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RESUMO 

O uso de series temporais tem sua importância dada possibilidade do 

monitoramento do comportamento de uma variável em determinado período de 

tempo. Essas series temporais vem prover as informações necessárias para que 

sejam feitas previsões de comportamento da variável observada. Uma previsão 

de serie temporal pode ser usada como um elemento de apoio num processo de 

tomada de decisões. Na educação, as previsões de series temporais podem 

mostrar aos órgãos gestores como e quando eles devem direcionar recursos para 

tentar obter um melhor desempenho de determinada instituição. Redes Neurais 

Artificias (RNA) são técnica uma que visa simular o comportamento de uma rede 

neural biológica, a fim de se resolver problemas de alta complexidade. Este 

trabalho faz uso de um sistema hibrido inteligente, composto por uma RNA, um 

algoritmo de otimização de parâmetros e modelos de combinação de previsores, 

aplicado à previsão de series temporais educacionais. As series educacionais 

usadas mostram a quantidade de pessoas, homens e mulheres, negras que 

concluíram o ensino superior em no mínimo quatro anos. Esses dados foram 

obtidos na base de dados do United States Census Bereau, atravé do seu website.  

Para efeito de comparação, foram usadas também series temporais de outras 

áreas, como por exemplo da área da aviação, serie temporal Airlines. Para a 

otimização dos pesos dos neurônios da RNA, é usado o algoritmo de otimização 

Particle Swarm Optimization (PSO). As diversas configurações de pesos geradas 

pelo PSO geram um conjunto de previsões. O desempenho de cada previsão é 

medido através do erro médio quadrático. Em seguida, para se obter a previsão 

final, faz-se uso de três modelos. No primeiro, é selecionada aquela previsão que 

obtém o melhor desempenho. No segundo, é usada a média de todas as previsões 

para cada elemento da série temporal final, a previsão. No terceiro, é selecionada 

a mediana de cada previsão para cada elemento de serie temporal final. 

 

 

 

Palavras-chave: series temporais, sistema hibrido, redes neurais artificiais, 

previsões 
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ABSTRACT 

The use of time series is important given the possibility of monitoring the 

behavior of a variable in a given period of time. These time series is to provide the 

necessary information so that the observed variable behavior predictions are 

made. A time series prediction can be used as a supporting element in the 

decision-making process. In education the projected time series can show the 

governing bodies as and when they should direct resources to try to get a better 

performance given institution. Artificial Neural Networks (ANN) technique is one 

that aims to simulate the behavior of a biological neural network, in order to solve 

highly complex problems. This work uses an intelligent hybrid system, consisting 

of a RNA, a parameter optimization algorithm and forecasters combination of 

models, applied to the prediction of educational time series. Educational time 

series used show how many black people, men and women, who have completed 

higher education in at least four years. These data were obtained from the 

database of the United States Census Bereau, through its website. For 

comparison, it was used also temporal series of other areas, such as the aviation 

area, time series Airlines. To optimize the weights of the neurons ANN, it is used 

the Particle Swarm Optimization algorithm optimization (PSO). The various 

configurations of weights generated by generating a set of PSO predictions. The 

performance of each prediction is measured by the mean square error. Then, to 

obtain the final prediction is made using three models. In the first, it selects one 

prediction you get the best performance. In the second, the average of all the 

forecasts for each element of the final time series is used, the forecast. In the third, 

it selects the median of each forecast for each element final time series. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: time series, hybrid system, artificial neural networks, forecasts. 
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Capitulo 1: Introdução 

1.1 Caracterização do problema 

No cenário educacional há uma grande preocupação dos órgãos gestores das 

instituições em coletar dados referentes aos pontos de influência da qualidade da 

educação.  Segundo Fernandes (2007, p. 7), no Brasil são usados indicadores de 

desempenho educacional para monitorar o sistema de ensino no país, que são 

fundamentalmente de duas ordens: a) indicadores de fluxo (repetência, evasão e 

promoção) e b) pontuação em exames padronizados obtida pelos estudantes ao 

final de determinada etapa do sistema de ensino.  

Esses indicadores são obtidos principalmente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O INEP é responsável 

pelos censos e exames que visam extrair os dados necessários para indicar a 

qualidade da educação brasileira. O INEP desenvolve exames como o Enem, 

Saeb, Prova Brasil, e realiza os censos nas instituições de ensino a fim de se 

obterem os valores para os indicadores de fluxo da educação. 

Todos esses indicadores vêm a ser pontos chaves no planejamento 

estratégico desenvolvidos pelos órgãos gestores, desde o Ministério da Educação 

até as secretarias estaduais ou municipais ligadas as instituições de ensino básico 

ou superior. Ao observar esses índices os órgãos podem detectar padrões de 

comportamento e assim fazer projeções de como eles se comportarão no futuro. 

Essas previsões servem para auxiliar no planejamento estratégico das ações a 

serem tomadas com objetivo de minimizar os índices negativos e maximizar os 

índices positivos. 

Quando agrupados e organizados de acordo com o período em que foram 

coletados, todos esses índices formam as series temporais. As series temporais 

podem oferecer informações importantes de como os índices se comportam ao 

longo de determinado período de tempo. A análise desse comportamento fornece 

as condições necessárias para que se possam fazer previsões aproximadas de 

valores ainda não descritos dentro da série temporal. 

As previsões de series temporais são muitas vezes apoiadas por técnicas 

desenvolvidas no meio da Computação. 
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A Computação tem sido fonte de significativas contribuições para as mais 

diversas áreas do conhecimento, seja pelas contribuições dadas à área das 

telecomunicações ou as bases teóricas fornecidas à área da Educação pelo 

chamado pensamento computacional.  

Existem vários conceitos e técnicas da Computação que são baseados em 

elementos da natureza (Debuse & Rayward-Smith, 1997). As Redes Neurais 

Artificiais, RNAs, são mais uma técnica que surgiram baseadas em 

conhecimentos do homem sobre comportamentos de determinados elementos da 

natureza, que auxilia no processo de previsão de series temporais.  

Um dos grandes desafios na previsão de series temporais envolvendo as 

RNAs é a seleção dos parâmetros que influenciam o comportamento da série com 

o mínimo de perca das características da mesma (Valença, 2010). Para essa 

seleção de parâmetros podem ser usados algoritmos de otimização, que visam ao 

longo de um processo de treinamento buscar os parâmetros que forneçam a RNA 

a capacidade de fazer previsões cada vez mais aproximadas. 

O Particle Swarm Optimization (PSO) é um desses algoritmo de otimização 

de função, baseado no comportamento de pássaros. Ao final do processo de 

otimização, o PSO gera um conjunto de modelos de previsão, um conjunto de 

grupos de parâmetros para a função que se deseja otimizar. Cada um desse 

modelos tem sua própria taxa de desempenho em relação a previsão de dados da 

série que lhe é apresentada.  

Se comparar dois modelos, o primeiro pode se sair melhor que o segundo 

na previsão de determinados dados da série temporal proposta, enquanto o 

segundo pode se sair melhor na previsão de outros determinados dados da 

mesma serie temporal. Ou seja, numa mesma serie temporal, os vários modelos 

de previsão encontrados pelo algoritmo de otimização podem se alternar na 

posição de melhor, dependendo da parte da série temporal ao qual estão 

prevendo. 

Dessa forma, é possível efetuar uma busca por métodos que possam fazer a 

combinação desses modelos afim de se aproveitar as características do melhor 

modelo para a previsão de cada um dos dados da série temporal. Cabe também 

uma análise de qual dos modelos encontrados apresenta um melhor desempenho 

para a previsão final da série temporal. 
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Vale ressaltar ainda que o presente trabalho se refere a previsão de series 

temporais educacionais, mas é importante ter a visão de que o sistema hibrido 

inteligente abordado é aplicável a quaisquer tipos de séries, sejam elas compostas 

de dados educacionais ou de outras naturezas, sendo que ele leva em conta apenas 

os dados quantitativos de cada serie, sem considerar a subjetividade de cada tipo 

de serie, seja ela da área da educação ou de qualquer outra área.   

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo Geral 

 Implementação de SIH usando técnicas de previsão, otimização e 

combinação de previsões de series temporais. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Investigar qual a eficiência do SIH na previsão de uma serie 

temporal; 

 Analisar o impacto da implementação de uma técnica de otimização 

à uma técnica de previsão. 

 Verificar o impacto da combinação de previsões no resultado final da 

previsão da série temporal. 

 Comparar os resultados obtidos em cada método de combinação. 

1.3 Justificativa 

A presença da Computação no cotidiano das pessoas vem se tornando cada 

vez maior, seja pelo uso crescente dos chamados smartphones ou pelas várias 

outras tecnologias e práticas que se baseiam em seus conceitos para se 

desenvolverem. Essa área vem apresentando mais campos, com soluções para os 

diversos problemas encontrados na sociedade.  

Dado tais avanços da Computação e de outros fatores socioeconômicos, veio 

também o crescimento do fluxo de dados. Sejam esses dados o número de 

passageiros de uma empresa de aviação ou os resultados diários da cotação de 

uma empresa na bolsa de valores, há um grande interesse em os armazenar e 

tratar da forma mais adequada.  
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Esse crescimento da quantidade de dados também está presente no meio da 

Educação. Para que os governantes e os gestores das instituições educativas 

façam planejamentos mais coerentes com a real necessidade da área é preciso 

uma grande análise de muitos dados extraídos através de provas e pesquisas 

feitas nas instituições. É de suma importância saber como se comportam os 

índices de evasão escolar, de repetência, de aprovação e os demais índices que 

interessam aos gestores da educação em determinado lugar, seja uma cidade, um 

estado ou país, para que dessa forma eles possam traçar metas, planos e 

estratégias a fim de uma melhoria desses índices. Da mesma forma, com base 

nesses dados busca-se ter um real panorama do comportamento dos índices da 

educação em determinada região. 

Devido a esses fatores, o uso de series temporais tem um papel importante 

no processo de tomada de decisões ligadas ao planejamento estratégico das ações 

dos órgãos gestores das instituições educacionais.  

Tendo em vista a importância dessas series temporais, busca-se desenvolver 

algoritmos que possam fazer sua leitura e tratamento adequado, a fim de 

reconhecerem seus padrões de comportamento, fazendo previsões aproximadas 

para comportamentos futuros.  

Como uma técnica que oferece um grande potencial na resolução de 

problemas computacionais, as RNAs podem ser usadas para aprender os padrões 

de comportamento das series temporais a ela apresentadas, e oferecer previsões 

aproximadas dos dados da série temporal. É, contudo, um dos desafios no uso de 

RNAs para previsões de series temporais encontrar a configuração ótima para os 

parâmetros da rede, como os valores dos pesos de cada neurônio de cada camada. 

Logo, é necessária a implementação de um algoritmo de otimização desses 

parâmetros.  

Com a otimização dos parâmetros da RNA, pode-se conseguir 

generalizações cada vez maiores sobre o comportamento da série temporal, 

gerando assim previsões ainda mais aproximadas. Um algoritmo de otimização, 

após o seu treinamento, gera vários modelos de previsão, vários conjuntos de 

parâmetros para a RNA. Em muitos casos, apenas aquele modelo que obtém o 

melhor desempenho na previsão durante a fase de teste é usado para fornecer os 

parâmetros finais da RNA. Mas vale salientar que cada modelo pode vir a ter um 



17 
 

  

desempenho melhor que outro em determinados aspectos da série temporal. 

Sendo assim, cada modelo pode gerar uma previsão mais exata em determinados 

pontos da série temporal, enquanto um outro modelo pode gerar previsões mais 

exatas em outros pontos. Dessa forma, é possível que se estude a combinação 

dessas previsões a fim de que seja aproveitada a melhor previsão de cada modelo. 

Abre-se então a possibilidade de estudo sobre quais modelos de combinação 

poderia oferecer melhores resultados, e se realmente a combinação pode oferecer 

melhorias significativas à previsão. Nesse sentido, os métodos adotados nesse 

trabalho, para a combinação das previsões, foram o de média e mediana das 

previsões. 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 Este trabalho monográfico está estruturado da seguinte forma. No capítulo 

2 são apresentados alguns trabalhos já realizados em áreas relacionadas à 

pesquisa a que se destina esta monografia. São mostrados os aspectos gerais dos 

trabalhos, como sua metodologia e os resultados obtidos. No capítulo 3 é feita 

uma fundamentação dos conceitos usados na presente pesquisa. 

No capítulo 4 é descrito o método proposto pelo presente trabalho, o 

processo experimental da pesquisa, os resultados obtidos e as conclusões. 
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Capitulo 2: Fundamentação Teórica 

2.1 Series Temporais 

Series temporais são um conjunto de observações sobre determinada 

variável ordenada no tempo (MENEZES, 1998). O uso de series temporais está 

presente em diversas áreas da sociedade, como: o valor da receita líquida mensal 

do tesouro nacional, o número diário de passageiros de uma companhia de 

viagens, a variação da cotação das ações de determinada empresa em uma bolsa 

de valores.  

 Sendo x uma variável que se deseja observar, t o período de tempo dessas 

observações e 𝑛 o número máximo de observações, tem-se que a definição da série 

temporal 𝑆 (composta pelas observações realizadas), é descrita na figura 3.1. 

Figura 3.1 Definição de Serie temporal 

 

𝑆 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑡), onde 𝑥𝑡 ∈  ℜ| 𝑡 = {1, 2, 3, … , 𝑛} 

Fonte: Própria 

Segundo Menezes (1998), no modelo clássico, as series temporais são 

compostas de quatro padrões: tendência, variações cíclicas, variações sazonais e 

variações irregulares. As series temporais não necessariamente apresentam todos 

esses padrões juntos. 

A tendência descreve o comportamento de longo prazo da série. Esse 

comportamento pode ser crescente, decrescente ou estável. O crescimento, ou 

decrescimento, pode ainda ser linear (quando o crescimento é dado pela soma do 

valor anterior da série e de um determinado valor constante), exponencial 

(quando o crescimento é dado pel0 produto do valor anterior da série e de um 

determinado valor constante) ou amortecido (quando o crescimento é dado pel0 

produto do valor anterior da série e de um determinado valor constante inferior 

a um). 

A variação cíclica é uma flutuação da variável observada com duração 

superior a um ano, e que se repete com determinada periodicidade. 
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A variação sazonal é uma flutuação com duração inferior a um ano, e que se 

repete todos os anos. Isso ocorre geralmente devido a fatores como estações do 

ano, períodos de férias, datas comemorativas e etc. 

A variação irregular são flutuações imprevistas, que ocorrem sem qualquer 

tipo de dependência de outros valores ou períodos da série. Geralmente está 

ligada a catástrofes naturais, tragédias envolvendo pessoas, decisões de chefes de 

estado e etc. 

 A importância das series temporais é dada pela possibilidade de ser ter o 

conhecimento sobre o modelo do comportamento dos dados observados. Dessa 

forma, uma análise aprofundada da série temporal pode tornar possível a 

previsão de dados futuros. Essas previsões servem para auxiliar em processos de 

tomada de decisões em empresas, órgãos governamentais ou não-

governamentais e tantas outras áreas da sociedade. 

Para que seja feita a previsão de dados de uma serie temporal, é necessário 

que se defina um modelo de previsão a ser usado. Para definir a eficiência de um 

modelo de previsão são usadas medidas de desempenho. As medidas de 

desempenho calculam o erro das previsões em relação aos dados reais da série 

temporal. Algumas medidas de desempenho de métodos de previsão são: 

 Erro médio quadrático (MSE): é a soma dos quadrados dos erros dividida 

pelo número de elementos do grupo da série. 

MSE = 
∑ 𝑒𝑡

2

𝑛
 

Onde, 𝑒 =  𝑥𝑡 −  𝑦𝑡, sendo 𝑦𝑡 o valor previsto pelo modelo e 𝑥𝑡 é o valor real 

da série temporal. Quanto menor o valor do MSE, melhor o desempenho do 

método de previsão. 

 Erro percentual relativo (MAPE): é o relativo ao valor atual da série 

temporal. 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =  
1

𝑛
∑

|𝑒𝑡|

𝑥𝑡
 

Onde, 𝑒 =  𝑥𝑡 −  𝑦𝑡, sendo 𝑥𝑡 é o valor real da série temporal. Quanto menor 

o valor do MAPE, melhor o desempenho do método de previsão. 
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2.2 Redes Neurais Artificiais 

2.2.1 Neurônio Biológico 

O cérebro é responsável pelas funções cognitivas, senso motoras e 

autônomas de cada ser humano. O seu funcionamento se dá através de uma 

complexa rede formada por aproximadamente 1011 neurônios, que se 

comunicam entre si de forma contínua ou paralela. Os conhecimentos sobre o 

funcionamento dessas redes como um todo ainda possuem muitas lacunas, sendo 

que o que se tem hoje são muitas teorias sobre como elas funcionam. Porém, há 

um grande entendimento sobre o comportamento funcional individual de cada 

neurônio. 

 Os neurônios biológicos são formados basicamente por três partes: 

dendritos, corpo celular e o axônio. Cada um tendo sua função específica que em 

complemento com os outros possibilitam o funcionamento do neurônio. Na 

figura 3.2 é apresentado um modelo do neurônio biológico. 

Figura 3.2 Neurônio biológico 

 

Fonte: www.arrobadigital.com.br 

 Os dendritos têm como função receber as informações vindas de outros 

neurônios na forma de impulsos nervosos e as transmitir ao corpo celular. No 

corpo celular essas informações são processadas e como resultado desse 

processamento são gerados um novo impulso, nova informação. Essa nova 

informação é passada aos axônios. Os axônios se conectam com os dendritos de 

outros neurônios através de pontos que são chamados de sinapses, essas, por usa 
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vez, funcionam como uma válvula, controlando o fluxo das informações geradas. 

As sinapses indicam o nível de excitação do neurônio pré-sináptico, indicando se 

a informação fornecida por ele será repassada ao neurônio pós-sináptico.  

 Com esse funcionamento básico sendo feito por milhares e milhares de 

neurônios de forma contiínua ou paralela, são formadas as redes neurais, capazes 

de executar funções mais complexas. 

2.2.2  Neurônio Artificial  

Em 1943, McCulloch e Pitts, MCP, propuseram um modelo matemático do 

neurônio biológico. Nesse modelo o neurônio artificial é composto por 𝑛 

terminais de entrada, que representam os dendritos, que recebem os valores de 

𝑥1 até 𝑥𝑛, que representam os impulsos recebidos pelos neurônios anteriores. 

Para simular o efeito das sinapses, a cada terminal de entrada é atribuído um peso 

𝑤𝑖. Cada peso pode ser positivo ou negativo, é isso que define o nível de excitação 

do neurônio que está fornecendo a entrada referente aquele peso. O produto do 

valor de entrada pelo peso referente ao terminal em que ela é passada, 𝑥𝑖𝑤𝑖, é o 

que define o efeito daquele sinal de entrada sobre o neurônio pós-sináptico. A 

figura 3.3 mostra o modelo do neurônio artificial de McCulloch e Pitts. 

Figura 3.3 Neurônio Artificial de McCulloch e Pitts. 

 

Fonte: www.cerebromente.org.br 

 Assim como o neurônio biológico, o neurônio artificial só irá repassar a 

informação produzida caso a soma dos impulsos recebidos ultrapassem seu 

limiar de excitação. É feita uma soma ponderada de todos os valores recebidos 

pelo neurônio, ∑ 𝑥𝑖𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1 , e comparada com o limiar de excitação do neurônio. No 

modelo MCP a ativação do neurônio é dada através de uma função de ativação, 
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que decide se a ativação acontecerá ou não baseada na soma ponderada das 

entradas do neurônio.  

Individualmente cada neurônio tem um poder computacional limitado. 

Porém, os neurônios podem ser conectados entre si, formando uma rede neural. 

Nesse caso, em se tratando de neurônios artificiais, ao conecta-los, temos uma 

rede neural artificial, RNA. As RNAs têm uma capacidade de resolução de 

problemas elevada. Existem diversas formas, arquiteturas, nas quais as RNAs 

podem ser organizadas, desde arquiteturas mais simples, com apenas uma 

camada, até arquiteturas mais complexas, como as de redes com recorrência auto 

associativa. 

Entre essas arquiteturas está o Perceptron de Múltiplas Camadas (MLP, 

MultiLayer Perceptron. O MLP possui uma ou mais camadas intermediárias às 

camadas de entrada e saída da rede, fornecendo assim um poder computacional 

superior as redes de camada única. Segundo Cybenko (1989, apud Braga et al, 

2012) uma rede MLP com uma camada intermediária pode aproximar qualquer 

função contínua. A figura 3.4 mostra um modelo do Perceptron de multicamadas. 

Figura 3.4 Modelo do Perceptron de multicamadas 

 

Fonte: Própria. 

A escolha do número de camadas intermediarias, assim como o número de 

neurônios presentes em cada uma, deve levar em consideração a complexidade 

do problema a ser resolvido. Segundo Braga et al (2012), a grande maioria dos 

problemas práticos não necessitam de mais de uma camada intermediária. 
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A capacidade de aprendizagem das RNAs é uma de suas características mais 

importantes. O aprendizado da rede consiste no ajuste dos pesos das conexões 

entre os neurônios, visando obter uma melhoria no desempenho da rede segundo 

os critérios preestabelecidos. 

O aprendizado de uma RNA pode ser classificado como supervisionado ou não-

supervisionado. No aprendizado supervisionado, há a presença de um “professor” 

que irá fornecer as entradas da rede, e ao final do processamento irá comparar a 

saída dada pela rede com a saída desejada, conhecida pelo “professor”, afim de se 

obter a taxa de desempenho da RNA. No aprendizado não supervisionado não há 

a presença desse “professor”, o próprio sistema analisa as similaridades presentes 

entre os dados observados. 

2.3 Particle Swarm Optimization 

Proposto por Kennedy e Eberhart (1995), o Particle Swarm Optimization, 

PSO, é um algoritmo de otimização de função que simula o comportamento de 

populações de pássaros ou peixes. Segundo Zang et al (2013, apud Oliveira et al 

2015), quando comparado com outros métodos de otimização, o PSO obtém 

algumas vantagens, como: possui uma estrutura simples, com configurações de 

parâmetros simples, rápida velocidade de convergência, e um bom equilíbrio 

entre a explotação e exploração. Sendo que a explotação é a busca local, e a 

exploração é a busca global dos parâmetros.  

Considerando uma função que possui 𝑋 parâmetros, cada partícula será um 

vetor com 𝑋 posições. Inicialmente, no PSO, são geradas 𝑁 partículas 𝑃. Cada 

uma dessas partículas possui valores para cada um dos parâmetros da função que 

se deseja otimizar, esses valores são, inicialmente, escolhidos de forma aleatória. 

A figura 3.5 mostra como são representadas as partículas. 

Figura 3.5 Modelo dos vetores de cada partícula do PSO. 

𝑃1 = {𝑃1,1, 𝑃1,2, 𝑃1,3, … , 𝑃1,𝑋} 

𝑃2 = {𝑃2,1, 𝑃2,2, 𝑃2,3, … , 𝑃2,𝑋}... 

𝑃𝑁 = {𝑃𝑁,1, 𝑃𝑁,2, 𝑃𝑁,3, … , 𝑃𝑁,𝑋} 

Fonte: Própria 



24 
 

  

Dessa forma, cada partícula se torna uma possível solução para a função. Os 

valores de cada posição do vetor situam a partícula no espaço de busca pela 

melhor solução. O que define a qualidade dos valores da partícula é a função de 

fitness. A função de fitness usa os valores da partícula na função a ser otimizada 

e compara o resultado obtido com o resultado esperado, gerando por fim uma 

taxa de erro. Em muitas abordagens, quanto menor o erro obtido pela partícula, 

melhor é seu fitness. No algoritmo, também são armazenados o melhor fitness de 

cada partícula individualmente, e o melhor fitness dentre todas as partículas, 

respectivamente, pBest e gBest, representados nas Figuras 3.6 e 3.7. 

Figura 3.6 Modelos dos vetores de melhores valores de 

cada partícula. 

       𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡1 = {𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡1,1, 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡1,2, 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡1,3, … , 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡1,𝑋} 

𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡2 = {𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡2,1, 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡2,2, 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡2,3, … , 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡2,𝑋} 

... 

𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑁 = {𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑁,1, 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑁,2, 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑁,3, … , 𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑁,𝑋} 

Fonte: Própria 

Figura 3.7 Modelo do vetor da melhor partícula. 

𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡1 = {𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡1,1, 𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡1,2, 𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡1,3, … , 𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡1,𝑋} 

Fonte: Própria 

Outro valor que também é associado a cada partícula, é o valor de velocidade 

𝑉. A velocidade é um vetor de tamanho igual ao da partícula, como mostrado na 

figura 3.8.  

Figura 3.8 Modelo dos vetores de velocidade. 

𝑉1 = {𝑉1,1, 𝑉1,2, 𝑉1,3, … , 𝑉1,𝑋} 

𝑉2 = {𝑉2,1, 𝑉2,2, 𝑉2,3, … , 𝑉2,𝑋} 

... 
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𝑉𝑁 = {𝑉N,1, 𝑉N,2, 𝑉N,3, … , 𝑉N,𝑋} 

Fonte: Própria 

O valor da velocidade é influenciado por outros três valores: a inercia “𝐼", 

que mantém a partícula na direção em que ela está seguindo; o fator cognitivo 

“𝐶”, que atrai a partícula para a melhor posição ocupada por ela mesma; e o fator 

social “𝑆”, que atrai a partícula para a melhor posição encontrada em todo o 

enxame. Dessa forma, a partícula se movimenta levando em consideração tanto 

sua própria experiência, como a experiência do enxame. A figura 3.9 mostra a 

equação pela qual é definido o valor da velocidade de cada partícula. 

Figura 3.9 Equação da velocidade das partículas 

𝑉i(t + 1) =  I 𝑉𝑖(𝑡) +  𝐶 𝑅𝑎𝑛𝑑(𝑝𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 −  𝑃𝑖(𝑡)) 

+ 𝑆 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝑔𝐵𝑒𝑠𝑡𝑖 −  𝑃𝑖(𝑡)) 

Fonte: Própria 

Onde 𝑅𝑎𝑛𝑑 e 𝑟𝑎𝑛𝑑 são valores aleatórios compreendidos entre 𝑜 e 1, e 𝑡 é o 

valor da iteração do algoritmo. 

A figura 3.10 demonstra como as partículas tem seus valores atualizados a 

cada iteração do algoritmo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 3.10 Equação para a atualização das partículas 

𝑃i(t + 1) =  𝑃𝑖(𝑡) +  𝑉𝑖(𝑡) 

Fonte: Própria  
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Capitulo 3 

Nesta seção são apresentados alguns trabalhos desenvolvidos na área de 

previsão de series temporais e que fazem uso de métodos de combinação de 

previsores. 

3.1 Trabalhos Relacionados 

Com o objetivo de se prever a demanda ou consumo interno de café torrado 

e moído juntamente com a demanda de café solúvel no mercado brasileiro, Bacci 

(2007) selecionou entre diversos métodos de previsão aqueles que apresentaram 

em conjunto menores erros, com os melhores resultados estatísticos, e que 

melhor se ajustaram aos dados. Logo após, através da média aritmética simples 

dos resultados previstos por cada um desses métodos, foi construído um novo 

método, o qual foi chamado de Combinação. O novo método obteve um melhor 

desempenho quando compara com os três métodos anteriores, apresentando um 

menor desvio médio absoluto. Devido a isso, o método de combinação foi 

escolhido para realizar a previsão da demanda de café para os anos seguintes. Foi 

constatado também que o novo método apresentou menor variabilidade dos 

erros, um menor desvio padrão. 

Moreira et al. (2011) propõe a elaboração de uma metodologia de previsão 

de carga de consumo elétrico à curto prazo, baseada na combinação de vários 

previsores distintos que são gerados por um sistema de previsão. Os previsores 

são combinados usando o método de média aritmética e média ponderada. Os 

resultados alcançados mostraram que a combinação dos previsores apresentou, 

na maioria dos casos analisados, resultados mais acurados quando comparados 

aos resultados obtidos por apenas uma componente de previsão individualmente. 

Souza (2006), propõe uma metodologia de combinação de preditores 

utilizando um coeficiente de correlação chamado BCI (Boosting Correlation 

Improvement) entre os valores observados e os valores previstos por um 

algoritmo básico de previsão. Vários preditores são gerados, e os mesmos são 

combinados entre si utilizando o coeficiente de correlação, para gerar um único 

preditor. Este método foi testado em vários experimentos utilizando séries reais 

e séries reais financeiras. Os resultados obtidos através do algoritmo BCI foram 

comparados aos resultados obtidos através dos modelos ARMA, Programação 

Genética e GPBoost. Todas as comparações foram feitas no conjunto de teste, 
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gerado a partir da série temporal a ser prevista, mostrando que o algoritmo BCI 

fornece melhores resultados que os demais métodos analisados. Os resultados 

obtidos são comparados a outros métodos de previsão, tais como a metodologia 

Box & Jenkins, a PG tradicional, e PG com Boosting. Na tarefa de regressão os 

resultados são comparados aos resultados obtidos através de Redes Neurais 

Artificiais, Modelos de regressão utilizando árvores de indução e Boosting. Erro 

Médio Quadrático, a Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático e os testes de 

hipótese (Teste “t”; ANOVA e Teste Tukey) foram as medidas estatísticas 

utilizadas para comparar o desempenho obtido pelo algoritmo proposto. Nos 

testes realizados, a metodologia proposta fornece previsões com erros de previsão 

menores do que os obtidos com a utilização das outras técnicas. 

Martins e Werner (2006), verificam se há diferença entre o desempenho das 

previsões individuais e desempenho de suas combinações, por meio da 

modelagem de séries reais. Como técnicas de previsão individual foram utilizadas 

metodologia Box-Jenkins e a modelagem RNA. A combinação das previsões foi 

feita utilizando-se os métodos da média aritmética e da variância mínima 

simplificado. As medidas de desempenho utilizadas foram MAPE, MSE e MAE. 

Como principal resultado, destaca-se a frequência predominante em que 

previsões obtidas pelo método da variância mínima apresentaram desempenho 

superior em relação às demais previsões. 

Adhikari (2014), propõe um método de combinação linear para previsão de 

séries temporais que determina os pesos que combinam através de uma estrutura 

de RNA. A RNA projetada reconhece sucessivamente os padrões de peso dos 

modelos constitutivos de seus registros de previsão do passado e, em seguida, 

prevê o conjunto desejado dos pesos combinando-os. Ainda segundo Adhikari, 

essa abordagem fornece, significativamente, previsões mais precisas do que 

outros esquemas de combinação linear bem reconhecidas. Estes resultados 

também são verificados por meio de métodos de classificação e um teste 

estatístico não-paramétrico. 

No trabalho de Donate et al (2011), foram propostos três métodos de 

projeção de RNA, que são totalmente automáticos, o que elimina a necessidade 

de conhecimento específico do usuário. Este só precisaria fornecer a série 

temporal e o número de elementos que se deseja prever. Pelos experimentos, 
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verifica-se que os métodos de Algoritmo de Evolução Diferencial, AED, e 

Algoritmo de Distribuição por Estimação, ADE, não tem resultados muito 

diferentes do Algoritmo Genético, AG, quando se faz a execução por 100 gerações, 

apesar de terem se saído melhor. Porém, quando o número de gerações subiu 

para 200 houve uma melhora significativa no desempenho do AED e do ADE. No 

caso do ADE a explicação pode ser a maior variação da população que possibilita 

uma pesquisa mais variada e um maior tempo de convergência para a melhor 

solução. No caso do AED, enquanto o AG fica preso num mínimo local, ele 

continua a busca se lhe for dado mais tempo, nesse caso mais gerações. Eles 

concluem que os AED e ADE precisam de mais gerações para achar um bom 

resultado do que o AG, mesmo assim a melhoria obtida pelos dois os torna 

métodos melhores para se projetar RNAs.  

Donate e Cortez (2014), propõem duas novas abordagens para RNAs evolutivas 

baseado em um algoritmo de distribuição de estimação motor. A primeira 

abordagem consiste em um escassamente evolutivo conectado, ANN (SEANN), 

que evolui estruturas ANN mais flexíveis para executar multi-passo à frente das 

previsões. A segunda, consiste em uma seleção automática de recursos de 

desfasamento temporal, EANN (TEANN), que evolui não apenas parâmetros 

ANN, por exemplo entrada e nós ocultos, mas também o conjunto de defasagens 

de tempo, que são introduzidos no modelo de previsão. Vários experimentos 

foram realizados, usando um conjunto de seis séries cronológicas, a partir de 

diferentes domínios do mundo real. Duas métricas de erro foram usadas, o erro 

médio quadrático e o erro médio percentual absoluto. As duas abordagens foram 

comparadas com uma base de EANN (sem estrutura ANN ou otimização de 

intervalo de tempo) e outros quatro métodos. No geral, os métodos propostos 

SEANN e TEANN obtiveram um melhor resultado de previsão. Além disso, foi 

constatado que eles favorecem modelos de rede neural mais simples, exigindo 

menos esforço computacional quando comparado com a base EANN. 
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Capitulo 4 

4.1    Método Proposto 

Segundo Lakatos e Marconi (2003) a presente pesquisa pode ser 

classificada como bibliográfica devida a busca feita acerca de trabalhos 

relacionados ao objetivo da pesquisa, documental devido ao levantamento feito, 

em documentos oficiais da base de dados do United States Census Bereau, para a 

formação das series temporais a serem usadas no experimento, experimental 

devido ao experimento desenvolvido e quantitativa devido aos métodos adotados 

para medição da eficiência do método proposto. 

O presente trabalho propõe a implementação de um sistema hibrido 

inteligente para uso na previsão de series temporais. O sistema hibrido 

inteligente é constituído de uma RNA de multicamadas, com parâmetros 

otimizados pelo algoritmo de otimização PSO, que gera um conjunto de previsões. 

A previsão final do sistema é obtida a partir da combinação de elementos do 

conjunto de previsões, essa combinação é feita na fase de testes do sistema 

hibrido inteligente. 

Como métodos de combinação foram usados: a melhor previsão dentro do 

conjunto de previsões; a média simples de todas as previsões do conjunto de 

previsões; e a mediana das previsões do conjunto de previsão. A figura 4.1 mostra 

um esquema do sistema hibrido inteligente proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

  

 Figura 4.1 Esquema do sistema hibrido inteligente 

 

Fonte: Própria 

4.2 Processo Experimental 

4.2.1 As Series Temporais 

Inicialmente foi feita uma busca pelas series temporais a serem utilizadas 

pelo sistema hibrido inteligente. Foi selecionada uma base de dados fornecida 

pelo United States Census Bereau que descreve o percentual de pessoas com 25 

anos ou mais, que tenham concluído o segundo grau ou faculdade, por raça, 

origem latino-americano e sexo entre os anos de 1940 e 2014. 

Para efeito de comparação com outras series temporais, que possuem dados 

referentes à outras áreas do conhecimento, foram usadas as series temporais 

Airlines, Sunspotall e Eletric. Essa comparação se deve ao fato de que as series 

temporais educacionais obtidas possuem poucos dados, busca-se então observar 

se esse fato pode influenciar na taxa de erro. 

A partir dessa base de dados foram geradas três serie temporais: 

 Pessoas negras que terminaram a faculdade em 4 anos ou mais. Na figura 

4.2 é mostrado o gráfico da série temporal gerada, onde o eixo y representa 

o número de pessoas, e o eixo x representa os anos. Essa série será 

chamada de PNF; 
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Figura 4.2 Gráfico dos números de pessoas negras que terminaram a faculdade em 

quatro anos ou mais. 

 

Fonte: Própria 

 Homens negros que terminaram a faculdade em 4 anos ou mais. Na figura 

4.3 é mostrado o gráfico da série temporal gerada, onde o eixo y representa 

o número de pessoas, e o eixo x representa os anos. Essa série será 

chamada de HNF; 

 Figura 4.3 Gráfico dos números de homens negros que terminaram a faculdade em 

quatro anos ou mais. 

 

Fonte: Própria 
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 Mulheres negras que terminaram a faculdade em 4 anos ou mais. Na figura 

4.4 é mostrado o gráfico da série temporal gerada, onde o eixo y representa 

o número de pessoas, e o eixo x representa os anos. Essa série será 

chamada de MNF; 

 Figura 4.4 Gráfico dos números de mulheres negras que terminaram a faculdade em 

quatro anos ou mais. 

 

Fonte: Própria 

 Tráfego aéreo de uma empresa de aviação. Na figura 4.5 é mostrado o 

gráfico da série temporal gerada, onde o eixo y representa o número de 

pessoas, e o eixo x representa os anos. Essa série é chamada de Airlines A 

Airlines é composta por 142 pontos de dados; 

 Figura 4.5 Serie temporal Airlines 

  

Fonte: Própria 
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 Variação do número de manchas solares. Na figura 4.6 é mostrado o 

gráfico da série temporal gerada, onde o eixo y representa o número de 

pessoas, e o eixo x representa os anos. Essa série é chamada de Sunspotall. 

A Sunspotall é composta por 286 pontos de dados; 

 Figura 4.6 Serie temporal Sunspotall 

  

Fonte: Própria 

 Consumo elétrico. Na figura 4.7 é mostrado o gráfico da série temporal 

gerada, onde o eixo y representa o número de pessoas, e o eixo x representa 

os anos. Essa série é chamada de Eletric. A Eletric é composta por 484 

pontos de dados; 

 Figura 4.7 Serie temporal Eletric 

 

Fonte: Própria 
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Todas as series temporais geradas compreendem o período entre os anos de 

1940 e 2014, mas devido à falta de dados referente aos anos de 1941 a 1946, 1948, 

1949, 1951, 1953 a 1956, 1958, 1960, 1961 e 1963 as series temporais ficaram com 

58 pontos de dados. 

4.2.2 A RNA 

O modelo de RNA usado consiste em um modelo de três camadas, sendo 

uma camada de entrada, uma camada escondida e uma camada de saída, 

configurando-se da seguinte forma: um neurônio de bias para a camada entrada, 

doze neurônios e um neurônio de bias para a camada escondida, um neurônio na 

camada de saída. A camada de entrada recebeu dois números de neurônios 

diferentes, sendo configurados com 3 e 5 neurônios para efeito de comparação. 

 Figura 4.8 Modelo de RNA usado no experimento 

  

Fonte: Própria 

A figura 4.8 mostra o modelo utilizado nos experimentos desenvolvido por 

este trabalho. Onde 𝑊𝑖𝑛′  𝑒  𝑊𝑏𝑖𝑎𝑠𝑛′ são os pesos dos neurônios de entrada e do 

neurônio de bias, respectivamente, que serão otimizados pelo PSO. 

A função de ativação usada em cada neurônio da camada escondida é a 

função sigmoide, descrita na figura 4.10. 
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Figura 4.9 Função de ativação da camada escondida da RNA 

𝑁𝐸𝑇𝑛′ =
1

1 +  ℯ−(∑ 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑖∗𝑊𝑖𝑛
𝑖=𝑛
𝑖=0 ) + 𝐵𝑖𝑎𝑠∗𝑊𝑏𝑖𝑎𝑠𝑛′

 

Fonte: Própria 

O valor da saída, definido na figura 4.8 como 𝑆, é obtido através da função 

descrita na figura 4.10. 

Figura 4.10 Função para obtenção do valor de saída da RNA 

𝑆 =  (∑ 𝑁𝐸𝑇𝑖 ∗  𝑊′𝑖

𝑖=𝑛

𝑖=0

) +  𝐵𝑖𝑎𝑠′ ∗  𝑊′𝑏𝑖𝑎𝑠 

Fonte: Própria 

Ao final de cada previsão a RNA computa uma taxa de erro da previsão, 

figura 4.11, que é igual a saída esperada menos a saída gerada pela RNA. 

Figura 4.11 Função para a taxa de erro de cada previsão 

𝐸𝑟𝑟𝑜 = 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑠𝑎𝑖𝑑𝑎𝑔𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

Fonte: Própria 

Ao final de cada iteração a RNA gera a sua taxa de desempenho, descrito na 

figura 4.12 já que a taxa de desempenho é usada o erro médio quadrático: 

Figura 4.12 Função para a taxa de erro de cada RNA 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  
∑ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑖

2𝑖=𝑛
𝑖=0

𝑛
  

Fonte: Própria 

onde 𝑛 é igual ao número de elementos da série temporal usada no 

treinamento. 
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4.2.3 O PSO 

O PSO recebeu as seguintes configurações: valor de inércia igual a 0,5; taxa 

de aprendizagem global igual a 1; taxa de aprendizagem local igual a 2; número 

de partículas igual a 30; para o número de iterações foram usados três valores 

diferentes, para efeito de comparação, 100, 200 e 500 iterações. 

O PSO é usado para otimizar os valores dos pesos dos neurônios de entrada, 

dos bias e dos neurônios da camada escondida. Logo, a partícula foi configurada 

como um array, e o número de dimensões da partícula foi definido como descrito 

na figura 4.13, onde 𝑖 é o número de partículas, 𝑛 é o número de neurônios da 

camada de entrada, 𝑛′ é o número de neurônios da camada escondida  e 𝑠 é o 

número de saídas. 

Figura 4.13 Cálculo do número de dimensões da partícula. 

𝐷𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠õ𝑒𝑠(𝑃𝑖) = ((𝑛 ∗ 𝑛′) + 𝑛′) + ((𝑛′ ∗ 𝑠) + 𝑠) 

Fonte: Própria 

Foi necessário fazer uma correta divisão da configuração da partícula para 

que o valor de cada peso fosse colocado em seu devido lugar dentro do array que 

representa a partícula no PSO. A figura 4.14 mostra como ficou a divisão do array. 

Figura 4.14 Divisão do array, que representa a partícula, entre os pesos dos 

neurônios da RNA 

   𝑃𝑖 = 
 

Fonte: Própria 

 A janela de previsão é de um passo à frente, ou seja, busca-se prever o valor 

do dado seguinte às entradas. Após configurados todos os parâmetros do modelo 

da RNA e do PSO foi dado início ao processo experimental. 
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4.2.4 Experimento 

Inicialmente é feita uma divisão das series temporais em outras duas series, 

a série de treinamento e a série de testes. Sendo que a série de treinamento 

corresponde à 70% da série original, e a série de teste corresponde aos 30% 

restantes. 

Após essa etapa os dados da série de treinamento passaram por um processo 

de normalização, a fim de se colocar todos os dados da série num intervalo entre 

zero e um. A normalização foi feita de acordo com a equação da figura 4.16, onde 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 é o menor valor presente na série e 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 é o maior valor presente na 

série. 

Figura 4.16 Normalização dos dados 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑛𝑜

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜 − 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜
 

Em seguida, todas as partículas do PSO são inicializadas com valores 

aleatórios compreendidos no intervalo entre zero e um. A RNA recebe os valores 

da partícula, e para cada uma delas calcula uma saída com base nas entradas 

recebidas da série de treinamento. 

A saída gerada pela RNA é comparada com a saída real, presente também 

na série de treinamento, e gera um erro. Esse erro é passado como o fitness da 

partícula em questão. 

Após a fase de treinamento, onde todas as partículas são otimizadas, cada 

partícula gera uma previsão para a ser comparada com a serie temporal de testes, 

é obtido então um conjunto de previsões. A fase de testes é feita de três formas 

diferentes. 

A primeira forma faz uso da previsão que possui a melhor taxa de erro. 

Nesse caso, é selecionada a previsão da partícula que obteve a menor taxa de erro 

nas previsões da fase de treinamento. 

A segunda forma consiste em obter uma nova previsão através da média 

simples obtida com base em todos as previsões do conjunto de previsões. Por 

exemplo, todos os elementos com índice um de todas as previsões são somados e 

o resultado da soma é dividido pelo número de partículas, que também é igual ao 
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número de previsões, o resultado da divisão é associado ao primeiro elemento da 

nova previsão. 

A terceira forma usa a mediana das previsões. Sendo assim é selecionado 

aquele elemento que encontrasse mais ao centro dentre todas as previsões para 

aquele determinado índice da série1 temporal. 

Cada uma das três formas de testes gera a sua taxa de erro, o erro médio 

quadrático, que é usado para indicar o grau de eficiência da sua previsão. 

 

4.3 Resultados 

Os resultados do processo experimental são apresentados nas tabelas 

seguintes. Os menores valores da taxa de erro são sempre mostrados em negrito. 

Os resultados foram obtidos através da média de erro de dez execuções do sistema 

para cada modelo de previsão. 

Utilizando a serie temporal HNF 

Número de 
iterações 

Neurônios de 
entrada 

Melhor previsão do 
conjunto de 

previsões 
(Taxa de erro) 

Média 
(Taxa de erro) 

Mediana 
(Taxa de erro) 

100  
3 0,010871282 0,0120029 0,012088267 

5 0,006000548 0,00598547 0,005985436 

200 
3 0,006414757 0,006483287 0,006472432 

5 0,005118382 0,005140981 0,00512535 

500 
3 0,007746537 0,007631427 0,007745784 

5 0,005984896 0,005985236 0,005985265 

Tabela 4.1 Desempenho dos modelos de previsão para a serie temporal HNF 

Na tabela 4.1, pode-se observar que no experimento com cem iterações e 

cinco neurônios de entrada, o melhor modelo de previsão é o da mediana. Nota-

se ainda que com quinhentas iterações e três neurônios de entrada o melhor 

modelo de previsão é o da média. Em todos os outros casos, saiu-se melhor o 

modelo que faz uso da melhor previsão. 
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Utilizando a serie temporal PNF 

Número de 
iterações 

Neurônios de 
entrada 

 Melhor previsão 
do conjunto de 

previsões 
(Taxa de erro) 

Média 
(Taxa de erro) 

Mediana 
(Taxa de erro) 

100 iterações 
3 0,002339248 0,002493571 0,002381946 

5 0,001483842 0,001917992 0,001715483 

200 iterações 
3 0,001550298 0,001528653 0,001554989 

5 0,001742928 0,001796077 0,001773424 

500 iterações 
3 0,001832059 0,001832357 0,001832148 

5 0,002623025 0,002624732 0,002624069 

Tabela 4.2 Desempenho dos modelos de previsão para a serie temporal PNF 

Na tabela 4.2 pode-se notar que o desempenho dos modelos foi semelhante 

ao da tabela 4.1, mas nesse caso apenas o modelo de combinação por media com 

duzentas iterações e três neurônios de entrada se saiu melhor que o modelo que 

utiliza a melhor previsão. 

Utilizando a serie temporal MNF 

Número de 
iterações 

Neurônios de 
entrada 

Melhor previsão do 
conjunto de 

previsões 
(Taxa de erro) 

Média 
(Taxa de erro) 

Mediana 
(Taxa de erro) 

100 
3 0,004629439 0,004949183 0,004888122 

5 0,002257578 0,002372503 0,002287899 

200 
3 0,003236235 0,00327489 0,003238433 

5 0,002091914 0,002134609 0,002101362 

500 
3 0,003088482 0,003089176 0,003088668 

5 0,003393521 0,003395461 0,00339358 

Tabela 4.3 Desempenho dos modelos de previsão para a serie temporal MNF 

No experimento feito com a série temporal MNF os resultados, tabela 4.3, 

mostram, também, que o modelo que usa a melhor previsão obteve um melhor 

desempenho na grande maioria dos experimentos. A única exceção é o caso, do 

modelo que usa a mediana das previsões, que se saiu melhor quando usadas 

duzentas iterações e três neurônios de entrada. 
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Utilizando a serie temporal Airlines 

Número de 
iterações 

Neurônios de 
entrada 

Melhor previsão do 
conjunto de 

previsões 
(Taxa de erro) 

Média 
(Taxa de erro) 

Mediana 
(Taxa de erro) 

100 
3 0,010415855 0,010630062 0,01050945 

5 0,011163784 0,0114267 0,011172769 

200 
3 0,009045704 0,009047312 0,009046629 

5 0,010630401 0,010700508 0,010701956 

500 
3 0,007481983 0,007487052 0,007482032 

5 0,013687221 0,013687221 0,013687221 

Tabela 4.4 Desempenho dos modelos de previsão para a série temporal Airlines 

Com a serie Airlines, o apenas o modelo de mediana, usando quinhentas 

iterações e cinco neurônios de entrada, se saiu melhor que o modelo de melhor 

previsão do conjunto de previsões. Como pode-se ver na tabela 4.4 

Utilizando a serie temporal Sunspotall 

Número de 
iterações 

Neurônios de 
entrada 

Melhor previsão do 
conjunto de 

previsões 
(Taxa de erro) 

Média 
(Taxa de erro) 

Mediana 
(Taxa de erro) 

100 
3 0,012078495 0,012121117 0,012060952 

5 0,019982028 0,020041591 0,019983307 

200 
3 0,013884024 0,013886517 0,013885283 

5 0,027077273 0,02707727 0,027077268 

500 
3 0,018018057 0,018032709 0,018018054 

5 0,015231848 0,015231848 0,015231848 

Tabela 4.5 Desempenho dos modelos de previsão para a serie temporal Sunspotall 

O experimento feito com a serie temporal sunspotall foi a que apresentou 

maior variação entre qual modelo obteve melhor desempenho. Como é possível 

ver na tabela 4.5, o modelo de melhor previsão do conjunto de previsões se saiu 

melhor em três dos seis casos. O modelo de mediana obteve a mesma marca, se 

saiu melhor em três dos seis casos. 
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Utilizando a serie temporal Eletric 

Número de 
iterações 

Neurônios de 
entrada 

Melhor previsão do 
conjunto de 

previsões 
(Taxa de erro) 

Média 
(Taxa de erro) 

Mediana 
(Taxa de erro) 

100 
3 0,008106691 0,008369799 0,008213689 

5 0,009547732 0,009735206 0,009672572 

200 
3 0,006797429 0,006852981 0,006802145 

5 0,00679255 0,006805267 0,006798351 

500 
3 0,006934368 0,00693741 0,00693442 

5 0,007970426 0,007971647 0,00797042 

Tabela 4.6 Desempenho dos modelos de previsão para a serie temporal Eletric 

Com a serie temporal Eletric o modelo de melhor previsão do conjunto de 

previsões foi unanime, obteve o melhor desempenho em todos os casos. 

Os resultados mostram que o tamanho da série temporal não demonstraram 

influenciar no resultado das taxas de erro. 

 

Figura 4.17 Decaimento do erro no processo de treinamento de RNA 

 A figura 4.17 mostra que ao longo do processo de treinamento da RNA o 

erro se comportou de forma decrescente, nunca estando em um momento maior 

do que os valores dos estados anteriores. A taxa de erro tem pontos de redução e 

períodos de estabilidade, um comportamento comum na otimização com o PSO. 
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Figura 4.18 Gráfico de decaimento da taxa de erro, durante o treinamento da 

RNA, aproximado. 

A figura 4.18 mostra o que aparenta ser, na figura 4.17, uma linha reta. Na 

figura 4.18, pode-se notar que existem variações no gráfico, decréscimos da taxa 

de erro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Capitulo 5: Conclusões 

O presente trabalho destinou-se a implementação de um sistema hibrido 

inteligente para a previsão de series temporais educacionais. O sistema hibrido 

foi composto por uma técnica de previsão, a RNA, uma técnica de otimização, o 

PSO, e modelos de combinação de previsões, o modelo de média e de mediana. A 

RNA utilizada foi um perceptron de multicamadas, sendo uma camada de 

entrada, uma camada escondida e uma camada de saída. A otimização dos pesos 

da RNA foi feita com uso do algoritmo PSO. 

As series temporais usadas foram, três retiradas de bases de dados 

educacionais e três retiradas de bases de dados de outras áreas para fins de 

comparação com os resultados das bases educacionais. 

Para as previsões finais foram usados três modelos: o primeiro faz uso da 

melhor previsão; o segundo faz uso da média das previsões para cada elemento 

da série temporal; e o terceiro faz uso da mediana das previsões para cada 

elemento da série temporal. 

A análise do desempenho dos modelos foi feita com base no erro médio 

quadrático das previsões de cada modelo. 

Após realizados os experimentos ficou constatado que o modelo de melhor 

previsão do conjunto de previsões se saiu melhor na maioria dos casos, sendo 

assim considera-se que esse seja a melhor forma de se obter uma previsão de uma 

serie temporal dentro dos parâmetros e métodos definidos pelo presente 

trabalho. 
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A proximidade das taxas de erro entre os modelos na grande maioria dos 

casos pode abrir um campo de pesquisa acerca de técnicas que possam vir a 

melhorar os modelos de média e mediana das previsões para que eles possam 

obter resultados melhores do que o do modelo de melhor previsão. 

Surge a hipótese de estudar-se técnicas de seleção de previsões a serem 

combinadas, a fim de eliminar aquelas que possam contribuir para um mal 

desempenho da previsão final. 
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