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Smile, though your heart is aching
Smile, even though it’s breaking
When there are clouds in the sky

you’ll get by
If you smile through your fear and sorrow

Smile and maybe tomorrow
You’ll see the sun come shining through

for you...

—CHARLES CHAPLIN (Smile, 1954)



Resumo

As pesquisas relacionadas à previsão de séries temporais têm sido uma área de bastante
interesse nas últimas décadas. Várias técnicas têm sido pesquisadas para a previsão de séries
temporais. Este trabalho propõe métodos híbridos, com a finalidade de tentar representar o
complexo fenômeno de previsão de séries temporais do mundo real. A gênese do estudo é
baseada no conceito sobre o qual, diferentes partes da série temporal podem ser resultantes
de diferentes processos físicos que ocorrem na natureza e necessitam, portanto, de diferentes
modelagens. A dissertação divide-se em duas etapas. Na primeira, são propostos mais dois
sistemas híbridos (BH + MLP e BMT + MLP) para a seleção das variáveis de entradas para os
modelos de previsão. Na segunda, são propostas dois métodos híbridos (SOM + MLP e MLP
+ Fuzzy) para o processo de previsão de séries temporais. Para realizar o estudo comparativo
entre as técnicas, dez séries temporais do mundo real foram utilizadas.

No que diz respeito à seleção de variáveis os resultados mostraram que a utilização do
sistema híbrido Busca pela Memória Temporal e Redes Neurais (BMT + MLP) foi capaz
de encontrar um subconjunto de variáveis representativo para o problema. Dos resultados
obtidos pode-se concluir que a seleção de variáveis ocorreu de forma bastante satisfatória com a
utilização da Busca Harmônica e Redes Neurais, mas ocorreu com maior rapidez e eficiência
quando da utilização do sistema proposto BMT + MLP. Apesar dos erros médios quadráticos
obtidos pela rede neural serem, em geral, estatisticamente similares para as duas técnicas, a
principal vantagem da BMT + MLP é a capacidade de encontrar o subconjunto de variáveis
considerado ótimo de forma bastante rápida. Ao realizar a comparação dos resultados obtidos
dos modelos propostos com dois modelos da literatura, os modelos propostos apresentaram um
melhor desempenho.

Quanto aos modelos de previsão propostos, os resultados obtidos apresentaram menor erro
ou no máximo iguais em comparação com a rede MLP e com os modelos Estatísticos, para todas
as séries simuladas. Por outro lado, os dois modelos propostos (SOM + MLP e MLP + Fuzzy)
apresentaram em média resultados que foram considerados estatisticamente similares.

Palavras-chave: Busca pela Memória Temporal, Previsão de Séries Temporais, Redes Neurais
Artificiais, Seleção de Variáveis, Sistemas Inteligentes Híbridos
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Abstract

Research on time series forecasting has been an area of considerable interest in recent decades.
Several techniques have been researched for time series forecasting. This dissertation proposes
hybrid methodologies in order to try to represent the complex phenomenon of real world time
series forecasting. The genesis of the study is based on the concept that different parts of the
series may result from different physical processes that occur in nature and thus need different
modeling. The dissertation is divided in two stages. First, it is proposed two hybrid systems
(BH + MLP and MLP + BMT) for the variables selection for the prediction models. Second,
two methods are proposed (SOM + MLP and MLP + Fuzzy) for the process of time series
forecasting. To perform a comparative study between the techniques, ten series from the real
world were used.

Regarding the variables selection, the results showed that the use of the hybrid system
Temporal Memory Search and Neural Networks (BMT + MLP) was able to find a representative
subset of variables to the problem. From results obtained it is possible to conclude that the selec-
tion of variables are quite satisfactory with the use of Harmonic Search and Neural Networks,
but occurred with greater speed and efficiency when using the proposed system BMT + MLP.
Despite the mean squared errors obtained by the neural network are generally statistically similar
for both techniques, the main advantage of BMT + MLP is the ability to find the optimal subset
of variables rather quickly. When the results of the proposed models are compared with two
models of the literature, the proposed models showed better performance.

As for the prediction models proposed the results using the metric MAPE showed lower
error or at least equal in comparison to the MLP and the statistical models for all simulated
series. Moreover, the two proposed models (SOM + MLP and MLP + Fuzzy) presented, in
average, results that were considered statistically similar.

Keywords: Temporal Memory Search, Forecasting Time Series, Artificial Neural Networks,
Variables Selection, Intelligent Hybrid Systems

vii



Sumário

1 Introdução 1
1.1 Motivação 1
1.2 Objetivos 4
1.3 Organização da dissertação 4

2 Previsão de dados em séries temporais 6
2.1 Séries temporais 6

2.1.1 Notação 7
2.1.2 Componentes 8

2.1.2.1 Tendência 8
2.1.2.2 Sazonalidade 9
2.1.2.3 Resíduo 9

2.2 Previsão em séries temporais 10
2.3 Seleção de variáveis 11

2.3.1 Busca Harmônica (BH) 18
2.4 Modelos de previsão 22

2.4.1 Modelos estatísticos 26
2.4.1.1 Função de autocorrelação e autocorrelação parcial 27
2.4.1.2 Sazonalidade 28
2.4.1.3 Transformações 28
2.4.1.4 Parcimônia dos parâmetros 28

2.5 Considerações finais 29

3 Modelos propostos 31
3.1 Modelos de seleção de variáveis 31

3.1.1 Modelo BH + MLP 33
3.1.2 Modelo BMT + MLP 33

3.2 Modelos de previsão 35
3.2.1 Modelo SOM + MLP 38

viii



SUMÁRIO ix

3.2.2 Modelo MLP + Fuzzy 39
3.3 Considerações finais 40

4 Experimentos 42
4.1 Caracterização das séries temporais utilizadas 42

4.1.1 Série de poluição do monóxido de carbono (CO) 43
4.1.2 Série de manchas solares (sunspot) 43
4.1.3 Série de vazão diária do reservatório de Foz do Areia 44
4.1.4 Série de vazão anual do reservatório de Sobradinho 45
4.1.5 Série de consumo (vendas físicas) 46
4.1.6 Série do consumo de energia elétrica (energia) 46
4.1.7 Série de atmosfera (umidade) 46
4.1.8 Série do Índice de Custo de Vida (ICV) 46
4.1.9 Série de precipitação atmosférica (chuva) 47
4.1.10 Série dos preços diários das ações da Petrobrás 47

4.2 Características estatísticas das séries 48
4.3 Resultados da seleção de variáveis 50

4.3.1 Configurações (BH + MLP e BMT + MLP) 50
4.3.2 Comparações dos modelos 51

4.4 Resultados da previsão 55
4.4.1 Configurações (SOM + MLP e MLP + Fuzzy) 55
4.4.2 Aplicação dos modelos ARIMA 55
4.4.3 Comparações dos modelos 56

4.5 Considerações finais 60

5 Conclusão 66
5.1 Contribuições 66
5.2 Limitações 68
5.3 Trabalhos futuros 69
5.4 Considerações finais 69

A Resultados da seleção de variáveis 70



Lista de Figuras

2.1 Processo de previsão em séries temporais: entrada, modelo e saída 10
2.2 Métodos de seleção de variáveis 16
2.3 Método de seleção de variáveis: Wrapper 17
2.4 Estrutura da Memória Harmônica (MH) 18
2.5 Exemplo de uma Memória Harmônica (MH) inicializada, onde F = f (x1,x2,x3,x4) 20
2.6 Exemplo da seleção aleatória das notas de cada instrumento da MH 20
2.7 Nova harmonia improvisada através da MH 21
2.8 Exemplo da identificação de uma harmonia pior do que a nova improvisada 21
2.9 Exemplo da substituição da nova harmonia pela pior identificada 21
2.10 Exemplo da atualização da memória harmônica (ver os ranks) 22
2.11 Método iterativo para a identificação do modelo de uma série temporal 29

3.1 Estrutura do modelo BH + MLP 34
3.2 Estrutura do modelo BMT + MLP 35
3.3 Hidrograma (vazão x semanas) 36
3.4 Eventos do hidrograma: A - subida para valores baixos, B - descida para valores

baixos, C - subida para valores altos e D - descida para valores altos 37
3.5 Estrutura do modelo SOM + MLP 38
3.6 Estrutura do modelo MLP + Fuzzy 39
3.7 Função objetivo Fuzzy 40

4.1 Gráfico da série temporal de poluição 43
4.2 Gráfico da série temporal de manchas solares 44
4.3 Gráfico da série temporal de Foz do Areia (quantidade de vazão x tempo) 45
4.4 Gráfico da série temporal de Sobradinho 45
4.5 Gráfico da série temporal de consumo 46
4.6 Gráfico da série temporal de energia 47
4.7 Gráfico da série temporal de umidade 47
4.8 Gráfico da série temporal de ICV 48

x



LISTA DE FIGURAS xi

4.9 Gráfico da série temporal de precipitação atmosférica (Lavras) 48
4.10 Gráfico da série temporal da Petrobrás 49
4.11 Gráfico dos resultados da previsão para a série de poluição (CO) 60
4.12 Gráfico dos resultados da previsão para a série de manchas solares 61
4.13 Gráfico dos resultados da previsão para a série de energia 61
4.14 Gráfico dos resultados da previsão para a série de ICV 62
4.15 Gráfico dos resultados da previsão para a série da Petrobrás 62
4.16 Gráfico dos resultados da previsão para a série de vazão diária (FA) 63
4.17 Gráfico dos resultados da previsão para a série de vazão anual (S) 63
4.18 Gráfico dos resultados da previsão para a série de consumo 64
4.19 Gráfico dos resultados da previsão para a série de atmosfera (umidade) 64
4.20 Gráfico dos resultados da previsão para a série de Lavras (precipitação) 65



Lista de Tabelas

4.1 Características estatísticas das séries temporais 49
4.2 Configurações do modelo BH + MLP para as séries temporais 50
4.3 Configurações das probabilidades de escolha da BMT + MLP para as séries

temporais 51
4.4 Resultados das seleções de variáveis para as séries temporais 53
4.5 Comparações dos modelos de seleção de variáveis para as séries temporais 54
4.6 Teste t de Student para os modelos de seleção de variáveis 55
4.7 Configurações da MLPs para as séries temporais 56
4.8 Melhores resultados dos modelos estatísticos para as séries temporais utilizando

o SPSS 57
4.9 Melhores resultados dos modelos estatísticos para as séries temporais encontra-

dos em [Morettin & Toloi, 2004] 57
4.10 Comparações dos modelos de previsão para as séries temporais 58
4.11 Teste t de Student para os modelos de previsão das séries temporais 59

A.1 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de poluição 70
A.2 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de manchas solares 71
A.3 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de vazão diária (FA) 71
A.4 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de vazão anual (S) 71
A.5 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de consumo 71
A.6 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de energia 72
A.7 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de umidade 72
A.8 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de ICV 72
A.9 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de Lavras 72
A.10 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série da Petrobrás 73

xii



CAPÍTULO 1

Introdução

Neste primeiro capítulo é introduzido o problema de previsão de séries temporais e da seleção
de variáveis para os modelos de previsão, assim como, são apresentados a motivação para o
trabalho de pesquisa e os objetivos que se deseja alcançar. Para finalizar o capítulo, a organização
da dissertação é exposta através de uma breve descrição de cada capítulo.

1.1 Motivação

O estudo de séries temporais para predição é uma área de pesquisa de grande interesse nas
mais diversas áreas de conhecimento. Interessantes aplicações de séries temporais podem ser
encontradas, por exemplo, em climatologia [Wu et al., 2006, Hayati & Mohebi, 2007, Hung
et al., 2009], ecologia [Ying et al., 2007, Coman et al., 2008], produção de energia [Wang et al.,
2008, Tsekouras et al., 2008], economia [Saito, 2007, Chen et al., 2009, Ni & Yin, 2009], entre
outras.

A maioria das pesquisas realizadas está concentrada no objetivo de se encontrar um modelo
que seja capaz de realizar previsões de valores futuros acurados tendo por base valores passados
(valores defasados). Diversos modelos, lineares e não-lineares, já foram desenvolvidos e
aplicados a este problema, mas ainda há espaço para o desenvolvimento de novas abordagens.

O uso de modelos lineares na previsão de séries temporais, como os modelos clássicos de
Box-Jenkins, há muito tempo têm sido utilizados com este propósito [Box & Jenkins, 1976].
A utilização destes modelos lineares está relacionada à simplicidade dos mesmos, pois os
parâmetros destes podem ser determinados por métodos estatísticos tradicionais. Entretanto, na
maioria das aplicações do mundo real existe um mapeamento não-linear entre as variáveis de
entrada e as variáveis de saída, daí a necessidade da utilização de modelos não-lineares como as
Redes Neurais Artificiais.

Atualmente, as Redes Neurais Artificiais (RNAs) apresentam-se como uma abordagem
alternativa aos métodos estatísticos tradicionais na solução de problemas de previsão de séries
temporais, com capacidade de se adaptar, aprender, generalizar ou agrupar dados, apresentando
desempenho satisfatório em diversas áreas de pesquisa, tais como: classificação, reconhecimento,

1



1.1 MOTIVAÇÃO 2

aproximação de funções, entre outras [Haykin, 1999, Braga et al., 2007]. Essa técnica utiliza
princípios neuro cognitivos tomando como base, características do cérebro desejáveis em
sistemas artificiais, como: robustez e tolerância a falhas, flexibilidade (capacidade de se adaptar
a novos ambientes), habilidade para lidar com informação difusa, probabilística, ruidosa e
inconsistente, alto grau de paralelismo, tamanho compacto, entre outras [Haykin, 1999,Anderson
& Davis, 1995].

Com a consolidação das redes neurais artificiais como um método de previsão de séries
temporais diversos sistemas híbridos baseados em técnicas de inteligência computacional, muitos
deles tendo esta como base, foram propostos para resolver o problema de previsão de séries
temporais [Velásquez, 2006, de Freitas, 2007, Arnaud, 2008, Siqueira, 2009].

Os Sistemas Inteligentes Híbridos (SIH) são modelos que resultam da combinação de duas ou
mais técnicas computacionais diferentes, visando combinar vantagens para suprir deficiências de
cada técnica, no intuito de resolver um determinado problema. Ou seja, cada técnica inteligente
tem vantagens e fraquezas particulares e elas não podem ser aplicadas universalmente para
qualquer problema [Goonatilake & Khebbal, 1995].

Assim, este trabalho propõe modelos híbridos para a elaboração de modelos de previsão
para séries temporais baseada em redes neurais artificiais, lógica fuzzy e busca, com a finalidade
de encontrar melhores resultados do que os modelos que utilizam apenas uma técnica.

Na área de recursos hídricos, a previsão da série temporal de vazão de uma bacia hidrográfica
é de fundamental importância para o planejamento e operação do setor de energia elétrica. Muitos
estudos demonstraram que as redes neurais têm se apresentado como uma eficiente ferramenta na
modelagem do processo de previsão de vazões [Hsu et al., 1995,Smith & Eli, 1995,Minns & Hall,
1996, Shamseldin, 1997, Dawson & Wilby, 1998, Campólo et al., 1999, Valença, 1999, Tokar
& Markus, 2000, Birikundavyi et al., 2002, Jain & Indurthy, 2003, Valença, 2005]. Porém,
as aplicações encontradas na literatura representam o processo através do uso de uma única
rede neural [Dawson & Wilby, 1998, Jain & Indurthy, 2003, Sajikumar & Thandaveswara,
1999]. [Corzo & Solomatine, 2007] propuseram a modularização do hidrograma, que consiste
em decompor o gráfico da série temporal em partes que representam o processo físico que
acontece na natureza. Este trabalho, utiliza a idéia da modularização para a previsão de séries
temporais em geral.

Outra etapa de suma importância no processo de previsão é o de se definir quais variáveis
passadas serão necessárias no processo, de forma que se obtenha um modelo parcimonioso,
isto é, um modelo que forneça previsões consideradas satisfatórias com o menor número de
parâmetros. A busca por um modelo parcimonioso e com boa capacidade de generalização
passa inevitavelmente pela seleção dos valores passados a serem considerados como variáveis
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de entrada para o modelo de previsão.
A seleção de atributos de entrada tem sido uma área de investigação em problemas de

classificação, clusterização e previsão. A idéia principal da seleção de atributos é a de escolher
um subconjunto de atributos disponíveis, eliminando características, não apenas com pouca ou
nenhuma informação preditiva, mas também características redundantes que sejam fortemente
correlacionadas. A seleção adequada destes fatores a serem utilizados para classificação,
clusterização ou previsão tem um impacto sobre a precisão dos resultados obtidos e sobre o
tempo necessário para o desenvolvimento do modelo.

Logo, o desafio é selecionar um subconjunto de atributos com o mínimo ou nenhuma perda
de precisão do modelo. É claro que uma das técnicas que se pode utilizar é a busca exaustiva na
qual todas as combinações de subconjuntos são avaliadas. Este método garante uma solução
ótima, mas encontrar o subconjunto ótimo de atributos é custoso quando o número de atributos é
grande (problema NP-completo). Desta forma, para um grande número de atributos, a avaliação
de todas as combinações possíveis é computacionalmente inviável.

Mais recentemente, algoritmos inspirados na natureza foram utilizados para selecionar os
atributos de entrada [Debuse & Rayward-Smith, 1997, Campoccia et al., 1999, Jia & Sang,
2003, Liu et al., 2004, Al-Ani, 2005, Xiong & Wang, 2008]. Métodos conhecidos como meta-
heurística são geralmente considerados como métodos de busca aleatória. Dentre as técnicas
de meta-heurística populares estão os Algoritmo Genéticos (AGs) [Holland, 1992], Simulated
Annealing (SA) [Kirkpatrick et al., 1983], Colônia de formigas (ACO) [Dorigo & Blum, 2005],
Enxame de Partículas (PSO) [Eberhart & Shi, 2001], entre outros.

Nesta busca pela seleção de atributos, diversos sistemas híbridos têm sido utilizados, sendo
os sistemas compostos por redes neurais e um algoritmo de busca os mais utilizados. Entretanto,
um dos problemas na utilização destes sistemas está relacionado com o grande esforço computa-
cional necessário, haja vista que, de uma maneira geral faz-se necessário o treinamento a cada
iteração de um conjunto de redes neurais, o que torna o processo bastante demorado.

Um novo algoritmo de busca chamado Harmony Search (HS) foi proposto [Geem et al.,
2001], nesta dissertação é chamada de Busca Harmônica. Este algoritmo é interessante pois a
cada iteração ele gera apenas um novo elemento para ser testado, o que significa a necessidade
de treinamento de apenas uma rede neural. Logo, uma outra motivação para este trabalho está
no fato de se utilizar um sistema híbrido para seleção de variáveis baseado neste novo algoritmo.
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1.2 Objetivos

O objetivo principal desta dissertação de mestrado consiste em avaliar a viabilidade do uso de
sistemas inteligentes híbridos baseados em redes neurais, lógica fuzzy e busca para melhorar o
desempenho da previsão de séries temporais.

Uma vez que, para o processo de previsão, uma etapa de vital importância é aquela que
corresponde à seleção de variáveis, investiga-se a utilização de sistemas híbridos baseados
em redes neurais e busca para uma melhor automação do processo de escolha, visto que, a
permanência de variáveis que não são importantes para a previsão das séries temporais, pode
provocar distorções no resultado apresentado pela rede. Neste trabalho vamos utilizar a busca
harmônica, integrada às redes neurais, para realizar a seleção das variáveis de entrada para séries
temporais. Por outro lado, vamos também verificar se a utilização de um sistema híbrido baseado
em busca harmônica e das correlações chamado de Busca pela Memória Temporal consegue
melhorar o desempenho da busca de atributos. Ou seja, são propostos dois sistemas híbridos BH
+ MLP e BMT + MLP para a seleção das variáveis de entradas para os modelos de previsão.

Este trabalho também propõe métodos híbridos, com a finalidade de tentar representar o
complexo fenômeno de previsão de séries temporais do mundo real, baseados no conceito sobre
o qual, diferentes partes da série temporal podem ser resultantes de diferentes processos físicos
que ocorrem na natureza e necessitam, portanto, de diferentes modelagens. Neste conceito, dois
sistemas híbridos são propostos SOM + MLP e MLP + Fuzzy.

Outro objetivo da pesquisa é a busca por modelos que sejam eficientes, fáceis de operar por
não especialistas, robustos e capazes de fornecer soluções de qualidade, em tempo hábil, para
problemas complexos.

1.3 Organização da dissertação

Este trabalho está organizado da seguinte forma:

• O Capítulo 2: Apresenta uma introdução sobre séries temporais, sua notação e suas
três componentes: tendência, sazonalidade e resíduo. Uma revisão bibliográfica sobre
seleção de variáveis para a previsão de séries temporais é apresentada, bem como, a
Busca Harmônica. Em seguida, o tema de previsão de dados em séries temporais e alguns
modelos de previsão existentes na literatura são abordados. Por fim, são realizadas as
considerações finais do capítulo.
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• O Capítulo 3: Descreve os modelos propostos para a seleção de variáveis e para a
previsão em séries temporais utilizando redes neurais artificiais (Self-organizing Maps
e Multi-Layer Perceptrons), lógica Fuzzy e métodos de busca (Harmônica e Memória
Temporal).

• O Capítulo 4: Define as séries temporais utilizadas como estudos de caso. Para cada
série apresentada são fornecidas informações sobre o fenômeno gerador e descritas
características do conjunto de dados. São definidas as medidas de desempenho utilizadas e
os experimentos são realizados utilizando os modelos propostos para a seleção de variáveis
e para a previsão. Outros modelos são utilizados a fim de comparar os seus resultados
com os dos modelos propostos.

• O Capítulo 5: Apresenta as conclusões do trabalho desenvolvido, as principais contribui-
ções deixadas, as limitações encontradas e os trabalhos futuros.



CAPÍTULO 2

Previsão de dados em séries temporais

Este capítulo apresenta uma introdução às séries temporais, assim como a notação e algumas
definições mais importantes e relevantes ao restante do trabalho. Três componentes são postas
em evidência: tendência, sazonalidade e resíduo.

Depois, a necessidade e as vantagens em selecionar variáveis são apresentadas. Assim como,
o tema de previsão de dados em séries temporais e alguns modelos (lineares e não-lineares) de
previsão existentes na literatura. A revisão bibliográfica para a previsão de séries temporais é
apresentada, bem como, a Busca Harmônica. Por fim, são realizadas as considerações finais do
capítulo.

2.1 Séries temporais

A classe de fenômenos cujo processo observacional e consequente quantificação numérica
gera uma sequência de dados distribuídos no tempo é denominada série temporal [Souza, 1989].
Em estatística, uma série temporal é um conjunto de observações feitas sequencialmente ao
longo do tempo [Morettin & Toloi, 2004]. Estas são as definições de série temporal que podem
ser classificadas em séries discretas ou contínuas. Na maioria das vezes, uma série temporal
discreta é obtida através de amostras de uma série temporal contínua em intervalos de tempos
iguais (!t).

A natureza de uma série temporal e a estrutura de seu mecanismo gerador estão relacionadas
com o intervalo de ocorrência das observações no tempo [Anderson, 1971]. Caso o levantamento
das observações da série possa ser feito a qualquer momento do tempo, a série temporal é dita
contínua [Granger & Newbold, 1977]. Entretanto, de acordo com [Granger & Newbold, 1977]
e [Nelson, 1973], na maioria das séries, as observações são tomadas em intervalos de tempo
discretos e equidistantes.

As séries temporais existem nas mais variadas áreas de aplicação, como: finanças, marketing,
ciências econômicas, seguros, demografia, ciências sociais, meteorologia, energia, epidemiolo-
gia, entre outros. Alguns exemplos de séries temporais [Ehlers, 2009]:

6
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• 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).

Algumas características são particulares a este tipo de dados, por exemplo [Ehlers, 2009]:

• Observações correlacionadas são mais difíceis de analisar e requerem técnicas específicas;

• Precisa-se considerar a ordem temporal das observações;

• Fatores complicadores como presença de tendências e variação sazonal ou cíclica podem
ser difíceis de estimar ou remover;

• A seleção de modelos pode ser bastante complicada e as ferramentas podem ser de difícil
interpretação;

• É mais difícil de lidar com observações perdidas e dados discrepantes devido à natureza
sequencial.

Ao estudar séries temporais pode-se ter como interesse a investigação do mecanismo gerador
da série, a previsão de valores futuros (a curto ou longo prazo), a descrição do comportamento
da série (construção do gráfico) e a procura por periodicidades relevantes aos dados [Morettin &
Toloi, 2004].

2.1.1 Notação

Uma série temporal pode ser denotada como uma série de observações ordenadas cronologi-
camente, como:

Z(t) = (z1,z2, ...,zn) (2.1)

onde zt é o valor observado na série temporal no tempo t, n é o número de observações
coletadas e Z(t) a função que descreve a série temporal em termos de t. Esta representação
no domínio do tempo é relevante devido a ligação entre as observações adjacentes no tempo.
Desta forma, ao considerar a dependência de uma observação com outras observações anteriores
dispõe-se de uma informação valiosa. Segundo [Morettin & Toloi, 2004], considerando as
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observações {Zt , t = 1, ...,N} de uma série temporal, um modelo de decomposição consiste em
escrever Zt como uma soma de três componentes não-observáveis,

Zt = Tt +St +Rt (2.2)

onde Tt , St e Rt representam respectivamente, a tendência, a sazonalidade e os valores de
resíduo, os quais podem ser considerados um ruído que segue uma determinada distribuição
estatística. Rt é uma componente aleatória, de média zero e variância constante. A explicação
destes três componentes são abordados a seguir.

2.1.2 Componentes

Uma série temporal apresenta uma trajetória influenciada pelo conjunto de variáveis, T , S
e R, que interfere em cada instante de tempo. Segundo [Morettin & Toloi, 1981], a tendência
representa o aumento ou declínio gradual nos valores das observações de uma série temporal. A
componente sazonal representa as flutuações da série de acordo com algum fator de sazonalidade.
Ao remover as componentes de tendência e sazonalidade, a componente aleatória resíduo, fica
determinada [Wheelwright & Makridakis, 1985].

O autor coloca que vários procedimentos para a decomposição de séries temporais foram de-
senvolvidos, cada qual tentando isolar as componentes não-observáveis da série o mais eficiente
possível. O objetivo desses procedimentos consiste em remover cada uma das componentes,
permitindo que o comportamento da série temporal seja melhor compreendido e, consequen-
temente, prognosticar valores futuros mais apropriados. Deve ser notada a complexidade para
realizar o isolamento dessas componentes a partir de uma série temporal.

2.1.2.1 Tendência

A trajetória geral dos valores observados em uma série temporal corresponde a tendência.
Globalmente, uma série pode exibir tendência de crescimento (ou decrescimento) com vários
possíveis padrões.

• Crescimento linear. Por exemplo, a cada ano o aumento esperado nas vendas de um certo
produto é de 1 milhão de reais;

• Crescimento exponencial. Por exemplo, a cada ano as vendas de um certo produto
aumentam de um fator 1,3;

• Crescimento amortecido. Por exemplo, as vendas de um certo produto tem um aumento
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esperado de 70% sobre o ano anterior. Se o aumento esperado for de 1 milhão de reais no
primeiro ano, no segundo ano será de 700 mil reais, no terceiro ano será de 490 mil reais
e assim por diante.

A característica principal desse componente da série temporal é o quase constante e suave mo-
vimento ao longo da série, que pode ser influenciado por vários fatores [Cortés & Zimmermann,
2006].

2.1.2.2 Sazonalidade

A definição de sazonalidade é complicada, tanto do ponto de vista conceitual como estatístico.
Guiados pela experiência, considera-se como sazonais os fenômenos que ocorrem regularmente
de tempos em tempos (por exemplo, de ano em ano), como um aumento de vendas no comércio
na época de final de ano, os preços agrícolas que diminuem e aumentam conforme se esteja no
período de safra ou de entressafra, entre outros [Morettin & Toloi, 2004].

A sazonalidade de uma série temporal representa as flutuações ao longo da linha de tendência
de acordo com alguma característica. A identificação deste componente é importante por duas
razões:

• Variações sazonais podem ser informações relevantes em um determinado domínio;

• Eliminar de uma série temporal a sazonalidade permite mais facilmente a identificação de
fenômenos.

Caso a componente de sazonalidade não seja eliminada isto irá implicar em uma possível
perturbação no reconhecimento visual de eventos não-sazonais. Segundo [Morettin & Toloi,
2004] o que se observa em séries sazonais é que ocorrem relações:

• Entre observações para meses sucessivos em um ano particular;

• Entre as observações para o mesmo mês em anos sucessivos.

2.1.2.3 Resíduo

O resíduo (flutuações irregulares da série) é a terceira componente das séries temporais e
muitas vezes é considerada como o ruído. Estimando-se Tt e St e subtraindo da série temporal
Z(t) obtem-se uma estimativa da componente Rt , como observado na Equação 2.3:

Rt = Zt ! (Tt +St) (2.3)
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Desta forma, após remover a sazonalidade, ciclo e tendência a série fica reduzida a uma série
de resíduos livre de qualquer variação regular. Esta série de resíduos é então modelada usando
algum modelo probabilístico em que a noção de dependência é explorada. O ruído pode ser
originado de erros durante a coleta, assim como, na precisão dos instrumentos utilizados, entre
outros. A análise residual é importante para a realização dos testes de adequação dos modelos,
podendo identificar, por exemplo, quando ocorre superajustamento [Morettin & Toloi, 2004].

2.2 Previsão em séries temporais

Uma tarefa de fundamental importância em qualquer área de conhecimento para as séries
temporais consiste na utilização de valores passados para previsão de valores futuros a partir
do histórico disponível da série em questão. Esta tarefa de previsão se constitui em muitos
processos de tomada de decisão como um elemento de vital importância.

O processo de previsão em séries temporais consiste em prever valores futuros com base
em valores passados. De outra maneira, supondo-se a utilização de uma série temporal Z(t) =
(z1,z2, ...,zn), a previsão do valor futuro zn+1 pode ser realizada com a utilização dos valores
passados zn, zn!1, zn!2, zn!3,..., zn!p+1, onde p representa o número de valores passados
considerados (número de lags). Na Figura 2.1, duas etapas importantes para o processo de
previsão em séries temporais são destacados: a seleção de variáveis de entrada que serão
inseridas no modelo e a previsão do valor futuro.

Figura 2.1 Processo de previsão em séries temporais: entrada, modelo e saída
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2.3 Seleção de variáveis

O avanço da capacidade de processamento dos computadores nos últimos anos deu grande
impulso ao uso de métodos quantitativos, fazendo crescer nas empresas o número de suas
aplicações [Berry & Linoff, 1997, Gargano & Raggad, 1999]. Técnicas comumente chamadas
de mineração de dados, ou data mining, utilizam-se fortemente de ferramentas de tratamento de
dados, técnicas estatísticas e outras abordagens quantitativas para a extração de conhecimento
contido nas bases de dados acumulados por uma empresa. Esses dados são acumulados à medida
que a empresa realiza suas atividades e processos de negócios e registra o histórico dessas
atividades geradas tanto internamente quanto no relacionamento com clientes e fornecedores.
Por meio das técnicas de data mining, os dados históricos são explorados para detectar padrões
ou fazer previsões a partir da experiência contida nos dados.

As técnicas de mineração de dados incluem não só métodos estatísticos convencionais [Hand,
1998], como também o uso de métodos de inteligência artificial (sistemas especialistas, lógica
fuzzy, entre outros), árvores de decisão, métodos de indução de regras, redes neurais, entre
outros [Gargano & Raggad, 1999]. Buscando através destas técnicas novas informações e
conhecimento, procura-se, em certos casos, aprender padrões, correlações e interdependências
a partir de relacionamentos escondidos nos dados. A seleção de variáveis, também chamada
de atributos, é um dos passos mais custosos computacionalmente e um dos mais importantes
durante o tratamento dos dados.

A análise e seleção de variáveis parte de uma área chamada de Redução de Dados que
tem como objetivo a obtenção de uma representação reduzida em volume mas que apresenta
resultados de análise idênticos ou similares, ou seja, diminuição do volume de dados sem perda
da informação. A seleção de variáveis melhora o desempenho dos modelos de aprendizado
eliminando atributos redundantes ou irrelevantes.

A seleção de atributos antes do aprendizado melhora o desempenho preditivo e acelera o
processo de aprendizado. Porém, o processo de seleção de atributos, às vezes, pode ser muito
mais custoso que o processo de aprendizado, ou seja, quando somarmos os custos das duas
etapas, pode não haver vantagem.

Uma etapa de suma importância no processo de previsão é o de se definir quais destas variá-
veis passadas serão necessárias no processo, de forma que se obtenha um modelo parcimonioso.
Portanto, neste contexto de previsão pela utilização de séries temporais, os objetivos principais
associados à seleção de um conjunto adequado de valores passados a serem considerados estão
relacionados com [Kohavi & John, 1997]:

• A melhoria no desempenho do modelo de previsão;
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• A redução de custos de processamento; e

• Para facilitar o entendimento do fenômeno que está sendo analisado.

Entretanto, a busca por um subconjunto ótimo de variáveis é um problema que pode tornar-se,
às vezes, intratável [Guyon & Elisseeff, 2003]. Diversos problemas relacionados com a seleção
de variáveis foram caracterizados como de difícil solução [Blum & Langley, 1997].

Uma vez que a seleção de variáveis é importante para diversas áreas de pesquisas, como:
modelagem de sistemas complexos, mineração de dados e reconhecimento de padrões, diversas
metodologias têm sido sugeridas, tais como: stepwise, Análise de Componentes Principais
(PCA), branch-and-bound, Algoritmos Genéticos (AG), entre outros.

É claro que o método mais elementar e ótimo para selecionar o melhor subconjunto de
F variáveis é a realização de uma busca exaustiva através de 2F ! 1 possíveis subconjuntos
de variáveis. Entretanto, essa metodologia ótima se torna extremamente custosa, mesmo
para valores relativamente pequenos de F . Além disso, na análise de uma série temporal, o
número máximo de valores passados (lags) e, consequentemente, o número total F de variáveis,
não é conhecido a priori, o que pode levar a um conjunto de tentativas de valores passados
demasiadamente elevados.

Uma técnica estatística bastante popular e de fácil uso que tem sido utilizada de forma
extensiva para determinar o número de lags é a função de autocorrelação. Entretanto, a função
de autocorrelação linear mede apenas o grau de dependência temporal linear entre duas variáveis
e não capta as relações não-lineares [Morettin & Toloi, 2004].

[Drezga & Rahman, 1998] apresentam em seu trabalho, uma variedade de opções de
métodos utilizados para seleção das variáveis relevantes. A maioria deles integra usualmente
técnicas de análise de correlação com heurísticas e experiência do usuário.

Em [Reis & da Silva, 2004] é realizado um estudo comparativo do desempenho entre duas
técnicas usadas para seleção de variáveis de entrada de redes neurais. A primeira delas utiliza a
função de autocorrelação na identificação das variáveis de entrada mais relevantes. Já a segunda,
vale-se de uma metodologia não-linear, baseada no método das coordenadas em atraso. Os
resultados apresentados pelos autores indicam uma superioridade da técnica de extração baseada
em autocorrelação linear.

Outra alternativa famosa na literatura é o uso do método branch-and-bound. O algoritmo
branch-and-bound [Narendra & Fukunaga, 1977] como critério de avaliação monótono, propor-
ciona uma alternativa eficiente. Desafortunadamente, a habilidade de previsão não é um critério
monótono. Quando o número de variáveis é de pequeno a moderado, o algoritmo pode encontrar
uma solução viável. No entanto, este método se torna impraticável para problemas de seleção de
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variáveis que envolvem um grande número de possibilidades, especialmente porque ele pode
precisar pesquisar toda a região viável, para encontrar a solução ideal.

Ainda na linha de algoritmos simples e populares, as técnicas Stepwise Bacward e Stepwise
Forward apresentam-se como alternativas sub-ótimas que realizam uma busca incrementando
ou diminuindo regularmente o número de variáveis selecionadas [Kittler, 1978].

• A técnica Stepwise Forward: começa com um conjunto vazio (sem variáveis), adiciona
variáveis de acordo com o critério de avaliação até que o critério de parada seja alcançado.

• A técnica Stepwise Bacward: começa com o conjunto cheio (todas as possíveis variáveis),
elimina uma variável de acordo com o critério de avaliação até que o critério de parada
seja alcançado.

Estas técnicas têm como uma das limitações o fato de que as variáveis que já foram sele-
cionadas ou eliminadas não podem ser posteriormente descartadas ou re-selecionadas. Logo
para superar este problema, [Pudil et al., 1994] indicaram um método flexível para adicionar e
remover recursos, que eles chamaram de busca flutuante. Este método conhecido como Stepwise
Regression é uma alternativa entre ambos os métodos, isto é, ele realiza uma eliminação após
cada inclusão ou escolhe entre adicionar ou eliminar variáveis de acordo com a evolução dos
critérios de avaliação.

A técnica de Análise de Componentes Principais tem como objetivo básico a obtenção de
um pequeno número de combinações lineares (componentes principais) de um conjunto de
variáveis, que agreguem o máximo possível da informação contida nas variáveis explicativas.
Logo, um número reduzido de componentes é usado em lugar das variáveis originais nas análises
de previsão, classificação, análises de agrupamentos, etc. Uma das limitações desta técnica é
que ela é baseada em uma transformação linear [Jolliffe, 2010].

[Zhou & Jin, 2005] utilizaram a técnica de análise de componentes principais para reduzir a
dimensionalidade da quantidade de sinais em um processo de manufatura.

Outro procedimento de busca para seleção de variáveis é baseado em Algoritmos Genéticos
(AG), que é uma técnica de busca heurística baseada em medidas tanto aleatórias como probabi-
lística. Nesta técnica, subconjuntos de variáveis são avaliados através do uso de uma função
de aptidão e, em seguida, combinados através de operadores de crossover e de mutação para
produzir a próxima geração de subconjuntos [Yang & Honavar, 1997].

[Campoccia et al., 1999] utilizaram um Algoritmo Genético (AG) como ferramenta de
seleção das variáveis de entrada para minimizar o número de variáveis em um problema de
diagnóstico de falhas em um sistema de distribuição de energia.
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[Zanchettin, 2004] utilizou SIH para o reconhecimento de padrões de um nariz artificial.
Uma das arquiteturas híbridas inteligentes investigada foi a rede neuro-difusa Feature-weighted
Detector [Li et al., 2002], que permite a classificação de padrões, a seleção dos atributos mais
importantes e a extração de regras explicativas da rede. Em relação as outras redes investigadas,
a rede Feature-weighted Detector apresentou um desempenho de classificação baixo. Porém,
para a seleção de atributos demonstrou bons resultados na indicação dos atributos mais relevantes
e na diminuição da base de dados.

Em sua tese [Zanchettin, 2008] apresentou um método de otimização global e local, baseado
na integração das heurísticas das técnicas Simulated Annealing, busca tabu, AG e Backpropa-
gation. O desempenho deste método é investigado na otimização simultânea da topologia e
dos valores dos pesos das conexões entre as unidades de processamento de MLPs, a fim de
gerar topologias com poucas conexões e alto desempenho. A heurística proposta realiza a busca
de forma construtiva e baseada na poda das conexões entre as unidades de processamento da
rede, gerando redes com arquitetura variável e que podem ser ajustadas para cada problema
automaticamente.

O autor [Zanchettin, 2008] também utilizou o mesmo método para a seleção de atributos
relevantes. Durante a otimização da arquitetura da rede, unidades de processamento de entrada
podem ser eliminadas de acordo com sua relevância para o desempenho do modelo. Desta forma,
uma seleção de atributos é obtida inerente ao processo de otimização das RNAs. Os principais
parâmetros de configuração do método tiveram sua influência estimada através da técnica de
planejamento fatorial de experimentos. Foram realizados experimentos com cinco diferentes
bases de dados de classificação e duas bases de dados de previsão. A técnica apresentou
resultados estatisticamente relevantes em comparação com outras técnicas de otimização global
e local.

[Al-Ani, 2005] propôs um procedimento de busca para o subconjunto ótimo de variáveis
por intermédio do algoritmo baseado em colônia de formigas (ACO). Neste trabalho, utiliza-se
um sistema híbrido para avaliar o desempenho dos subconjuntos, de tal forma que se pode
avaliar tanto o desempenho do conjunto total como também o desempenho de cada variável
individualmente. Para avaliação global (cada subconjunto) ele utiliza uma rede neural MLP. Por
outro lado, a importância de cada variavel individualmente é estimada através de uma medida
de ganho de informação chamada de informação mútua. É também utilizada neste trabalho, a
técnica de algoritmos genéticos com redes MLP com o objetivo de se comparar o desempenho
das duas metodologias. Nas aplicações realizadas, o autor concluiu que a metodologia proposta
forneceu desempenho superior do que aquele obtido com os algoritmos genéticos.

[Jensen, 2006] apresenta uma abordagem que integra lógica fuzzy e colônia de formigas
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para realizar a seleção de fatores.
[Pfingsten et al., 2007] investigaram combinar seleção de variáveis e máquinas de Vetores

de Suporte (SVM) para simplificar a seleção dos dados na produção em grande escala de
dispositivos semicondutores. Primeiramente, os autores utilizaram as medidas univariada, FS
(Fisher Score) e MI (Mutual Information), para classificar as variáveis de forma independente e
encontrar correlações de cada entrada com o conjunto de dados da série. Como essas medidas
não eram capazes de fornecer as dependências entre as variáveis, os autores optaram por utilizar
o CMI (Conditional Mutual Information) que leva em consideração as interdependências entre as
variáveis. Os resultados do conjunto de dados de benchmark revelaram que o modelo proposto
é uma ferramenta poderosa para ajudar o processo de controle existentes na fabricação de
semicondutores. Os autores acreditam que o modelo pode ser usado em outros tipos de dados e
que o método de seleção de variáveis é fácil de ser implementado.

[Xiong & Wang, 2008] propõem uma abordagem híbrida para a seleção de variáveis.
Esta abordagem (AASVM) utiliza um algoritmo auto-organizável baseado em colônia de
formigas (ACO) e máquinas de vetores de suporte (SVM). Os experimentos foram realizados
em problemas de classificação em várias bases de dados do UCI repository of machine learning
databases e os resultados mostraram que o sistema híbrido proposto tem uma precisão de
classificação superior ou subconjunto menor quando se tem a mesma exatidão de classificação
dos outros algoritmos.

Encontramos também na literatura algumas metodologias que foram aplicadas especifica-
mente para seleção de variáveis em séries temporais. A seguir, apresentamos alguns destes
artigos.

Como visto até agora, um grande número de algoritmos para selecionar variáveis têm sido
proposto. Estes algoritmos de seleção de variáveis podem ser agrupados de acordo com a forma
pela qual a busca é realizada em algoritmos de busca exaustiva e algoritmos de busca inteligente
(Figura 2.2).

A estratégia de busca exaustiva consiste em avaliar todas as soluções possíveis. Portanto,
esta estratégia de força bruta consome muito tempo e este aumenta exponencialmente quando o
conjunto de variáveis a avaliar é grande.

Por outro lado, os algoritmos baseados em busca inteligente usam uma heurística ou uma
técnica de busca aleatória. A busca heurística utiliza o conhecimento específico do problema
para encontrar soluções de forma mais eficiente. Um exemplo de uma estratégia de busca
heurística é dado em [Al-Ani, 2005].

A implementação de um algoritmo de seleção por busca aleatória explora aleatoriamente o
conjunto de variáveis e, aleatoriamente, forma conjuntos de variáveis. Este tipo de busca em
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Figura 2.2 Métodos de seleção de variáveis

geral é utilizada em conjunto com algum classificador ou previsor, tal qual uma rede neural
MLP [Verikas & Bacauskiene, 2002], uma rede com funções de base radial (RBF) [Jia & Sang,
2003], ou máquinas de vetores de suporte (SVM) [Pfingsten et al., 2007] como uma ferramenta
para guiar a busca por um subconjunto de variáveis ótimo.

Entre os algoritmos de busca inteligente que utilizam técnicas de busca aleatória estão os
Algoritmo Genéticos (AGs) [Holland, 1992], a Otimização por Colônia de formigas (ACO)
[Dorigo & Blum, 2005], a Otimização por Enxame de Partículas (PSO) [Eberhart & Shi, 2001],
Simulated Annealing (SA) [Kirkpatrick et al., 1983], entre outros.

Alguns desses algoritmos (por exemplo, AG), exploram simultaneamente diferentes pontos
do espaço de busca usando uma população de soluções candidatas. Outros (por exemplo,
Simulated Annealing) examinam o espaço de busca avaliando um ponto a cada tempo.

[Lopes, 2003] tendo como objetivo principal do trabalho de dissertação analisar os fatores
relacionados a Transtornos Mentais Comuns com o uso de RNAs, utilizou também o algoritmo
Simulated Annealing para a otimização automática da arquitetura da rede, desta forma, a autora
apresentou também, a utilização deste algoritmo como uma alternativa para o processo de
seleção de variáveis, eliminando variáveis do conjunto de entrada que não são importantes
para o problema. Nos experimentos realizados o uso do algoritmo Simulated Annealing para a
otimização simultânea da arquitetura e pesos apresenta-se como uma alternativa para amenizar
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o problema de seleção de variáveis. Junto com outros autores alguns artigos relacionados a
dissertação foram publicados [Lopes et al., 2003, Lopes et al., 2005].

Figura 2.3 Método de seleção de variáveis: Wrapper

O processo de seleção de variáveis pode se dar de duas maneiras: se o processo de seleção
das variáveis é independente da ferramenta de classificação ou previsão, a abordagem é chamada
de seleção por filtro. Esta técnica de filtragem usualmente emprega uma medida de ganho da
informação para guiar o filtro no processo de seleção. Quando a abordagem de seleção das
variáveis faz uso de um feedback do classificador ou previsor, o processo de seleção é chamado
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de seleção wrapper (Figura 2.3).
Os métodos de seleção de variáveis baseados em filtro que emprega uma medida de ganho da

informação avaliam as variáveis em termos de relevância individual considerando as amostras
em diferentes classes. Considerando um conjunto de dados com muitos atributos, a seleção de
atributos pode causar superajustamento. Muitos dos métodos de busca utilizados são gulosos e
não trabalham com otimização do conjunto de variáveis selecionadas.

2.3.1 Busca Harmônica (BH)

Um dos métodos para a seleção de variáveis, um algoritmo meta-heurístico, imitando o
processo de improvisação de tocadores de música, foi desenvolvido e nomeado Harmony
Search (HS) [Geem et al., 2001], e nesta dissertação é chamado de Busca Harmônica (BH).
Performances musicais tentam encontrar a harmonia agradável (um estado perfeito) como
determinado por um padrão estético, assim como, o processo de otimização procura encontrar
uma solução global (um estado perfeito), conforme determinado por uma função objetivo. O
passo de cada instrumento musical determina a qualidade estética, assim como o valor da função
objetivo é determinada pelo conjunto de valores atribuídos a cada variável de decisão.

Figura 2.4 Estrutura da Memória Harmônica (MH)

O algoritmo de Busca Harmônica tem sido bem sucedido em uma variedade de problemas
de otimização [Kim et al., 2001,Geem et al., 2002,Lee & Geem, 2004,Geem et al., 2005,Lee &
Geem, 2005], apresentando várias vantagens em relação às técnicas de otimização tradicionais,
de acordo com [Lee & Geem, 2005], como:

• O algoritmo BH impõe menos requisitos matemáticos e não requer configurações do valor
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inicial da variável de decisão;

• Como o algoritmo BH usa buscas aleatórias estocásticas, informação derivada é também
desnecessária;

• O algoritmo BH gera um novo vetor, após considerar todos os vetores existentes, enquanto
que o algoritmo genético (AG) considera apenas os dois vetores pai.

Estas características aumentam a flexibilidade do algoritmo BH a produzir melhores soluções.
BH é boa para identificar as regiões de alto desempenho do espaço de solução em um tempo
razoável, mas começa a ter dificuldade em realizar a busca local para aplicações numéricas
[Mahdavi et al., 2007]. As etapas do algoritmo de Busca Hamônica são as seguintes [Lee &
Geem, 2005]:

1. Inicializar o problema de otimização e os parâmetros do algoritmo;

2. Inicializar a memória harmônica (MH);

3. Improvisar uma nova harmonia da MH;

4. Atualizar a MH;

5. Repita as etapas 3 e 4 até que o critério de parada seja satisfeito.

A estrutura da Memória Harmônica (MH) é exibida na Figura 2.4 [Geem et al., 2001].
Considere um trio composto por três instrumentos: rabeca, saxofone e teclado. De início,
a memória está composta por harmonias randômicas: (C,E,G), (C,F,A) e (B,D,G). Cada
harmonia representa o conjunto de três notas musicais, representadas neste exemplo como letras
do alfabeto. Estes três instrumentos produzem uma nova harmonia. Por exemplo, a harmonia
(C,D,A) é composta pelo som:

• C da rabeca retirada de (C,C,B)

• D do saxofone retirada de (E,F,D)

• A do teclado retirada de (G,A,G)

Todas as notas na MH têm a mesma probabilidade de ser escolhida. Cada nota E, F ou D
tem a probabilidade de 33,3%, se vermos uma harmonia composta por 3 notas, por exemplo, a
do saxofone (E,F,D). Se a nova harmonia (C,A,D) for melhor do que as existentes na MH, a
nova harmonia será incluída na MH e a pior será excluída da MH.
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Figura 2.5 Exemplo de uma Memória Harmônica (MH) inicializada, onde F = f (x1,x2,x3,x4)

Para melhor compreensão do funcionamento deste algoritmo, é fornecido o exemplo que
segue. O objetivo é encontrar as variáveis ótimas que maximizem a função:

Max f (x1,x2,x3,x4) = x1 + x2 + x3 + x4 (2.4)

Primeiramente a memória harmônica (MH) é inicializada com notas, variáveis aleatórias,
onde x1,x2,x3,x4 pertence ao conjunto (1,2,3,4,5). Três harmonias são postas inicialmente
(h1,h2,h3). O rank é definido pelo cálculo da Equação 2.4, onde r1 é o melhor resultado e assim
sucessivamente (Figura 2.5).

Figura 2.6 Exemplo da seleção aleatória das notas de cada instrumento da MH

Para gerar uma nova harmonia, uma nota de cada instrumento é escolhida aleatoriamente
(Figura 2.6). Uma nova harmonia (h4) é improvisada (Figura 2.7).

Após o cálculo de F , onde F = f (x1,x2,x3,x4), da nova harmonia (h4), procura-se na MH
se existe uma harmonia pior do que esta. Caso não exista, é verificado o critério de parada. Se
existir, a pior harmonia (h3) localizada na MH é substituída pela nova harmonia gerada (Figura
2.8 e 2.9). Por fim, a memória harmônica é atualizada (Figura 2.10).
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Figura 2.7 Nova harmonia improvisada através da MH

Figura 2.8 Exemplo da identificação de uma harmonia pior do que a nova improvisada

Figura 2.9 Exemplo da substituição da nova harmonia pela pior identificada

Um critério de parada possível para o algoritmo BH é quando F médio estiver muito próximo
ao F da melhor harmonia. A forma que é gerada uma nova harmonia utilizando notas que já
estão na MH, faz com que esta nova harmonia seja parecida com as já existentes.

Naturalmente, a definição de BH assume que todas as partes da solução global existe
inicialmente na MH. Se não for este o caso, a fim de encontrar ótimos globais, a BH inicia um
parâmetro, Taxa Considerada da Memória Harmônica (TCMH), que varia de 0 a 1. Em inglês é
chamada de Harmony Memory Considering Rate (HMCR). Se um valor uniformemente gerado
entre 0 e 1 ocorre acima do valor atual da TCMH, então a BH encontra notas aleatoriamente
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Figura 2.10 Exemplo da atualização da memória harmônica (ver os ranks)

dentro da gama de possíveis notas sem considerar MH. A TCMH de 0,95 significa que na
próxima etapa, o algoritmo escolhe um valor variável da MH com uma probabilidade de 95%.

Para melhorar soluções e escapar de ótimos locais, outra opção pode ser introduzida. Esta
opção simula o ajuste de cada instrumento para melhorar o conjunto. Para o cálculo, o mecanismo
de ajuste (pitch) é concebido como uma mudança de valores vizinhos dentro de um intervalo de
valores possíveis. Se há seis valores possíveis, tais como (1, 3, 4, 6, 7, 9), (6) pode ser movido
para o vizinho (4) ou (7) no ajuste do processo. A taxa de ajuste, Pitch Adjusting Rate (PAR), de
0,10 significa que o algoritmo escolhe um valor de vizinhos, com 10% de probabilidade (valor
superior a 5% ou um valor inferior a 5%).

2.4 Modelos de previsão

Uma previsão é uma manifestação relativa a sucessos desconhecidos em um futuro deter-
minado [Barbancho, 1970]. A previsão não constitui um fim em si, mas um meio de fornecer
informações e subsídios para uma consequente tomada de decisão, visando atingir determinados
objetivos [Morettin & Toloi, 1981].

Naturalmente, a investigação do poder preditivo do modelo especificado, como o mais
adequado para explicar o mecanismo gerador das observações de uma série temporal, é um
processo empírico de verificação, visto que são feitas comparações entre as previsões e as
observações, a fim de confirmar a habilidade do modelo matemático em descrever a estrutura
definida pelos dados da série temporal analisada [Barbancho, 1970]. É importante salientar que
o caráter previsional de um determinado modelo, segundo [Barbancho, 1970], não pode ser
sustentado quando forem identificadas mudanças estruturais nas observações obtidas a partir da
origem, em relação àquelas utilizadas para a elaboração do modelo.
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A maioria dos métodos de previsão de séries temporais se baseia na suposição de que
observações passadas contêm todas as informações sobre o padrão de comportamento da série
temporal e esse padrão é recorrente no tempo [Wheelwright & Makridakis, 1985]. O propósito
dos métodos de previsão consiste em distinguir o padrão de qualquer ruído que possa estar
contido nas observações e então usar esse padrão para prever os valores futuros da série temporal.
Assim, pela identificação desse componente, a previsão para períodos de tempo subsequentes ao
observado pode ser desenvolvida.

Na prática, sabe-se que a maioria das séries temporais resulta de experiências que não
poderão ser repetidas e, geralmente, ficam melhor representadas por processos estocásticos.

A modelagem de previsão de séries temporais tem atualmente utilizado duas abordagens:
modelos lineares e modelos não-lineares. A primeira modelagem é baseada em modelos
estatísticos lineares, tais como os modelos da família ARIMA (Autoregressive-Integrated-
/Moving Average) foram propostos por [Box & Jenkins, 1976]. Os modelos que fazem parte da
família ARIMA são [Morettin & Toloi, 2004]:

• Os modelos AR(p) (Modelos Autorregressivos de ordem p) bastante utilizados no passado
devido a sua simplicidade e a sua característica de dependência temporal (o valor presente
de uma variável depende de p valores passados);

• Os modelos MA(q) (Modelos de Média Móvel de ordem q) são aqueles onde o valor
presente depende de q erros passados;

• Os modelos ARMA(p,q) (Modelos Autorregressivos Médias Móveis) que consistem em
um modelo AR(p) ao qual se adiciona uma componente de média móvel (MA) de ordem
q (está média móvel corresponde aos erros de previsão cometidos em instantes anteriores)
como variável de entrada;

• Os modelos ARIMA(p,d,q) que são uma alternativa para modelar séries temporais não es-
tacionárias (a média e a variância variam com o tempo) através da utilização do parâmetro
d que representa o processo de diferenciação da série de forma a torná-la estacionária.

Por muito tempo, a modelagem pertenceu ao domínio da estatística linear. Porém, devido a
complexidade do sistema real, estes modelos tradicionais, frequentemente, possuem limitações
em estimar funções contínuas.

A segunda abordagem utiliza modelos não-lineares. Como as séries temporais são fenômenos
não-lineares [Granger & Andersen, 1978], muitos modelos não-lineares foram desenvolvidos,
como: o modelo TAR (threshold autoregressive) [Tong & Lim, 1980], o modelo ARCH (autore-
gressive conditional heteroscedastic) [Engle, 1982] e suas variações. No entanto, estes modelos
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ainda são limitados em explicitar um relacionamento (não-linear) nos dados das séries. Na ver-
dade, a formulação de um modelo não-linear para um particular conjunto de dados é uma tarefa
muito difícil, pois existem muitos padrões não-lineares possíveis e um modelo pré-especificado
não-linear pode não ser capaz de capturar todas as características importantes [Zhang et al.,
1998].

Dentro dos modelos não-lineares, podemos também citar como exemplo as Redes Neurais
Artificiais (RNAs) [Braga et al., 2007]. As RNAs têm sido utilizadas com bastante sucesso em
problemas de previsão de séries temporais [Valença, 2005].

Várias características distintivas das RNAs as torna úteis e atraentes para uma tarefa de
previsão. Em primeiro lugar, em oposição aos métodos tradicionais baseados em modelos,
RNAs são adaptáveis, em que há poucas hipóteses a priori sobre os modelos para os problemas
em estudo. Elas aprendem a partir de exemplos e capturaram sutis relações funcionais entre os
dados, mesmo se as relações subjacentes são desconhecidos ou difíceis de descrever. Assim
RNAs são adequadas para os problemas cujas soluções requerem um conhecimento que é de
difícil precisão, mas para os quais existem dados suficientes ou observações.

[Tang & Fishwick, 1993] realizaram um estudo onde compararam modelos de redes neurais
com modelos ARIMA para séries temporais de memória curta e de memória longa (a memória
está relacionada com a quantidade de valores passados utilizados para previsão do valor futuro).
Neste trabalho, a conclusão foi que as redes neurais apresentaram desempenho no mínimo iguais
aos modelos ARIMA.

Em [Valença, 1999] é apresentado para diversas séries temporais, um estudo comparativo
entre modelos baseados em redes neurais e modelos da família Box-Jenkins. Os estudos
concluíram que os resultados de previsão obtidos com as redes neurais apresentaram desempenho
superiores aos modelos lineares.

[Karunasinghe & Liong, 2006] mostraram em seu trabalho um estudo comparativo entre
três modelos de previsão não-lineares (aproximação local por média, aproximação local por
polinômios e redes neurais artificiais). Este estudo concluiu que as redes neurais artificiais
apresentaram melhor desempenho em relação aos demais modelos.

Portanto, em função dos bons resultados obtidos com redes neurais artificiais no processo
de previsão em séries temporais, diversos sistemas híbridos têm sido atualmente propostos
utilizando-as como uma ferramenta base.

[Prudêncio, 2002] apresenta dois sistemas híbridos para a previsão de séries temporais.
Primeiramente, descreve um modelo de automatização integrando o Raciocínio Baseado em
Casos (RBC) e os Algoritmos Genéticos (AGs). No modelo, o sistema de RBC mantém uma
base de casos em que cada caso armazena a descrição de um problema resolvido com redes
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neurais e a solução aplicada. Diante de um novo problema, uma consulta é feita à base de casos,
recuperando as soluções usadas nos problemas mais similares. Essas soluções são inseridas na
população inicial dos AGs, que são responsáveis por adaptá-las. Após a execução dos AGs, a
solução final poderá ser inserida na base de casos, para auxiliar a solução de problemas futuros.
As redes geradas pelo modelo apresentaram maior poder de generalização, além de um número
menor de conexões de rede. O autor também propõe um outro sistema híbrido utilizando AGs
durante o aprendizado dos pesos de uma rede neural usada para a previsão de vazões. Nessa
aplicação, os AGs foram usados para definir os pesos iniciais da rede para o algoritmo de
Levenberg-Marquardt, formando assim um algoritmo de treinamento híbrido. O uso dos AGs
aumentou o desempenho do aprendizado, principalmente em relação ao tempo de treinamento.

[Velásquez, 2006] apresenta um sistema híbrido para previsão de carga baseado em redes
neurais. Ele utiliza um método automático de seleção de variáveis relevantes para modelos
de previsão. A metodologia de seleção está baseada na aplicação prática do Teorema de
Reconstrução de Espaço Fase de Takens em séries de carga, a partir da definição prévia de
duas variáveis: Dimensão da Imersão e Passo de Reconstrução. Para o cálculo da Dimensão da
Imersão são utilizadas duas técnicas originadas no âmbito da dinâmica não-linear e da teoria
do caos: Dimensão da Correlação e Falsos Vizinhos Mais Próximos. Já para a determinação
do Passo de Reconstrução, a metodologia utilizada é conhecida como Método da Informação
Mútua, originária da Teoria da Informação. A informação mútua é uma medida de dependência
entre variáveis similar a autocorrelação, para sistemas não-lineares.

[de Freitas, 2007] propõe para previsão de séries temporais, um sistema híbrido composto
por seleção de variáveis, reconstrução dinâmica, modelos estatísticos e redes neurais artificiais
do tipo RBF (Radial Basic Function). A principal contribuição é a sugestão de uma metodologia
para implementar um filtro baseado na teoria da informação, em que a seleção de variáveis utiliza
os conceitos de relevância e redundância. Este filtro é utilizado para selecionar um subconjunto
de variáveis preliminares que serão avaliadas por um wrapper baseado em redes neurais, que
fará a seleção do subconjunto de variáveis considerado ótimo.

[Arnaud, 2008] propôs uma abordagem híbrida para otimização de redes neurais artificiais
para previsão de séries temporais. É proposto nesta tese um sistema que utiliza Simulated
Annealing e uma rede MLP (Multi Layer Perceptron) treinada com algoritmo backpropagation
para previsão de séries temporais. O algoritmo é utilizado com o objetivo de buscar a arquitetura
ótima da rede MLP. Os resultados obtidos com diversas séries temporais simuladas mostraram
que a metodologia proposta foi capaz de encontrar arquiteturas ótimas para as redes MLP, de tal
forma que, os resultados de previsão obtidos apresentaram-se superiores àqueles alcançados por
processo de tentativa e erro.
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[Petry, 2008], desenvolveu um sistema híbrido baseado em enxame de partículas (PSO)
para previsão de séries temporais. Em seu trabalho ele investiga a utilização de redes neurais
associadas à técnica de enxame de partículas, com o objetivo de melhor representar o comporta-
mento não-linear de séries temporais do mundo real. A técnica de otimização por enxame de
partículas foi utilizada com a finalidade de ajustar os parâmetros livres da rede neural, ora de
forma isolada, ora em conjunto com outros algoritmos de aprendizagem tradicionais.

[Ferrero, 2009] utiliza o algoritmo KNN (método dos vizinhos mais próximos) para previsão
de dados temporais. Para isso é proposta uma abordagem simples para selecionar vizinhos
mais próximos, que considera a similaridade e a distância temporal de modo a selecionar os
padrões mais similares e mais recentes. Também é proposta uma função de previsão, que tem a
propriedade de manter um bom desempenho na presença de padrões em níveis diferentes da
série temporal. A metodologia foi aplicada em várias séries temporais, inclusive caóticas, bem
como em séries temporais reais, referente as variáveis ambientais.

2.4.1 Modelos estatísticos

Uma vez que as metodologias propostas neste trabalho têm por base as redes neurais utiliza-se
aqui, para efeito de comparação, a metodologia estatística tradicional, baseada na família de
modelos ARIMA, para modelagem de séries temporais. A nomenclatura utilizada para os
modelos ARIMA é:

• ARIMA(p,d,q) para modelos não sazonais; e

• SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)12 para modelos sazonais.

Sendo, p o número de variáveis passadas (lags), d o número de diferenciações caso realizada
(o objetivo da diferenciação é retirar a tendência da série), q o número de médias móveis (erros
cometidos nos instantes anteriores), P o número de componentes autorregressivas de ordem
sazonal (por exemplo, P = 1 significa que o mesmo mês do ano anterior interfere no mesmo
mês do ano atual), D número de diferenciações sazonais (utilizada para extrair a sazonalidade
da série) e Q o número de médias móveis sazonais (erros cometidos na previsão no mesmo mês
em anos anteriores).

A construção desses modelos depende de vários fatores, que vão desde o comportamento do
fenômeno até o conhecimento a priori que se tem de sua natureza e do objetivo da modelagem.

Nas aplicações realizadas com séries temporais, as previsões de valores futuros da série é o
alvo a ser atingido, de maneira que no estabelecimento da estrutura dos modelos examinados e
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definição da quantidade de valores de entrada (janela de entrada) utilizados para essas previsões,
as seguintes características serão prioritariamente estudadas:

• Função de Autocorrelação e Autocorrelação Parcial;

• Sazonalidade;

• Transformações;

• Parcimônia dos parâmetros.

2.4.1.1 Função de autocorrelação e autocorrelação parcial

A Função de Autocorrelação (FAC) representa uma medida da dependência linear entre o
valor da variável aleatória no tempo t e seu valor no tempo t ! k em que k é o lag (retardo). A
autocorrelação nada mais é do que a autocovariância padronizada dividida pelo desvio padrão.
A autocovariância !k entre Zt e Zt!k pode ser definida por:

!k,m =
1
N

N

"
t=1

(Zt !µm)(Zt!k !µm!k) (2.5)

em que N é o número de anos; k é o lag; µm é uma estimativa da média periódica e m é o
período considerado (semanal, mensal).

Logo, a autocorrelação rk pode ser determinada por:

rk,m =
1
N

N

"
t=1

(Zt !µm)(Zt!k !µm!k)

"m"m!k
(2.6)

e "m é uma estimativa do desvio padrão para o período m.
A Função de Autocorrelação Parcial (FACP) é outra quantidade que foi proposta por [Box

& Jenkins, 1976] para facilitar a identificação do modelo. Os valores dessa autocorrelação,
denotada por #p,p, podem ser avaliados através do ajuste de diversos modelos AR(p), sendo #p,p

aqueles que correspondem ao último coeficiente desses modelos ajustados.
Quanto ao comportamento dessas funções, [Box & Jenkins, 1976] apresentam as seguintes

conclusões:

• Um modelo AR(p) tem FAC que decai, segundo exponenciais e/ou senóides amortecidas
e infinita em extensão, enquanto a sua FACP, #p,p = 0 para k > p;

• Um modelo MA(q) tem FAC que apresenta um corte depois do lag k = q, e uma FACP
com comportamento idêntico ao modelo AR(p);
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• Um modelo ARMA(p,q) tem FAC que decai segundo exponenciais e/ou senóides amorte-
cidas e infinita em extensão amortecida após o lag q! p, a sua FACP comporta-se como
um modelo MA(q).

2.4.1.2 Sazonalidade

Quando se analisam séries temporais intra-anuais, por exemplo mensais, deve-se incorporar
o efeito da sazonalidade. Uma forma de se identificar a sazonalidade é através da análise da
função de autocorrelação que deve apresentar valores altos em lags sazonais.

2.4.1.3 Transformações

Há, basicamente, dois motivos para se transformar os dados de uma dada série temporal: esta-
bilizar a variância e tornar o efeito sazonal aditivo. É comum, em séries temporais econômicas,
a existência de tendências, o que causa uma modificação na variância da série à medida que o
tempo passa. Nesse caso, uma transformação logarítmica e diferenciação pode ser adequada.

2.4.1.4 Parcimônia dos parâmetros

Comparando-se modelos que possuem diferentes números de parâmetros, a parcimônia pode
ser feita usando-se o Critério de Informação Akaike (AIC) proposto por [Akaike, 1974]. O
AIC tem por finalidade minimizar a variância com o menor número de parâmetros. O AIC é
calculado pela Equação 2.7:

AIC(p,q) = N ln("2
$ )+2(p+q) (2.7)

Em que N é o tamanho da amostra, "2
$ é a variância dos resíduos estimados pela máxima

verossimilhança e p, q são, respectivamente, a ordem dos parâmetros auto-regressivos e de
médias móveis. De acordo com esse critério, o modelo mais parcimonioso será aquele que
apresentar o menor valor AIC.

A construção desses modelos é, de maneira geral, de acordo com [Box & Jenkins, 1976],
baseado no seguinte ciclo iterativo (Figura 2.11):

• Seleção do tipo de modelo " um grupo de modelos é selecionado para ser analisado;

• Identificação da forma do modelo " isto geralmente é feito com base na análise das
Funções de Autocorrelação e Autocorrelação Parcial;
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Figura 2.11 Método iterativo para a identificação do modelo de uma série temporal

• Estimação dos parâmetros do modelo " tendo-se como finalidade minimizar alguma
função custo (Erro Médio Quadrático);

• Verificação do modelo ajustado " para determinar se o modelo atende ao objetivo para o
qual foi desenvolvido, ou seja, fazer previsões.

2.5 Considerações finais

Séries temporais são utilizadas para a representação e análise de diversos problemas em áreas
distintas com o propósito de servirem como auxílio no processo de tomada de decisão. Foram
apresentados neste capítulo alguns conceitos, definições e as componentes das séries temporais.

Também foram descritos vários sistemas híbridos que utilizam redes neurais artificiais
como uma das técnicas do sistema. Estes sistemas híbridos procuram agregar às redes neurais
outras técnicas de inteligência artificial, tais como, AG, PSO, SA, entre outras, com o objetivo
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de melhorar o desempenho destas durante o processo de previsão. No próximo capítulo são
apresentados os sistemas híbridos propostos nesta dissertação para previsão das séries temporais
a fim de facilitar o processo de seleção das variáveis de entrada.

Depois, o tema da previsão de séries temporais foi abordado, o qual apresenta em diversas
áreas do conhecimento um grande interesse em utilizar as informações passadas para construir
modelos que permitam realizar a previsão de eventos futuros. Várias abordagens podem
ser utilizadas com o objetivo de realizar a previsão de séries temporais. A depender das
características da série temporal pode-se utilizar modelos lineares ou não-lineares. Entretanto no
mundo real, a maioria das séries temporais tem comportamento não-linear o que faz das redes
neurais artificiais uma ferramenta extremamente poderosa para previsão de séries temporais.



CAPÍTULO 3

Modelos propostos

Este capítulo apresenta os modelos propostos para a seleção de variáveis, assim como, para
a previsão de séries temporais. Os modelos são sistemas híbridos que utilizam Redes Neurais
Artificiais, Lógica Fuzzy e técnicas de busca.

3.1 Modelos de seleção de variáveis

Um dos aspectos fundamentais para o processo de previsão com séries temporais consiste
na seleção adequada das variáveis de entrada. A seleção das variáveis de entrada é o processo
pelo qual se define o número de valores passados (lags) que devem ser considerados como
importantes para representar o fenômeno analisado.

O método de seleção de variáveis proposto nesta dissertação pertence à categoria wrapper
[Kohavi & John, 1997]. Os métodos wrapper requerem que os algoritmos de aprendizado rodem
muitas vezes, o que é muito caro. Desta forma, se propõe neste trabalho uma metodologia de
seleção de variáveis de busca que: utiliza heurísticas para acelerar o processo de seleção das
variáveis, reduzindo o custo computacional, permite avaliar e ranquear subconjuntos de variáveis,
previne superajustamento (trabalha com validação cruzada) e busca as melhores variáveis para
previsão com redes neurais que é a base deste trabalho. Em outras palavras, o método de seleção
de variáveis proposto é realizado em conjunto com o treinamento de uma ferramenta de previsão
e classificação (uma rede neural multicamadas) que indicará qual o desempenho obtido para os
diferentes subconjuntos de variáveis selecionadas durante a busca.

Como mostrado anteriormente, diversas metodologias têm sido propostas. Dentre as diversas
metodologias, a utilização de Busca Harmônica com Redes Neurais se apresenta como uma
alternativa bastante interessante em função dos seguintes aspectos: simplicidade e facilidade
de implementação da Busca Harmônica e necessidade de que em cada geração de um novo
harmônico apenas uma nova rede neural seja treinada.

Seleção de variáveis tem recebido atenção especial em aplicações que usam conjuntos de
dados com muitos atributos, tais como: processamento de texto, recuperação de informação em
banco de imagens, bioinformática, processamento de séries temporais, etc.

31
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Neste trabalho, o objetivo principal da seleção de variáveis consiste em melhorar o desempe-
nho dos algoritmos de previsão. Por meio deste processo de seleção (eliminação de variáveis
redundantes ou irrelevantes) tem-se como objetivo simplificar os modelos de previsão e reduzir
o custo computacional para executar esses modelos.

Entre as técnicas tradicionais para seleção de variáveis se utilizará aqui as seguintes aborda-
gens: Wrapper + forward selection e CFS + best first.

A seleção baseada em correlação, Correlation-based feature selection (CFS), é um método
em que um subconjunto de variáveis é considerado bom se contém variáveis altamente correlaci-
onadas com a classe, mas por outro lado as variáveis não são correlacionadas entre si. A base
do método CFS é uma heurística de avaliação de subconjuntos que considera não somente a
utilidade de variáveis individuais, mas também o nível de correlação entre elas. O método tem
associado a cada subconjunto S de k variáveis uma medida de desempenho chamada de “Mérito”
(S) que é um peso (score), de tal forma que o subconjunto com o maior mérito encontrado pela
heurística será selecionado [Hall, 1999]. O CFS começa com o conjunto de variáveis vazio e
usa a heurística best-fisrt-search com um critério de parada de cinco subconjuntos consecutivos
que não melhoram o mérito.

De acordo com [Huber & Dutra, 1998] os métodos sequenciais de seleção de variáveis mais
proeminentes são: Sequential Forward Feature Selection (SFS) e Sequential Backward Feature
Selection (SBS).

O algoritmo SFS inicia com um conjunto vazio, conforme o algoritmo é executado, a melhor
variável é inserida no subconjunto, ou seja, aquela variável que resulta numa melhoria da função
objetivo, quando combinada com as variáveis já selecionadas anteriormente. O método SFS tem
menor custo computacional, quando se deseja obter conjuntos pequenos em relação ao total das
variáveis [Jain & Zongker, 1997]. Uma vez que um atributo tenha sido selecionado, ele não
pode ser descartado do subconjunto, o que pode provocar o chamado efeito nesting. Este efeito
ocorre quando o subconjunto ótimo não contém elementos do conjunto já selecionado, o que
impossibilita que seja obtido o conjunto de atributos ótimo.

O algoritmo SBS inicia com um conjunto de variáveis completo e, nas iterações do algoritmo,
as variáveis vão sendo removidas até que não ocorra mais melhorias para a função objetivo.
O método SBS tem menor custo computacional, quando se deseja obter conjuntos grandes
em relação ao total de atributos. Uma desvantagem desse método é que uma vez eliminado o
atributo, ele não retornará ao subconjunto.
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3.1.1 Modelo BH + MLP

A Busca Harmônica se responsabiliza pela seleção de variáveis de forma automática, de
acordo com a probabilidade de escolha = 50%. Cada vez que é gerado uma nova harmonia, as
notas que foram selecionadas (valor igual a 1) correspondem aos neurônios que serão utilizados
na Rede Neural. Essa Rede Neural calcula o Erro Médio Quadrático (EMQ) que é posto como
função objetivo da otimização da Busca Harmônica. A minimização do erro (função objetivo) é
ordenada em rank (r1, r2, ..., rn), sendo o primeiro rank o menor erro. Os passos do algoritmo
BH + MLP são:

1. Inicializar os parâmetros do algoritmo;

2. Inicializar, de forma aleatória, a memória harmônica (MH) com valores iguais a 0 ou 1
(dado que a probabilidade de escolha é 0,5);

3. Calcular através da Rede MLP o EMQ, onde as entradas da Rede MLP serão as variáveis
setadas com o valor 1 na MH;

4. Atualizar a MH colocando os menores erros no primeiro rank;

5. Improvisar uma nova harmonia na MH;

6. Repita as etapas 3 a 5 até que o critério de parada seja satisfeito (por exemplo, quantidade
máxima de ciclos e valor do EMQ com pouca variação).

O algoritmo retorna para cada simulação de população todas as configurações da MH. A
última configuração é levada em consideração. A harmonia do primeiro rank apresenta o menor
erro encontrado. Com isso, a quantidade de variáveis e de ciclos necessários são encontrados.

3.1.2 Modelo BMT + MLP

Baseado na idéia da Busca Harmônica se propõe aqui uma técnica de busca variante desta que
será chamada de Busca pela Memória Temporal (BMT). O fato deste algoritmo ser chamado de
Busca pela Memória Temporal reside no fato de que o processo de definição de valores passados
(lags) pode ser visto como um processo de definição da memória temporal, isto é, até que valor
passado (lag) se deve considerar importante para o problema. De maneira geral, os valores mais
distantes têm menor importância do que os valores mais recentes.

Diversas pesquisas realizadas têm mostrado que a inteligência animal é essencialmente um
fenômeno de processamento temporal de sinais discretos. A evidência biológica é clara sobre
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Figura 3.1 Estrutura do modelo BH + MLP

este assunto: neurônios geram e transmitem picos discretos ou sinais. A natureza temporal da
inteligência tem sido conhecida há bastante tempo.

Já [Hebb, 1949] propôs uma regra temporal de aprendizagem para os neurônios e conjuntos
de células que tem exercido uma forte influência sobre as teorias de aprendizagem neural. Logo,
baseado no exposto é proposto o seguinte algoritmo de busca:

1. Inicialmente é gerado um conjunto de memórias temporais;

2. Cada memória temporal é composta por um conjunto de neurônios onde cada neurônio
representa um valor passado da variável (lag) a ser considerado como variável de entrada.
Quando este neurônio é selecionado para ser uma possível variável de entrada ele estará
ativado com o valor 1 (um) e zero (0) quando não for selecionado (Figura 3.2).

A diferença básica entre a Busca Harmônica e este algoritmo aqui proposto está na forma
de criação dos indivíduos da população inicial. Na Busca Harmônica, os harmônicos são
construídos de forma aleatória de tal forma que cada nota tem a mesma probabilidade de
ser selecionada. Na Busca pela Memória Temporal aqui proposta, as memórias temporais
são construídas de forma probabilística de tal forma que os valores mais recentes têm maior
probabilidade de serem selecionados. Em outras palavras, na Busca Harmônica todas as variáveis
têm a mesma probabilidade de serem sorteadas enquanto na Busca pela Memória Temporal as
variáveis têm uma probabilidade de serem sorteadas calculada como uma variável proporcional
ao coeficiente de correlação.
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Figura 3.2 Estrutura do modelo BMT + MLP

Quando se trabalha com séries temporais, uma das medidas utilizadas como estimativa para
caracterizar a dependência linear entre valores presentes e passados é o coeficiente de correlação.
É claro que, quando se lida com fenômenos complexos que apresentam comportamento não-
linear, tal medida serve apenas como uma estimativa. Por outro lado, quanto maior é o coeficiente
de correlação maior é a dependência temporal entre as variáveis. Logo, a proposta de seleção
inicial para a ativação dos neurônios no algoritmo de Busca pela Memória Temporal é de que a
probabilidade de ativação seja diretamente proporcional ao coeficiente de correlação. Baseado
neste princípio, as variáveis passadas com maior defasagem (lag) terão menor chance de serem
selecionadas.

3.2 Modelos de previsão

A previsão de vazão é um dos problemas mais complexos da área de recursos hídricos (RH)
pois apresenta diversos problemas co-relacionados, atividades humanas que influenciam na
complexidade do problema, o modelo do processo é altamente não-linear e séries temporais
multivariadas. Por este motivo, a previsão de vazão foi tomada como guia de pesquisa e
apresentação desta dissertação.

Em RH, o processo de modelagem do comportamento hidrológico de uma bacia hidrográfica
é de fundamental importância para o planejamento e operação de um sistema. Tradicionalmente
a previsão de vazões tem sido realizada através de modelos determinísticos que procuram
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descrever o comportamento do movimento da água por intermédios das leis físicas, resultando
em um sistema numérico de equações diferencias. Alternativamente, modelos conceituais têm
sido utilizados, uma vez que eles usam as equações que regem o processo de escoamento de
uma forma simplificada, mas plausível para representar o comportamento desejado. Entretanto,
estes modelos de maneira geral requerem uma grande quantidade de dados, técnicas sofisticadas
de otimização para calibração e um conhecimento detalhado do processo físico.

Nos últimos anos, muitos estudos demonstraram que as redes neurais têm se apresentado
como uma ferramenta eficiente na modelagem do processo de previsão de vazões [Hsu et al.,
1995,Smith & Eli, 1995,Minns & Hall, 1996,Shamseldin, 1997,Dawson & Wilby, 1998,Campólo
et al., 1999, Valença, 1999, Tokar & Markus, 2000, Birikundavyi et al., 2002, Jain & Indurthy,
2003, Valença, 2005].

De uma maneira geral, as aplicações encontradas na literatura procuram representar o
processo de previsão de vazões através do uso de uma única rede neural [Dawson & Wilby,
1998, Jain & Indurthy, 2003, Sajikumar & Thandaveswara, 1999]. Entretanto, o escoamento
representado por um hidrograma (vazões ao longo do tempo) (Figura 3.3) é produzido por
diferentes processos físicos. Portanto, a utilização de uma simples rede neural pode não ser
suficiente para representar este processo complexo de mapeamento entre as entradas e saídas de
um hidrograma [Corzo & Solomatine, 2007].

Figura 3.3 Hidrograma (vazão x semanas)

O hidrograma, de forma simplificada, pode ser entendido como uma composição de um ramo
ascendente que se inicia no ponto 1 (este ponto representa o fim do escoamento de base, antes do
início da chuva). Entre os pontos 1 e 2 ocorre a infiltração da água e o escoamento subsuperficial
e no ponto 2 começa o escoamento superficial que cresce rapidamente de valor produzindo
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o ramo ascendente até o instante 3 onde atinge o seu pico e inicia-se o ramo descendente
do hidrograma. O período de recessão do hidrograma, entre os pontos 3 e 5 representa o
esvaziamento gradual da calha do rio sendo que entre os pontos 3 e 4 ainda existe uma forte
influência do fluxo superficial. Finalmente, a partir do ponto 5, se retorna ao escoamento de
base em geral, num ponto superior ao inicial devido à elevação do nível da água.

Nesta dissertação, extende-se a idéia da modularização do hidrograma dada em [Corzo
& Solomatine, 2007], para a previsão de séries temporais em geral. A modularização do
hidrograma foi utilizada com sucesso para a previsão de vazões em [Valença & Ludermir, 2009].
Os modelos de previsão utilizados consistem em um esquema de modelagem modular onde
o gráfico é decomposto em partes que representam o processo de subida (ascensão) e descida
(recessão), para valores altos e baixos, perfazendo um total de quatro partes.

Figura 3.4 Eventos do hidrograma: A - subida para valores baixos, B - descida para valores baixos, C -
subida para valores altos e D - descida para valores altos

Desta forma, dois modelos de previão são propostos para representar as mudanças das
séries temporais: SOM + MLP e MLP + Fuzzy. No modelo SOM + MLP utilizamos duas
redes neurais (Self-Organization Map e Multi-Layer Perceptron) com o objetivo de usar a rede
SOM para caracterizar os diferentes fenômenos do hidrograma e redes MLPs para treinar cada
grupo definido pela SOM. No modelo MLP + Fuzzy utilizamos as redes MLPs que possuem
treinamento supervisionado e Lógica Fuzzy com o objetivo de realizar a composição das
saídas das MLPs. Estas representações foram escolhidas de forma empírica e de acordo com o
comportamento das séries temporais de vazão.
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Figura 3.5 Estrutura do modelo SOM + MLP

3.2.1 Modelo SOM + MLP

As redes neurais auto-organizáveis, também conhecidas como Self-Organizing Maps (SOM)
[Kohonen, 1990], são classificadas como não-supervisionadas [Haykin, 1999] e caracterizam-se
pelo uso do vetor de entrada de cada unidade de agrupamento, como protótipo dos padrões
associados àquela unidade. Durante o processo de auto-organização, a unidade cujo vetor de
pesos mais se aproximar do sinal de entrada é escolhida como vencedora. A unidade vencedora
e as unidades em sua vizinhança (de acordo com a topologia) têm seus pesos atualizados.

Como o foco está na modularização da série temporal, ao invés de construir um modelo
global que seja responsável por representar toda a série, o sistema híbrido proposto, é composto
de cinco redes neurais, sendo elas: SOM, MLP1, MLP2, MLP3 e MLP4, onde cada uma apresenta
configurações particulares (ver Capítulo 4).

Primeiramente, os dados de entrada são inseridos na SOM, estes dados são separados em
quatro grupos, onde cada grupo será treinado por uma MLP, e por fim, a saída do sistema híbrido
será a saída de uma destas MLPs (Figura 3.5).

As redes MLP (Multi-Layer Perceptron) são compostas de nodos computáveis interligados
dispostos em camadas que, teoricamente, podem aproximar qualquer função matemática, linear
ou não-linear. A arquitetura básica de uma MLP utilizada para este estudo é descrita por: uma
camada de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída. Para treinamento o algoritmo
utilizado é o backpropagation proposto por [Rumelhart et al., 1986]. A rede opera em uma
sequência de dois passos:

1. Um padrão é apresentado à camada de entrada da rede. A atividade resultante flui através
da rede, camada por camada, até que a resposta seja produzida pela camada de saída;

2. A saída obtida é comparada à saída desejada para esse padrão particular. Se esta não
estiver correta, o erro é calculado. O erro é propagado a partir da camada de saída até a
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Figura 3.6 Estrutura do modelo MLP + Fuzzy

camada de entrada, e os pesos das conexões das unidades das camadas internas vão sendo
modificados conforme o erro é retropropagado.

3.2.2 Modelo MLP + Fuzzy

Neste modelo, os dados de entrada são divididos em valores altos e baixos. Cada conjunto é
treinado por uma MLP específica, estas serão chamadas de MLPA, para os valores altos, e MLPB,
para os valores baixos, onde cada uma destas possuem configurações distintas (ver Capítulo 4).

Após a obtenção dos resultados da MLPA e da MLPB, é realizada a concatenação destas em
uma só saída através da Lógica Fuzzy (Figura 3.6).

Os gráficos de séries temporais para valores altos ou baixos podem estar em um processo
de subida ou de descida. Portanto, para se levar em conta este fato considerou-se um erro
fuzzificado para treinamento de cada rede neural. Logo, para valores na subida a função objetivo
foi considerada como:

FOSubida =

!
1
n

n

"
i=1

(Qs,i !Qo,i)2(
Qo,i +!Q

Qo,max
)2 (3.1)

Onde: n = número total de exemplos, Qo,i = valor observado no instante i, Qs,i = valor
calculado no instante i, Qo,max = valor observado máximo, !Q = derivada dos valores (Qo,i !
Qo,i!1)

O gráfico será considerado como na posição de subida quando a taxa de subida for superior
a um dado valor % pré-estabelecido em função das características da série temporal analisada.
Para as descidas a função objetivo considerada é:

FODescida =
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3.3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 40

Figura 3.7 Função objetivo Fuzzy

Em cada instante do treinamento se calcula a taxa dada por:

Taxa =
(Qatual !Qanterior)

Qanterior
100 (3.3)

Durante o treinamento uma subida será considerada quando o valor da Taxa for superior
a % que neste estudo foi considerado 20%. Por outro lado, uma descida será considerada
quando a Taxa for inferior a !20%. Os valores da Taxa de subida e da Taxa de descida foram
determinadas de forma empírica.

Desta forma, o erro a ser utilizado durante o treinamento da rede neural foi considerado
uma função Fuzzy, que usa FOSubida e FODescida de acordo com a Taxa. Portanto, quando a
Taxa corresponder a um valor x situado entre os valores % (20%) e !% (!20%) o erro será
fuzzificado de acordo com a Figura 3.7.

Neste caso, a função objetivo composta será:

FOComposta =
FOsubidaCoe fsubida +FOdescidaCoe fdescida

Coe fsubida +Coe fdescida
(3.4)

Onde:

Coe fsubida =
x+%

2%
=

x+20
40

(3.5)

Coe fdescida =
x!%
!2%

=
x!20
!40

(3.6)

3.3 Considerações finais

Várias técnicas têm sido pesquisadas para desenvolver alternativas para a previsão de séries
temporais. Neste capítulo, metodologias híbridas foram propostas com a finalidade de tentar
representar o fenômeno complexo de previsão de séries temporais do mundo real.
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O capítulo foi dividido em modelos de seleção de variáveis e modelos de previsão. No
primeiro caso, dois modelos híbridos (BH + MLP e BMT + MLP) são definidos para a seleção
das variáveis de entradas para os modelos de previsão. Como visto no capítulo anterior, a
abordagem de seleção wrapper em geral é lenta, uma vez que se faz necessário o treinamento
do previsor/classificador para cada subconjunto de variáveis e para cada indivíduo do algoritmo
de busca, propõe-se nesta dissertação, uma metodologia que procura aliviar este problema.
A metodologia proposta apresenta duas diferenças principais quando comparada com outras
metodologias de busca baseadas em população:

1. Similarmente a Busca Harmônica e a Busca pela Memória Temporal aqui proposta gera
apenas um novo indivíduo para a população a cada iteração de tal forma que apenas uma
rede neural necessita ser treinada;

2. A seleção inicial do conjunto de variáveis que irão compor cada Memória Temporal (cada
indivíduo) não é feita de forma aleatória como na Busca Harmônica, mas probabilistica-
mente. A probabilidade de uma variável ser inicialmente selecionada é assumida como
sendo diretamente proporcional a alguma medida de ganho da informação.

Neste trabalho, utiliza-se uma medida bastante simples que é a função de autocorrelação.
Quanto maior for o coeficiente de determinação, maior a probabilidade da variável pertencer
ao conjunto ótimo. No segundo caso, são propostas duas metodologias (SOM + MLP e MLP +
Fuzzy) com o intuito de melhor representar as diferentes partes da série temporal.



CAPÍTULO 4

Experimentos

Este capítulo descreve as séries temporais que foram utilizadas nos experimentos dos modelos
de seleção de variáveis (BH + MLP e BMT + MLP) e dos modelos de previsão (SOM + MLP e
MLP + Fuzzy).

Em seguida, os resultados da seleção de variáveis e da previsão são exibidos. Dez séries
temporais do mundo real foram utilizadas e para realizar o estudo comparativo entre as técnicas
propostas são apresentados resultados de experimentos com outros modelos.

4.1 Caracterização das séries temporais utilizadas

Tendo como objetivo verificar o desempenho dos modelos propostos, foram utilizadas dez
séries temporais de características e complexidades distintas. As séries selecionadas foram:

• STpoluicao " Série de poluição do monóxido de carbono (CO)

• STmanchas " Série de manchas solares (sunspot)

• STvazaoFA " Série de vazão diária do reservatório de Foz do Areia

• STvazaoS " Série de vazão anual do reservatório de Sobradinho

• STconsumo " Série de consumo (vendas físicas)

• STenergia " Série do consumo de energia elétrica (energia)

• STumidade " Série de atmosfera (umidade relativa do ar)

• STICV " Série do Índice de Custo de Vida (ICV)

• STlavras " Série de precipitação atmosférica (chuva)

• STpetrobras " Série dos preços diários das ações da Petrobrás1

1Petróleo Brasileiro S. A., Brasil.
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As séries temporais (STs) foram selecionadas de [Morettin & Toloi, 2004], com exceção das
séries de vazão diária e anual, que foram encontradas em [Valença, 2005]. As STs selecionadas
podem ser classificadas como: naturais, que são aquelas geradas por fenômenos da natureza, por
exemplo, as séries de poluição do monóxido de carbono (CO), manchas solares (sunspot), vazão
diária do reservatório de Foz do Areia, vazão anual do reservatório de Sobradinho, umidade
relativa do ar e precipitação atmosférica (chuva), e econômicas, neste caso, os preços diários das
ações da Petrobrás, entre outros.

4.1.1 Série de poluição do monóxido de carbono (CO)

O Monóxido de Carbono (CO) é um gás levemente inflamável, inodoro, incolor e muito
perigoso devido a sua grande toxicidade. É produzido pela queima em condições de pouco
oxigênio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em
carbono, como derivados de petróleo.

A série representa a emissão diária de CO na cidade de São Paulo, de 1o de janeiro a 31 de
dezembro de 1997, perfazendo um total de 365 amostras. Na Figura 4.1 pode-se ver o gráfico da
série.

Figura 4.1 Gráfico da série temporal de poluição

4.1.2 Série de manchas solares (sunspot)

Uma mancha solar é uma região onde ocorre uma redução de temperatura e pressão das massas
gasosas no Sol, estando intimamente relacionadas ao seu campo magnético, cuja intensidade
média é de 1 Gauss, chegando a milhares de Gauss próximo a elas. Elas são de coloração
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avermelhada, e não negras como as enxergamos. Esta ilusão de óptica se dá por causa do
contraste com as regiões vizinhas.

As manchas podem surgir isoladas ou em grupos. O campo magnético associado é bem
mais intenso no período conhecido como ciclo solar. O tamanho das manchas solares é bem
diversificado, geralmente maiores que o nosso planeta. Quanto maior sua quantidade, maiores
são as alterações na ionosfera terrestre, influindo nas comunicações de rádio no planeta Terra.

A série das manchas solares escolhida representam a quantidade de manchas anuais entre
1749 e 1924, perfazendo um total de 175 amostras. Na Figura 4.2 pode-se ver o gráfico da série.

Figura 4.2 Gráfico da série temporal de manchas solares

4.1.3 Série de vazão diária do reservatório de Foz do Areia

Vazão é o volume de determinado fluido que passa por uma determinada seção de um conduto
que pode ser livre ou forçado por uma unidade de tempo. Ou seja, a vazão de um reservatório é o
volume escoado em um determinado tempo. Na área de recursos hídricos, a previsão de vazões é
de fundamental importância para o planejamento e operação de um sistema de recursos hídricos e
consiste em um dos processos mais complexos, uma vez que se trata de um fenômeno altamente
não-linear. Por exemplo, as empresas geradoras de energia elétrica realizam mensalmente a
elaboração do Programa Mensal de Operação (PMO) que define a geração de cada unidade da
empresa e a comercialização de intercâmbio de energia entre elas. Um fator importante para
que o atendimento à demanda de energia seja realizado de forma otimizada e que se disponha
de um sistema de previsão de vazões eficiente, uma vez que a capacidade de geração futura do
sistema é influenciada pelas futuras vazões afluentes cuja natureza é intrinsecamente estocástica
(aleatória).
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Esta série representa a vazão diária do reservatório Foz do Areia, no período de 1997 até o
final de 2007, tendo assim um total de 4017 amostras. Na Figura 4.3 pode-se ver o gráfico da
série.

Figura 4.3 Gráfico da série temporal de Foz do Areia (quantidade de vazão x tempo)

4.1.4 Série de vazão anual do reservatório de Sobradinho

Esta série representa a vazão anual do reservatório de Sobradinho, no período de 1o de janeiro
a 17 de março de 1997, dessa forma temos um total de 76 amostras. Na Figura 4.4 pode-se ver o
gráfico da série.

Figura 4.4 Gráfico da série temporal de Sobradinho



4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS UTILIZADAS 46

4.1.5 Série de consumo (vendas físicas)

Esta série representa as vendas físicas na região metropolitana de São Paulo, no período de
janeiro de 1984 a outubro de 1996, dessa forma temos um total de 154 amostras (observações
mensais). Na Figura 4.5 pode-se ver o gráfico da série.

Figura 4.5 Gráfico da série temporal de consumo

4.1.6 Série do consumo de energia elétrica (energia)

Esta série representa os valores mensais do consumo de energia elétrica no estado do Espírito
Santo, no período de janeiro de 1968 a setembro de 1979, dessa forma temos um total de 141
amostras. Na Figura 4.6 pode-se ver o gráfico da série.

4.1.7 Série de atmosfera (umidade)

Esta série representa a umidade relativa do ar (%), ao meio dia, na cidade de São Paulo,
no período de janeiro a dezembro de 1997, dessa forma temos um total de 365 amostras
(observações diárias). Na Figura 4.7 pode-se ver o gráfico da série.

4.1.8 Série do Índice de Custo de Vida (ICV)

Esta série representa o Índice de Custo de Vida (ICV) no município de São Paulo, no período
de janeiro de 1970 a junho de 1980, dessa forma temos um total de 126 amostras (observações
mensais). Na Figura 4.8 pode-se ver o gráfico da série.



4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS SÉRIES TEMPORAIS UTILIZADAS 47

Figura 4.6 Gráfico da série temporal de energia

Figura 4.7 Gráfico da série temporal de umidade

4.1.9 Série de precipitação atmosférica (chuva)

Esta série representa a precipitação atmosférica (chuva) em Lavras, Minas Gerais, no pe-
ríodo de janeiro de 1966 a dezembro de 1997, dessa forma temos um total de 384 amostras
(observações mensais). Na Figura 4.9 pode-se ver o gráfico da série.

4.1.10 Série dos preços diários das ações da Petrobrás

Esta série representa os preços diários das ações da Petrobrás PN, no período de 03/01/1995 a
27/12/2000, dessa forma temos um total de 1499 amostras. Na Figura 4.10 pode-se ver o gráfico
da série.
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Figura 4.8 Gráfico da série temporal de ICV

Figura 4.9 Gráfico da série temporal de precipitação atmosférica (Lavras)

4.2 Características estatísticas das séries

A estatística utiliza-se das teorias probabilísticas para explicar a frequência da ocorrência
de eventos e para estimar ou possibilitar a previsão de fenômenos futuros. Algumas práticas
estatísticas incluem, por exemplo, o planejamento, a sumarização e a interpretação de obser-
vações. A estatística é uma ciência que se dedica à coleta, análise e interpretação de dados.
Preocupa-se com os métodos de recolha, organização, resumo, apresentação e interpretação
dos dados, assim como tirar conclusões sobre as características das fontes donde estes foram
retirados, para melhor compreender as situações [Triola, 2008].

Na Tabela 4.1, as características estatísticas (valor mínimo, valor máximo, média, variância,
desvio-padrão e a quantidade de amostras) dos dados das séries temporais são exibidas. No caso
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Figura 4.10 Gráfico da série temporal da Petrobrás

da STlavras, o valor mínimo adotado para os experimentos foi 0,1.

Tabela 4.1 Características estatísticas das séries temporais
Mínimo Máximo Média Variância Desvio Amostra

STpoluicao 1,14 11,44 3,67 2,52 1,59 365
STmanchas 0,10 154,40 44,76 1208,74 34,77 175
STvazaoFA 72,00 4031,00 723,98 398773,47 631,49 4017
STvazaoS 1281,00 4952,00 2689,33 622442,92 788,49 76
STconsumo 75,39 232,01 120,94 742,28 27,24 154
STenergia 10671,00 270327,00 66020,52 2915802342,82 53998,17 141
STumidade 53,34 95,79 81,15 63,33 7,96 365
STICV 71,60 1374,00 324,87 92235,59 303,70 126
STlavras 0,00 718,00 127,61 14900,39 122,07 384
STpetrobras 4264,72 57700,00 20778,63 179242023,54 13388,13 1499

As séries temporais selecionadas para os experimentos procuram abranger a maioria das
características possíveis de serem encontradas em uma série temporal. A partir da análise dos
dados e dos respectivos gráficos foi possível observar que para:

• As STvazaoFA, STvazaoS, STumidade e STlavras têm como característica principal serem esta-
cionárias. A diferença entre elas está na memória da série, ou seja, a STvazaoS tem uma
memória curta (poucos lags), 2 a 3 valores passados são significativos, enquanto que
a STvazaoFA tem memória longa, vários lags são considerados para serem inseridos no
modelo de previsão. As STumidade e STlavras têm memórias médias porém apresentam
sazonalidade;
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• As STconsumo, STICV e STpetrobras foram selecionadas por apresentarem tendências, sazona-
lidade, pontos influentes (atípicos) e não-linearidade;

• A STenergia apresenta tendência, sazonalidade e memória curta;

• A STpoluicao tem uma grande variância e é considerada estacionária;

• A STmanchas além de apresentar uma forte componente de ruído, mostra um periodograma
que revela que a série apresenta uma periodicidade em torno de 11 anos (10,6 anos), sendo
desta forma uma série difícil de prever pois necessita de muitos valores passados.

4.3 Resultados da seleção de variáveis

As seções seguintes, apresentam as configurações e os resultados obtidos nos dois modelos
propostos, BH + MLP e BMT + MLP, e também a comparação destes. Dois outros modelos
(Wrapper + forward selection e CFS + best first) foram utilizados para verificar a eficiência dos
modelos propostos.

4.3.1 Configurações (BH + MLP e BMT + MLP)

As configurações utilizadas para as séries, no modelo BH + MLP, são exibidas na Tabela 4.2.
As configurações do modelo BMT + MLP para as séries temporais são as mesmas da BH +
MLP (Tabela 4.2), a diferença está apenas na probabilidade de escolha (Tabela 4.3).

Tabela 4.2 Configurações do modelo BH + MLP para as séries temporais
Entrada Escondida Saída População Pescolha Ciclos

STpoluicao 10 6 1 10, 20, 30, 40, 50, 60 0,5 500
STmanchas 14 4 1 5, 10, 15, 20, 25, 30 0,5 500
STvazaoFA 30 10 1 10, 20, 30 0,5 1000
STvazaoS 15 4 1 10, 20, 30 0,5 1000
STconsumo 12 4 1 10, 20, 30 0,5 1000
STenergia 12 6 1 10, 20, 30 0,5 1000
STumidade 10 6 1 10, 20, 30 0,5 500
STICV 12 6 1 10, 20, 30 0,5 500
STlavras 12 8 1 10, 20, 30 0,5 1000
STpetrobras 12 4 1 10, 20, 30 0,5 1000

Os resultados dos modelos estão no Apêndice A.
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Tabela 4.3 Configurações das probabilidades de escolha da BMT + MLP para as séries temporais
Pescolha

STpoluicao
0,02; 0,01; 0,02; 0,03; 0,03
0,07; 0,15; 0,16; 0,26; 1,00

STmanchas
0,00; 0,05; 0,22; 0,40; 0,39; 0,19; 0,02
0,04; 0,18; 0,23; 0,10; 0,00; 0,29; 1,00

STvazaoFA

0,14; 0,14; 0,15; 0,16; 0,17; 0,18; 0,19; 0,20
0,21; 0,22; 0,24; 0,25; 0,28; 0,30; 0,33; 0,36
0,39; 0,42; 0,46; 0,50; 0,54; 0,59; 0,63; 0,68

0,73; 0,78; 0,83; 0,89; 0,95; 1,00

STvazaoS
0,00; 0,00; 0,11; 0,06; 0,01; 0,08; 0,03; 0,10

0,08; 0,04; 0,00; 0,01; 0,14; 0,43; 1,00

STconsumo
1,00; 0,18; 0,01; 0,00; 0,00; 0,03
0,10; 0,03; 0,00; 0,01; 0,02; 0,23

STenergia
0,03; 0,73; 0,22; 0,02; 0,09; 0,37
0,04; 0,04; 0,33; 0,02; 1,00; 0,98

STumidade
0,00; 0,00; 0,00; 0,00; 0,00
0,02; 0,03; 0,08; 0,16; 1,00

STICV
0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99; 0,99
1,00; 1,00; 1,00; 1,00; 1,00; 1,00

STlavras
1,00; 0,77; 0,19; 0,00; 0,30; 0,70
0,88; 0,63; 0,24; 0,00; 0,26; 0,60

STpetrobras
0,09; 0,02; 0,10; 0,70; 0,21; 0,06
0,33; 0,24; 0,10; 0,32; 0,04; 1,00

4.3.2 Comparações dos modelos

As comparações dos modelos BH + MLP e BMT + MLP, foram realizadas utilizando os
resultados médios obtidos nas simulações. O processo de treinamento foi avaliado pelo Erro
Médio Quadrático (EMQ) sobre o conjunto de validação. Esse erro dá uma estimativa do
desempenho de generalização da rede treinada. Assim, estima-se que quanto menor o erro sobre
o conjunto de validação, melhor será o desempenho da rede para outros conjuntos de teste.

Com o objetivo de comparar estatisticamente os resultados médios encontrados pelos mode-
los realizou-se o teste de hipótese da diferença entre as médias dos erros. Assim, foi possível
concluir com 95% de confiança (ou uma chance de erro de 5%) que para as séries temporais:

• STpoluicao, STvazaoFA, STvazaoS, STconsumo, STenergia, STumidade, STICV , STlavras " não existe
diferenças estatísticas significantes do erro médio entre os modelos BH + MLP e BMT +
MLP, assim como, para as diferentes populações simuladas;

• STmanchas " não existe diferenças estatísticas significantes do erro médio entre os modelos
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BH + MLP e BMT + MLP. Ao simular com uma população pequena (p= 5) foi constatado
diferença significativa no erro para ambos os modelos. Por outro lado, para as demais
simulações estatisticamente não houve diferença no erro encontrado;

• STpetrobras " existe diferenças estatísticas significantes do erro médio entre os modelos
BH + MLP e BMT + MLP. Ao aumentar a população de 10 para 30 o erro diminuiu.

Desta forma, o modelo que apresenta melhores resultados é aquele que executa menos ciclos
e que encontra menos variáveis. O tempo de execução do algoritmo do modelo BH + MLP foi
sempre superior ao modelo BMT + MLP, chegando quase ao dobro do tempo. O modelo BMT +
MLP sempre selecionou a mesma quantidade de variáveis do modelo BH + MLP ou em muitos
casos, selecionou menos variáveis. Com a seleção de menos variáveis o experimento torna-se
mais veloz.

Após realizados os experimentos com os modelos propostos para a seleção de variáveis,
outros dois modelos já implementados foram executados com a intenção de comparar os
resultados obtidos. Na Tabela 4.4, os resultados dos quatro modelos (Wrapper + forward
selection, CFS + best first, BH + MLP e BMT + MLP) são exibidos para todas as séries
temporais escolhidas. Os modelos Wrapper + forward selection e CFS + best first estão
disponíveis no software WEKA [Hall et al., 2009]. Outro modelo, Wrapper + busca genética,
do mesmo software foi utilizado porém os resultados obtidos foram piores ao comparar com o
modelo Wrapper + forward selection.

Na Tabela 4.4, o resultado é apresentado no seguinte formato: QV S(n! p+1, ...,n!2,n!
1,n), onde, QV S é a quantidade de variáveis selecionadas e n! p+1, ...,n!2,n!1,n representa
quais variáveis foram selecionadas, sendo p o número máximo de valores passados (lags). De
forma geral, os modelos Wrapper + forward selection e CFS + best first selecionaram menos
variáveis do que os modelos propostos BH + MLP e BMT + MLP.

Como a quantidade de variáveis selecionadas não fornece um bom parâmetro de comparação,
as variáveis selecionadas pelas diferentes técnicas (Tabela 4.4) foram inseridas em uma Rede
MLP. Na Tabela 4.5 os resultados (média do EPMA e desvio-padrão) para as séries temporais
dos modelos propostos BH + MLP e BMT + MLP são exibidos, assim como, para os modelos
Wrapper + forward selection e CFS + best first.

Com estes resultados, é possível calcularmos o teste t de Student. O cálculo dos valores t de
Student são exibidos na Tabela 4.6. Esta tabela apresenta o tcalculado dos modelos de seleção de
variáveis que foram comparados: Wrapper + forward selection e CFS + best first, Wrapper +
forward selection e BH + MLP, Wrapper + forward selection e BMT + MLP, CFS + best first e
BH + MLP, CFS + best first e BMT + MLP, assim como, BH + MLP e BMT + MLP.
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Tabela 4.4 Resultados das seleções de variáveis para as séries temporais
Wrapper + CFS + BH + BMT +
forward selection best first MLP MLP

STpoluicao
1 (n-1) 2 (n-9, n) 5 (n-8, n-7, n-4, 3 (n-9, n-8, n)

n-2, n)
STmanchas 1 (n) 3 (n-10, n-4, n) 3 (n-7, n-6, n) 3 (n-7, n-6, n)

STvazaoFA

1 (n) 1 (n) 16 (n-29, n-28, n-27, 10 (n-27, n-26,
n-25, n-24, n-18, n-16, n-10, n-9, n-5, n-4,
n-15, n-9, n-8, n-6, n-3, n-2, n-1, n)
n-5, n-3, n-2, n-1, n)

STvazaoS
3 (n-11, n-7, n-3) 4 (n-9, n-6, n-1, n) 6 (n-13, n-11, 3 (n-25, n-1, n)

n-9, n-5, n-3, n)

STconsumo
1 (n-11) 3 (n-11, n-5, n) 5 (n-7, n-5, 1 (n-11)

n-4, n-1, n)

STenergia
1 (n-5) 4 (n-10, n-6, 4 (n-4, n-3, 4 (n-6, n-3,

n-1, n) n-2, n) n-1, n)
STumidade 1 (n) 2 (n-6, n) 3 (n-6, n-3, n) 2 (n-2, n)

STICV

1 (n) 1 (n) 6 (n-11, n-9, n-6, 11 (n-11, n-10, n-8,
n-5, n-1, n) n-7, n-6, n-5, n-4

n-3, n-2, n-1, n)

STlavras
2 (n-11, n-6) 6 (n-11, n-10, n-7, 7 (n-11, n-10, n-9, 7 (n-11, n-10, n-9,

n-6, n-5, n-4) n-8, n-7, n-6, n-2) n-7, n-6, n-5, n)

STpetrobras
1 (n-11) 6 (n-8, n-7, n-5, 5 (n-5, n-4, n-3, 6 (n-8, n-7, n-5,

n-4, n-2, n) n-2, n-1) n-4, n-2, n)

Desta forma, conclui-se, com 95% de chance, que para as séries temporais:

• STpoluicao, STmanchas , STvazaoS, STenergia, STumidade, STlavras e STpetrobras " não há dife-
rença estatística entre os modelos CFS + best first, BH + MLP e BMT + MLP. Porém,
estas três técnicas apresentaram melhores resultados do que a técnica Wrapper + forward
selection;

• STconsumo " não há diferença estatística para as quatro técnicas investigadas;

• STvazaoFA " não há diferença estatística entre os modelos BH + MLP e BMT + MLP, assim
como para os modelos Wrapper + forward selection e CFS + best first. Ao compará-los,
os modelos propostos (BH + MLP e BMT + MLP) apresentaram melhores resultados;

• STICV " não há diferença estatística entre os modelos CFS + best first e BH + MLP,
apresentando melhores resultados do que a técnica Wrapper + forward selection. Nesta
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Tabela 4.5 Comparações dos modelos de seleção de variáveis para as séries temporais
Wrapper + CFS + BH + BMT +

forward selection best first MLP MLP

STpoluicao
Média 38,00% 32,00% 30,00% 29,10%
Desvio 6,00% 5,00% 6,20% 6,00%

STmanchas
Média 56,00% 47,50% 45,50% 45,50%
Desvio 7,00% 8,00% 7,50% 7,50%

STvazaoFA
Média 20,00% 20,00% 11,20% 11,00%
Desvio 4,00% 4,00% 3,60% 3,50%

STvazaoS
Média 48,00% 36,40% 36,10% 36,00%
Desvio 7,00% 6,80% 6,50% 6,60%

STconsumo
Média 6,08% 6,15% 6,12% 6,08%
Desvio 2,30% 2,40% 3,00% 2,30%

STenergia
Média 8,90% 6,90% 6,70% 6,60%
Desvio 2,00% 1,70% 1,40% 1,50%

STumidade
Média 7,90% 6,52% 6,49% 6,45%
Desvio 1,80% 2,20% 2,20% 2,10%

STICV
Média 2,80% 1,72% 1,69% 1,33%
Desvio 0,38% 0,42% 0,40% 0,35%

STlavras
Média 2642,00% 2242,00% 2232,70% 2223,70%
Desvio 222,00% 232,00% 220,00% 228,00%

STpetrobras
Média 3,20% 1,78% 1,80% 1,78%
Desvio 1,20% 1,01% 1,10% 1,01%

série, o modelo proposto BMT + MLP obteve melhores resultados em comparação as três
outras técnicas.

Para as séries temporais estudadas, os resultados dos modelos propostos (BH + MLP e
BMT + MLP), apresentaram resultados no mínimo iguais e em alguns casos superiores as
demais técnicas. Desta forma, comparando os modelos propostos, concluímos que as variáveis
selecionadas pela BMT + MLP, em geral, apresentaram os menores erros e quando estes não
foram significativos pelo teste t a quantidade de variáveis selecionadas foi menor, o que nos
garante um modelo mais parcimonioso (menor número de parâmetros) e, consequentemente,
com menor possibilidade de superajustamento. Apenas para a série STconsumo, as diferenças não
foram estatisticamente significativas.

As variáveis selecionadas pelo melhor modelo proposto Busca pela Memória Temporal +
Rede Neural (BMT + MLP) foram utilizadas como variáveis de entrada para os modelos de
previsão (SOM + MLP, MLP + Fuzzy, MLP e Estatístico) que serão expostos na próxima seção.
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Tabela 4.6 Teste t de Student para os modelos de seleção de variáveis
Modelo1 Wrapper Wrapper Wrapper CFS CFS BH + MLP
Modelo2 CFS BH + MLP BMT + MLP BH + MLP BMT + MLP BMT + MLP

tcalculado

STpoluicao 3,44 4,15 4,69 1,12 1,66 0,47
STmanchas 3,58 4,58 4,58 0,82 0,82 0,00
STvazaoFA 0,00 7,31 7,57 7,31 7,57 0,17
STvazaoS 5,32 5,57 5,58 0,14 0,19 0,05
STconsumo 0,09 0,05 0,00 0,03 0,09 0,05
STenergia 3,41 4,03 4,11 0,41 0,59 0,22
STumidade 2,17 2,22 2,34 0,04 0,10 0,06
STICV 8,53 9,00 12,73 0,23 3,19 3,03
STlavras 5,57 5,86 5,88 0,13 0,25 0,13
STpetrobras 4,05 3,85 4,05 0,06 0,00 0,06

4.4 Resultados da previsão

As subseções seguintes, apresentam as configurações e os resultados obtidos nos dois modelos
propostos, SOM + MLP e MLP + Fuzzy, a métrica de erro utilizada e a comparação dos modelos
para cada série temporal.

4.4.1 Configurações (SOM + MLP e MLP + Fuzzy)

As configurações utilizadas são exibidas na Tabela 4.7. As variáveis de entrada foram
selecionadas utilizando o melhor modelo proposto (BMT + MLP) para a seleção de variáveis
(Tabela 4.4). O número de neurônios da camada escondida e da camada de saída foi escolhido
de forma empírica (através de experimentos), assim como, as taxas de momento (µ) e de
aprendizagem (%). Estas taxas variam entre 0 (zero) e 1 (um). O conjunto de dados das séries
temporais foram divididos em 50% para treinamento, 25% para validação cruzada e 25% para
testes.

4.4.2 Aplicação dos modelos ARIMA

Para todas as séries foram testados vários modelos ARIMA identificados inicialmente pela
simples análise das séries através das funções de autocorreção e autocorrelação parcial bem
com utilizando como variáveis de entrada aquelas determinadas pelos métodos de seleção de
variáveis.
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Tabela 4.7 Configurações da MLPs para as séries temporais
Entrada Escondida Saída µ %

STpoluicao
MLP1, MLP2, MLPA 3 6 1 0,1 0,3
MLP3, MLP4, MLPB 3 6 1 0,3 0,5

STmanchas
MLP1, MLP2, MLPA 3 4 1 0,3 0,1
MLP3, MLP4, MLPB 3 4 1 0,6 0,4

STvazaoFA
MLP1, MLP2, MLPA 10 10 1 0,3 0,5
MLP3, MLP4, MLPB 10 10 1 0,2 0,2

STvazaoS
MLP1, MLP2, MLPA 3 4 1 0,3 0,5
MLP3, MLP4, MLPB 3 4 1 0,4 0,5

STconsumo
MLP1, MLP2, MLPA 1 4 1 0,4 0,6
MLP3, MLP4, MLPB 1 4 1 0,4 0,6

STenergia
MLP1, MLP2, MLPA 4 6 1 0,4 0,3
MLP3, MLP4, MLPB 4 6 1 0,4 0,3

STumidade
MLP1, MLP2, MLPA 2 6 1 0,4 0,2
MLP3, MLP4, MLPB 2 6 1 0,3 0,6

STICV
MLP1, MLP2, MLPA 11 6 1 0,6 0,4
MLP3, MLP4, MLPB 11 6 1 0,6 0,4

STlavras
MLP1, MLP2, MLPA 7 8 1 0,6 0,2
MLP3, MLP4, MLPB 7 8 1 0,6 0,3

STpetrobras
MLP1, MLP2, MLPA 6 4 1 0,3 0,2
MLP3, MLP4, MLPB 6 4 1 0,3 0,2

Portanto, apresenta-se na Tabela 4.8 os melhores modelos estatísticos selecionados para
cada série em função do Critério de Informação Akaike (AIC) [Akaike, 1974]. Estes resultados
foram encontrados através do software SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) [Nie
et al., 1975]. Os resultados encontrados em [Morettin & Toloi, 2004] são exibidos na Tabela 4.9
(o AIC não é informado).

4.4.3 Comparações dos modelos

A fim de descobrir o quão satisfatório são os resultados dos modelos propostos, realizou-se
uma comparação, entre os resultados de uma MLP simples (MLP), do modelo Estatístico e
das metodologias propostas, SOM + MLP e MLP + Fuzzy. Para realizar a comparação destes
métodos foi calculado o Erro Percentual Médio Absoluto (EPMA), dado pela Equação 4.1.

EPMA =
1
n

n

"
i=1

(Qo,i !Qs,i)

Qo,i
100 (4.1)

Na prática, o EPMA apresenta um inconveniente: se existir valores iguais a zero (o que às
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Tabela 4.8 Melhores resultados dos modelos estatísticos para as séries temporais utilizando o SPSS
Melhor modelo estatístico AIC

STpoluicao ARIMA(4,1,0) 220
STmanchas SARIMA(3,0,0)(0,1,0)12 1455
STvazaoFA ARIMA(20,0,0) 47950
STvazaoS ARIMA(2,0,0) 1217
STconsumo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12 -303
STenergia SARIMA(2,1,0)(0,1,1)12 2735
STumidade ARIMA(3,0,0) 2427
STICV ARIMA(3,1,0) -744
STlavras SARIMA(1,0,0)(0,1,1)12 4330
STpetrobras ARIMA(3,1,0) 23829

Tabela 4.9 Melhores resultados dos modelos estatísticos para as séries temporais encontrados em
[Morettin & Toloi, 2004]

Melhor modelo estatístico
STpoluicao ARIMA(3,0,0)
STmanchas SARIMA(2,0,0)(0,0,0)12
STvazaoFA -
STvazaoS -
STconsumo SARIMA(0,1,1)(0,1,1)12
STenergia -
STumidade ARIMA(2,0,0)
STICV ARIMA(1,1,0)
STlavras SARIMA(0,0,0)(0,1,1)12
STpetrobras -

vezes acontece, como por exemplo na STlavras em que existe valor mínimo observado igual a
zero), haverá uma divisão por zero. Desta forma, adotamos o valor mínimo para a STlavras igual
a 0,1, como já foi mencionado. Neste caso, quando a diferença do valor observado com o valor
previsto é muito grande, o EPMA fica muito elevado, podendo ser superior a 100% (Tabela
4.10).

Na Tabela 4.10 os resultados (média do EPMA e desvio-padrão) para as séries temporais
dos modelos propostos SOM + MLP e MLP + Fuzzy são exibidos, assim como, para os modelos
MLP e Estatístico. Com estes resultados, é possível calcularmos o teste t de Student. A
distribuição t é uma distribuição de probabilidade teórica, simétrica, campaniforme (em forma
de sino), e semelhante à curva normal padrão, porém com caudas mais largas, ou seja, uma
simulação da t de Student pode gerar valores mais extremos que uma simulação da normal.

Na Tabela 4.11 é feita a comparação dos modelos propostos (SOM + MLP e MLP + Fuzzy)
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Tabela 4.10 Comparações dos modelos de previsão para as séries temporais
MLP SOM + MLP MLP + Fuzzy Estatístico

STpoluicao
Média 29,00% 26,00% 26,60% 27,10%
Desvio 6,00% 5,00% 5,40% 2,00%

STmanchas
Média 45,50% 43,20% 44,40% 254,20%
Desvio 7,50% 6,90% 7,30% 12,00%

STvazaoFA
Média 11,00% 8,30% 8,10% 12,10%
Desvio 3,50% 2,00% 1,80% 0,80%

STvazaoS
Média 36,00% 28,40% 29,60% 39,60%
Desvio 6,60% 5,90% 6,20% 3,10%

STconsumo
Média 6,08% 5,89% 4,50% 7,64%
Desvio 2,30% 2,00% 1,80% 1,10%

STenergia
Média 6,63% 6,57% 6,54% 8,20%
Desvio 1,50% 1,70% 1,60% 1,00%

STumidade
Média 6,45% 5,76% 4,47% 7,10%
Desvio 2,10% 2,20% 1,70% 1,20%

STICV
Média 1,33% 1,25% 1,24% 1,56%
Desvio 0,35% 0,28% 0,27% 0,20%

STlavras
Média 2223,70% 2129,50% 2198,00% 2636,00%
Desvio 228,00% 198,00% 226,00% 180,00%

STpetrobras
Média 1,78% 1,78% 1,78% 1,86%
Desvio 1,01% 0,98% 1,01% 0,20%

e uma MLP. O teste t de Student foi realizado e conclui-se, com 95% de chance, que para as
séries temporais:

• STpoluicao, STmanchas, STenergia, STICV , STlavras e STpetrobras " não há diferença estatística
entre os modelos propostos (SOM + MLP e MLP + Fuzzy) e a MLP;

• STvazaoFA e STvazaoS " não há diferença estatística entre os modelos propostos (SOM +
MLP e MLP + Fuzzy). Por outro lado, ao comparar com uma MLP simples, ambos os
modelos apresetam melhores resultados;

• STconsumo e STumidade " não há diferença estatística entre o modelo proposto SOM + MLP
e a MLP. Porém, há diferença entre os modelos propostos (SOM + MLP e MLP + Fuzzy).
O modelo MLP + Fuzzy apresenta melhor resultado.

Na última coluna da Tabela 4.11 tem-se o melhor modelo proposto (MLP + Fuzzy) compa-
rado ao modelo Estatístico. Para as séries STpoluicao e STpetrobras os resultados foram estatística-
mente pouco significativos. Para todas as demais séries os resultados com o modelo proposto
MLP + Fuzzy é melhor do que os estatísticos.
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Tabela 4.11 Teste t de Student para os modelos de previsão das séries temporais
Modelo1 SOM + MLP MLP + Fuzzy MLP MLP + Fuzzy
Modelo2 MLP + Fuzzy MLP SOM + MLP Estatístico

tcalculado

STpoluicao 0,36 1,33 1,72 0,39
STmanchas 0,53 0,47 1,01 66,80
STvazaoFA 0,33 3,30 3,00 9,08
STvazaoS 0,63 3,50 4,12 6,45
STconsumo 2,31 2,42 0,28 6,66
STenergia 0,08 0,26 0,17 3,93
STumidade 2,10 3,30 1,01 5,65
STICV 0,11 0,91 0,80 4,26
STlavras 1,02 0,36 1,40 6,78
STpetrobras 0,09 0,08 0,00 0,35

Observando a Tabela 4.10 dos erros encontrados, é possível afirmar que os resultados obtidos
com os modelos propostos estão com melhor aderência do que os outros demonstrados. Os
gráficos que comparam o resultado real (observado), a previsão de uma MLP e a previsão dos
modelos propostos, corroboram com esta afirmação.

Nas Figuras 4.11 a 4.15 os gráficos dos resultados da previsão para as dez séries temporais
são exibidos. A linha azul representa o modelo proposto SOM + MLP, a vermelha o modelo
proposto MLP + Fuzzy, a verde a rede MLP simples e na cor preta o observado (o que realmente
ocorreu). No eixo x a linha do tempo é posta, de acordo com as observações da série temporal,
seja em dias, meses ou anos. No eixo y encontra-se a quantidade, por exemplo, emissão de CO,
vazão diária, entre outros.

No gráfico da STpoluicao (Figura 4.11) o modelo MLP + Fuzzy apresenta os melhores
resultados em função do mesmo conseguir caracterizar melhor os picos, bem como tende a
superestimar menos os valores baixos. O contrário ocorre com a MLP.

Nas Figuras 4.12, 4.13, 4.14 e 4.15, os gráficos das STmanchas, STenergia, STICV e STpetrobras

mostram claramente que não existem diferenças significativas para os três modelos.
No gráfico da STvazaoFA (Figura 4.16) os modelos propostos tendem a representar melhor

o processo de subida do hidrograma e apresentam uma melhor aderência para os valores de
recessão.

Para a STvazaoS (Figura 4.17) é possível destacar que a rede MLP tende a superestimar os
valores em geral.

No gráfico da STconsumo (Figura 4.18) o modelo MLP + Fuzzy apresenta uma melhor
representação da subida, da descida e dos picos.
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Figura 4.11 Gráfico dos resultados da previsão para a série de poluição (CO)

Na Figura 4.19 a STumidade mostra que o modelo MLP + Fuzzy consegue captar melhor o
processo de subida e descida.

No gráfico da STlavras (Figura 4.20) a rede MLP tende a fornecer picos melhores, entretanto
mais defasados no tempo.

4.5 Considerações finais

Dos modelos propostos para a seleção de variáveis, o modelo BMT + MLP foi escolhido
por apresentar bons resultados em tempo hábil. Para os modelos propostos para a previsão, o
modelo MLP + Fuzzy apresentou um melhor desempenho, ao comparar todas as variáveis de
análise (tempo de implementação, tempo de execução do algoritmo, comparação dos resultados
obtidos, entre outros).
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Figura 4.12 Gráfico dos resultados da previsão para a série de manchas solares

Figura 4.13 Gráfico dos resultados da previsão para a série de energia
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Figura 4.14 Gráfico dos resultados da previsão para a série de ICV

Figura 4.15 Gráfico dos resultados da previsão para a série da Petrobrás
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Figura 4.16 Gráfico dos resultados da previsão para a série de vazão diária (FA)

Figura 4.17 Gráfico dos resultados da previsão para a série de vazão anual (S)
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Figura 4.18 Gráfico dos resultados da previsão para a série de consumo

Figura 4.19 Gráfico dos resultados da previsão para a série de atmosfera (umidade)
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Figura 4.20 Gráfico dos resultados da previsão para a série de Lavras (precipitação)



CAPÍTULO 5

Conclusão

Este capítulo apresenta a conclusão dos estudos e experimentos realizados para previsão de
séries temporais. Também é realizado um breve relato das metodologias empregadas de tal
forma que possa esclarecer as principais contribuições e limitações das metodologias propostas.

Finalmente, são sugeridos trabalhos futuros que poderão contribuir para um aprimoramento
dos sistemas inteligentes híbridos propostos.

5.1 Contribuições

As pesquisas relacionadas à previsão de séries temporais têm sido uma área de bastante
interesse nas últimas décadas. Várias técnicas têm sido pesquisadas no sentido de desenvolver
alternativas para a previsão de séries temporais, levando em conta suas peculiaridades.

Nesta dissertação apresentou-se uma abordagem híbrida composta por redes neurais (MLP
e SOM), lógica fuzzy e técnicas de busca para tentar representar o fenômeno complexo de
previsão de séries temporais do mundo real. Para a seleção das variáveis de entradas dois
sistemas híbridos foram propostos para os modelos de previsão:

• Busca Harmônica e Rede Neural (BH + MLP);

• Busca pela Memória Temporal e Rede Neural (BMT + MLP).

A gênese do estudo apresentada neste trabalho é baseada no conceito sobre o qual, diferentes
partes da série temporal podem ser resultantes de diferentes processos físicos que ocorrem na
natureza e necessitam, portanto, de diferentes modelagens. Neste caso, foram propostos dois
modelos para o processo de previsão de séries temporais:

• Redes Neurais não-supervisionada e supervisionada (SOM + MLP);

• Rede Neural e Lógica Fuzzy (MLP + Fuzzy).

Com o estudo comparativo entre as técnicas para as dez séries temporais do mundo real
(poluição, manchas solares, vazões médias diárias de Foz do Areia, vazões médias anuais de

66
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Sobradinho, consumo de vendas físicas, consumo de energia elétrica, umidade relativa do ar,
Índice do Custo de Vida, precipitação atmosférica e ações da Petrobrás) algumas conclusões
foram realizadas.

No que diz respeito à seleção de variáveis, os resultados dos experimentos mostraram com
sucesso a utilização do sistema híbrido, composto de Busca pela Memória Temporal e Redes
Neurais (BMT + MLP), que tem por base a Busca Harmônica que é uma técnica ainda pouco
utilizada em problemas de séries temporais. Dos resultados obtidos pode-se concluir que a
seleção de variáveis ocorreu de forma bastante satisfatória com a utilização da Busca Harmônica
e Redes Neurais (BH + MLP), mas ocorreu com uma maior rapidez e eficiência quando da
utilização do sistema proposto BMT + MLP.

Ainda que os Erros Médios Quadráticos (EMQ) obtidos pela rede neural sejam, em geral,
estatisticamente similares para as duas técnicas, a principal vantagem da BMT + MLP é a
capacidade de encontrar o subconjunto de variáveis considerado ótimo de forma bastante rápida.
Ao realizar a comparação dos resultados obtidos dos modelos propostos com dois modelos da
literatura (Wrapper + forward selection e CFS + best first), os modelos propostos apresentaram
um melhor desempenho. Os resultados extraídos do melhor modelo proposto para a seleção de
variáveis, BMT + MLP, foram utilizados como variáveis de entrada para os modelos propostos
SOM + MLP e MLP + Fuzzy.

Quanto aos modelos para previsão, a metodologia proposta resultou na construção de dois
modelos baseados em redes neurais e lógica fuzzy. As principais características destes modelos
são:

• O primeiro modelo é composto por duas redes neurais. Uma rede neural SOM que é
responsável por decompor a série temporal em diferentes segmentos e um conjunto de
redes neurais MLP (uma rede para cada agrupamento formado) que são responsáveis pela
previsão propriamente dita;

• O segundo modelo é composto por uma rede neural MLP e da lógica fuzzy inserida na
função objetivo para o treinamento da rede neural. O propósito em utilizar a função
objetivo fuzzificada é de permitir uma melhor representação do fenômeno físico de subida
e descida da série temporal.

Quanto a estes modelos, os resultados obtidos foram comparados com uma rede MLP
tradicional através de vários experimentos. As arquiteturas das redes MLP treinadas com o
algoritmo backpropagation foram estabelecidas inicialmente por meio de inúmeras simulações.
Os modelos propostos também foram comparados com modelos Estatísticos. Os resultados
obtidos com os modelos propostos para a métrica Erro Percentual Médio Absoluto (EPMA)
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apresentaram melhor desempenho médio para todas as séries simuladas em comparação com as
redes MLP tradicionais e com os modelos Estatísticos. Isto é, os valores obtidos para os EPMAs,
com os modelos propostos (SOM + MLP e MLP + Fuzzy) foram menores ou no máximo iguais
àqueles obtidos com a rede MLP e com os modelos Estatísticos tradicionais, para todas as séries
analisadas.

Apesar dos resultados obtidos mostrarem, de forma geral, que os modelos propostos se
constituem numa opção para previsão de séries temporais, estes utilizam algoritmos que podem
ser melhorados dando margem a vários trabalhos futuros.

5.2 Limitações

No processo de seleção de variáveis, o método proposto (BMT + MLP), apesar dos resultados
obtidos para as séries analisadas, tem por base um ponto que precisa ser mais investigado.
Esse ponto a ser avaliado é relativo à métrica utilizada para se estabelecer a probabilidade para
geração da memória temporal. A probabilidade utilizada no modelo proposto foi estabelecida
como um valor proporcional à função de autocorrelação que é uma medida de dependência
linear.

Portanto, com o objetivo de evitar exclusão de variáveis com baixa correlação linear, que
possam ser importantes para o processo de previsão, a metodologia permite estabelecer uma
probabilidade mínima, é claro, com um maior custo computacional.

Quanto aos modelos de previsão propostos os principais aspectos a serem considerados são:

• No modelo SOM + MLP o número de grupos foi determinado de forma empírica;

• No modelo MLP + Fuzzy a separação entre valores altos e baixos foi estabelecida de
forma empírica assumindo-se a média como valor limite.

5.3 Trabalhos futuros

A seguir apresenta-se alguns dos aspectos que podem ser considerados como proposta de
trabalhos futuros:

• A utilização de uma métrica não-linear para calcular a probabilidade na geração das
memórias temporais (por exemplo, informação mútua);
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• Automação para determinação do número de grupos formados pela rede SOM, bem como
testar outra métrica de similaridade que não a distância euclidiana;

• Verificar a possibilidade de determinação automática do valor adotado para a taxa de
subida e de descida no processo de fuzzificação;

• Considerar uma fuzzificação não-linear;

• Adotar quatro faixas para fuzzificação (subida suave, subida brusca, descida suave e
descida brusca).

Uma vez que o desempenho de um modelo de previsão para séries temporais depende
fortemente das características da série e levando-se em conta que não se pretende desenvolver
uma metodologia única para a modelagem das séries temporais, propõe-se também como
trabalho futuro, focar o estudo nas séries de memória longa, como é o caso da série de vazões
médias diárias para Foz do Areia utilizada neste trabalho.

5.4 Considerações finais

O projeto automático de redes neurais artificiais, assim como, os sistemas neurais híbridos,
são dois temas importantes que ainda precisam de mais estudos aprofundados. Nessa dissertação,
procurou-se dar uma contribuição nas duas áreas, apresentando os seus pontos de intersecção.

Espera-se que essa dissertação possa servir, no futuro, como uma boa fonte de consulta
e estudo para pessoas interessadas nas áreas de redes neurais artificiais, sistemas inteligentes
híbridos, previsão de séries temporais e seleção de variáveis.



APÊNDICE A

Resultados da seleção de variáveis

Algumas simulações foram realizadas para os modelos de seleção de variáveis (BH + MLP
e BMT + MLP). Neste apêndice, alguns destes experimentos são exibidos. Para cada série
temporal algumas populações foram escolhidas de forma empírica. Para cada população vários
experimentos foram realizados e a média foi calculada para o “rank 1”, ou seja, para o menor
erro encontrado em todas as simulações. Desta forma, os resultados foram postos da seguinte
maneira:

• População " definida de forma empírica e denominada por Sx, onde x é o tamanho da
população;

• Ciclos " é a quantidade de ciclos quando o algoritmo atinge o critério de parada;

• Erro " é o erro médio quadrático (EMQ) calculado pela MLP;

• Variáveis " é a quantidade de variáveis que foram selecionadas para serem inseridas na
MLP, e que retornaram o menor EMQ.

Nas Tabelas A.1 a A.10, os resultados são exibidos para os modelos BH + MLP e BMT
+ MLP para as dez séries temporais. Para o modelo BH + MLP, o tempo de execução dos
algoritmos foram sempre superiores ao comparar com o BMT + MLP. Os resultados aqui
apresentados serviram para compor a Tabela 4.4.

Tabela A.1 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de poluição
S10 S20 S30 S40 S50 S60

BH + MLP
Ciclos 25 134 173 218 278 278
Erro 0,2958 0,2842 0,2851 0,2851 0,2851 0,2842
Variáveis 5 5 5 5 5 5

BMT + MLP
Ciclos 6 12 14 20 41 833
Erro 0,2934 0,2926 0,2926 0,2926 0,2920 0,2851
Variáveis 3 3 3 3 3 5

70



APÊNDICE A RESULTADOS DA SELEÇÃO DE VARIÁVEIS 71

Tabela A.2 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de manchas solares
S5 S10 S15 S20 S25 S30

BH + MLP
Ciclos 18 58 84 217 170 331
Erro 1,03 0,79 0,79 0,79 0,82 0,79
Variáveis 5 3 3 3 3 3

BMT + MLP
Ciclos 14 28 38 130 114 191
Erro 0,95 0,89 0,81 0,79 0,79 0,82
Variáveis 5 1 3 3 3 3

Tabela A.3 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de vazão diária (FA)
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 271 440 1000
Erro 0,1080 0,1068 0,1017
Variáveis 16 17 16

BMT + MLP
Ciclos 1000 284 521
Erro 0,1074 0,1053 0,1047
Variáveis 14 10 10

Tabela A.4 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de vazão anual (S)
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 86 446 377
Erro 0,1810 0,1753 0,1759
Variáveis 6 6 6

BMT + MLP
Ciclos 1 1 3
Erro 0,2004 0,2004 0,2004
Variáveis 3 3 3

Tabela A.5 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de consumo
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 144 1000 1000
Erro 0,3986 0,3730 0,3986
Variáveis 7 5 7

BMT + MLP
Ciclos 12 11 25
Erro 0,4176 0,4176 0,4176
Variáveis 1 1 1
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Tabela A.6 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de energia
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 202 270 572
Erro 0,0756 0,0760 0,0749
Variáveis 4 6 4

BMT + MLP
Ciclos 55 61 146
Erro 0,0775 0,0775 0,0775
Variáveis 4 4 4

Tabela A.7 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de umidade
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 11 46 27
Erro 0,0642 0,0636 0,0641
Variáveis 6 6 3

BMT + MLP
Ciclos 0 0 0
Erro 0,0640 0,0640 0,0640
Variáveis 2 2 2

Tabela A.8 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de ICV
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 63 95 220
Erro 0,0425 0,0430 0,0426
Variáveis 6 8 8

BMT + MLP
Ciclos 0 0 127
Erro 0,0580 0,0580 0,0468
Variáveis 12 12 11

Tabela A.9 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série de Lavras
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 170 243 260
Erro 4,8603 4,8408 5,0498
Variáveis 7 7 6

BMT + MLP
Ciclos 34 128 148
Erro 5,806 5,7481 5,7481
Variáveis 7 7 7
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Tabela A.10 Resultados das simulações utilizando BH e BMT para a série da Petrobrás
S10 S20 S30

BH + MLP
Ciclos 91 1000 1000
Erro 0,7817 0,7040 0,6199
Variáveis 5 5 5

BMT + MLP
Ciclos 82 85 1000
Erro 0,9035 0,9035 0,7891
Variáveis 2 2 6
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