação, é visível que o desempenho do algoritmo 

de simulated annealing depende da função empregada para modificar a temperatura T ao 

decorrer das iterações. 

Dentre algumas possibilidades para a função de resfriamento, na literatura as mais 

frequentemente indicadas são as funções logarítmicas (logarithmic cooling schedule) 

[Albrecht e Wong, 2000] [Albrecht et al., 2001] [Albrecht, 2006] e a função baseada na 

regra geométrica de resfriamento (geometric cooling schedule) [Kirkpatrick et al., 1982] 

[Pham e Karaboga, 2000]. Nesta tese de doutoramento, testes com estes dois tipos de 

funções foram realizados em conjunto com o ANNSATS para a previsão de oito séries 

temporais distintas (as séries são decritas em maiores detalhes no próximo capítulo). Os 

testes indicaram que, apesar das diferenças entre as abordagens de resfriamento, os 

resultados não são estatisticamente significantes para determinar a seleção de uma em 

detrimento da outra. Estas conclusões estão de acordo com o que foi também observado por 

Boese e Kahng [Boese e Kahng, 1993]. Eles utilizaram redes MLP treinadas com simulated 

annealing para distinguir alvos de nylon e de madeira a partir de dados capturados de 

sensores eletrônicos fabricados pelo exercito americano. Após as investigações, foi 

concluído que o mais relevante para o desempenho final do sistema não é a função de 

resfriamento utilizada, mas sim a definição adequada do intervalo de temperatura 

empregado. 

Diante destes resultados, neste trabalho foi adotada a regra geometrica de 

resfriamente, já que esta é a abordagem original, estabelecida por Kirkpatrick [Kirkpatrick 

et al., 1982]. Segundo esta regra, a temperatura é atualizada utilizando a equação 5.4. 

 

Tk+1 = αTk (5.4) 

Onde Tk é o valor da temperatura no instante t e α é o fator de temperatura 
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(temperature factor) que é constante. 

 

Após uma seção prévia de experimentos realizados exclusivamente para calibração 

dos parâmetros do algoritmo, considerando oito séries temporais abordadas nesta tese de 

doutoramento (mais detalhadamente descritas no próximo capitulo), foi estabelecido que α 

= 0,7. Adicionalmente foi estabelecido que a temperatura é reduzida a cada 30 iterações e 

sempre é inicialmente igual a 1. 

 

5.8. Critérios de Parada 
 

O algoritmo é interrompido se um número máximo de iterações é alcançado ou se 

é detectada alguma perda substancial no poder de generalização do modelo, quando 

avaliado segundo um conjunto de padrões de validação independente.  

A perda de generalização é mensurada utilizando o critério GL5 (Generalization 

Loss) descrito em Proben1 [Prechelt, 1994]. Mais precisamente temos que: 
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Onde MSEcurrent é o erro MSE corrente para o conjunto de validação e MSEmin é o menor 

erro MSE para o conjunto de validação alcançado até o momento da avaliação. 

 

O treinamento é interrompido quando GL5 ≥ 5%. Após o término do treinamento, a 

rede otimizada, que é retornada pelo método, é a última investigada e aceita pelo 

ANNSATS, considerando todo o processo de treinamento. 

Neste ponto é importante salientar que o algoritmo não termina, necessariamente, 

quando a temperatura do algoritmo de Simulated Annealing chega à zero. De acordo com o 

valor selecionado para � (o fator de redução de temperatura segundo a regra geométrica) e 

de acordo com outros parâmetros de treinamento como � (a taxa de treinamento de BP) e o 

mometum, é possível que a temperatura de SA atinga o valor zero muitas iterações antes do 

algoritmo ser, de fato, interrompido segundo o número máximo de iterações ou segundo o 

valor de GL5. 
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5.9. Pseudocódigo para o Método ANNSATS 
 

Com o intuito de fornecer uma descrição ainda mais concisa do método 

ANNSATS, abaixo está apresentado o pseudocódigo para a abordagem. 

 

1. Fazer inicialização: estabelecer topologia inicial P0 e parâmetros de treinamento; 

2. Fazer Pi = P0; 

3. Fazer Ti = T0, onde T0 é a temperatura inicial e Ti é a temperatura corrente de SA; 

4. Enquanto o critério de parada não for satisfeito (número máximo de iterações ou GL5 ≥ 

5%), faça: 

a. Gerar uma nova solução candidata Pi+1 desabilitando ou habilitando, com 

probalidade p (p<1), um neurônio da camada de entrada ou escondido 

selecionado aleatoriamente a partir de Pi; 

b. Ajustar os pesos da solução candidata Pi+1 empregando BP por um número � 

pequeno de iterações; 

c. Se cost(Pi+1) < cost(Pi) então Pi+2 = Pi+1, onde cost(x) é a função objetivo 

adotada pelo ANNSATS e Pi+2 é a solução candidata assumida para a próxima 

iteração; 

d. Senão, fazer Pi+2 = Pi+1 com probabilidade psa ou fazer Pi+2 = Pi com 

probabilidade 1-psa, onde, de acordo com critério de Metropolis [Metropolis et 

al., 1953], psa = exp ((cost (Pi)− cost (P) )/ Ti); 

e. Diminuir a temperatura usando Ti+1 = �Ti, onde � é o fator de redução de acordo 

com a regra geométrica de resfriamento [Kirkpatrick et al., 1982]; 

5. Retornar Pi, que é a última solução investigada e aceita pelo método. 

Algoritmo 5.1. Pseudocódigo para o método ANNSATS. 
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5.10. Diferenças entre o ANNSATS e outros Métodos 
Relacionados 
 

De acordo com a abordagem ANNSATS, a arquitetura e os pesos de redes MLP 

são ajustados em uma única etapa, alternando as tarefas durante a fase de treinamento. 

Neste cenário, o algoritmo de simulated annealing é empregado para selecionar arquiteturas 

de redes MLP, treinadas parcialmente pelo algoritmo de retro-propagação do erro, de 

acordo com a minimização de uma função objetivo que leva em conta o tamanho do 

modelo e o desempenho do mesmo para o problema de previsão de séries temporais. 

Esta abordagem se diferencia dos métodos de previsão de Box e Jenkins [Box e 

Jenkins, 1976] e de suas evoluções [Tong e Ling, 1980], [Haggan e Ozaki, 1981], [Engle, 

1982], [Boolerslev, 1986], [Tong, 1990], [Bollerslev et al, 1992], [Granger e Tera, 1993], 

[Dijk e Tera, 2000], já que estes se restringem ao emprego de técnicas estatísticas e não 

utilizam redes neurais artificiais para aproximação da função geratriz da série temporal, 

assim como acontece na abordagem ANNSATS. 

O método ANNSATS também é diferente das abordagens que combinam redes 

neurais artificiais e algoritmos genéticos. A diferença essencial é que, na abordagem 

ANNSATS, o algoritmo simulated annealing é empregado no lugar dos algoritmos 

genéticos para encontrar arquiteturas e pesos otimizados de RNAs para o problema de 

previsão de séries temporais. 

Dentre os trabalhos que empregam simulated annealing, poucos se propõem a 

realizar a otimização tanto das arquiteturas como dos pesos das RNAs. E nenhum utiliza 

SA combinado com o algoritmo de retro-propagação do erro tal como é proposto pelo 

método ANNSATS: de forma alternada, em uma única fase de treinamento. Na grande 

maioria dos trabalhos relacionados, SA é utilizado apenas para uma das seguintes tarefas: 

unicamente para otimizar a arquitetura de uma rede MLP ou apenas para ajustar os pesos 

das conexões. 

Dentre os trabalhos que focam na utilização de SA apenas para a otimização da 

arquitetura de rede neural, estão os de Mjosness et al. [Mjolsness et al., 1989] e de Merill e 

Port [Merrill e Port, 1991]. Nestes trabalhos, SA é empregado, em uma primeira fase, para 

encontrar arquiteturas melhor adaptadas que depois são treinadas por algum algoritmo de 
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ajuste de pesos em uma segunda fase de treinamento independente. A abordagem 

ANNSATS é diferente porque utiliza SA para selecionar arquiteturas de redes MLP 

parcialmente treinadas com BP em uma única fase de treinamento. Adicionalmente, as 

abordagens de Mjosness et al. e de Merill e Port representam soluções candidatas de formas 

distintas. Em Mjosness et al. [Mjolsness et al., 1989], soluções candidatas são 

representadas por um esquema de codificação de arquitetura de redes baseado em regras 

gramaticais evolutivas que, por sua vez, são representadas por equações recursivas, com as 

quais o crescimento de matrizes de conectividade é especificado. Os coeficientes destas 

equações recursivas, representados por matrizes de decomposição, são codificados em 

genótipos e otimizados utilizando simulated annealing. Já Merill e Port [Merrill e Port, 

1991] propuseram um método de codificação de arquiteturas baseado em subconjuntos de 

fractais de um plano. Segundo esta representação, cada neurônio da arquitetura é codificado 

por um código de corte, um coeficiente de entrada e um coeficiente de saída. Eles 

argumentaram que a representação através de fractais era biologicamente mais plausível do 

que os esquemas de representação baseados em regras gramaticais evolutivas, como as que 

foram utilizadas anteriormente por Mjosness et al. [Mjolsness et al., 1989] e Kitano 

[Kitano, 1990]. 

Dentre os trabalhos que utilizam SA apenas para ajustes dos pesos das conexões de 

redes neurais artificiais é possível citar: Huxhold et al. [Huxhold et al., 1992], Boese e 

Kahng [Boese e Kahng, 1993], Rosen e Goodwin [Rosen e Goodwin, 1994], Porto et al. 

[Porto et al., 1995], Stepniewski e Keane [Stepniewski e Keane, 1997], Treadgold e 

Gedeon [Treadgold e Gedeon, 1998], Duch [Duch, 1999], Albrecht e Wong [Albrecht e 

Wong, 2001], Aitkenhead et al. [Aitkenhead et al., 2003], Sarkar e Modak [Sarkar e 

Modak, 2003], Kalinli [Kalinli, 2003] e Mastorocostas et al. [Mastorocostas et al., 2006]. 

Todos estes trabalhos são diferentes do ANNSATS porque, de acordo com a abordagem 

ANNSATS, o algoritmo de simulated annealing não é utilizado para ajustar ou treinar os 

pesos das conexões das redes neurais artificiais. Para esta função é empregado o algoritmo 

de padrão de retro-propagação do erro (BP – backpropagation). E, de forma diferente ao 

que acontece no ANNSATS, em todos estes outros trabalhos não há evolução ou 

otimização de arquitetura: a arquitetura é sempre fixa e previamente definida no início do 

treinamento. 
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Dentre as propostas que utilizam simulated annealing para a otimização de pesos e 

arquitetura de uma RNA, é possível citar algumas publicações de Yamazaki [Yamazaki et 

al., 2003] [Yamazaki, 2004]. Nestes documentos é proposto um sistema híbrido que 

funciona em duas fases de treinamento. Na primeira fase, a partir de uma topologia inicial 

de rede MLP com apenas uma camada, SA e tabu search [Glover, 1986] [Hansen, 1986] 

são utilizados para otimizar a arquitetura e para encontrar valores iniciais para os pesos de 

suas conexões. Cada topologia é codificada em uma seqüência de conexões com dois 

atributos: (1) o bit de conectividade e (2) o peso da conexão (número real). O bit de 

conectividade é igual a 1 se a conexão estiver presente na arquitetura e igual a 0, caso 

contrário. Durante o treinamento, novas soluções candidatas são geradas alternando os 

valores dos bits de conectividade com probabilidade igual a 20% e modificando os pesos 

das conexões através da adição de valores aleatórios, retirados a partir de uma distribuição 

uniforme em [-1,1]. A primeira fase do treinamento termina quando (1) o erro para o 

conjunto de validação cresce mais do um determinado percentual ou quando (2) um 

máximo de 1000 iterações é alcançado. Na segunda fase do treinamento, o algoritmo de 

retro-propagação padrão é aplicado para ajuste fino dos pesos, assim como acontece em 

outras abordagens que fazem uso de AG [Belew e Schraudolph, 1991] [Lee, 1996] [Omatu 

e Yoshioka, 1997] [Erkmen e Ozdogan, 1997] [Omatu e Deris, 1999]. 

A primeira diferença entre a abordagem ANNSATS e a publicada por Yamazaki é 

que esta última foi desenhada para um problema de classificação de padrões e não para 

problemas de previsão de séries temporais. Yamazaki utilizou sua abordagem para a 

classificação de odores capturados por um nariz artificial. Outra diferença, também 

relevante, está na quantidade de fases empregadas para o treinamento da solução. Enquanto 

Yamazaki, em uma primeira etapa, utiliza SA e tabu search para especificar arquiteturas de 

RNAs com pesos parcialmente ajustados e, em uma segundo etapa, aplica BP para o ajuste 

fino destes pesos (sem adaptações adicionais na arquitetura), a abordagem ANNSATS, não 

utiliza tabu search e faz a seleção e o treinamento dos pesos da arquitetura das redes 

neurais em uma única fase, alternando as duas tarefas durante o treinamento, sempre com 

possibilidade de ajustes da arquitetura. Outras diferenças entre o ANNSATS e a abordagem 

Yamazaki podem ser encontradas nos operadores utilizados para gerar novas soluções 



CAPÍTULO 5 - Nova abordagem para previsão de séries temporais: ANNSATS 82 
 

Abordagem Híbrida para Otimização de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Séries 
Temporais. Adrian L. Arnaud, CIN, UFPE, 2007 

candidatas, na política de treinamento das conexões desabilitadas e na especificação da 

função objetivo.  

Segundo a abordagem Yamazaki, novas arquiteturas de RNAs são geradas 

excluindo e inserindo conexões ou pesos, enquanto, de acordo com a abordagem 

ANNSATS, arquiteturas candidatas são produzidas habilitando e desabilitando neurônios 

de entrada e escondidos. A desvantagem de trabalhar ao nível de neurônios é que nem todas 

as arquiteturas possíveis de RNAs são investigadas. A vantagem é que o espaço de busca 

diminui drasticamente (ver cálculos apresentados acima, na seção “Geração de Soluções 

Candidatas” deste capítulo). Isto implica, na prática, que arquiteturas de maior tamanho 

(com maior quantidade de neurônios de entrada e escondidos), possivelmente mais 

apropriadas para modelar o problema proposto de previsão, possam ser verificadas e 

selecionadas pelo método. 

Ainda segundo a abordagem Yamazaki, como as conexões são excluídas e inseridas, 

não há o conceito de treinamento de conexões ou pesos desabilitados. Já segundo o método 

ANNSATS, não há exclusão definitiva de conexões e o treinamento de conexões 

desabilitadas é realizado (ver abordagem adotada de treinamento na seção “Atualização de 

Pesos dos Neurônios Desabilitados” neste capítulo). No ANNSATS, ao invés de exclusão 

de conexões, o que há é a desabilitação (possivelmente temporária) das mesmas quando o 

neurônio associado é desabilitado aleatoriamente. 

Adicionalmente, segundo a abordagem Yamazaki, a função objetivo adotada é a 

média aritmética entre: (1) o erro de classificação do conjunto de treinamento (percentagem 

de padrões de treinamento classificados incorretamente) e (2) a percetagem de conexões 

entre unidades de processamento utilizadas pela rede [Yamazaki, 2004]. Já segundo o 

método ANNSATS, a função objetivo é uma média ponderada que considera a relação do 

erro de regressão (erro com valor contínuo medido pelo MSE para o conjunto de 

treinamento) e a relação de neurônios habilitados medidos no início do treinamento e na 

iteração corrente do algoritmo. 
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Capitulo 6 
 

Resultados experimentais 
 
 
 
 
6.1. Introdução 
 

Oito séries temporais foram utilizadas em experimentos para verificar a habilidade 

da abordagem ANNSATS para otimização e treinamento de redes MLP aplicadas à 

previsão. Dentre as oito séries, apenas uma foi gerada artificialmente (série simulada). As 

outras sete são séries formadas a partir de medições de fenômenos reais de naturezas 

diferentes. Todas as séries utilizadas estão listadas na tabela 6.1. 

 

Nome Pontos Categoria Breve descrição 
Hénon 1000 Simulada Série gerada artificialmente. Corresponde a um modelo ARMA(4,4) 
Star 599 Física Brilho de uma estrela medido sempre a meia-noite durante 599 dias 
Sunspot 289 Física Índices anuais que medem a atividade de manchas solares (1700-1988) 
Lynx 114 Ecologia Linces capturados anualmente no noroeste do Canadá (1821-1934) 
Car Sales 108 Vendas Número de carros vendidos mensalmente em Quebec (1960-1968) 
Poupança 336 Finanças Rendimento percentual diário da poupança no Brasil (jan/2001-dez/2001) 
Vale 1435 Finanças Cotações diárias da Vale do Rio Doce no fechamento (2000-2005) 
Ibovespa 1195 Finanças Cotações diárias do índice Ibovespa no fechamento (2000-2005) 
Tabela 6.1. Séries temporais utilizadas para avaliar o desempenho do algoritmo ANNSATS. 

 

Em todos os experimentos, os valores das séries foram normalizados para o 

intervalo [0,1], antes de serem utilizados para o treinamento. E todas as séries foram 

divididas em três sub-séries: 80% foram reservados para a otimização e o treinamento do 

sistema, 10% para a validação e outros 10% para o teste do modelo. A divisão foi realizada 

conservando a ordem temporal original das séries.  

O treinamento de cada uma das 8 séries temporais foi repetido 30 vezes para 

obtenção de estatísticas confiáveis. Em cada repetição, as melhores redes neurais 

selecionadas pelo ANNSATS foram assumidas como o resultado final. 
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Adicionalmente, para efeito de comparação, foram realizados experimentos com o 

algoritmo padrão de retro-propagação para o ajuste dos pesos de redes MLP com topologia 

fixa. Para este propósito, as topologias fixas das redes MLP foram sempre iguais às 

topologias iniciais utilizadas pelo ANNSATS. As simulações com as redes MLP 

tradicionais também foram repetidas 30 vezes para cada série temporal e as médias obtidas 

foram comparadas com as médias calculadas utilizando o ANNSATS. A significância 

estatística da diferença entre as médias foi estabelecida utilizando o teste-t para amostras 

independentes e considerando variâncias diferentes. Os resultados são apresentados a partir 

da seção 6.4. 

Todos os experimentos foram executados utilizando dois softwares de autoria 

própria. O primeiro foi utilizado para fazer simulações com o ANNSATS e o segundo foi 

empregado para o treinamento de redes MLP com o algoritmo padrão de retro-propagação. 

Todos os dois sistemas foram construídos utilizando o Model MakerTM 

(http://www.modelmakertools.com/) e o Borland� Delphi 2006 

(http://www.borland.com/br/). Um computador com processador Pentium 4TM com 3 GHz 

de clock e com 1 GB de memória foi utilizado na execução dos experimentos. 

Por convenção, a partir deste ponto, a topologia de uma rede neural é representada 

por “X × Y × Z”, onde X é a quantidade de neurônios de entrada e Y é a quantidade de 

neurônios escondidos e Z é a quantidade de neurônios de saída, esta última sempre igual a 1 

e com função de ativação sigmóide. 

 

6.2. Estabelecimento dos Parâmetros de Treinamento 
 

Como a abordagem ANNSATS combina diferentes tecnologias e algoritmos, é 

esperado que a abordagem, além de criar seus próprios parâmetros de treinamento, também 

“herde” alguns dos parâmetros de treinamento associados a cada uma destas tecnologias e 

algoritmos envolvidos. 

Um dos parâmetros de treinamento que precisam especificados segundo a 

abordagem ANNSATS é a topologia inicial. A topologia inical é o ponto de partida do 

método. É a partir desta topologia que todas as outras investigadas são geradas. Os 

neurônios da camada de entrada (que estão associados aos retardos ou valores passados das 
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séries temporais) são determinados a partir da observação do autocorrelograma (ver 

“Apêndice A” deste documento) da série temporal. O Autocorrelograma fornece indicações 

dos retardos mais relevantes para explicar a função geratriz da série e pode ser utilizado 

como argumento para a especifição dos neurônios de entrada da topologia inicial. Já os 

neurônios da única camada escondida da topologia inicial são determinados executando 

uma série de testes com o próprio método ANNSATS. Neste caso, experimentos 

sistemáticos com a série temporal em questão são conduzidos variando a quantidade de 

neurônios escondidos de cinco em cinco. O número máximo de neurônios escondidos 

investigados é limitado pela quantidade de parâmetros livres presentes da arquitetura total 

da rede neural (o número de parâmetros livres das redes MLP investigadas é calculado 

utilizando a equação 5.1). A ideia é que a rede MLP final (depois da especificação da 

quantidade de neurônios de entrada e dos neurônios escondidos) não possua mais 

parâmetros livres (pesos para ajustar) do que 80% da quantidade de leituras ou pontos 

disponíveis na série temporal investigada (porção da série utilizada para o treinamento do 

modelo). 

Outro parâmetro que precisa ser estabelecido para o funcionamento do ANNSATS 

é a probabilidade p de inversão do estado de habilitação de um neurônio pertencente às 

arquiteturas investigadas pelo método. Nos experimentos conduzidos neste trabalho, foi 

estabelecido que p = 0,5 para garantir igual probabilidade de um neurônio ser desabilitado 

ou habilitado: 50% de chances para um neurônio desabilitado voltar a ser habilitado e 50% 

de chances para um neurônio habilitado se tornar desabilitado. 

Os outros parâmetros foram estabelecidos após baterias de testes com a própria 

abordagem ANNSATS, nos quais combinações diferntes de valores foram verificadas. 

Alguns destes parâmetros demostraram possuir maior ou menor influência sobre os 

resultados obtidos. Para os parâmetros com menor influência, foram assumidos valores 

iguais para todas as oito séries utilizadas nos experimentos. Estes parâmetros e seus valores 

assumidos estão listados abaixo: 

 

• Número � de ciclos do algoritmo de retro-propagação empregado para treinar 

parcialmente soluções candidatas = 2; 

• Termo de momentum, utilizado pelo algoritmo de retro-propagação = 0,8; 
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• Temperatura T0 utilizada pelo algoritmo de SA = 1; 

• Quantidade de iterações para redução da temperatura de SA= 30; 

• Fator � de redução de temperatura de SA (segundo a regra geométrica) = 0,7; 

 

Além da especificação da topologia inicial, apenas outros três parâmetros de 

treinamento mostraram ter maior influência sobre os resultados experimentais: os pesos da 

função objetivo (WMSE e W�) e a taxa � de aprendizagem utilizada pelo algortimo de retro-

propagaçao do erro. Valores diferentes para estes parâmetros foram atribuídos para cada 

série temporal investigada neste trabalho. Cada valor foi estabelecido após seção prévia de 

análise e testes com o próprio método ANNSATS. 

Apesar das baterias de testes se mostrarem eficientes para a especificação da 

grande maioria dos parâmetros de treinamento, é possível que o conjunto de valores 

atribuídos a estes parâmetros não seja o conjunto ótimo ou ideal. É possível que existam 

conjuntos de valores ainda mais apropriados para cada série temporal estudada neste 

trabalho. Esta possibilidade abre espaço para pesquisas futuras que contemplem uma 

especificação otmizada destes valores, talvez obtida com a aplicação de algoritmos de 

busca como os algoritmos genéticos ou ainda simulated annealing (ver seção “7.3. 

Trabalhos Futuros”). 

 

6.3. Métricas para Analisar o Desempenho 
 

A métrica mais comum para analisar o desempenho de modelos construídos por 

redes neurais é o erro MSE (ou Mean Squared Error) para os conjuntos de treinamento, 

validação e teste. A equação do erro MSE é dada por: 

 

�
=

−=
N

t
tt saídaalvo

N
MSE

1

2)(
1

  (6.1) 

Onde alvot é o valor da série desejado no instante t, saídat é a saída do modelo no 

instante t e N é o número de observações da série temporal. 
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Embora o erro MSE possa ser utilizado como métrica de qualidade da previsão 

calculada, este não fornece uma visão completa e livre de dúvidas sobre o desempenho do 

modelo [Clements and Hendry, 1993]. Desta forma, neste trabalho, outras métricas foram 

incorporadas para fornecer maior confiabilidade na análise do desempenho do novo 

algoritmo proposto.  

Uma das métricas adicionais considerada foi o erro médio percentual (ou MAPE – 

Mean Absolute Percentual Error), dado por: 
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Outra métrica adicional considerada é a U de Theil (ou NMSE) [Hann and Steurer, 

1996], dada por: 
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O valor de U de Theil mede a relação entre quadrados dos erros do sistema testado 

e o quadrado dos erros de um modelo do tipo Random Walk. Segundo este modelo, a 

previsão de um determinado valor da série pode ser calculada a partir de uma dependência 

linear com seu último retardo, de tal forma que: yt = yt-1 + rt. Onde yt é o valor da série para 

o instante t e rt é um termo aleatório, gerado a partir de uma distribuição uniforme de 

números aleatórios. 

Se NMSE = 1, então o modelo testado tem desempenho igual a um modelo do tipo 

Random Walk; se NMSE > 1 então o desempenho é inferior e se NMSE < 1, o desempenho 

é superior a um modelo do tipo Random Walk. Sendo assim, quanto melhor o modelo, mais 

próximo de zero será o valor de U de Theil.  

Outra métrica considerada é abreviada por POCID (Prediction On Chance In 

Direction). Esta métrica mede o percentual de acerto quanto à previsão da alteração da 

direção da série e é definida por: 
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Outra métrica também utilizada para avaliação é conhecida por ARV e mede o 

ganho de desempenho do modelo testado em relação a um modelo que realize previsões 

apenas calculando uma média aritmética das observações da série. Se ARV = 1, então o 

modelo é equivalente a se calcular a média da série e utilizá-la para previsão. Se ARV > 1 

então é melhor utilizar a média dos pontos da série para realizar a previsão do que empregar 

o modelo testado. Se ARV < 1, então o modelo testado apresenta resultados melhores. 

Quanto mais próximo de zero for o valor de ARV, melhor é o modelo testado. O cálculo de 

ARV é definido por pela equação 6.5. 
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Onde media é a média calculada a apartir dos valores da série temporal. 

 

Como o ANNSATS se propõe a descobrir soluções compactas (arquiteturas 

reduzidas de redes MLP), é importante também considerar métricas que levem em conta os 

graus de liberdade, ou parâmetros de ajuste, presentes no modelo. Neste sentido, duas 

outras métricas também foram utilizadas para avaliar o desempenho final dos modelos: AIC 

(Akaike Information Criterion) [Akaike, 1974] [Chatfield, 2001] e BIC (Bayesean 

Information Criterion) [Groot and Wortz, 1991] [Chatfield, 2001]. Ambas as métricas 

penalizam o modelo de forma proporcional à sua quantidade de parâmetros livres. As 

métricas podem ser calculadas utilizando as equações 6.5 e 6.6. 

 

pMSENAIC 2)ln( +−=   (6.6) 
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)ln()ln( NppMSENBIC ++=   (6.7) 

 

Nas próximas seções, estatísticas dos resultados dos experimentos realizados com o 

ANNSATS e com as redes MLP tradicionais são apresentadas considerando cada uma das 

métricas mencionadas acima, para todas as séries estudadas. Os erros MSE são 

apresentados para os conjuntos de padrões de  validação e teste). Já as métricas adicionais, 

incorporadas para analisar o desempenho final do sistema, são aplicadas apenas para o 

conjunto de teste. 

 

6.4. Série do Mapa de Hénon 
 

A primeira série utilizada para avaliar o desempenho do ANNSATS foi a série do 

Mapa de Hénon. A série do Mapa de Hénon é um mapa iterativo e inversível em duas 

dimensões com soluções caóticas proposto pelo astrônomo francês Michel Hénon em 1976 

[Hénon, 1976] como um modelo simplificado para o mapa de Poincaré [Kantz and Kantz, 

2003] para o modelo de Lorenz de atratores. Esta série é, na verdade, um modelo 

ARMA(4,4) e pode ser reproduzida utilizando a equação 6.7. 

 

yt = 1− 1.4(yt-2 − ε t-2)2 + 0,3(yt-4 − ε t-4)+ε t  (6.7) 
Onde yt é o valor corrente da série e yt-k são observações passadas com retardo k. εt é o 

termo que representa o ruído uniformemente distribuído no intervalo [-0,01, 0,01] e εt-k 

são dependências temporais do ruído corrente com valores de ruído com retardo k. 

 

Assim como a série de manchas solares (discutida em maiores detalhes em outra 

seção), a série de Hénon é bastante popular e tem sido utilizada em inúmeros trabalhos para 

investigação de modelos preditivos devido a sua natureza complexa e dinâmica caótica 

(chaotic dynamics). Neste trabalho, foram gerados 1000 valores da série. Estes valores 

podem ser visualizados na figura 6.1. O último valor da série, e, portanto o mais recente, é 

sempre apresentado à direita do gráfico. Os valores mais antigos ficam à esquerda do 

gráfico. 
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Figura 6.1. Série do mapa de Hénon: 1000 valores gerados. 

 

Considerando a equação 6.7, é esperado que cada valor da série sempre apresente 

forte correlação temporal com os retardos 2 e 4. Para exibir isso graficamente, foi gerado 

um correlograma para os valores da série. O resultado pode ser visto na figura 6.2.  
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Figura 6.2. Autocorrelações para a série do mapa de Hénon 

 

De acordo com o esperado, o correlograma mostra uma forte dependência dos 

valores da série com os retardos 2 e 4. As demais dependências são estatisticamente 

insignificantes a 0,9 de confiança. É possível notar também que a correlação é mais forte 

com o retardo 2 e que os sinais das autocorrelações também estão de acordo com a função 

geratriz utilizada para reproduzir a série. 

Após estas breves considerações, o algoritmo ANNSATS foi aplicado aos dados 

da série. Foram executados 30 experimentos independentes. Todas as simulações utilizaram 

uma topologia inicial com 5 neurônios de entrada e 5 neurônios escondidos (topologia 

5x5x1). A taxa de aprendizagem foi igual a � = 0,01 e os pesos da função objetivo iguais a 

WMSE = 100 e W� = 1. As estatísticas dos resultados podem ser conferidas na tabela 6.2 (��= 

média aritmética;�� = desvio padrão, ����= coeficiente de variação�. 
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Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,001091 0,0002 0,2230 
MSE Teste 0,000993 0,0002 0,2084 
U deTheil 0,007034 0,0015 0,2176 
AIC 719,012431 23,3124 0,0324 
BIC -595,971486 21,6772 -0,0364 
MAPE (%) 37,580865 3,6581 0,0973 
POCID (%) 98,911564 0,8446 0,0085 
ARV 0,000135 0,0000 0,2161 
Tabela 6.2. ANNSATS para a série do mapa de Hénon  

  

A tabela 6.2 mostra que, em média, o novo algoritmo proposto, quando aplicado à 

série do mapa de Hénon, é muito mais eficiente do que um modelo do tipo Random Walk 

(U de Theil) e do que um modelo que simplesmente utilize a média dos valores da série 

para realizar uma previsão (ARV). O valor próximo de 100% para a métrica POCID 

também indica que o ANNSATS foi capaz de gerar um modelo com notável capacidade 

para prever alterações de direção da série. 

Adicionalmente, após analisar as topologias eleitas como as melhores pelo 

algoritmo ANNSATS, ficou evidente que em 100% dos casos, os retardos 2 e 4 foram 

selecionados como os mais relevantes. A figura 6.3 exibe o histograma com as freqüências 

relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas considerando todos os 

experimentos realizados. 
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Figura 6.3. Freqüências relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas pelo ANNSATS. 

 

O histograma da figura 6.3 indica a habilidade do novo algoritmo proposto para 

selecionar, sem sub especificação (underspecify) e sem super especificação (overspecify) os 

retardos necessários para mapear a função geratriz da série do mapa de Hénon. 

Para efeito de comparação, a mesma série, com a mesma divisão de padrões, foi 

utilizada para treinar redes MLP com o algoritmo tradicional de retro-propagação 

(simbolizado por MLP+BP). A exemplo do que foi feito para o algoritmo ANNSATS, a 

mesma rede MLP foi treinada em 30 experimentos independentes e algumas estatísticas dos 

resultados podem ser verificadas na tabela 6.3. A topologia utilizada foi igual à topologia 

inicial utilizada pelo ANNSATS e a taxa de aprendizagem e o momentum foram iguais a 

0,01 e 0,8, respectivamente. Estes valores foram escolhidos após seção prévia de testes. 
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Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,001255 0,0002 0,1635 
MSE Teste 0,001178 0,0002 0,1436 
U deTheil 0,008375 0,0012 0,1482 
AIC 740,627945 13,4595 0,0182 
BIC -467,203630 13,4595 -0,0288 
MAPE (%) 40,303604 2,1597 0,0536 
POCID (%) 97,719126 0,9288 0,0095 
ARV 0,000160 0,0000 0,1473 
Tabela 6.3. MLP+BP para a série do mapa de Hénon  

 

Comparando a tabela 6.2 com a tabela 6.3, é possível notar que o algoritmo 

ANNSATS apresentou médias melhores para todas as métricas consideradas. No entanto, 

também é importante observar que, em geral, há uma maior variância nos resultados 

produzidos pelo ANNSATS. 

Para auxiliar a comparação dos resultados listados nas tabelas 6.2 e 6.3, a tabela 

6.4 exibe as relações percentuais entre as médias obtidas pelo ANNSATS e as médias 

obtidas pela rede MLP com o algoritmo padrão de retro-propagação.  

As relações percentuais apresentadas são calculadas a partir da razão entre o valor 

da métrica de maior valor (numerador) e a métrica de menor valor (denominador), 

multiplicada por 100. A equação 6.7 representa mais adequadamente o raciocínio 

empregado. 

 

100
),
),

×=
+

+

BPMLPSANNO

BPMLPSANNO

Min(
Max(

  % Relação
θθ
θθ

  (6.7) 

Onde θANNSATS é o valor da métrica para o ANNSATS e θMLP+BP é o valor da métrica 

para as redes MLP treinadas com o algoritmo padrão. 

 

Por convenção, os valores com sinais negativos indicam que o algoritmo 

ANNSATS obteve melhores resultados para as métricas consideradas (quando θANNSATS < 

θMLP+BP). Sinais positivos indicam que a rede MLP com o algoritmo padrão obteve 

resultados superiores (quando θANNSATS > θMLP+BP). Deste modo, considerando os valores 

indicados para U de Theil nas tabelas 6.2 e 6.3, temos, por exemplo, que a relação 
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percentual apresentada na tabela 6.4 é calculada da seguinte maneira: (0,008 / 0,007) x 100 

= 1.191 x 100 = 119.1. Como o valor de U de Theil é menor para o ANNSATS, o valor 

apresentado na tabela é negativo. 

Ao contrário do que acontece para as outras métricas, AIC e BIC podem assumir 

valores negativos (devido ao logaritmo presente em suas equações de definição). Isso 

inviabiliza a utilização da equação 6.7 para comparação de resultados. Por esse motivo, na 

tabela 6.4 e nas próximas semelhantes, é apresentado apenas o nome da técnica que 

apresentou os melhores resultados considerando essas métricas, ao invés do valor da 

relação percentual. 

 

Métricas ����	
���� p-value 
MSE Validação -115,1 0,0064 
MSE Teste -118,6 0,0004 
U deTheil -119,1 0,0004 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -107,2 0,0009 
POCID (%) -101,2 0,0000 
ARV -118,6 0,0005 
Tabela 6.4. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

Para a série de Hénon, a tabela comparativa mostra que o novo algoritmo proposto 

obteve melhores resultados para todas as métricas consideradas. Para quatro das nove 

métricas, o ANNSATS alcançou melhorias entre 15 e 20% (subtrair 100 dos valores 

mostrados na tabela 6.4 para chegar a estes números). 

Para assegurar que as diferenças entre as médias são estatisticamente 

significativas, o teste-t para amostras independentes considerando variâncias diferentes foi 

aplicado para os resultados dos dois sistemas. Os p-values (bi-caudal) obtidos pelo teste são 

apresentados na última coluna da tabela 6.4. Neste caso, observa-se que as médias obtidas 

pelo ANNSATS são melhores do que as obtidas pelo conjunto MLP+BP com 95% de 

confiança (p-value ≤ 0,05). 
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6.5. Série das Medidas do Brilho de uma Estrela (Star) 
 

A série das medidas do brilho de uma estrela, ao contrário da série de Hénon, é 

uma série composta por observações feitas a partir de um fenômeno natural. Esta série 

contém medições diárias, sempre realizadas a meia-noite, da intensidade luminosa de uma 

estrela de brilho oscilante. Possui 599 leituras e poder ser visualizada na figura 6.4. 
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Figura 6.4. Série diária das medidas do brilho de uma estrela de brilho oscilante: 599 pontos. 

 

Além dos pontos que compõem a série, a figura 6.4 também exibe uma regressão 

linear, calculada utilizando o método dos mínimos quadrados. A equação da reta resultante 

indica que a série possui um fraco componente de tendência descendente (baixo valor para 

o coeficiente angular). Entretanto, é possível perceber que a série possui ciclos que se 

destacam visualmente. Para entender melhor este componente cíclico, autocorrelações 

foram calculadas para 100 retardos. O resultado está ilustrado na figura 6.5. 
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Figura 6.5. Autocorrelações para a série diária das medidas do brilho de uma estrela de brilho oscilante. 

 

Observando o correlograma da figura 6.5, é possível perceber que a série possui 

movimentos cíclicos relevantes. Para melhor entender os períodos desses movimentos 

cíclicos, os picos presentes no correlograma foram isolados e ilustrados na figura 6.6. Neste 

trabalho, um coeficiente de autocorrelação ρk é considerado como pico se ρk-1 < ρk > ρk+1. 

De acordo com esta formulação, o primeiro e o último coeficientes de autocorrelação nunca 

são considerados como picos, já que para o primeiro não existe ρk-1 (coeficiente 

antecedente) e para o último não existe ρk+1 (coeficiente posterior). 
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Figura 6.6. Valores dos picos das autocorrelações da série diária das medidas do brilho de uma estrela. 

 

A partir da observação das figuras 6.5 e 6.6, e com intuito de garantir que ao 

menos o movimento cíclico definido entre o 13º e 27º retardos fosse incorporado nas 

entradas do modelo, a topologia inicial selecionada para o ANNSATS foi estabelecida com 

35 neurônios de entrada. Além dessa quantidade de neurônios de entrada, a topologia 

inicial contou com 10 neurônios na camada intermediária. A taxa de aprendizagem para o 

treinamento foi igual a � = 0,2 e os pesos da função objetivo iguais a WMSE = 4 e W� = 1. As 

estatísticas dos resultados podem ser conferidas na tabela 6.5. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,000106 0,0000 0,1222 
MSE Teste 0,000214 0,0000 0,1962 
U deTheil 0,037753 0,0079 0,2088 
AIC 793,579309 82,2056 0,1036 
BIC 301,380391 199,6698 0,6625 
MAPE (%) 5,648185 0,9156 0,1621 
POCID (%) 87,485381 0,6066 0,0069 
ARV 0,000035 0,0000 0,2095 
Tabela 6.5. ANNSATS para a série do brilho da uma estrela  

  

Mais uma vez o valor para a métrica U de Theil indica que a solução encontrada 

pelo ANNSATS é superior ao um modelo do tipo Random Walk. E a métrica ARV indica 

que os resultados são ainda melhores do que um modelo que utilize apenas a média das 
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observações para prever valores futuros. Observar também o baixo erro percentual médio 

(MAPE) e o elevado valor para o POCID. 

Para investigar a habilidade do ANNSATS para selecionar os retardos relevantes, 

foi construído um histograma com as freqüências relativas de cada um dos retardos 

incluídos nas topologias selecionadas pelo algoritmo proposto. O histograma é apresentado 

na figura 6.7. 
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Figura 6.7. Freqüências relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas pelo ANNSATS. 

 

Visualmente os gráficos das figuras 6.5 e 6.7 não possuem muitos pontos em 

comum. Entre as poucas semelhanças, está a importância dada ao retardo 1: ambas as 

técnicas o consideraram como o mais relevante.  

Mas, para medirmos de forma mais precisa a semelhança entre ambos os 

diagramas, foi calculada a correlação linear entre os seus pontos. Para que o cálculo da 

correlação pudesse fazer sentido, foram considerados os valores absolutos das correlações 

negativas do correlograma e apenas as autocorrelações comuns aos dois diagramas (no 

caso, do retardo 1 ao 35). A correlação calculada entre os dois diagramas é igual a 0,13. É 

uma correlação baixa que confirma a falta de semelhança entre as duas curvas, já atestada 

visualmente. 
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Com o intuito de melhor analisar o desempenho do ANNSATS, a mesma série 

temporal foi utilizada para treinar redes MLP com topologia fixa igual à topologia inicial 

utilizada pelo ANNSATS. Para estes novos experimentos, a taxa de aprendizagem 

empregada foi igual a � = 0,2 e o termo de momentum foi igual a 0,8 (valor que é repetido 

para todas as séries estudadas e por isso não será mais mencionado). Os resultados são 

exibidos na tabela 6.6. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,000364 0,0001 0,3759 
MSE Teste 0,000683 0,0002 0,2261 
U deTheil 0,126665 0,0295 0,2331 
AIC 1158,648771 11,5110 0,0099 
BIC 1454,323226 11,5110 0,0079 
MAPE (%) 12,890129 1,5566 0,1208 
POCID (%) 87,719299 0,0000 0,0000 
ARV 0,000117 0,0000 0,2394 
Tabela 6.6. MLP+BP para a série do brilho de uma estrela  

 

Comparando as tabelas, é possível notar que o ANNSATS obteve melhores 

resultados para todas as métricas, com exceção da métrica POCID. Mesmo assim, vemos 

que a diferença não é substancial (apesar de estatisticamente significante, como é apontado 

adiante). Em termos absolutos, é especialmente notável os melhores resultados para as 

métricas U de Theil e BIC (quanto maior a topologia inicial, maior a possibilidade do 

ANNSATS mostrar sua habilidade para encontrar arquiteturas “enxutas”). A tabela 6.7 

mostra as relações entre as médias dos dois métodos de forma quantitativa para facilitar a 

comparação.  

 

Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação -342,7 0,0000 
MSE Teste -318,9 0,0000 
U deTheil -335,5 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -228,2 0,0000 
POCID (%) 100,3 0,0390 
ARV -334,6 0,0000 
Tabela 6.7. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 
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Os números da tabela 6.7 deixam claro que os resultados apresentados pelo 

ANNSATS são, para a maioria das métricas, pelo menos três vezes melhor do que os 

resultados obtidos pela rede MLP com topologia fixa e algoritmo padrão para ajustes dos 

pesos. Apenas a métrica POCID apresentou resultado inferior. Contudo, a perda foi menor 

do que 0,5%. Todos estes valores são estatisticamente significantes (p-values ≤ 0,05). 

 

6.6. Série das Manchas Solares (sunspot) 
 

Em 1849, Wolf [Izenman, 1985] introduziu o número sunspot (sunspot number) 

como o índice para medir a atividade solar, por meio do número de manchas observadas 

num intervalo de tempo. A partir do estudo sobre uma grande quantidade de fontes, ele 

determinou este índice com base anual. Novas leituras anuais são fornecidas pelo 

observatório Federal da Suíça (Swiss Federal Observatory) e são publicados no Journal of 

Geophysical Research.  

Neste trabalho, foram utilizadas as medidas anuais observadas entre 1700 e 1988. 

A figura 6.8 exibe os valores das 289 observações utilizadas. A abscissa representa o tempo 

em anos com os valores mais recentes são plotados à direita do gráfico. 
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Figura 6.8. Série anual das manchas solares: 289 pontos. 
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A reta, gerada por aproximação, indica que a série tem um fraco movimento 

ascendente de tendência. Adicionalmente, após uma inspeção visual desta imagem e dos 

valores do correlograma (figura 6.9), é possível concluir que a série contém ao menos um 

forte componente cíclico detectável. 

 

 
Figura 6.9. Autocorrelações para a série anual das manchas solares. 

 

Os picos do correlograma da figura 6.9 foram isolados e o resultado pode ser 

conferido na figura 6.10. Mais uma vez é importante lembrar que o retardo 1, apesar de ser 

o mais relevante, não é ilustrado na figura 6.10 porque o mesmo não se enquadra na 

definição de picos adotada (e descrita acima) neste trabalho. 
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Figura 6.10. Valores dos picos das autocorrelações da série anual de manchas solares. 

 

Para possibilitar que ao menos o ciclo definido entre o 5º e 10º retardos fosse 

detectado, os experimentos com o ANNSATS partiram de uma topologia com 15 neurônios 

de entrada e 15 neurônios escondidos. A taxa de aprendizagem para o treinamento foi igual 

a � = 0,003 e os pesos da função objetivo iguais a WMSE = 100 e W� = 1. As estatísticas dos 

resultados podem ser conferidas na tabela 6.8. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,014044 0,0004 0,0257 
MSE Teste 0,009200 0,0002 0,0205 
U deTheil 0,497770 0,0191 0,0383 
AIC 299,552474 20,4967 0,0684 
BIC 233,197000 44,7663 0,1920 
MAPE (%) 34,418961 1,6242 0,0472 
POCID (%) 76,547619 2,4247 0,0317 
ARV 0,007758 0,0003 0,0348 
Tabela 6.8. ANNSATS para a série sunspot  

  

Para efeito de comparação, a mesma série foi utilizada para realizar 30 

treinamentos com redes MLP de topologia fixa e igual à topologia inicial utilizada pelo 

ANNSATS (15x15x1). Nestes experimentos, a taxa de aprendizagem foi igual a � = 0,003. 

Estatísticas sobre os resultados podem ser checadas na tabela 6.9. 
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Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,020548 0,0000 0,0007 
MSE Teste 0,015088 0,0000 0,0004 
U deTheil 0,926593 0,0014 0,0015 
AIC 629,427692 0,0114 0,0000 
BIC 991,616669 0,0114 0,0000 
MAPE (%) 31,850508 0,0113 0,0004 
POCID (%) 78,571426 0,0000 0,0000 
ARV 0,011221 0,0000 0,0004 
Tabela 6.9. MLP+BP para a série sunspot  

 

Para facilitar a comparação dos resultados das duas abordagens, a tabela 6.10 

apresenta as relações percentuais para cada uma das métricas consideradas. 

 

Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação -146,3 0,0000 
MSE Teste -164,0 0,0000 
U deTheil -186,1 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) 108,1 0,0000 
POCID (%) 102,6 0,0000 
ARV -144,6 0,0000 
Tabela 6.10. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

A tabela 6.10 mostra que, para a maioria das métricas, o novo algoritmo proposto 

apresentou melhores resultados do que a abordagem tradicional com redes MLP. 

Apresentou, na verdade, notável desempenho quando consideramos principalmente as 

métricas U de Theil (ganho acima de 86%), AIC e BIC. As únicas métricas que indicaram 

alguma perda estatisticamente significante foram: MAPE e POCID. No caso da métrica 

MAPE, a redução de desempenho foi um pouco maior do que 8% e para a métrica POCID, 

a redução foi menor ainda: abaixo de 3%. 

A figura 6.11 exibe o histograma para os retardos incluídos nas topologias 

selecionadas pelo ANNSATS. 

 



CAPÍTULO 6 - Resultados experimentais 106 
 

Abordagem Híbrida para Otimização de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Séries 
Temporais. Adrian L. Arnaud, CIN, UFPE, 2007 

0.83 0.87

1.00 1.00 1.00 0.97

0.0000
0.1000
0.2000
0.3000
0.4000
0.5000
0.6000
0.7000
0.8000
0.9000
1.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Lag Number

 
Figura 6.11. Freqüências relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas pelo ANNSATS. 

 

O histograma indica que o método proposto selecionou, com maior freqüência, os 

retardos 1, 2, 3, 8, 9 e 10 para as entradas das melhores topologias. Notar que o histograma 

da figura 6.11 destaca os retardos 1 e 10, considerados como os mais relevantes pelo 

correlograma (figura 6.9). Contudo, mesmo com estes retardos em comum, a correlação 

geral calculada entre os diagramas das figuras 6.9 e 6.11 é baixa: 0,31. 

Apesar da baixa correlação, as relevâncias apontadas pelo diagrama 6.11 estão 

consistentes com outros trabalhos publicados anteriormente. Weigend et al.[Weigend et al., 

1990], depois de treinarem uma rede neural com a eliminação de pesos, acharam conexões 

com pesos altos para os neurônios escondidos conectados às entradas correspondentes aos 

retardos 1, 2 e 9. E, posteriormente, Phi e Peterson [Pi and Peterson, 1994], utilizando o δ-

test, baseado em probabilidades condicionais, selecionaram os retardos 1, 2, 3, 4, 9 e 10 

como os mais importantes para a série. Devemos ter em mente que o autocorrelograma 

mede uma similaridade linear, enquanto o ANNSATS faz uso de sistemas com funções 

não-lineares. 
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6.7. Série de Linces Capturados no Noroeste do Canadá (Lynx) 
 

A quarta série utilizada para avaliar o desempenho do novo algoritmo proposto foi 

a série histórica de linces capturados anualmente no Noroeste do Canadá entre os anos 1821 

e 1934 (total de 114 leituras). Os valores desta série podem ser conferidos graficamente na 

figura 6.12. 
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Figura 6.12. Série anual do número de linces capturados no Noroeste do Canadá: 114 pontos. 

 

 Diferentemente das séries analisadas até este momento, a série dos linces 

exibe um movimento de tendência crescente mais acentuado (observar o coeficiente 

angular da reta calculada pelo método dos mínimos quadrados). É possível notar também 

um claro componente cíclico. O correlograma da figura 6.13 fortalece esta observação. 
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Figura 6.13. Autocorrelações para a série anual do número de linces capturados no Noroeste do Canadá. 

 

Os picos do diagrama foram isolados e o resultado está plotado na figura 6.14. 
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Figura 6.14. Valores dos picos das autocorrelações da série anual do número de linces capturados no 
Noroeste do Canadá. 

 



CAPÍTULO 6 - Resultados experimentais 109 
 

Abordagem Híbrida para Otimização de Redes Neurais Artificiais para Previsão de Séries 
Temporais. Adrian L. Arnaud, CIN, UFPE, 2007 

O diagrama da figura 6.14 mostra, com maior clareza, que a série possui um único 

movimento cíclico em torno de 10 anos (diferença média entre os picos de mesmo sinal).  

Baseando-se nesta análise e após uma rápida bateria de testes, foi selecionada uma 

topologia inicial com 15 neurônios de entrada e 5 escondidos como ponto de partida do 

algoritmo ANNSATS. Os testes serviram para também estabelecer uma taxa de treinamento 

igual a � = 0,2 e pesos da função objetivo iguais a WMSE = 4 e W� = 1. Estatísticas dos 

resultados podem ser conferidas na tabela 6.11. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,008943 0,0048 0,5338 
MSE Teste 0,005882 0,0022 0,3734 
U deTheil 0,230848 0,0622 0,2693 
AIC 111,968180 20,9588 0,1872 
BIC 46,755868 36,2858 0,7761 
MAPE (%) 41,236297 10,7883 0,2616 
POCID (%) 85,925924 7,6832 0,0894 
ARV 0,014058 0,0054 0,3871 
Tabela 6.11. ANNSATS para a série de linces capturados  

  

Para efeito de comparação, a mesma série, com a mesma divisão de padrões, foi 

também utilizada para realizar 30 treinamentos com redes MLP de topologia fixa e igual à 

topologia inicial utilizada pelo ANNSATS (15x5x1). Nestes experimentos, a taxa de 

aprendizagem foi também igual a � = 0,2. Estatísticas sobre os resultados obtidos podem 

ser checadas na tabela 6.12. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,017867 0,0028 0,1588 
MSE Teste 0,012137 0,0030 0,2472 
U deTheil 0,450506 0,1015 0,2253 
AIC 216,351230 2,0987 0,0097 
BIC 239,671088 2,0987 0,0088 
MAPE (%) 37,490480 2,5200 0,0672 
POCID (%) 81,000000 10,6188 0,1311 
ARV 0,017413 0,0013 0,0741 
Tabela 6.12. MLP+BP para a série de linces capturados 

 

Para facilitar a comparação dos resultados das duas abordagens, a tabela 6.13 

apresenta as relações percentuais para cada uma das métricas consideradas. 
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Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação -199,8 0,0000 
MSE Teste -206,3 0,0000 
U deTheil -195,2 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) 110,0 0,0691 
POCID (%) -106,1 0,0440 
ARV -123,9 0,0017 
Tabela 6.13. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

Mais uma vez, para a grande maioria das métricas, o novo algoritmo proposto 

obteve resultados notavelmente superiores e estatisticamente significantes. O valor para a 

métrica de U de Theil do ANNSATS é praticamente duas vezes melhor do que o valor 

apresentado pela rede MLP tradicional. Notável desempenho também para a métrica BIC, 

demonstrando nitidamente a habilidade do ANNSATS para encontrar topologias compactas 

sem perder, necessariamente, desempenho nas outras métricas consideradas. Segundo a 

tabela 6.13, os erros MSE para os conjuntos de validação e teste foram reduzidos 

substancialmente pelo ANNSATS. Apesar de o erro percentual médio (MAPE) ter sido 

menor para a rede MLP, a diferença não pode ser considerada estatisticamente significante 

com 95% de confiança (p-value > 0,05). 

Para finalizar a análise do desempenho do ANNSATS para esta série, um 

histograma com as freqüências relativas dos retardos incluídos nas topologias selecionadas 

pelo algoritmo é apresentado na figura 6.15. 
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Figura 6.15. Freqüências relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas pelo ANNSATS. 

 

O polinômio exibido na figura 6.15 tenta destacar o contorno geral das 

importâncias atribuídas a cada retardo pelo ANNSATS. A correlação entre estes valores e 

os valores absolutos das autocorrelações é igual a 0,84, que é uma correlação linear forte.  

Em ambos os diagramas, a maior importância foi atribuída ao retardo 1. O retardo 

5 (metade do período do ciclo observado) é o terceiro mais importante no correlograma e o 

segundo mais relevante do diagrama das freqüências relativas. O retardo 10, que 

supostamente deveria ser apontado com um dos mais relevantes entre os 15 retardos 

escolhidos para servir como entrada do modelo, foi apenas o nono maior valor no diagrama 

da figura 6.15.  

 

6.8. Série de Carros Vendidos em Quebec (Car Sales) 
 

A próxima série analisada é a série do número de carros vendidos mensalmente em 

Quebec entre 1960 e 1968. São, ao todo, 108 leituras e os seus valores podem ser 

conferidos na figura 6.16. 
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Figura 6.16. Série do número de carros mensalmente vendidos em Quebec: 108 pontos. 

 

A reta exibida indica que a série possui um forte componente crescente de 

tendência. Adicionalmente é possível notar, observando a figura 6.16 e a figura 6.17, que a 

série também possui fortes componentes cíclicos.  

 
Figura 6.17. Autocorrelações para a série do número de carros mensalmente vendidos em Quebec. 
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Os picos das autocorrelações foram isolados e o resultado pode ser visto na figura 

6.18. 
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Figura 6.18. Valores dos picos das autocorrelações da série do número de carros mensalmente vendidos em 
Quebec. 

 

A figura 6.18 mostra que há um ciclo forte e bem definido com período de 12 

meses. Para possibilitar que o ANNSATS pudesse aprender o movimento cíclico sugerido, 

foi estabelecida uma arquitetura inicial com 15 neurônios de entrada. Após alguns testes 

iniciais, também foram estabelecidos os outros parâmetros: 5 neurônios escondidos, � = 

0,03, WMSE = 100 e W� = 1. Os resultados podem ser vistos na tabela 6.14.  

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,396304 0,0992 0,2502 
MSE Teste 0,866383 0,1656 0,1911 
U deTheil 0,011259 0,0009 0,0821 
AIC 136,835278 23,9195 0,1748 
BIC 106,906884 38,9777 0,3646 
MAPE (%) 11,363747 1,0610 0,0934 
POCID (%) 74,000000 4,9827 0,0673 
ARV 0,049174 0,0067 0,1354 
Tabela 6.14. ANNSATS para a série de carros vendidos em Quebec  
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Para efeito de comparação, a mesma série, foi também utilizada em experimentos 

com redes MLP com igual à topologia inicial utilizada pelo ANNSATS (15x5x1). Nestes 

experimentos, a taxa de aprendizagem foi também igual a � = 0,03. Estatísticas sobre os 

resultados podem ser checadas na tabela 6.15. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,006588 0,0000 0,0018 
MSE Teste 0,010955 0,0000 0,0007 
U deTheil 0,914296 0,0009 0,0010 
AIC 217,139278 0,0067 0,0000 
BIC 238,883039 0,0067 0,0000 
MAPE (%) 10,887735 0,0039 0,0004 
POCID (%) 70,000000 0,0000 0,0000 
ARV 0,050942 0,0001 0,0010 
Tabela 6.15. MLP+BP para a série de carros vendidos em Quebec 

 

Para facilitar a comparação dos resultados das duas abordagens, a tabela 6.16 

apresenta as relações percentuais para cada uma das métricas consideradas. 

 

Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação 6015,4 0,0000 
MSE Teste 7908,3 0,0000 
U deTheil -8120,7 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) 104,4 0,0170 
POCID (%) -105,7 0,0000 
ARV -103,6 0,1510 
Tabela 6.16. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

A tabela 6.16 mostra que o ANNSATS obteve resultados piores para 3 métricas: 

MSE (validação e teste) e MAPE. Os erros MSE para os conjuntos de validação e teste são 

excepcionalmente piores. Contudo, outras 5 métricas indicam superioridade de resultados 

para o ANNSATS. Especial destaque para a métrica U de Theil que foi, praticamente, uma 

ordem de grandeza melhor. Deve-se notar que todas as diferenças entre as médias são 

estatisticamente significantes, com exceção da diferença entre as médias da métrica ARV 

(p-value � 0,05). 
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A figura 6.19 exibe a freqüência relativa de cada um dos retardos incluídos nas 

arquiteturas de redes MLP selecionadas como melhores pelo ANNSATS.  
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Figura 6.19. Freqüências relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas pelo ANNSATS. 

 

Pode-se notar que o retardo 12 foi considerado como o mais relevante. Logo em 

seguida estão os retardos 1 e 11. Esta ordem de importância coincide com a indicada pelo 

correlograma da figura 6.17. Também são significantes as freqüências relativas atribuídas 

aos retardos 8, 6 e 4. A correlação entre os valores do diagrama da figura 6.19 e os valores 

mostrados no correlograma é igual a 0,66, o que indica uma forte correlação. 

 

6.9. Série de Rendimentos Diários da Poupança no Brasil 
 

A próxima série estudada é composta por leituras diárias dos rendimentos da 

poupança no Brasil fornecidas pela Caixa Econômica Federal entre 01/01/2001 a 

28/12/2001 (total de 336 leituras). Esta é a primeira série financeira analisada e pode ser 

visualizada na figura 6.20. 
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Figura 6.20. Série dos rendimentos diários da poupança no Brasil: 336 pontos. 

 

A figura 6.20 mostra que podemos identificar pelo menos três distintos 

movimentos gerais de tendência na série. O primeiro vai, aproximadamente, até o ponto 

177. O segundo parece ir até o ponto 208 e o terceiro começa a partir deste último e vai até 

o final da série. Para cada uma destas tendências, foi calculada uma reta que melhor se 

adapta à porção da curva correspondente. Apesar de os coeficientes angulares das equações 

das retas indicarem tendências pouco acentuadas, é esperado que a composição destes três 

movimentos diferentes dificulte a modelagem da série. Adicionalmente, tornando ainda 

mais difícil o aprendizado da possível função geratriz da série, há, aproximadamente entre 

os pontos 51 e 88, uma seqüência de pontos que aparentemente se distancia do padrão 

apresentado pelo restante da série, podendo até representar uma quarta linha de tendência, 

esta de maior complexidade por apresentar descontinuidade em relação às vizinhas. 

Dependendo das circunstâncias, os pontos desta seqüência poderiam ser considerados como 

outliers e possivelmente seriam descartados ou substituídos por valores aproximados 

utilizando alguma técnica pertinente. Procedimentos de pré-processamento como estes 

podem aumentar o desempenho final da modelagem. Entretanto, neste trabalho, os dados 

não foram alterados e as duas abordagens utilizadas nas comparações tiveram que lidar 

como o mesmo nível de dificuldade pertencente aos dados.  
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Para melhor avaliar os componentes cíclicos potencialmente presentes na série, o 

correlograma para 100 retardos foi calculado (figura 6.21). 

 

 
Figura 6.21. Autocorrelações para a série dos rendimentos diários da poupança no Brasil. 

 

Da mesma forma como foi feito para as outras séries temporais estudadas, os picos 

do correlograma foram isolados e plotados em um diagrama a parte (figura 6.22). 
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Figura 6.22. Valores dos picos das autocorrelações dos rendimentos diários da poupança no Brasil. 

 

O diagrama da figura 6.22 mostra que há um aparente movimento cíclico com 

período médio de 7 dias (uma semana). A partir desta observação, para garantir que este 

componente cíclico pudesse ser capturado, a topologia inicial foi estabelecida com 10 

neurônios de entrada. E, após alguns testes preliminares, foram escolhidos 5 neurônios para 

a camada intermediária. Os valores adotados para os outros parâmetros foram: � = 0,05, 

WMSE = 10 e W� = 1. Estatísticas dos resultados podem ser vistas na tabela 6.17. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,003782 0,0003 0,0883 
MSE Teste 0,004167 0,0005 0,1239 
U deTheil 0,428248 0,0220 0,0513 
AIC 223,336479 16,2275 0,0727 
BIC -69,020916 34,5378 -0,5004 
MAPE (%) 9,853971 0,6654 0,0675 
POCID (%) 61,182796 4,1052 0,0671 
ARV 0,013208 0,0008 0,0579 
Tabela 6.17. ANNSATS para a série de rendimentos da poupança  

  

Experimentos com redes MLP com arquitetura igual à topologia inicial utilizada 

pelo ANNSATS (10x5x1) foram realizados para efeito de comparação. Nestes 
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experimentos, a taxa de aprendizagem foi igual a � = 0,05. Estatísticas sobre os resultados 

podem ser verificadas na tabela 6.18. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,004654 0,0000 0,0005 
MSE Teste 0,004696 0,0000 0,0003 
U deTheil 1,097833 0,0013 0,0012 
AIC 293,554293 0,0097 0,0000 
BIC 100,855595 0,0097 0,0001 
MAPE (%) 10,391979 0,0028 0,0003 
POCID (%) 56,250000 0,0000 0,0000 
ARV 0,021835 0,0000 0,0007 
Tabela 6.18. MLP+BP para a série de rendimentos da poupança 

 

Para facilitar a comparação dos resultados das duas abordagens, a tabela 6.19 

apresenta as relações percentuais entre as médias para cada uma das métricas consideradas. 

 

Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação -123,1 0,0000 
MSE Teste -112,7 0,0000 
U deTheil -256,4 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -105,5 0,0000 
POCID (%) -108,8 0,0000 
ARV -165,3 0,0000 
Tabela 6.19. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

Os números da tabela 6.19 mostram que, para todas as métricas, o novo algoritmo 

apresentou resultados melhores e estatisticamente significantes. A única exceção é o erro 

MSE para o conjunto de treinamento. Neste caso, o teste-t indicou que não há diferença 

estatisticamente significante entre as médias das duas abordagens. 

O melhor desempenho do ANNSATS foi para a métrica U de Theil. Para esta 

métrica, o ANNSATS alcançou, em média, resultados pelo menos duas vezes melhores do 

que a rede MLP com o algoritmo padrão de treinamento. Adicionalmente, se forem 

observados os valores absolutos desta métrica para as duas abordagens, é possível constatar 

que a rede MLP, com o algoritmo tradicional de retro-propagação, não conseguiu ser 

melhor do que modelos do tipo Random Walk (U de Theil > 1). Já o ANNSATS, com valor 
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médio NMSE igual a 0,42, demonstrou ser capaz de fazer previsões melhores do que 

modelos do tipo Random Walk e ainda apresentar, simultaneamente, melhores resultados 

para praticamente todas as outras métricas. 

A figura 6.23 exibe a freqüência relativa de cada um dos retardos incluídos nas 

arquiteturas das redes MLP selecionadas pelo ANNSATS.  
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Figura 6.23. Freqüências relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas pelo ANNSATS. 

 

 O diagrama da figura 6.23 e o correlograma da figura 6.21 possuem várias 

semelhanças, quando considerados os retardos comuns. Em ambos os diagramas os retardos 

1 e 7 possuem as maiores relevâncias. A correlação entre os dois gráficos é igual a 0,65. 

 

6.10. Série das cotações diárias da Vale do Rio Doce 
 

A segunda série financeira analisada neste trabalho foi a das cotações diárias das 

ações preferenciais da Vale do Rio Doce de 03/jan/2000 até 10/out/2005 (1.435 cotações no 

total). Os valores das cotações podem ser vistos graficamente na figura 6.24. 
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y = 0.0444x - 1.9555
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Figura 6.24. Série das cotações diárias das ações preferenciais da Vale do Rio Doce: 1.435 pontos. 

 

A reta apresentada na figura tenta traçar o movimento geral de tendência da série. 

O coeficiente angular indica uma tendência crescente não muito acentuada, mas é mais 

forte do que as tendências destacadas para a série dos rendimentos da poupança. 

Seguindo o mesmo procedimento feito para as séries anteriores, o correlograma 

desta série foi calculado e pode ser conferido na figura 6.25. 
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Figura 6.25. Autocorrelações das cotações diárias das ações preferenciais da Vale do Rio Doce. 

 

A figura 6.25 não fornece padrões visíveis que ajudem a definir ou identificar 

possíveis ciclos da série. O correlograma informa, na verdade, que todos os retardos 

influem, de forma significante, na previsão. 

Como não há informação suficiente para justificar a escolha de uma arquitetura 

inicial especifica, testes preliminares foram realizados com o ANNSATS. Após esta seção 

prévia de simulações, foi estabelecida uma topologia inicial com 5 neurônios de entrada e 

40 escondidos (arquitetura 5x40x1). Os outros parâmetros receberam os seguintes valores: 

� = 0,05, WMSE = 5 e W� = 1. Estatísticas dos resultados podem ser vistas na tabela 6.20. 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,000719 0,000113 0,157240 
MSE Teste 0,001925 0,000189 0,098259 
U deTheil 22,538773 5,535110 0,245582 
AIC 1074,295384 38,142163 0,035504 
BIC -359,762806 91,667219 -0,254799 
MAPE (%) 3,827415 0,214551 0,056056 
POCID (%) 51,173709 5,261279 0,102812 
ARV 0,003226 0,000405 0,125431 
Tabela 6.20. ANNSATS para a série das cotações diárias da Vale do Rio Doce 
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Segundo a tabela 6.20, O ANNSATS foi capaz de encontrar, em média, soluções 

com baixo erro MSE e MAPE. A média ARV (bem menor do que 1) também indica que o 

novo algoritmo proposto é diversas vezes melhor do que um sistema que faça previsões 

calculando apenas a média das leituras passadas. Adicionalmente, o valor negativo da 

média da métrica BIC mostra que as arquiteturas indicadas pelo ANNSATS são bem mais 

compactas do que a arquitetura inicial. Contudo, o valor U de Theil indica que o 

ANNSATS não foi capaz de apresentar soluções melhores do que aquelas que poderiam ser 

encontradas se utilizássemos um simples modelo do tipo Random Walk. O valor de POCID 

também é pouco satisfatório: ele indica soluções um pouco melhor do que um sistema 

aleatório para decidir sobre as alterações de direção da série. 

Para obtermos outro referencial de desempenho, foram realizados experimentos 

utilizando redes MLP com arquitetura idêntica à topologia inicial utilizada pelo ANNSATS 

(5x40x1). Nestes experimentos, a taxa de aprendizagem foi igual a � = 0,05. Estatísticas 

sobre os resultados podem ser verificadas na tabela 6.21. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,001552 0,000195 0,125874 
MSE Teste 0,004498 0,000550 0,122244 
U deTheil 219,822413 38,678564 0,175954 
AIC 1335,827136 17,440047 0,013056 
BIC 901,732210 17,440042 0,019341 
MAPE (%) 5,946299 0,452724 0,076135 
POCID (%) 56,247087 0,397426 0,007066 
ARV 0,006670 0,000450 0,067477 
Tabela 6.21. MLP+BP para a série das cotações diárias da Vale do Rio Doce 

 

A tabela 6.21 informa que redes MLP, ajustadas com o algoritmo padrão de retro-

propagação, também não são capazes de produzir resultados melhores do que um modelo 

Random Walk para a série das cotações diárias das ações da Vale do Rio Doce. Além disso, 

quando estes resultados são confrontados com os exibidos pela tabela 6.20, é possível 

perceber que o ANNSATS obteve desempenho superior para a maioria das métricas. 

Notável destaque para a métrica U de Theil. Segundo esta métrica, o ANNSATS foi capaz 

de encontrar soluções quase 10 vezes melhores. 

Para facilitar a comparação dos resultados entre as duas abordagens, a tabela 6.22 

apresenta as relações percentuais entre as médias de cada uma das métricas consideradas. 
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Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação -215,9 0,0000 
MSE Teste -233,7 0,0000 
U deTheil -975,3 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -155,4 0,0000 
POCID (%) 109,9 0,0000 
ARV -206,8 0,0000 
Tabela 6.22. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

A tabela 6.22 reafirma a superioridade do ANNSATS para a maioria das métricas. 

Mas também destaca que as redes MLP tradicionais obtiveram melhores resultados 

considerando duas medidas: MSE de treinamento e POCID. Para esta última, as redes MLP 

apresentaram resultados 10% melhores e estatisticamente significantes.  

A título de investigação, a série das cotações diárias da Vale do Rio Doce foi 

processada para gerar séries semanais e mensais. A série semanal (total de 330 pontos) foi 

gerada a partir das médias aritméticas dos dias de cada semana e a série mensal (total de 70 

pontos) foi produzida calculando as médias dos dias de cada mês. O resultado foram duas 

séries com o mesmo aspecto geral da curva original (série diária), mas com maior 

suavidade, com menos ruído. Séries como essas são, sabidamente, mais fáceis de modelar. 

Tendo isto em mente, novos experimentos com o ANNSATS e com redes MLP tradicionais 

foram realizados. Estatísticas dos resultados podem ser verificadas nas tabelas 6.23 e 6.24. 

A tabela 6.25 exibe as relações percentuais das métricas das duas abordagens para facilitar 

a comparação. 
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 Série Semanal Série Mensal 
Métricas � � ��� � � ��� 
MSE Validação 0,001611 0,000440 0,273160 0,003840 0,000688 0,179110 
MSE Teste 0,004089 0,000763 0,186600 0,016801 0,002138 0,127272 
U deTheil 26,080237 7,639854 0,292937 14,423417 2,988564 0,207202 
AIC 476,221716 66,990909 0,140672 670,401844 155,061403 0,231296 
BIC 492,345521 154,187851 0,313170 827,511840 202,112358 0,244241 
MAPE (%) 6,136241 0,588545 0,095913 14,745529 1,157168 0,078476 
POCID (%) 69,569893 4,213041 0,060558 88,333333 12,685407 0,143608 
ARV 0,039941 0,007610 0,190539 0,349733 0,034540 0,098761 
Tabela 6.23. ANNSATS para as séries das cotações semanais e mensais da Vale do Rio Doce 

 

 Série Semanal Série Mensal 
Métricas � � ��� � � ��� 
MSE Validação 0,002990 0,000103 0,034382 0,004324 0,000024 0,005553 
MSE Teste 0,006743 0,000175 0,025907 0,018220 0,000090 0,004951 
U deTheil 71,872873 2,814468 0,039159 22,286033 0,130999 0,005878 
AIC 721,989968 0,826933 0,001145 1382,026127 0,024698 0,000018 
BIC 1094,881820 0,826937 0,000755 1757,001090 0,024697 0,000014 
MAPE (%) 7,295707 0,087226 0,011956 12,087048 0,039372 0,003257 
POCID (%) 62,500000 0,000000 0,000000 60,000000 0,000000 0,000000 
ARV 0,051065 0,000329 0,006446 0,377532 0,001066 0,002824 
Tabela 6.24. MLP+BP para as séries das cotações semanais e mensais da Vale do Rio Doce 

 

 Série Semanal Série Mensal 
Métricas ����	������ p-value ����	������ p-value 
MSE Validação -185,6 0,0000 -112,6 0,0003 
MSE Teste -164,9 0,0000 -108,4 0,0006 
U deTheil -275,6 0,0000 -154,5 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -118,9 0,0000 122,0 0,0000 
POCID (%) -111,3 0,0000 -147,2 0,0000 
ARV -127,9 0,0000 -107,9 0,0000 
Tabela 6.25. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

Analisando as tabelas 6.23 e 6.24, é possível perceber que as transformações 

realizadas ajudaram a melhorar diversas métricas em ambas as abordagens.  

Considerando apenas a série semanal, é possível verificar que os ganhos foram 

mais substanciais nos resultados das redes MLP tradicionais. Como exemplo, é possível ver 

que o valor U de Theil caiu de aproximadamente 220 para 72. É uma redução drástica que 

não foi observada para o algoritmo ANNSATS. Para este, houve, na verdade, uma piora do 
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índice U de Theil: subiu de aproximadamente 22 para 26. Contudo, para a série semanal e 

para ambas as abordagens, é possível verificar um aumento substancial para a métrica 

POCID. Utilizando o ANNSATS, esta métrica subiu de aproximadamente 51% para quase 

70%. Já utilizando redes MLP com retro-propagação, esta métrica aumentou de 56% para 

aproximados 63%. 

Focando nos resultados para a série mensal, é possível observar que alguns índices 

melhoraram ainda mais, com especial destaque para U de Theil e POCID.  O índice U de 

Theil melhorou substancialmente para as duas abordagens. Para o ANNSATS este valor foi 

reduzido para aproximados 14 e, para a rede MLP padrão, este índice desceu para 22. Já a 

métrica POCID melhorou substancialmente quando o método ANNSATS foi empregado: a 

precisão para definir alterações de direção da série subiu para 88%. 

Enquanto alguns índices melhoraram, outros pioraram para ambas as abordagens. 

Um exemplo claro é o erro médio percentual (MAPE). Considerando os resultados do 

ANNSATS, esta métrica era inicialmente 4% (série diária) e depois aumentou para 6% 

(série semanal) e 15% (série mensal). Fenômeno semelhante ocorreu nos resultados das 

redes MLP: a principio o valor era 6% e depois subiu para 7% e 12%. 

Apesar de os valores de algumas métricas terem assumido tendências diferentes 

para as séries estudadas, a tabela 6.25 mostra que, para as séries semanais e mensais, o 

novo algoritmo proposto apresentou, para a grande maioria das métricas, resultados 

melhores. Para a série semanal, por exemplo, o ANNSATS foi capaz de produzir soluções 

com U de Theil quase três vezes melhores do que as redes MLP, e mais de 10% de ganho 

considerando POCID. 

Uma simplesmente transformação na unidade de tempo da série mostrou que é 

possível alterar substancialmente o desempenho geral de ambas as abordagens. Mas nem o 

ANNSATS e nem a rede MLP padrão, independentemente da unidade temporal utilizada, 

conseguiu ser melhor do que um simples modelo do tipo Random Walk (elevados valores 

para U de Theil). 

Entretanto, supondo que novos processamentos sobre os dados da série podem 

melhorar ainda mais os resultados, mais experimentos foram realizados. Desta vez, a curva 

das observações mensais (série com melhores resultados para U de Theil) foi aproximada 

por um polinômio de terceiro grau (figura 6.26). 
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y = 0.0001x3 + 0.0018x2 + 0.2015x + 8.3563
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Figura 6.26. Série das cotações mensais das ações da Vale do Rio Doce. 

 

Na figura 6.26, vemos que o polinômio tenta modelar a tendência geral da curva. 

Utilizando a equação deste polinômio é possível extrair este suposto movimento de 

tendência e produzir uma nova série, resultado da diferença entre o polinômio e os pontos 

da série mensal. Os pontos da nova série gerada podem ser vistos na figura 6.27. 
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Figura 6.27. Série produzida subtraindo o polinômio de tendência da curva de observações mensais das 

cotações das ações da Vale do Rio Doce: 70 pontos. 

 

A série residual produzida sugere um movimento cíclico antes não detectado na 

série das cotações mensais.  Para melhor investigar esta possibilidade, um correlograma foi 

construído para esta série (figura 6.28). 
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Figura 6.28. Autocorelações para a série mensal processada 

 

O correlograma da figura 6.28 parece indicar ao menos um ciclo de 12 meses 

(notar o alto valor da autocorrelação para o retardo 12). A partir desta observação, novos 

experimentos com o ANNSATS e com redes MLP tradicionais foram realizados. Após uma 

bateria inicial de testes os seguintes parâmetros foram estabelecidos: topologia inicial igual 

15x40x1, � = 0,05, WMSE = 5 e W� = 1. Os resultados dos experimentos podem ser vistos nas 

tabelas 6.26 e 6.27. A tabela 6.28 auxilia as comparações entre os resultados do ANNSATS 

e das redes MLP. 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,027293 0,004696 0,172041 
MSE Teste 0,061207 0,018522 0,302610 
U deTheil 1,712984 0,337268 0,196889 
AIC 295,611831 137,249547 0,464290 
BIC 352,936088 179,737590 0,509264 
MAPE (%) 45,707709 6,981003 0,152731 
POCID (%) 78,333333 8,643648 0,110344 
ARV 0,164267 0,026675 0,162391 
Tabela 6.26. ANNSATS para a série mensal processada da Vale do Rio Doce 
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Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,027173 0,000103 0,003777 
MSE Teste 0,075259 0,000065 0,000862 
U deTheil 1,515325 0,066789 0,044076 
AIC 1374,934277 0,004178 0,000003 
BIC 1764,092940 0,004175 0,000002 
MAPE (%) 38,553716 0,163073 0,004230 
POCID (%) 80,000000 0,000000 0,000000 
ARV 0,173699 0,002978 0,017147 
Tabela 6.27. MLP+BP para a série mensal processada da Vale do Rio Doce 

 

Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação 100,4 0,8887 
MSE Teste -123,0 0,0001 
U deTheil 113,0 0,0026 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) 118,6 0,0000 
POCID (%) 102,1 0,2953 
ARV -105,7 0,0592 
Tabela 6.28. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

As tabelas 6.26 e 6.27 mostram que o último processamento nos dados favoreceu 

uma drástica queda para as médias da métrica U de Theil, considerando ambas as 

abordagens. Também melhoraram as médias de ARV e POCID (esta última apenas para as 

redes MLP). Adicionalmente, os valores reduzidos para AIC e BIC, mostram que o 

ANNSATS gerou soluções com arquiteturas mais compactas. Em contrapartida, o erro 

percentual média (MAPE) aumentou mais ainda: subiu de 15% para 46% no caso do 

ANNSATS e subiu de 12% para 39% no caso MLP+BP. 

A tabela 6.28 mostra que a diferença entre as médias de três métricas não podem 

ser consideradas estatisticamente significantes com pelo menos 95% de confiança: MSE de 

validação, POCID e ARV. De acordo com os p-values obtidos, as médias para estas 

métricas são equivalentes para as duas abordagens. 

Dentre as outras 6 métricas restantes, o novo algoritmo proposto obteve melhores 

resultados paras as seguintes métricas: MSE de teste, AIC e BIC. Já a rede MLP com o 

algoritmo padrão de retro-propagação obteve melhores resultados para as seguintes 

métricas: MSE de treinamento, U de Theil (13% a mais) e MAPE (19% a mais).  
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Figura 6.29. Freqüências relativas dos retardos inclusos nas topologias selecionadas pelo ANNSATS. 

 

O digrama da figura 6.29 mostra que o ANNSATS selecionou com maior 

freqüência os retardos 1 e 12. Isto está de acordo com as importâncias atribuídas aos 

mesmos retardos no correlograma da figura 6.28. A correlação entre os dois diagramas é 

igual a 0,60. 

 

6.11. Série das cotações diárias da IBOVESPA 
 

A outra série financeira investigada foi a série diária das cotações do índice 

IBOSVESPA entre 03/jan/2000 e 10/out/2005 (total de 1.195 valores). A série pode ser 

vista na figura 6.30. 
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Figura 6.30. Série das cotações diárias do índice IBOVESPA: 1.195 pontos. 

 

A figura 6.30 exibe duas retas, calculadas por aproximação, que tentam modelar 

dois movimentos gerais de tendência da série. O coeficiente angular da primeira reta indica 

uma tendência acentuada e decrescente e o segundo coeficiente angular aponta uma 

tendência ainda mais forte e crescente. É esperado que a não estacionariedade da série torne 

mais difícil a sua modelagem.  

Com o intuito de detectar algum potencial movimento cíclico, foi calculado o 

correlograma da série (figura 6.31). 
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Figura 6.31. Autocorrelações para a série das cotações diárias do índice IBOVESPA. 

 

O correlograma da figura 6.31 indica que há uma correlação decrescente entre um 

valor da série e seus retardos e que todos os retardos são relevantes para a previsão. Não há 

nenhum sinal sobre possíveis movimentos cíclicos da série. 

Na ausência de um ponto de partida melhor, testes iniciais foram realizados para 

determinar a topologia inicial utilizada pelo ANNSATS e usada como topologia fixa para 

os experimentos com redes neurais MLP tradicionais. Estas simulações iniciais ajudaram a 

estabelecer os seguintes valores: topologia inicial igual a 5x20x1, � = 0,05, WMSE = 5 e W� = 

1. A tabela 6.29 mostra estatísticas dos resultados aplicando o ANNSATS, a tabela 6.30 

exibe os resultados para as redes MLP tradicionais e a tabela 6.31 lista as relações 

percentuais dos resultados das duas abordagens. 
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Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,001565 0,000418 0,267296 
MSE Teste 0,004253 0,000885 0,208106 
U deTheil 101,748494 50,005524 0,491462 
AIC 774,232451 29,679535 0,038334 
BIC -299,705920 77,453862 -0,258433 
MAPE (%) 5,829112 0,693857 0,119033 
POCID (%) 46,510778 2,616092 0,056247 
ARV 0,008366 0,001098 0,131256 
Tabela 6.29. ANNSATS para a série das cotações diárias do IBOVESPA 

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,002567 0,000045 0,017630 
MSE Teste 0,006392 0,000093 0,014531 
U deTheil 380,750207 10,164980 0,026697 
AIC 883,287590 1,725674 0,001954 
BIC 213,568819 1,725668 0,008080 
MAPE (%) 7,406508 0,063580 0,008584 
POCID (%) 43,697479 0,000000 0,000000 
ARV 0,010235 0,000052 0,005074 
Tabela 6.30. MLP+BP para a série das cotações diárias do IBOVESPA 

 

Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação -164,0 0,0000 
MSE Teste -150,3 0,0000 
U deTheil -374,2 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -127,1 0,0000 
POCID (%) -106,4 0,0000 
ARV -122,3 0,0000 
Tabela 6.31. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

As tabelas mostram, mais uma vez, que o novo método proposto obteve melhores 

resultados para praticamente todas as métricas. Segundo as médias da métrica U de Theil, o 

ANNSATS conseguiu produzir soluções quase quatro vezes superiores a aquelas 

apresentadas pela rede MLP com o algoritmo padrão de aprendizagem. Contudo, apesar dos 

melhores resultados, nem o ANNSATS e nem a rede MLP atingiram médias para U de 

Theil inferiores a 1. Ambas as abordagens apresentaram valores distantes daqueles que 

poderiam ser alcançados se fosse aplicado alguma outra abordagem do tipo Random Walk. 
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De forma semelhante ao que foi feito para a série de cotações da Vale do Rio 

Doce, a série IBOVESPA foi processada para gerar uma série semanal (total de 282 pontos) 

e outra mensal (total de 60 pontos). Estas séries foram utilizadas em novos experimentos 

com o ANNSATS e redes MLP tradicionais. As estatísticas dos resultados podem ser 

conferidas nas tabelas 6.32, 6.33 e 6.34. 

 

 Série Semanal Série Mensal 
Métricas � � ��� � � ��� 
MSE Validação 0,004793 0,000828 0,172736 0,004140 0,000292 0,070633 
MSE Teste 0,009330 0,001589 0,170252 0,015139 0,001617 0,106808 
U deTheil 56,812410 16,504137 0,290502 13,471447 2,551680 0,189414 
AIC 173,197144 19,520021 0,112704 126,179558 30,455520 0,241367 
BIC -26,504143 35,882694 -1,353852 116,276878 40,100072 0,344867 
MAPE (%) 8,826139 0,916393 0,103827 10,146937 0,691279 0,068127 
POCID (%) 50,493827 6,339595 0,125552 46,000000 9,321832 0,202649 
ARV 0,049689 0,002257 0,045422 0,353366 0,018152 0,051369 
Tabela 6.32. ANNSATS para as séries das cotações semanais e mensais do IBOVESPA 

 

 Série Semanal Série Mensal 
Métricas � � ��� � � ��� 
MSE Validação 0,006602 0,000002 0,000368 0,004371 0,000001 0,000166 
MSE Teste 0,013182 0,000004 0,000318 0,016741 0,000005 0,000272 
U deTheil 298,608039 0,165688 0,000555 15,591644 0,010490 0,000673 
AIC 258,879860 0,008580 0,000033 232,449342 0,001360 0,000006 
BIC 188,124558 0,008581 0,000046 256,151076 0,001361 0,000005 
MAPE (%) 10,994211 0,002419 0,000220 10,906383 0,001869 0,000171 
POCID (%) 48,148148 0,000000 0,000000 40,000000 0,000000 0,000000 
ARV 0,051152 0,000004 0,000069 0,339206 0,000021 0,000063 
Tabela 6.33. MLP+BP para as séries das cotações semanais e mensais do IBOVESPA 

 

 Série Semanal Série Mensal 
Métricas ����	������ p-value ����	������ p-value 
MSE Validação -137,7 0,0000 -105,6 0,0001 
MSE Teste -141,3 0,0000 -110,6 0,0000 
U deTheil -525,6 0,0000 -115,7 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -124,6 0,0000 -107,5 0,0000 
POCID (%) -104,9 0,0473 -115,0 0,0008 
ARV -102,9 0,0008 104,2 0,0001 
Tabela 6.34. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 
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Acompanhando a evolução das métricas, é possível notar, para ambas as 

abordagens, que os erros MSE (treinamento, validação e teste), o erro médio percentual 

(MAPE) e os valores para ARV pioraram à medida que a unidade de tempo passou de dias 

para meses. Já as médias de POCID oscilaram e as médias U de Theil melhoraram 

substancialmente (apesar de o melhor valor para esta métrica ainda indicar inferioridade de 

performance quando são considerados modelos do tipo Random Walk).  

 A tabela 6.34 mostra que o algoritmo ANNSATS obteve, em média, resultados 

melhores do que a rede MLP padrão. As únicas exceções foram os erros MSE de 

treinamento (série semanal) e ARV (série mensal). Para estas duas métricas, a rede MLP foi 

superior. 

Com intuito de atingir melhor desempenho do que os apresentados até agora, novos 

processamentos foram realizados sobre a série mensal. A exemplo do que foi feito para a 

série do Vale do Rio Doce, foi estimado um polinômio para modelar os movimentos de 

tendência mais relevantes da série. Este polinômio pode ser visto na figura 6.32.  

 

y = -0.0183x4 + 2.0461x3 - 58.139x2 + 236.42x + 16985
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Figura 6.32. Série das cotações mensais das cotações do IBOVESPA. 
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No passo seguinte, uma nova série de pontos foi gerada calculando a diferença dos 

pontos do polinômio com os pontos da série mensal das cotações do IBOVESPA. A série 

resultante pode ser vista na figura 6.33. 
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Figura 6.33. Série produzida subtraindo o polinômio de tendência da curva de observações mensais das 

cotações do IBOVESPA: 60 pontos. 

 

Com o objetivo de detectar potenciais movimentos cíclicos na série da figura 6.33, 

o correlograma da mesma foi calculado (figura 6.34). 
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Figura 6.34. Autocorelações para a série mensal processada 

 

De acordo com o correlograma e após uma bateria inicial de testes, os seguintes 

parâmetros foram estabelecidos para executar novos experimentos com o ANNSATS e com 

redes MLP tradicionais: topologia inicial igual 5x10x1, � = 0,5, WMSE = 5 e W� = 1. Os 

resultados dos experimentos podem ser vistos nas tabelas 6.35 e 6.36. A tabela 6.37 auxilia 

as comparações entre os resultados. Os valores apresentados para as métricas foram 

calculados para os valores previstos pelo modelo sem considerar a re-inserção (soma) do 

polinômio calculado para modelar os movimentos de tendência.  

 

Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,047549 0,006872 0,144516 
MSE Teste 0,029229 0,008383 0,286796 
U deTheil 0,524861 0,187775 0,357760 
AIC 51,600341 11,054354 0,214230 
BIC 26,145512 15,566174 0,595367 
MAPE (%) 66,046721 12,316344 0,186479 
POCID (%) 56,666667 13,978637 0,246682 
ARV 0,077236 0,026562 0,343911 
Tabela 6.35. ANNSATS para a série mensal processada da IBOVESPA 
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Métricas � � ��� 
MSE Validação 0,028031 0,190488 6,795540 
MSE Teste 0,111956 0,249254 2,226356 
U deTheil 0,698227 0,573945 0,822004 
AIC 82,949478 9,267838 0,111729 
BIC 82,990288 8,946896 0,107807 
MAPE (%) 92,838910 9,063577 0,097627 
POCID (%) 60,000000 7,745967 0,129099 
ARV 0,167138 0,270952 1,621131 
Tabela 6.36. MLP+BP para a série mensal processada da IBOVESPA 

 

Métricas ����	������ p-value 
MSE Validação 169,6 0,0000 
MSE Teste -383,0 0,0000 
U deTheil -133,0 0,0000 
AIC ANNSATS 0,0000 
BIC ANNSATS 0,0000 
MAPE (%) -140,6 0,0000 
POCID (%) 105,9 0,1967 
ARV -216,4 0,0000 
Tabela 6.37. Relações percentuais e p-values utilizando o teste-t. 

 

As tabelas 6.35 e 6.36 mostram que a transformação nos dados gerou um ganho 

substancial e estatisticamente significante para as médias U de Theil das duas abordagens. 

O ganho foi suficiente para superar os possíveis resultados de um modelo do tipo Random 

Walk. Também houve melhoras expressivas para ARV e POCID. Em contrapartida, o erro 

médio percentual (MAPE) saltou de 10% para 66% (ANNSATS) e de 11% para 92% 

(MLP+BP). 

A tabela 6.28, mostra que as redes MLP com o algoritmo padrão tiveram melhor 

desempenho considerando os erros MSE para os conjuntos de treinamento e validação. Já o 

novo algoritmo proposto apresentou melhores resultados para todas as outras métricas: erro 

MSE para o conjunto de teste, U de Theil, AIC, BIC, MAPE e ARV. Segundo o teste-t, as 

duas abordagens consideradas apresentaram resultados equivalentes para POCID (p-value � 

0,05). 

Estes resultados e os obtidos para a série do Vale do Rio Doce reforçam a idéia de 

que o pré-processamento das séries pode alterar consideravelmente o desempenho final dos 

modelos. Neste trabalho, foram utilizados polinômios para isolar os movimentos de 

tendências das séries, mas muito outros métodos poderiam ter sido aplicados. Uma forma 
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tradicional para gerar séries estacionárias a partir de séries não estacionárias é aplicar 

consecutivas diferenças [Box and Jenkins, 1976]. Vistas como filtros, as diferenças podem 

ser classificadas como filtros de passa altas. Isto porque o processo de tomar as diferenças 

de uma série atenua as freqüências baixas e amplia as altas. 

Além de um pré-processamento eficaz, outras atitudes poderiam ser tomadas para 

melhorar os resultados obtidos na fase de modelagem. A incorporação de séries exógenas 

provavelmente traria grandes ganhos. Em especial para as séries financeiras, poderíamos 

aperfeiçoar substancialmente os resultados se adicionássemos às entradas do modelo séries 

com a cotação do dólar, índices de outras bolsas de valores, taxas de juros e outras 

relacionadas. 

 

6.12. Comparação de Resultados Obtidos pelo ANNSATS e 
Outras Abordagens Relacionadas 

 

Comparando os resultados obtidos pelo ANNSATS e pelas RNAs treinadas com o 

algoritmo padrão de retro-propagação, é possível constatar que, para a grande maioria das 

métricas e séries estudadas, o ANNSATS apresentou melhores resultados de previsão. Para 

a série de carros vendidos mensalmente em Quebec, estes resultados conseguiram ser até 

uma ordem de magnitude superior aos resultados gerados pelas redes MLP treinadas com o 

algoritmo padrão, quando considerada a métrica U de Theil. Esses resultados comparativos 

nos ajudam a estabelecer um primeiro referencial relevante para melhor compreender a 

eficácia do ANNSATS aplicado ao problema de previsão de séries temporais. As métricas 

U de Theil e ARV também fornecem um segundo e um terceiro referencial para analisar a 

performance do ANNSATS. A primeira métrica é utilizada para comparar os resultados da 

abordagem proposta com um possível modelo random walk e a segunda métrica é 

empregada para comparar os resultados com um modelo de previsão que leva em 

consideração apenas a média das observações passadas da série temporal. 

Além destes três referenciais, é possível obter outros. Na literatura há uma série de 

trabalhos publicados que lançam propostas para resolver os mesmos problemas de previsão. 

Em 2006, Ferreira [Ferreira, 2006] realizou experimentos sistemáticos com 

modelos de Box & Jenkins do tipo ARIMA (p,d,q) para realizar previsão de séries 
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temporais. Alguns dos experimentos foram realizados utilizando a série de Hénon com 

10.000 pontos. De acordo com estes experimentos, o melhor modelo estatístico gerado, um 

modelo ARIMA (26,0,1), obteve os seguintes resultados: U de Theil = 2.27, MAPE = 

404,53%, POCID = 48.95% e ARV = 4.3. O ANNSATS, mesmo aplicado a uma série de 

Hénon com dez vezes menos pontos, obteve os seguintes valores para as mesmas métricas: 

U de Theil = 0.007, MAPE = 37,58%, POCID = 98.91% e ARV = 0.0001. Comparando os 

valores, é possível verificar que o ANNSATS gerou resultados expressivamente superiores. 

Ferreira [Ferreira, 2006] também fez experimentos semelhantes com outras duas 

séries consideradas nesta tese de doutoramento: com a série das manchas solares (Sunspot) 

e com a série do brilho de uma estrela. Estes resultados estão copiados e comparados com 

os obtidos pelo ANNSATS na tabela 6.38. 

 

 Hénon Sunspot Brilho de uma Estrela 
Métricas ARIMA ANNSATS ARIMA ANNSATS ARIMA ANNSATS 
U deTheil 2,27 7x10-3 0,78 0,50 0,07 0,04 
MAPE (%) 404,53 37,58 42,35 34,42 9,36 5,65 
POCID (%) 48,95 98,91 75,00 76,55 100,00 87,50 
ARV 4,28 1x10-4 0,40 7,7x10-3 3,5x10-3 3,5x10-5 

Tabela 6.38. Comparação entre resultados obtidos por modelos Box & Jenkins do tipo ARIMA (p,d,q)  
e resultados obtidos pelo ANNSATS. 

 

Os números da tabela 6.38 mostram que o ANNSATS foi capaz de realizar 

melhores previsões para todas as séries consideradas. Para algumas métricas, os resultados 

são substancialmente superiores. 

Além de estudos com modelos Box & Jenkins, Ferreira [Ferreira 2006] também 

publicou resultados obtidos aplicando sistemas híbridos envolvendo algoritmos genéticos e 

redes MLP para a previsão das mesmas séries (Hénon, Sunspot e Brilho de uma Estrela). 

Em seu trabalho, Ferreira utilizou AG para otimizar a arquitetura e treinar os pesos de redes 

MLP com apenas uma camada intermediária e diferentes funções de ativação. Ele 

empregou operadores de cruzamento (crossover) e mutação especificados por Leung et al. 

[Leung, 1994]. Os resultados obtidos com esta abordagem híbrida (AG+RNA) e os 

resultados obtidos pelo ANNSATS podem ser comparados na tabela 6.39. 
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 Hénon Sunspot Brilho de uma Estrela 
Métricas AG+RNA ANNSATS AG+RNA ANNSATS AG+RNA ANNSATS 
U deTheil 0,35 7x10-3 0,46 0,50 0,19 0,04 
MAPE (%) 1027,45 37,58 40,00 34,42 11,83 5,65 
POCID (%) 62,18 98,91 58,33 76,55 48,32 87,50 
ARV 0,09 1x10-4 0,20 7,7x10-3 6x10-4 3,5x10-5 

Tabela 6.39. Comparação entre resultados obtidos por AG+RNA e resultados obtidos pelo ANNSATS 
 

A tabela 6.39 mostra que o ANNSATS foi capaz de produzir melhores previsões 

para todas as três séries tratadas. Estes resultados reforçam a idéia de que SA, combinado 

com redes MLP, de acordo com a proposta do ANNSATS, pode apresentar resultados 

melhores do que abordagens que utilizam AG e redes MLP para os mesmos problemas de 

previsão. 

Em 2005, Neto et al. [Neto et al., 2005] também utilizaram algoritmos genéticos 

modificados combinados com redes neurais artificiais para calcular previsões para as séries 

de manchas solares e brilho de uma estrela. Neste trabalho, publicaram os seguintes 

resultados: a) manchas solares: MAPE = 9.90%, U de Theil = 0.50 e POCID = 49.28% e b) 

brilho de uma estrela: MAPE = 15.80%, U de Theil = 0.37 e POCID = 52.38%.  

De acordo com os resultados para a série de manchas solares, a abordagem de 

Neto et al. obteve significante melhor resultado quando considerados os valores de MAPE. 

Entretanto, observando os valores das métricas U de Theil e POCID, é possível observar 

que o ANNSATS obteve expressiva vantagem sobre a abordagem com AG em questão. 

Ainda considerando os resultados publicados por Neto et al., desta vez para a série de 

brilho de uma estrela, é possível verificar que a abordagem ANNSATS obteve melhores 

resultados para duas das três métricas comparadas: U de Theil e MAPE (consultar tabela 

6.38 ou 6.39 para os valores obtidos pelo ANNSATS). 

Na literatura ainda é possível citar outros trabalhos que propuseram abordagens 

para a previsão da série de manchas solares. Em 2003, Leung et al, [Leung et al, 2003], 

utilizando um algoritmo genético modificado para treinar redes MLP, reportaram um erro 

MSE equivalente a 0,061 para o conjunto de teste com leituras da série sunspot. Em 2002, 

Terui e Dijk [Terui and Dijk, 2002], empregando um método baseado na combinação de 

modelos AR, TAR e ExpAR, obtiveram um erro MSE aproximadamente igual a 0,039. E, 

em 2004, Ferreira et al, [Ferreira et al, 2004] utilizaram um algoritmo genético híbrido 
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baseado no teorema de Takens [Takens, 1980] e obtiveram um erro MSE igual a 0,016 para 

a série de manchas solares. Todos estes resultados foram superados pelo ANNSATS que 

obteve erro MSE igual a 0.0092 para a mesma série. 
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Capitulo 7 
 

Conclusões e Trabalhos Futuros 
 
 
 
 
7.1. Conclusões 
 

Nesta tese de doutoramento vimos que, além dos modelos estatísticos tradicionais 

publicados desde 1976 por Box e Jenkins [Box e Jenkins, 1976], muitos outros modelos 

têm sido propostos para auxiliar a complexa tarefa de prever valores futuros de séries 

temporais. Dentre as alternativas não lineares atualmente disponíveis, estão os modelos 

construídos utilizando redes neurais artificiais. Contudo, a performance de uma rede neural 

é dependente, dentre outros fatores, da configuração inicial dos pesos, da quantidade de 

padrões disponíveis para treinamento, do próprio algoritmo de treinamento empregado e da 

escolha da arquitetura da rede de neurônios.  

A necessidade de evitar a sub especificação ou a super especificação de neurônios 

de entrada e de saída nos conduz a um problema de otimização de arquitetura de rede 

neural que, usualmente, não pode ser resolvido de forma satisfatória empregando 

simplesmente a metodologia de tentativa e erro.  

Com o intuito de fornecer uma alternativa mais eficiente para solucionar o 

problema acima, esta tese de doutoramento apresentou uma abordagem para modelagem 

não linear de séries temporais que faz uso da otimização de arquiteturas de redes neurais 

combinando o algoritmo simulated annealing e o algoritmo de retro-propagação dos erros 

em processamentos alternados. Segundo a abordagem proposta, denominada de ANNSATS 

(Artificial Neural Networks and Simulated Annealing for Time Series Forecasting), o 

algoritmo inicia a partir de uma topologia inicial completamente conectada e com um 

número de neurônios previamente especificado, e gera, a cada iteração, novas topologias 

candidatas, potencialmente mais adequadas para resolver o problema de previsão proposto. 

Novas topologias candidatas são construídas desabilitando e habilitando neurônios de 
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entrada e escondidos e avaliadas segundo uma função objetivo. A função objetivo é 

calculada utilizando um conjunto de padrões de treinamento, é proporcional ao número de 

neurônios ativos e ao erro de aproximação da função geratriz da série temporal. 

Enquanto novas topologias são investigadas, os pesos das conexões da última 

topologia candidata selecionada são ajustados gradualmente, aplicando um número 

pequeno de ciclos de treinamento com o algoritmo de retro-propagação do erro. Esta 

abordagem permite que a topologia e os pesos da rede neural sejam adaptados 

iterativamente e alternadamente em uma única fase de treinamento. O algoritmo é 

interrompido quando um número máximo de iterações é alcançado ou quando o poder de 

generalização da rede neural sobre um conjunto de padrões de validação começa a 

apresentar sinais de degradação. 

Para investigar a eficiência da abordagem proposta, um ambiente computacional 

foi desenvolvido para viabilizar experimentos sistemáticos e controlados para a previsão de 

oitos séries temporais de naturezas distintas. Dentre as oito séries consideradas, há uma 

série simulada, três séries provenientes da observação de fenômenos da natureza, uma série 

de vendas e três séries financeiras. Com o intuito de fornecer necessário embasamento 

estatístico para os resultados experimentais, para cada série foram realizados 30 

experimentos independentes com o novo algoritmo proposto, o ANNSATS. E sete métricas 

diferentes foram utilizadas para avaliar o desempenho: MSE (Mean Square Error), MAPE 

(Mean Absolute Percentual Error), POCID (Prediction On Change In Direction), AIC 

(Akaike Information Criterion), BIC (Bayesean Informatio Criterion), U de Theil (ou 

NMSE) e ARV. 

Os resultados experimentais mostraram que o ANNSATS, foi capaz de apresentar, 

em média, resultados estatisticamente significantes e superiores àqueles apresentados pelas 

redes MLP treinadas com o algoritmo padrão de retro-propagação dos erros. Em alguns 

casos os resultados foram melhores em até uma ordem de grandeza. Adicionalmente, 

comparações com outros trabalhos relacionados também mostraram que o ANNSATS, 

considerando métricas distintas, é capaz de atingir desempenho melhor do que os 

tradicionais métodos estatísticos para previsão e melhor do que algumas abordagens atuais 

que utilizam algoritmos genéticos combinados com redes neurais artificiais para previsão 

de séries temporais.  
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Além do melhor desempenho geral, os experimentos também indicaram que, em 

todos os casos, o ANNSATS foi capaz de encontrar arquiteturas de redes MLP mais 

compactas (menores AIC e BIC) do que as topologias iniciais utilizadas no começo das 

simulações, sem, necessariamente, comprometer o desempenho indicado pelas outras 

métricas. Simulações com a série do Mapa de Hénon mostraram que o ANNSATS possui 

potencialmente a habilidade de selecionar sem sub especificação (underspecify) e sem 

super especificação (overspecify) os retardos necessários para mapear a função geratriz da 

série. E, em geral, os retardos selecionados como os mais relevantes pelo ANNSATS estão 

de acordo com as análises previamente realizadas sobre as séries. Para a série de manchas 

solares, os retardos escolhidos estão coerentes com trabalhos publicados anteriormente 

[Weigend et al., 1990] [Pi e Peterson, 1994].  

Os experimentos também indicaram que o ANNSATS é uma alternativa para 

otimização de redes neurais aplicadas à previsão de séries temporais com baixo custo 

computacional. Em média, de acordo com os experimentos realizados, cada treinamento 

realizado com o ANNSATS consumiu poucos minutos de processamento. Nesta tese de 

doutoramento, o baixo custo computacional do algoritmo foi importante para a geração de 

resultados estatisticamente significantes; já que inúmeros experimentos independentes 

puderam ser executados em tempo não excessivo para todas as séries consideradas. A 

tabela abaixo consolida o tempo total e médio consumido pelo ANNSATS durante o 

treinamento dos 30 experimentos realizados para cada série temporal estudada (o tempo foi 

calculado desde o inicio de cada experimento até que algum dos critérios de parada era 

alcançado). 

 

Série Temporal ��������������������� Tempo Médio (1 exp) 
Hénon 00:18:17 00:00:37 
Star 00:43:56 00:01:28 
Sunspot 02:17:54 00:04:36 
Lynx 00:18:32 00:00:37 
Car Sales 00:31:30 00:01:03 
Poupança 00:23:50 00:00:48 
Vale 00:21:15 00:00:42 
Ibovespa 00:27:00 00:00:54 
Tabela 7.1. Tempo consumido para o treinamento de experimentos com o 
ANNSATS (formato: hh:mm:ss). 
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Os valores da tabela 7.1 para as séries do Vale do Rio Doce e para a Ibovespa são 

referentes às séries diárias das mesmas, sem qualquer tipo de transformação nos dados. 

 

7.1.1. Principais contribuições da tese 

 

Considerando o que foi exposto até este ponto, é possível listar as contribuições mais 

relevantes desta tese: 

 

1. Citação e muitas vezes descrição das principais técnicas que estão atualmente 

envolvidas na previsão de séries temporais e otimização de redes neurais artificiais na 

área da estatística e da inteligência computacional. Estas técnicas foram frequentemente 

apresentadas e comentadas de forma crítica, dentro de um contexto histórico, seguindo 

um roteiro encadeado, e, sempre que possível, interligadas quanto ao seu conteúdo; 

 

2. Elaboração, descrição e análise de desempenho de nova proposta para modelagem não-

linear de séries temporais através da otimização de arquitetura e pesos de redes neurais 

artificiais. A nova proposta apresentou resultados superiores quando comparados com 

os resultados de redes MLP treinadas com o algoritmo padrão de retro-propagação dos 

erros e resultados publicados na literatura relacionada. Adicionalmente, é uma 

alternativa de baixo custo computacional para o objetivo ao qual se propõe. Apesar de 

ter sido inicialmente elaborada para resolver o problema de previsão de séries 

temporais, esta proposta pode ser facilmente adaptada para problemas de classificação; 

 

3. Testes sistemáticos e controlados utilizando um sistema computacional especialmente 

desenvolvido para este propósito e análise final de desempenho utilizando sete métricas 

distintas sobre experimentos com séries de fenômenos reais, incluindo séries 

financeiras. 
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7.2. Limitações da Tese 
 

Os resultados experimentais mostraram que o ANNSATS é capaz de obter 

resultados melhores do que aqueles apresentados por redes neurais artificiais treinadas com 

o algoritmo padrão de retro propagação do erro, melhores do que técnicas estatísticas 

clássicas e melhores do que algumas abordagens que combinam redes neurais artificiais e 

algoritmos genéticos. Contudo, observando os números para algumas métricas, é possível 

notar que a abordagem proposta tende a obter melhores resultados quando aplicada para 

séries temporais com determinadas características. Os excelentes resultados obtidos para as 

séries do mapa de Hénon, Brilho de uma Estrela, Manchas Solares e Linces Capturados 

parecem indicar que o ANNSATS consegue, com melhor grau de precisão, aproximar a 

função geratriz real de séries estacionárias, com forte componente cíclico e sem 

movimentos de tendência relevantes. Os resultados da previsão diminuem de desempenho 

quando o ANNSATS é aplicado para séries estacionárias e com fortes movimentos de 

tendência. Enquadradas nestas últimas características estão as séries das cotações diárias da 

Companhia do Vale do Rio Doce e das cotações diárias da IBOVESPA. Estas duas séries 

fornecem os exemplos mais evidentes de que o ANNSATS, apesar de ser capaz de obter 

resultados superiores quando comparados com aqueles obtidos pelas redes neurais 

artificiais com o algoritmo padrão de retro-propagação do erro, tem limitações para 

modelar adequadamente séries não estacionárias e com quebras expressivas de estrutura 

(caso como a série da IBOVESPA). 

Adicionalmente, durante os experimentos, ficou claro que há uma substancial 

dependência do resultado final do método com a configuração inicial de alguns parâmetros 

de treinamento. Em especial, durante testes para estabelecer os parâmetros ótimos ou sub-

ótimos para cada série temporal, foi detectado que relações diferentes entre os pesos WMSE e 

W� podem conduzir a resultados distintos. Por um lado, quando WMSE >> W�, os resultados 

gerados apresentaram alto grau de super especificação, tanto para os retardos de entrada 

como para os neurônios escondidos. Isto acarretou em soluções, em média, de baixo 

desempenho quando comparadas com soluções produzidas utilizando uma função de custo 

mais equilibrada (sem elevada diferença entre os valores atribuídos aos pesos WMSE e W�). 
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Por outro lado, quando W� >> WMSE, o método tende a encontrar soluções com arquiteturas 

muito enxutas, sub especificadas, contendo apenas retardos de extrema importância. Neste 

cenário, o desempenho médio das métricas também foi baixo para as séries testadas.  

Os experimentos também indicaram que a topologia inicial possui uma relação 

direta com a variância dos resultados obtidos pelo ANNSATS. Se, por um lado, topologias 

iniciais muito pequenas aumentam o risco de não incluir retardos e neurônios escondidos 

essenciais para a modelagem da série (como em qualquer rede neural para previsão), por 

outro lado, topologias iniciais muito grandes aumentam o espaço de busca do algoritmo. 

Em um espaço de busca maior, há uma maior quantidade de caminhos que podem ser 

trilhados pelo ANNSATS, aumentando, deste modo, a probabilidade de que o mesmo 

termine em soluções substancialmente distintas. Soluções muito distintas aumentam a 

variância da média final, quando toda a bateria de experimentos é considerada. 

Estas constatações nos fazem pensar que deve haver um compromisso ótimo entre 

os dois pesos e a topologia inicial que conduza o ANNSATS a resultados ainda mais 

otimizados e potencialmente melhores do que os apresentados para as séries testadas aqui. 

Esta possibilidade nos leva, mais uma vez, aos algoritmos de otimização como SA e AG. 

Em trabalhos futuros, algoritmos como estes podem ser empregados para encontrar, de 

forma mais sistemática, combinações otimizadas destes parâmetros que conduzam a 

soluções com médias superiores e com variâncias menores. 

 

7.3. Trabalhos Futuros 
 

A partir das considerações previamente expostas, a primeira evolução natural para 

o método proposto deverá vir do estudo mais aprofundado da relação entre os valores dos 

pesos da função objetivo e a topologia inicial. A seleção da combinação ótima destes 

parâmetros, para cada série temporal, é também um problema combinatorial, com um 

espaço de busca potencialmente complexo que não pode ser investigado idealmente usando 

apenas o método de tentativa e erro. Visto deste modo, o problema, mais uma vez, poderia 

ser resolvido empregando simulated annealing ou algoritmos genéticos. Assim, aplicando 

um destes métodos, seria possível investigar, para cada caso, o espaço de combinações 
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possíveis destes parâmetros e, eventualmente, de forma automática, encontrar a 

combinação ideal que corresponda a resultados superiores.  

Além da investigação sobre os valores dos parâmetros, outra que merece ser 

realizada é sobre o algoritmo empregado para ajuste dos pesos das redes MLP. O algoritmo 

de retro-propagação dos erros é o mais comumente utilizado, mas não é, necessariamente, o 

mais rápido nem o mais eficiente. Existem ao menos dois outros algoritmos que poderiam 

ser investigados: RPROP [Reidmiller and Braun, 1993] e Levenberg-Marquardt [Mor, 

1978]. Estes dois métodos são sabidamente mais rápidos e potencialmente mais eficientes 

do que o algoritmo padrão de retro-propagação dos erros para o ajuste dos pesos. 

Outra extensão natural a ser verificada no futuro é a adaptação do método 

ANNSATS para o treinamento e otimização de redes neurais recorrentes como, por 

exemplo, as redes JORDAN [Jordan, 1986] e ELMAN [Elman, 1990]. Estas são as redes 

recorrentes mais populares e têm sido empregadas com sucesso em diversos problemas 

reais de previsão de séries temporais. A combinação do método ANNSATS com estas 

estruturas de redes neurais pode gerar resultados ainda mais promissores para a previsão de 

séries temporais. 

Outra possível melhoria do algoritmo proposto vem da observação da natureza das 

séries. Vimos que algumas séries, especialmente as séries financeiras, podem apresentar 

distintos e inúmeros movimentos cíclicos e movimentos de tendência. Isso nos faz pensar 

que seja possível que estas séries obedeçam a várias funções geratrizes e não apenas a uma.  

A partir desta observação poderíamos elaborar um sistema de previsão composto por 

múltiplos modelos. Cada um destes modelos seria treinado (possivelmente utilizando o 

ANNSATS) para se especializar em seqüências especificas da série (cada uma 

representando uma possível função geratriz distinta) e posteriormente conjugados 

utilizando alguma técnica como Bagging [Breiman, 1996] [Quinlan, 1996] ou Stacking 

[Wolpert, 1992] [Quinlan, 1996] para formar um único modelo de previsão para toda a 

série. A especialização de preditores para trechos específicos da série também poderia fazer 

uso de conceitos provenientes de técnicas como Boosting [Freund and Schapire, 1996] 

[Lozano et al., 2006]. 

Nesta tese de doutoramento o novo algoritmo proposto, o ANNSATS, foi 

empregado e avaliado para o problema de previsão de séries temporais. No entanto, com 
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pequenas modificações, é possível investigar o desempenho desta mesma abordagem para 

problemas de classificação de padrões. Neste caso, o ANNSATS poderia ser utilizado para 

resolver o problema de detecção das variáveis de entrada (ou variáveis dependentes) mais 

relevantes para a modelagem. Este problema é mais popularmente conhecido na literatura 

como “seleção de características” (ou feature selection) e é uma área de intensa pesquisa 

[Wang, 2006] [Sawhneya e Jeyasurya, 2006] [Stathakis et al., 2006] [Michalak e 

Kwasnicka, 2006]. A vantagem mais perceptível de aplicar o ANNSATS para este tipo de 

problema vem do fato do método realizar a seleção dos valores de entrada (neurônios de 

entrada) de forma não linear, de acordo com a capacidade de modelagem das redes neurais 

artificiais.
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Apêndide A 
 

Coeficientes de Autocorrelação 
 
 

Provavelmente por ser um método fácil de ser usado ou talvez por questões 

históricas (devido à utilização dos métodos estatísticos tradicionais para previsão de séries 

que modelam apenas relações lineares), os coeficientes de autocorrelação são amplamente 

disseminados e utilizados em problemas de identificação de retardos para previsão de séries 

temporais. O coeficiente de autocorrelação ρk mede o grau e a direção da associação linear 

entre séries temporais separadas por um retardo de k. O coeficiente de autocorrelação é 

defino por: 

 

Onde Cov(xt-k,xk) é a covariância de X no retardo k e V(X) é a variância de X (vetor de 

entrada com valores ordenados cronologicamente ou a própria série temporal). Porque a 

função de autocorrelação teórica do sistema não é conhecida, esta deve ser estimada pela 

função de autocorrelação por amostragem. O coeficiente de autocorrelação por amostragem 

no retardo k, rk é a medida da direção e do grau da associação linear entre a série temporal 

observada e a série temporal com retardo k. O coeficiente de autocorrelação por 

amostragem pode ser computado usando a seguinte equação: 

 

Onde � é a média aritmética simples e N é o número de elementos xt da série. 
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Um valor individual de rk para um específico valor de k é chamado de coeficiente 

de autocorrelação por amostragem no retardo k. O coeficiente fornece informação sobre o 

modelo real do processo. A função de autocorrelação por amostragem de uma série 

temporal é o conjunto de todos os coeficientes individuais de autocorrelação, como está 

definido na equação acima para k=1,2,...,K. No geral, apenas os primeiros K ≤ N/4 (N 

sendo a quantidade de observações no vetor de entrada X) coeficientes são considerados 

como significantes para a modelagem. Na prática, os coeficientes individuais são 

usualmente calculados computando os coeficientes de autocovariância, ck, definidos como: 

 

Onde novamente � é a média aritmética simples e N é o número de elementos xt da série. 

 

O valor ck é chamado de coeficiente de autocovariância por amostragem no retardo 

k. Finalmente, o coeficiente de autocorrelação por amostragem é computado por: rk = ck/c0, 

para k = 1,2,...,m, onde m ≤ N-k. Um gráfico do conjunto de coeficientes de autocorrelação 

por amostragem, rk, e os retardos k é denominado de correlograma da série temporal. 

Similarmente, um gráfico do conjunto de coeficientes de autocovariância por amostragem, 

ck, e os retardos k é chamado de covariograma. Ambos os gráficos são freqüentemente uma 

boa ferramenta visual que ajudam na identificação de potenciais retardos relevantes para 

predição.  

Entretanto, é preciso experiência para interpretar corretamente os coeficientes de 

autocorrelação. Com o objetivo de facilitar a interpretação, podemos fazer uso das 

seguintes informações: 

 

• Quando a série analisada é totalmente aleatória 

Nestes casos, o valor rk é igual à zero para todo k. Apenas r0 é diferente de zero e igual 

a um. De fato, o valor de rk para uma série temporal aleatória é aproximadamente 

N(0,1/N). Na prática, pode-se esperar que 5% das correlações estejam fora do intervalo 

de confiança, ou seja, 1 entre 20 valores; 
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• Quando a série analisada é estacionária1 

Para estas séries, vemos, no correlograma, que os valores de rk decrescem para zero 

rapidamente, caracterizadas por um valor bastante grande de r1; 

• Quando a série analisada é não estacionária 

Se uma série temporal tem tendência, então os valores de rk não decairão para zero 

rapidamente, com exceção para valores de retardos muito grandes. Pouco pode ser 

deduzido de um correlograma deste tipo, pois a tendência domina todas as outras 

características. Na verdade, a função de autocorrelação amostral, rk, apenas é 

significante para série de tempo estacionária, e assim qualquer tendência deveria ser 

removida antes de calcular rk. 

                                                 
1 Uma série de tempo estacionária possui um nível constante sobre o qual seus valores oscilam com variância 
constante. 



  
 

 

Referências Bibliográficas 
 
[Aitkenhead et al., 2003] M. J. Aitkenhead, A. J. S. McDonald, J. J. Dawson, G. 

Couper, R. P. Smart, M. Billett, D. Hope, and S. 

Palmer, “A Novel Method for Training Neural 

Networks for Time-Series Prediction in Environmental 

Systems,” Ecological Modelling, vol. 162, pp. 87-95, 

2003. 

[Akaike, 1974] H. Akaike, “A new look at the statistical model 

identification,” IEEE Transactions on Automatic 

Control, vol. 19, no 6, pp. 716-723, 1974. 

[Albrecht e Wong, 2000] A. Albrecht and C. Wong, “On Logarithmic Simulated 

Annealing,” Lecture Notes In Computer Science, 

Proceedings of the International Conference IFIP on 

Theoretical Computer Science, Exploring New 

Frontiers of Theoretical Informatics, ISBN:3-540-

67823-9, pp. 301-314, 2000. 

[Albrecht e Wong, 2001] A. Albercht and C. K. Wong, “Combining the 

Perceptron Algorithm with Logarithmic Simulated 

Annealing,” Neural Processing Letters archive, vol. 

14, no. 1, pp. 75-83, 2001 

[Albrecht et al., 2001] A. Albrecht, Steinhofel K., Taupitz M., Wong C.K.1, 

“Logarithmic simulated annealing for X-ray 

diagnosis,” Artificial Intelligence in Medicine, vol. 22, 

no. 3, pp. 249-260(12), June 2001. 

[Albrecht, 2006] A. Albrecht, “A Stopping Criterion for Logarithmic 

Simulated Annealing,” ISSN:0010-485X, vol. 78, pp. 

55-79(1), 2006. 

[Andersen e Tsoi, 1993] H. C. Andersen and A. C. Tsoi, “A constructive 

algorithm for the training of a multilayer perceptron 



  
 

 

based on the genetic algorithm,” Complex Syst., vol. 7, 

no. 4, pp. 249–268, 1993. 

[Angeline et al., 1994] P. J. Angeline, G. M. Sauders, and J. B. Pollack, “An 

evolutionary algorithm that constructs recurrent neural 

networks,” Trans. Neural Networks, vol. 5, pp. 54–65, 

Jan. 1994. 

[Beale e Jackson, 1994] R. Beale, and T. Jackson, Neural Computing, An 

Introduction, Adam Hilger, Bristol, New York, 4th 

edition, 1994. 

[Belew e Schraudolph, 1991] R. K. Belew, J. McInerney, and N.N. Schraudolph, 

“Evolving networks: Using genetic algorithm with 

connectionist learning,” Comput. Sci. Eng. Dep. (C-

014), Univ. of California, San Diego, Tech. Rep. 

CS90-174 (revised), Feb. 1991. 

[Berardi e Zhang, 2003] V. L. Berardi, and G. P. Zhang, “An Empirical 

Investigation of Bias and Variance in Time Series 

Forecasting: Modeling Considerations and Error 

Evaluation”, IEEE Transactions on Neural Networks, 

vol. 14, no. 3, pp. 668-679, 2003. 

[Bichsel e Seitz, 1989] M. Bichsel and P. Seitz, “Minimum class entropy: A 

maximum information approach to layered networks,” 

Neural Networks, vol. 2, no. 2, pp. 133–141, 1989. 

[Blue e Grother, 1992] J. L. Blue, P.J. Grother, “Training Feed-forward 

Neural Networks using Conjugate Gradients”, SPIE, 

vol. 1661, pp. 179-190, 1992. 

[Boese e Kahng, 1993] K. D. Boese and A. B. Kahng, “Simulated annealing 

of neural networks: the "cooling" strategy 

reconsidered,” in: Circuits and Systems, ISCAS '93, 

IEEE International Symposium, pp. 2572-2575, 3-6 

May 1993 

[Boese et al., 1993] K. D. Boese, D. E. Franklin and A. B. Kahng, 



  
 

 

“Training Minimal Artificial Neural Network 

Architectures,” U. S. Army Night Vision and 

Electronic Sensors Directorate, Ft. Belvoir, Los 

Angeles, California, 1993 

[Bollerslev et al., 1992] T. Bollerslev, R. Chou and K. Kroner, “Arch modeling 

in finance: A revies of the theory and empirical 

evidence”. Journal of Econometrics, vol. 52, pp 5–59, 

1992. 

[Bollerslev, 1986] T. Bollerslev, “Generalized autoregressive conditional 

heteroscedasticity,” Journal of Econometrics, vol. 31, 

pp. 307–327, 1986. 

[Bowerman e O' Connel, 1979] B. L. Bowerman, R. T. O' Connel, Time Series and 

Forecasting: An Applied Approach. Massachusetts: 

California Duxbury Press, 1979. 

[Box e Jenkins, 1976] G. E. P. Box, & G.M. Jenkins, Times Series Analysis: 

Forecasting and Control. Holden-Day, San Francisco, 

CA, 1976. 

[Branke, 1995] J. Branke, “Evolutionary Algorithms for Neural 

Network Design and Training,” Technical Report,  no. 

322, Institute AIFB, University of Karlsruhe, January 

1995.  

[Breiman, 1996] L. Breiman, “Bagging Predictors,” Machine Learning, 

vol. 24, no. 2, pp. 123-140, 1996a 

[Brock et al., 1988] W.A. Brock, W.D. Dechert, J.A. Scheinkman and B. 

LeBaron, "A Test for Independence Based on the 

Correlation Dimension," University of Wisconsin 

Preprint, 1988. 

[Chatfield, 1996] C. Chatfield, The Analysis of Time Series - An 

Introduction, 5a. Edition London, Chapmam & Hall, 

1996. 

[Chatfield, 2001] C. Chatfield. Time Series Forecasting. Chapman & 



  
 

 

Hall/CRC, London, 2001. 

[Clements e Hendry, 1993] M. P. Clements and D. F. Hendry. “On the limitations 

of comparing mean square forecast errors,” Journal of 

Forecasting, vol. 12, no. 8, pp. 617-637, Dec. 1993. 

[Clements et al., 2004] M. P. Clements, P. H. Franses, and N. R. Swanson; 

“Forecasting economic and financial time-seires with 

non-linear models,” International Journal of 

Forecasting, vol 20, pp. 169-183, 2004. 

[Cottrel et al., 1995] M. Cottrel, B. Girard, Y. Girard, M. Mangeas, and C. 

Muller, “Neural Modeling for Time Series: A 

Statistical Stepwise Method for Weight Elimination,” 

IEEE Transactions on Neural Networks, vol. 6, no.6, 

pp. 1355-1364, 1995. 

[Cybenko, 1988] G. Cybenko. “Continuous valued neural networks with 

two hidden layers are sufficient,” Technical report, 

Department of Computer Science, Tufts University, 

1988. 

[Cybenko, 1989] G. Cybenko. “Approximation by superposition of 

sigmoid function,” Mathematics of Control, Signals 

and Systems, vol. 2, pp. 303-314, 1989. 

[DasGupta e Schnitger, 1992] B. DasGupta and G. Schnitger, “Efficient 

approximation with neural networks: A comparison of 

gate functions,” Dep. Comput. Sci., Pennsylvania 

State Univ., University Park, Tech. Rep., 1992. 

[De Gooijer e Kumar, 1992] J. G. De Gooijer and K. Kumar; “Some recent 

developments in non-linear time series modelling, 

testing and forecasting,” International Journal of 

Forecasting, vol. 8, pp. 135-156, 1992. 

[Dijk e Tera, 2000] D. Van Dijk and T. Tera¨ Svirtal. P. Franses, “Smooth 

transition autoregressive models,” Working Paper 

Series in Economic and Finance, pp. 380, 2000. 



  
 

 

[Duch, 1999] W. Duch, “Alternatives to gradient-based neural 

training and optimization,’ 4th Conference on Neural 

Networks and Their Applications, Zakopane, Poland,  

pp. 59-64, May 1999 

[Elman, 1990] J. L. Elman, “Finding Structure In Time,” Cognitive 

Science, vol. 14, 1990, pp. 179-211. 

[Engle et al., 1982] R. Engle, “Autoregressive conditional 

heteroscedasticity,” Econometrica, vol. 50, pp. 987–

1008, 1982. 

[Erkmen e Ozdogan, 1997] I. Erkmen and A. Ozdogan, “Short term load 

forecasting using genetically optimized neural network 

cascaded with a modified Kohonen clustering 

process,” Proc. IEEE Int. Symp. Intelligent Control, 

pp. 107–112, 1997. 

[Fahlman e Lebiere., 1990] S. E. Fahlman and C. Lebiere, “The cascade-

correlation learning architecture,” Advances in Neural 

Information Processing Systems 2, D. S. Touretzky, 

Ed. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, pp. 524–532, 

1990. 

[Fahlman, 1988] S. E. Fahlman, “Faster-learning variations on back-

propagation: An empirical study,” Proc. 1988 

Connectionist Models Summer School, D. S. 

Touretzky, G. E. Hinton, and T. J. Sejnowski, Eds. 

San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, pp. 38–51, 1988. 

[Farmer, 1982] J. D. Farmer, "Information Dimension and the 

Probabilistic Structure of Chaos," Z. Naturforschung, 

37A, 1304, 1982 

[Ferreira et al. 2004] T. Ferreira, G. Vasconcelos, and P. Adeodato, “A 

Hybrid Intelligent System Approach for Improving the 

Prediction of Real World Time Series,” Congress on 

Evolutionary Computation, Portland, Oregon, 2004 



  
 

 

[Ferreira, 2006] T. A. E. Ferreira, “Uma Nova Metodologia Híbrida 

Inteligente para a Previsão de Séries Temporais,”, 

Tese de Doutorado pela Universidade Federal de 

Pernambuco – UFPE, Fevereiro 2006. 

[Fogel, 1991] D. B. Fogel, “An information criterion for optimal 

neural network selection,” IEEE Trans. Neural 

Networks, vol. 2, pp. 490–497, Sept. 1991. 

[Frean, 1990] M. Frean, “The upstart algorithm: A method for 

constructing and training feedforward neural 

networks,” Neural Computation, vol. 2, no. 2, pp. 

198–209, 1990. 

[Freund e Schapire, 1996] Y. Freund and R. E. Schapire. “Experiments with a 

new boosting algorithm,” Machine Learning: 

Proceedings of the Thirteenth International 

Conference, pp. 148-156, 1996. 

[Glover, 1986] F. Glover, “Future paths for integer programming and 

links to artificial intelligence”, Computers and 

Operation Research, vol. 13, pp. 533-549, 1986. 

[Goldberg, 1989] D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, 

Optimization, and Machine Learning, Addison-

Wesley Pub Co, Massachusetts, 1989. 

[Gorodkin et al., 1993] J. Gorodkin, L.K. Hanses, A. Krogh, C. Svarer, and O. 

Wunther, "A quantitative study of pruning by optimal 

brain demage," Int. J. Neural. Sys., vol. 4, no. 2, pp. 

159-169, 1993. 

[Goutte, 2000] C. Goutte, “Extraction of the Relevant Delays for 

Temporal Modelling,” IMM Technical report IMM-

REP-1998-12. Appears in IEEE Transactions on 

Signal Processing vol. 48, no. 6, pp. 1787-1795, 2000.  

[Granger e Tera, 1993] C. Granger and T. Tera¨ Svirtal, “Modelling Nonlinear 

Economic Relationships,” Oxford University Press, 



  
 

 

Oxford, 1993. 

[Grassberger e Procaccia, 1983] P. Grassberger and I. Procaccia, "Measuring the 

Strangeness of Strange Attractors", Physica D9, 189, 

1983. 

[Groot e Wortz, 1991] C. De Groot and D. Wortz. “Analysis of multivariate 

time series with connectionist nets: a case study of two 

classical examples,” Neurocomputing, vol. 3, pp. 177-

192, 1991. 

[Haggan e Ozaki, 1981] V. Haggan and T. Ozaki, “Modelling non-linear 

random vibrations using an amplitude-dependent 

autoregressive time series model,” Biometrikz, vol. 68, 

pp. 189–196, 1981. 

[Hancock, 1992] P. J. B. Hancock, “Genetic algorithms and permutation 

problems: A comparison of recombination operators 

for neural net structure specification,” in Proc. Int. 

Workshop Combinations of Genetic Algorithms and 

Neural Networks (COGANN-92), D. Whitley and J. D. 

Schaffer, Eds. Los Alamitos, CA: IEEE Computer 

Soc., pp. 108–122, 1992. 

[Hann e Steurer, 1996] T. H. Hann and E. Steurer. “Much ado about nothing? 

exchange rate forecasting: Neural networks vs. linear 

models using monthly and weekly data,”  

Neurocomputing, vol 10, pp. 323-339, 1996. 

[Hansen, 1986] P. Hansen, “The steepest ascent mildest descent 

heuristic for combinatorial programming,” Conf. on 

Numerical Methods in Combinatorial Optimisation, 

Capri, Italy, 1986. 

[Harp et al., 1989] S. A. Harp, T. Samad, and A. Guha, “Toward the 

genetic synthesis of neural networks,” in Proc. 3rd Int. 

Conf. Genetic Algorithms and Their Applications, J. 

D. Schaffer, Ed. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann, 



  
 

 

pp. 360–369, 1989. 

[Harp et al., 1990] S. A. Harp, T. Samad, and A. Guha, “Designing 

applicationspecific neural networks using the genetic 

algorithm,” in Advances in Neural Information 

Processing Systems 2, D. S. Touretzky, Ed. San 

Mateo, CA: Morgan Kaufmann, pp. 447–454, 1990. 

[Haykin, 1994] S. Haykin, Neural networks: A Comprehensive 

Foundation, Macmillan College Publishing Company, 

New York, 1994. 

[Hecht-Nielsen, 1990] R. Hecht-Nielsen, Neurocomputing, Addison-Wesley, 

Reading, MA, 1990. 

[Henon, 1976] M. Henon. “A two-dimensional mapping with a 

stranger attractor Communications,” Mathematical 

Physics, vol. 50(1), pp. 69-77, 1976. 

[Henson et al., 1993] T. F. Henson, W. L. Huxhold and J. D. Bowman, 

“Enhanced neural network learning algorithm with 

simulated annealing,” 3rd Workshop on Neural 

Networks: Academic/Industrial/NASA/Defense, 

Alabama, United States, pp. 87-94, 1993 

[Hertz et al., 1991] J. Hertz, A. Krogh, and R. Palmer, Introduction to the 

Theory of Neural Computation. Reading, MA: 

Addison-Wesley, 1991. 

[Hirose et al., 1991] Y. Hirose, K. Yamashita, and S. Hijiya, “Back-

propagation algorithm which varies the number of 

hidden units,” Neural Networks, vol. 4, no. 1, pp. 61–

66, 1991. 

[Ho et al., 1992] K. L. Ho, Y.Y. Hsu, and C.C. Yang, “Short-term load 

forecasting using a multilayer neural network with an 

adaptative learning algoritm,” IEEE Transactions 

Power Systems, vol. 7, no. 1, pp. 141-149, 1992. 

[Holland, 1975] J. H. Holland, Adaptation in Natural and Artificial 



  
 

 

Systems. Ann Arbor, MI: Univ. Michigan Press, 1975. 

[Hornik et al. 1989] K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White. 

“Multilayer Feedforward Networks are Universal 

Approximators,” Neural Networks, vol. 2, pp. 359-

366, 1989. 

[Hush e Horne, 1993] D. R. Hush and B.G. Horne, “Progress in supervised 

neural networks,” IEEE Signal Processing Mag., vol. 

10, pp. 8–39, Jan. 1993. 

[Huxhold et al., 1992] W. L. Huxhold, T. F. Henson  and J. D. Bowman, 

“ANNIE: a simulated neural network for empirical 

studies and application prototyping,” Annual 

Simulation Symposium archive, Proceedings of the 

25th annual symposium on Simulation, Orlando, 

Florida, United States, pp. 2-8, 1992 

[Hwang et al., 1993] J.N. Hwang, S.S. You, S.R. Lay, and I.C. Jou, “What’s 

wrong with a cascaded correlation learning network: A 

projection pursuit learning perspective,” Dep. Elect. 

Eng., Univ. Washington, Seattle, Tech. Rep. FT-10, 

1993. 

[Ingber, 1989] L. Ingber, “Very fast simulated re-annealing,” Mathl. 

Comput. Modeling, vol. 12, no. 8, pp. 967-973, 1989. 

[Izenman, 1985] A .J. Izenman, "J.R. Wolf and the Zürich Sunspot 

Relative Numbers," The Mathematical Intelligencer, 

no.1, pp. 27-33, 1985. 

[Johansson et al. 1991] E. M. Johansson, F.U. Dowla, and D.M. Goodman, 

“Backpropagation learning for multilayer feed-

forward neural networks using the conjugate gradient 

method,” Int. J. Neural Syst., vol. 2, no. 4, pp. 291–

301, 1991. 

[Jordan, 1986] M I. Jordan, “Serial order: A parallel distributed 

processing approach,” Institute for Cognitive Science 



  
 

 

Report 8604. University of California, San Diego, 

1986. 

[Kalinli, 2003] A. Kalinli, “Training ELMAN Networks for Nonlinear 

System Identification using Simulated Annealing 

Algorithm,” IJCI Proceedings of Intl. XII. Turkish 

Symposium on Artificial Intelligence and Neural 

Networks, vol. 1, no. 1, pp. 109-113, 2003. 

[Kantz e Kantz, 2003] H. Kantz and T. Kantz. Nonlinear Time Series 

Analysis. Cambridge University Press, New York, 

NY, USA, second edition, 2003. 

[Kirkpatrick et al., 1982] S. Kirkpatrick, C.D. Gellat Jr., and M.P. Vecchi. 

“Optimization by Simulated Annealing”, Technical 

Report RC9355, IBM Research Report, 1982. 

[Kirkpatrick et al., 1983] S. Kirkpatrick, C.D. Gellat Jr., and M.P. Vecchi. 

“Optimization by Simulated Annealing”, Science, vol. 

220, no. 4598, 1983, pp. 671-680. 

[Kitano, 1990] H. Kitano, “Designing neural networks using genetic 

algorithms with graph generation system,” Complex 

Syst., vol. 4, no. 4, pp.461–476, 1990. 

[Kolmogorov, 1989] A. N. Kolmogorov. Dokl. Akad. USSR, 98, 527, 1989. 

[LeCun et al., 1990] Y. LeCun, J.S. Denker, and S.A. Solla, “Optimal brain 

damage,” in Advances in Neural Information 

Processing Systems 2, D. S. Touretzky, Ed. San 

Mateo, CA: Morgan Kaufmann, pp. 598–605, 1990. 

[Lee, 1996] S. W. Lee, “Off-line recognition of totally 

unconstrained handwritten numerals using multilayer 

cluster neural network,” IEEE Trans. Pattern Anal. 

Machine Intell., vol. 18, pp. 648–652, June 1996. 

[Leung et al. 2003] F. H. F. Leung, H. K. Lam, S. H. Ling, and P. K. S. 

Tam, “Tuning of the Structure and Parameters of a 

Neural Network using an Improved Genetic 



  
 

 

Algorithm,” IEEE Transactions On Neural Networks, 

vol. 14, no. 1, pp. 79-87, 2003. 

[Lovell e Tsoi, 1992] D. R. Lovell and A. C. Tsoi, “The Performance of the 

Neocognitron with Various S-Cell and C-Cell Transfer 

Functions,” Intell. Machines Lab., Dep. Elect. Eng., 

Univ. Queensland, Tech. Rep., Apr. 1992. 

[Lozano et al., 2006] A. C. Lozano, S. R. Kulkarni and R. E. Schapire.  

”Convergence and consistency of regularized boosting 

algorithms with stationary beta-mixing observations,”  

Advances in Neural Information Processing Systems. 

vol. 18, 2006. 

[Mani, 1990] G. Mani, “Learning by gradient descent in function 

space,” in Proc. IEEE Int. Conf. System, Man, and 

Cybernetics, Los Angeles, CA, pp. 242–247, 1990. 

[Mastorocostas et al., 2006] P. A. Mastorocostas, D. N. Varsamis, C. A. 

Mastorocostas, “A Simulated Annealing-Based 

Learning Algorithm for Block-Diagonal Recurrent 

Neural Network,” in: Proceedings of the 24th IASTED 

International Multi-Conference, Innsbruck Austria, 

February 13-16, 2006 

[Merelo et al. 1993] J. J. Merelo, M. Patón, A. Cañas, A. Prieto, and F. 

Morán, “Optimization of a competitive learning neural 

network by genetic algorithms,” in Proc. Int. 

Workshop Artificial Neural Networks (IWANN’93), 

Lecture Notes in Computer Science, vol. 686. Berlin, 

Germany: Springer-Verlag, pp. 185–192, 1993. 

[Merrill e Port, 1991] J. W. L. Merrill and R. F. Port, “Fractally configured 

neural networks,” Neural Networks, vol. 4, no. 1, pp. 

53–60, 1991. 

[Metropolis et al., 1953] N. Metropolis, A. W. Rosenbluth, M .N. Rosenbluth, 

A.H. Teller and E. Teller, “Equation of state 



  
 

 

calculations by fast computing machines”, J. of Chem. 

Phys., Vol. 21, No. 6, pp. 1087-1092, 1953. 

[Michalak e Kwasnicka, 2006] K. Michalak, H. Kwasnicka, “Correlation-based 

Feature Selection Strategy in Neural Classification,” 

Proceedings of the Sixth International Conference on 

Intelligent Systems Design and Applications 

(ISDA'06), vol. 1, pp. 741-746, 2006 

[Miller et al., 1989] G. F. Miller, P.M. Todd, and S. U. Hegde, “Designing 

neural networks using genetic algorithms,” in Proc. 

3rd Int. Conf. Genetic Algorithms and Their 

Applications, J. D. Schaffer, Ed. San Mateo, CA: 

Morgan Kaufmann, pp. 379–384, 1989. 

[Mjolsness et al., 1989] E. Mjolsness, D. H. Sharp, and B. K. Alpert, “Scaling, 

machine learning, and genetic neural nets,” Advances 

in Applied Math., vol. 10, pp. 137–163, 1989. 

[Møller, 1993] M. F. Møller, “A scaled conjugate gradient algorithm 

for fast supervised learning,” Neural Networks, vol. 6, 

no. 4, pp. 525–533, 1993. 

[Montana e Davis, 1989] D. Montana and L. Davis, “Training feedforward 

neural networks using genetic algorithms,” in Proc. 

11th Int. Joint Conf. Artificial Intelligence, San Mateo, 

CA: Morgan Kaufmann, pp. 762–767, 1989. 

[Moody, 1992] J. E. Moody. “The effective number of parameters: Na 

analysis of generalization and regularization in 

nonlienear learning systems,” In Advances in Neural 

Information Processing Systems, Morgan Kaufmann, 

San Mateo, CA, 1992. 

[Mor, 1978] J. J. Mor, “The Levenberg-Marquardt Algorithm: 

Implementation and Theory,” in: Numerical Analysis, 

G. A. Watson, ed., Lecture Notes in Mathematics, vol. 

630, Springer-Verlag, Berlin, pp. 105-116, 1978. 



  
 

 

[Moretin et al., 1987] P. A. Moretin, C. M. Toloi, Séries Temporais. 2a ed. 

São Paulo. Atual, 1987. 

[Mozer et al., 1989] M. C. Mozer and P. Smolensky, “Skeletonization: A 

technique for trimming the fat from a network via 

relevance assessment,” Connection Sci., vol. 1, no. 1, 

pp. 3–26, 1989. 

[Murray, 1994] D. B. Murray, “Tuning Neural Networks with Genetic 

Algorithms”, AI Expert, vol. 9, pp. 27-31, 1994. 

[Neto et al., 2005] P. S. G. de Mattos Neto, G. G. Petry , J. P. de M. 

Ataide, T. A. E. Ferreira, “Combinação de Redes 

Neurais Artificiais com Algoritmo Genético 

Modificado para a Previsão de Séries Temporais,”, 

XXV Congresso da Sociedade Brasileira de 

Computação (SBC), São Leopoldo/RS, 2005 

[Omatu e Deris, 1999] S. Omatu and S. Deris, “Stabilization of inverted 

pendulum by the genetic algorithm,” in Proc. 1996 

IEEE Conf. Emerging Technologies and Factory 

Automation, ETFA’96. Part 1 (of 2), 1442, 

Proceedings Of The Ieee, vol. 87, no. 9, pp. 282–287, 

September 1999 

[Omatu e Yoshioka, 1997] S. Omatu and M. Yoshioka, “Self-tuning neuro-PID 

control and applications,” in Proc. 1997 IEEE Int. 

Conf. Systems, Man, and Cybernetics, Part 3 (of 5), 

pp. 1985–1989, 1997. 

[Pham e Karaboga, 2000] D. T. Pham and D. Karaboga, “Introduction,” D.T. 

Pham and D. Karaboga (eds.), Intelligent Optimisation 

Techniques, pp. 1-50, Springer-Verlag, 2000. 

[Pi e Peterson, 1994] H. Pi and C. Peterson, “Finding the Embedding 

Dimension and Variable Dependences in Time 

Series,” Neural Computation 6, pp. 509-520, 1994 

[Pi e Peterson, 1994] H. Pi, and C. Peterson, “Finding the Embedding 



  
 

 

Dimension and Variable Dependences in Time 

Series”, Neural Computation, vol. 6, pp. 509-520, 

1994. 

[Piche, 1994] S. Piche, “Steepest Descent Algorithms for Neural 

Network Controllers and Filters,” IEEE Transactions 

on Neural Networks, vol. 5, no 2, pp. 198-221, 1994. 

[Pndyck e Rubinfeld, 1998] R. S. Pndyck, D. L. Rubinfeld, Econometric Models 

and Economic Forecasts, 4a. Edition, New York: 

Irwin/McGraw-Hill, 1998. 

[Poggio e Girosi, 1990] T. Poggio, F. Girosi, “Regularization algorithms for 

learning that are equivalent to multilayer networks”, In 

Science, vol. 247, pp. 978-982, 1990. 

[Polak, 1971] E. Polak, “Computational Methods in Optimization, “ 

Academic Press, 1971. 

[Porto et al., 1995] V. W. Porto, D.B. Fogel, and L .J. Fogel, “Alternative 

Neural Networks Training Methods”, IEEE Expert, 

vol. 10, no. 3, pp. 16-22, 1995. 

[Prechelt, 1994] L. Prechelt. “Proben 1- a set of neural network 

benchmark problems and benchmarking rules”, 

Technical Report 21/94, Kakultat fur Informatik, 

universitat Karlsruhe, Germany, 1994. 

[Quinlan, 1996] J. R. Quinlan. “Bagging, boosting, and C4.5,” 

Proceedings, Fourteenth National Conference on 

Artificial Intelligence, 1996. 

[Reidmiller e Braun, 1993] M. Reidmiller, and H. Braun, “A direct adaptative 

method for faster backpropagation learning: the 

RPROP algorithm,” Proceedings of the IEEE Int. 

Conf. On Neural Networks, San Francisco, pp. 586-

591, 1993. 

[Rosen e Goodwin, 1994] B. E. Rosen, J M. Goodwin, “Training hard to learn 

networks using advanced simulated annealing 



  
 

 

methods,” ACM symposium on Applied computing 

SAC '94, ACM Press, April 1994. 

[Roy et al., 1993] A. Roy, L. S. Kim, and S. Mukhopadhyay, “A 

polynomial time algorithm for the construction and 

training of a class of multilayer perceptrons,” Neural 

Networks, vol. 6, no. 4, pp. 535–545, 1993. 

[Rumelhart e McClelland, 1986] D. Rumelhart, and J. McClelland. (1986). “Parallel 

distributed processing: exploitations in the micro-

structure of cognition,” vol. 1 and 2, Cambridge: MIT 

Press. 

[Rumelhart et al. 1986] D. E. Rumelhart, G. E. Hinton, and R. J. Williams, 

“Learning internal representations by error 

propagation,” in Parallel Distributed Processing: 

Explorations in the Microstructures of Cognition, vol. 

1, D. E. Rumelhart and J. L. McClelland, Eds. 

Cambridge, MA: MIT Press, pp. 318–362, 1986. 

[Sarkar e Modak, 2003] D. Sarkar, and J. M. Modak, “ANNSA: a Hybrid 

Artificial Neural Network/Simulated Annealing 

Algorithm for Optimal Control Problems,” Chemical 

Engineering Science, vol. 58, pp. 3131-3342, 2003. 

[Sawhneya e Jeyasurya, 2006] H. Sawhneya and B. Jeyasurya, “A feed-forward 

artificial neural network with enhanced feature 

selection for power system transient stability 

assessment,” Electric Power Systems Research, vol. 

76, no. 12, pp. 1047-1054, Aug. 2006. 

[Schaffer et al., 1990] J. D. Schaffer, R. A. Caruana, and L. J. Eshelman, 

“Using genetic search to exploit the emergent behavior 

of neural networks,” Phys. D, vol. 42, pp. 244–248, 

1990. 

[Siddiqi e Lucas, 1998] A. A. Siddiqi and S.M. Lucas, “A comparison of 

matrix rewriting versus direct encoding for evolving 



  
 

 

neural networks,” in Proc. 1998 IEEE Int. Conf. 

Evolutionary Computation, pp. 392–397, 1998. 

[Sietsma e Dow, 1991] J. Sietsma and R .J. F. Dow, “Creating artificial neural 

networks that generalize,” Neural Networks, vol. 4, 

no. 1, pp. 67–79, 1991. 

[Smith e Cribbs, 1994] R. E. Smith and I. H. B. Cribbs III, “Is a learning 

classifier system a type of neural network,” 

Evolutionary Computation, vol. 2, no. 1, pp. 19–36, 

Spring 1994. 

[Smith e Cribbs, 1997] R. E. Smith and I. H. B. Cribbs, “Combined biological 

paradigms: A neural, genetics-based autonomous 

systems strategy,” Robot. Autonomous Syst., vol. 22, 

no. 1, pp. 65–74, 1997. 

[Stathakis et al., 2006] Stathakis, Demetris, Topouzelis, Kostas, Karathanassi 

e Vassilia, “Large-scale feature selection using 

evolved neural networks,”  

Image and Signal Processing for Remote Sensing XII, 

vol. 6365, pp. 636513, Out. 2006. 

[Stepniewski e Keane, 1997] S. W. Stepniewski and A. J. Keane, “Pruning Back-

propagation Neural Networks Using Modern 

Stochastic Optimization Techniques,” Neural 

Computing & Applications, vol. 5, pp. 76-98, 1997. 

[Strecker et al., 2003] J. Strecker, D. Byrnes, and J. Breitenbucher, “The 

Simulated Annealing Group Assignment (SAGA) 

Application,” Proceedings of the Midstates 

Conference for Undergraduate Research in Computer 

Science and Mathematics, October, 2003. 

[Takens, 1980] F. Takens, “Detecting Strange Attractors in 

Turbulence”, Proc. Dynamical Systems and 

Turbulence – Lecture Notes in Mathematics, Springer-

Verlag,  vol. 898, pp. 366-381, 1980. 



  
 

 

[Terui e Dijk, 2002] N. Terui, and H. K. Van Dijk, “Combined forecasts 

form Linear and Nonlinear Time Series Models”, 

International Journal of Forecasting, vol. 18, pp. 421-

438, 2002. 

[Tong e Lim, 1980] H. Tong and K. Lim, “Threshold autoregression, limit 

cycles and cyclical data,” Journal of the Royal 

Statistical Society, Series B, Methodological, vol. 42, 

pp. 245–292, 1980. 

[Tong, 1990] H. Tong,”Non-linear Time Series Analysis,” Oxford 

University Press, Oxford, 1990. 

[Treadgold e Gedeon, 1998] N. Treadgold and T. Gedeon, “Simulated Annealing 

and Weight Decay in Adaptive Learning: The 

SARPROP Algorithm,” IEEE Transactions on Neural 

Networks, vol. 9, no. 4, pp. 662-668, 1998. 

[Utans e Moody, 1991] J. Utans and J. Moody, “Selecting neural network 

architectures via the prediction risk: Application to 

corporate bond rating prediction,” in Proc. 1st Int. 

Conf. AI Applications on Wall Street. Los Alamitos, 

CA: IEEE Computer Soc., pp. 35–41, 1991. 

[Vila et al., 1999] J. P. Vila, V. Wagner, P. Neveu, M. Voltz, P. 

Lagacherie, “Neural network selection: new Bayesian 

perspectives in predictive modelling, Application to a 

soil hydrology problem”, Ecol. Model, vol. 120, pp. 

119-130, 1999. 

[Wang e Xu, 1996] D. D. Wang and J. Xu, “Fault detection based on 

evolving LVQ neural networks,” in Proc. 1996 IEEE 

Int. Conf. Systems, Man and Cybernetics, vol. 1, pp. 

255–260, 1996. 

[Wang, 2006] K. Wang, “Neural Network Approach to Vibration 

Feature Selection and Multiple Fault Detection for 

Mechanical Systems,” First International Conference 



  
 

 

on Innovative Computing, Information and Control, 

ICICIC '06, vol. 3, pp. 431-434, Aug. 2006. 

[Weigend et al., 1990] A. S. Weigend, B. A. Huberman and D. E. Rumelhart, 

"Predicting The Future: A connectionist Approach," 

International Journal of Neural Systems, vol. 1, pp. 

193-209, 1990. 

[Widrow e Hoff, 1960] B. Widrow and M. E. Hoff, “Adaptive switching 

circuits. Institute of Radio Engineers”, 

WesternElectronic Show and Convention, 1960. 

[Wolpert, 1992] D. Wolpert. “Stacked generalization,” Neural 

Networks, vol. 5, pp. 241-259, 1992. 

[Yamazaki et al., 2003] A. Yamazaki and T. B. Ludermir, "Neural Network 

Training with Global Optimization Techniques," 

International Journal of Neural Systems, vol. 13, no. 

2, pp. 77-86, 2003. 

[Yamazaki, 2004] A. Yamazaki, “Uma Metodologia para Otimização de 

Arquiteturas e Pesos de Redes Neurais,” Tese de 

Doutorado, Universidade Federal de Pernambuco, 

Recife, Março de 2004. 

[Yao e Liu, 1997] X. Yao, and Y. Liu, “A new evolutionary system for 

evolving artificial neural networks,” IEEE Trans. 

Neural Networks, vol. 8, pp. 694–713, May 1997. 

[Yao e Liu, 1998] X. Yao, and Y. Liu, “Making use of population 

information in evolutionary artificial neural 

networks,” IEEE Trans. Syst., Man, Cyber. B, vol. 28, 

pp. 417–425, Mar. 1998. 

[Yao, 1995] X. Yao, “Evolutionary artificial neural networks”, 

Encyclopedia of Computer Science and Technology 

(A. Kent and J. G. Williams, eds.), vol. 33, pp. 137-

170, New York, NY 10016: Marcel Dekker Inc., 1995 

[Yao, 1999] X. Yao, “Evolving Artificial Neural Networks”, 



  
 

 

Proceedings of the IEEE, vol. 87, no.9, pp. 1423-1447, 

September, 1999. 

[Yule, 1927] G. Yule, On Method of Investigating Periodicities in 

Disturbed Series with special reference to Wolf 

sunspot numbers, Philos, Trans. T. Soci., 1927. 

 



  
 

 

 


