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RESUMO 

 

A previsão de séries temporais pode beneficiar diversas áreas, como 

astronomia, geofísica, economia, medicina e etc. Este trabalho concentra-se na 

utilização de séries temporais exógenas para a previsão de dados educacionais, 

tendo por objetivo verificar a eficiência das séries exógenas. Os resultados 

obtidos no processo de previsão, serão comparados com os resultados da 

previsão de séries temporais normais. Inicialmente, é necessário verificar o grau 

de correlação entre as séries, pois este fator irá selecionar as séries temporais a 

serem utilizadas. A arquitetura abordada no processo de previsão será as redes 

neurais artificiais, pois estas possuem a capacidade de aprender, permitindo um 

melhor processamento dos dados de treinamento e consequentemente uma 

otimização dos resultados obtidos. Neste trabalho serão utilizadas duas séries 

temporais educacionais, as quais foram compostas através da análise das 

questões educacionais do censo dos Estados Unidos (EUA). Ao término das 

previsões, faz-se necessário a análise dos resultados, este processo irá decorrer 

por observação das medidas de desempenho geradas a partir das previsões 

obtidas. Nos experimentos, serão realizadas previsões com 5, 10 e 20 neurônios, 

para cada neurônio será realizado uma previsão utilizando 5, 10, e 20 delays, ou 

seja, serão 9 combinações, onde cada uma será treinada 10 vezes, resultando em 

um total de 90 previsões. A análise dos resultados, bem como a comparação 

com o método de previsão comum, mostrou que a utilização de ambas as 

técnicas resultam em bons resultados, pois foi possível observar uma grande 

similaridade na avaliação das médias e desvio padrão das medidas de 

desempenho. Analysis of results and comparison with the common method of 

prediction showed that the use of both techniques result in good results, it was 

possible to observe a great similarity in the assessment of means and standard 

deviations of performance measures. 

Palavras-chave: Previsão, Séries Temporais Exógenas, Redes Neurais 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

The time series forecasting can benefit various fields such as astronomy, 

geophysics, economics, medicine, etc. This paper focuses on the use of 

exogenous time series for forecasting educational data, aiming to verify the 

efficiency of the exogenous series. The results obtained in the forecasting 

process, will be compared with the results prediction of normal time series. 

Initially, it is necessary to verify the degree of correlation between sets, because 

this factor will select the time series to be used. The architecture discussed in 

the forecasting process is artificial neural networks, because they have the 

ability to learn, allowing better processing of training data and thus an 

optimization of results. In this paper two sets educational time will be used, 

which were made by analysis of educational issues Census of the United States 

(US). At the end of the predictions, it is necessary to analyze the results, this 

process will take place through observation of performance measures generated 

from the predictions obtained. In the experiments, will be performed 

predictions with 5, 10 and 20 neurons, for each neuron will take place forecast 

using 5, 10 and 20 delays, are 9 combinations, each of which is trained 10 times, 

resulting in a total of 90 predictions. 

Keywords: Forecasting, Exogenous Time Series, Neural Networks  
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Capitulo 1 

 Neste capítulo será realizada uma pequena introdução ao tema do 

trabalho, como também será apresentada a justificativa da sua realização e os 

seus objetivos. 

 

1.1 introdução 

 

O conhecimento de uma informação futura é altamente importante para 

áreas como meteorologia, finanças, análise de mercado, indústria, física, 

estatística, entre outros, pois este fator pode definir o sucesso ou fracasso das 

ações ligadas a estas e outras áreas. O mercado financeiro, por exemplo, utiliza-

se dos conceitos de previsões para obter uma maior segurança em relação aos 

investimentos e tomada de decisões das empresas. 

 Atualmente uma das formas abordadas para se obter dados futuros, é a 

utilização das séries temporais, as quais possuem um conjunto de valores 

ordenados em determinado tempo. A previsão de séries temporais é utilizada 

para o conhecimento de padrões futuros, tomando por base os dados 

armazenados com o passar do tempo. Neste trabalho serão utilizadas séries 

temporais originárias dos EUA (Estados Unidos), estas possuem uma grande 

quantidade de informações ligadas à área educacional do país, coletadas com o 

passar dos anos através da análise dos dados no censo americano.  

No Brasil, a avaliação do cenário educacional pode ser realizada através 

da análise de uma série de parâmetros, dentre eles estão, o ENEM (Exame 

Nacional do Ensino Médio), IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica), a Olimpíada de Língua Portuguesa, Olímpiada de Matemática, o 

ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes) e etc. outra forma de 

se obter informações educacionais do país é através da realização do censo 

escolar, segundo o Instituto Nacional de Ensino e Pesquisa (INEP), o Censo 

Escolar é uma pesquisa que tem por finalidade, realizar um amplo levantamento 

sobre a situação das escolas do país, sendo o mais importante levantamento 

estatístico educacional brasileiro sobre as diferentes modalidades de ensino da 

Educação Básica e Profissional.   



 
 

As informações coletadas através do Censo Escolar servem de base para 

diversos Programas e ações, como o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), o Programa 

Nacional de Transporte Escolar (Pnate), o Programa Dinheiro Direto na Escola 

(PDDE) e para a determinação dos coeficientes de distribuição dos recursos do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (Fundeb).  

Em relação à previsão de séries temporais, cada vez mais buscam-se 

métodos mais eficientes, sejam relacionados ao conjunto de dados de análise ou 

na metodologia utilizada no momento da previsão, como é o caso das Redes 

Neurais Artificiais (RNAs). Estas são frequentemente utilizadas no processo de 

previsão de séries temporais, pois possuem a capacidade de aprender, e dessa 

forma, podem contribuir para um melhor resultado.  

As RNAs são dispositivos não-lineares inspirados na funcionalidade dos 

neurônios biológicos, aplicados no reconhecimento de padrões, na otimização e 

na previsão de sistemas complexos, BRUMATTI (2005). As redes neurais 

artificiais são sistemas capazes de simular em partes o funcionamento do 

cérebro humano, sua principal característica está na possibilidade de 

desenvolver a aprendizagem inteligente. O aprendizado de uma RNA torna o 

processo de previsão mais eficiente, pois é neste momento que a rede extrai 

informações importantes, criando assim uma representação única para a 

resolução de determinado problema. 

O ponto forte deste trabalho pode ser verificado na utilização de séries 

temporais exógenas aliadas às RNAs para prever dados educacionais. Séries 

exógenas possuem uma maior quantidade de informações que podem 

potencializar o processo de previsão. As informações educacionais que 

compõem as séries foram recolhidas a partir da análise das questões escolares 

do censo realizado nos EUA, no período de 1940 a 2012. As séries possuem 

informações como sexo, idade, raça, região, estado, origem hispânica e etc. A 

previsão será realizada utilizando a arquitetura de RNAs, ao término das 

previsões será realizada a análise dos dados obtidos, através de um conjunto de 

medidas de desempenho descritas ao longo desse trabalho. Por fim, os 



 
 

resultados serão comparados com as previsões de séries temporais comuns, as 

quais não fazem o uso de variáveis exógenas. 

 

1.1.1 Motivação e Justificativa 

 

A previsão de séries temporais torna-se mais comum à medida que as 

finanças, a meteorologia, a bolsa de valores, a indústria e etc. fazem uso desta 

técnica para obter informações futuras. Diante disso, faz-se necessário expandir 

os campos de estudo em que a previsão de séries temporais pode ser utilizada, 

dessa forma, tende-se a abordar a área da educação, pois ao verificar o cenário 

educacional, bem como o potencial das séries temporais, pode-se observar os 

benefícios que esta abordagem trará para o meio acadêmico. Visto que, ao 

analisar a literatura, são raros os trabalhos encontrados que abordam a previsão 

de séries temporais educacionais.  

 No ambiente escolar, existem diversos problemas que prejudicam o 

processo de ensino-aprendizagem dos alunos, levando-os por vezes a 

desistência ou repetição de ano/série. O fracasso escolar é por muitas vezes 

atribuído a fatores intra-escolares, como currículo, trabalho desenvolvido pelo 

professor, avaliação de desempenho dos alunos, falta de investimentos 

financeiros e etc.(PAULA, 2009). Com a previsão de séries temporais 

educacionais, pode-se tomar conhecimento de dados futuros relacionados ao 

ambiente escolar. Como por exemplo, quantitativo de alunos, nível de 

aprovados e reprovados, evasão escolar, total de alunos por sexo feminino e 

masculino matriculados, entre outros, e dessa forma planejar com antecedência 

ações que venham a reduzir ou até resolver estes problemas. 

 Visto que novos métodos de previsão surgem frequentemente com a 

finalidade de buscar sempre a melhor solução, e que as séries aqui utilizadas são 

compostas por muitas informações, optou-se por utilizar séries temporais 

exógenas. Pois estas poderão ser utilizadas para representar uma maior 

quantidade de dados, potencializando a alimentação da RNA, e 

consequentemente o processo de previsão.  

   



 
 

1.1.2 Objetivos  

 

As séries temporais são compostas por certa quantidade de dados 

armazenados em um espaço de tempo, os quais podem ser analisados por uma 

arquitetura de RNA, permitindo o conhecimento de valores futuros. É 

necessário a utilização de métodos de previsão eficientes, porém, definir a 

melhor técnica a ser utilizada não é algo fácil, pois não existem fórmulas prontas 

que garantam um bom resultado na previsão. Dessa forma, novas técnicas que 

tendem a melhorar o processo de previsão surgem a cada dia, como a utilização 

de RNAs, algoritmos baseados em comportamentos de formigas, pássaros, 

peixes, lobos e etc. séries exógenas, entre outros. 

 O objetivo geral deste trabalho consiste em utilizar séries temporais 

exógenas no processo de previsão de dados educacionais, fazendo uso da 

metodologia de RNAs como suporte ao processo de previsão, desta forma, 

pretende-se comparar os resultados obtidos na previsão destas séries, com 

resultados obtidos na previsão de séries temporais normais. Bem como, 

pretende-se ressaltar a importância da previsão de séries temporais na 

educação, pois o conhecimento de dados da área é de grande importância para o 

planejamento pedagógico, físico e financeiro das instituições acadêmicas. 

 

1.2 Estrutura da Monografia  

 

Este trabalho está organizado da seguinte forma:  

Capítulo 1: Trata-se da introdução, onde será apresentada uma visão 

geral do trabalho (problemática), justificativa, motivos que levaram a realização 

deste trabalho, e por último os objetos. 

Capítulo 2: O segundo capítulo trata-se da revisão da literatura, onde 

serão abordados os trabalhos relacionados.   

Capítulo 3: Esta seção irá definir as principais características gerais das 

séries temporais, bem como irá descrever as séries temporais aqui utilizadas. 



 
 

Capítulo 4: Este capítulo trata-se da abordagem das RNAs, 

primeiramente, serão vistos os principais conceitos das redes neurais biológicas, 

em seguida das redes neurais artificiais, bem como serão mostrados modelos de 

RNAs, como a rede perceptron e multilayer-perceptron. 

Capítulo 5: Este capítulo trata-se da metodologia utilizada para a 

realização do trabalho, nesta seção serão abordados os métodos utilizados 

durante todo o processo experimental.  

Capítulo 6: Nesta seção, serão abordados os resultados e experimentos 

do trabalho, serão apresentados os resultados das previsões, bem como a 

comparação entre a previsão de séries exógenas e a previsão de séries comuns. 

Capítulo 7: Esta seção irá trazer as considerações finais, contribuições e 

trabalhos futuros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 2  

 Este capítulo irá apresentar a revisão da literatura, onde serão 

evidenciados os fundamentos básicos da previsão de séries temporais, bem 

como alguns trabalhos que foram realizados nesta área e que se assimilam a este 

trabalho. 

 

2.1 Revisão da Literatura  

 

O desejo de prever acontecimentos futuros faz parte da humanidade 

desde os primórdios, NETO (2008) aponta que na idade antiga os líderes de 

grandes civilizações pediam conselhos aos oráculos para tomar conhecimento 

de uma guerra eminente, também observavam a terra tentando prever a época 

da chuva, para então decidir os melhores dias para o plantio. 

 Atualmente, prever uma situação futura tornou-se mais comum do que se 

imagina, as tecnologias atuais fornecem métodos de previsão cada vez mais 

sofisticados, proporcionando resultados mais precisos. 

 Uma das maneiras mais utilizadas atualmente para prever dados futuros 

são as séries temporais, estas consistem em um conjunto de informações 

armazenadas em um determinado período de tempo. O livro introduction to 

Time Series And Forescastin (BROCKWELL, 2002) define as séries temporais 

como sendo um conjunto de observações   , onde   representa cada valor da 

série, sendo que estes valores são gravados em um momento   específico.  

 RIBEIRO (2009) apresenta algumas técnicas de previsão de séries 

temporais utilizadas frequentemente, tais como, modelos provenientes de 

estatística, redes neurais, lógica nebulosa, algoritmos genéticos, entre outros. 

 TORRES JR (2010) utiliza a previsão de séries temporais para prever 

falhas de manutenção industrial. Para isso é utilizada uma série diária, tendo 

por base as intervenções de paradas diárias para manutenção de sistema em um 

período de 5 anos, tendo por objetivo prolongar o tempo de operação e 

consequentemente aumentar a disponibilidade do sistema. 

 

  



 
 

 Por si só, as séries temporais não são capazes de gerar conhecimento, é 

necessário que técnicas de análise sejam utilizadas, para isso, existem diversas 

ferramentas e modelos de suporte para a previsão de séries temporais, dentre 

eles, podemos destacar os modelos auto-regressivos (AR), modelos de médias 

móveis (MA) Modelos ARIMA e RNAs. BRAGA (2000) destaca as RNAs como 

um sistema que simula o processamento do cérebro humano, a arquitetura de 

uma RNA é composta por unidades de processamento simples (nodos), estas 

unidades são compostas por uma ou mais camadas interligadas por conexões. 

As conexões de uma RNA estão ligadas a pesos, os quais armazenam 

informações do modelo, sendo utilizados para ponderar a entrada da rede. A 

descrição das RNAs, bem como sua arquitetura, seus métodos de aprendizado e 

sua aplicabilidade, também podem ser observados nos trabalhos de RAUBER 

(2005), BARRETO (2002), MITCHELL (2011), CARDON (1994), entre outros. 

 

Assim como observado na literatura, as séries temporais exógenas podem 

contribuir para melhores resultados no processo de previsão. No trabalho de 

NETO (2008), as séries temporais exógenas são utilizadas como variáveis de 

entrada para os classificadores da RNA, a fim de capturar informações externas 

que influenciam na previsão de dados do mercado financeiro.  

Em outro trabalho de NETO (2010) as séries temporais exógenas são 

apontadas como uma forma de trazer uma maior confiabilidade nos resultados 

da previsão, estas são utilizadas para prever dados de estoque do mercado 

financeiro. 

  A previsão de dados futuros pode beneficiar inúmeras áreas, para este 

trabalho a área abordada será a educação. Trabalhos relacionados demonstram 

a utilização das séries temporais para previsão de dados educacionais. 

POURAMINI (2014) aborda diversas estruturas de redes neurais, com o intuito 

de prever o número de alunos que irão fazer um curso de Engenharia da 

Computação, na Universidade de Payam Noor. Primeiramente, é realizado 

vários testes com diversas arquiteturas de redes neurais, como redes 

feedforward backpropagation, rede RBF e etc. por último é realizado a 

comparação dos dados obtidos na rede com dados reais, comprovando a 

eficiência das redes neurais para a previsão das matriculas dos alunos.  



 
 

KARAMOUZIS (2008) relata o desenvolvimento de uma rede neural 

artificial para prever resultados de graduação dos estudantes, foi utilizada a 

amostragem de 1.407 perfis de alunos do Colégio Waubonsee. Os dados foram 

divididos em dois grupos, sendo o primeiro com 1100 perfis utilizados para o 

treinamento da rede, e o segundo com 307 utilizados para o teste, a taxa de 

previsibilidade obtida foi de 77% e 68%. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capitulo 3  

  Neste capítulo, será evidenciada a importância das séries 

temporais, bem como sua composição e usabilidade. Serão também abordadas 

as características das séries temporais utilizadas neste trabalho, como séries 

educacionais e séries exógenas. 

 

3.1 Séries Temporais  

 

Para NETO (2008), uma série temporal trata-se de um conjunto de valores 

sobre uma variável de interesse, ordenados em determinado tempo. A análise de 

séries temporais envolve frequentemente áreas como economia, física, 

engenharia, ciências sociais, computação, biologia, medicina, meteorologia, 

entre outros. A previsão permite não apenas identificar os valores armazenados 

em determinado tempo, como também realizar a previsão destes valores para o 

futuro. As séries temporais, aliadas as tecnologias atuais, têm a capacidade de 

gerar uma grande quantidade de informação, os dados presentes nas séries  

podem ser analisados e a partir desta ação gerar conhecimento. Um bom 

exemplo de aplicação de séries temporais pode ser observado na área da 

meteorologia, onde informações de temperaturas passadas podem ser utilizadas 

para prever a temperatura futura de determinada região. 

 

O tipo de informação presente nas séries temporais pode variar de acordo 

com a área a qual estão relacionadas, como por exemplo: valores de 

temperatura, poluição, quantitativo de alunos, índices da bolsa de valores, 

índice de gases poluentes e etc. Temos que uma série temporal pode ser 

representada por                   , onde   representa o índice temporal, e 

n o número de observações, a figura 3.1 traz um exemplo simples de série 

temporal, onde existe um conjunto de temperatura registrada em um certo 

intervalo de tempo (dias, semanas, meses, anos, etc.): 

  



 
 

 

Figura 3.1: Exemplo de uma série temporal 

 

A previsão de uma série temporal procura identificar estruturas e 

padrões que existem em dados históricos, e dessa forma, construir um modelo 

que determinem padrões futuros da série (NETO, 2008). Porém, as séries 

temporais por si só não são capazes de realizar previsões, BEZERRA (2006) 

aponta duas abordagens utilizadas na análise de séries temporais, na primeira a 

análise é feita no domínio temporal e modelos paramétricos (número finito de 

parâmetros). Já na segunda abordagem, a análise é realizada no conjunto de 

frequências e os modelos são não-paramétricos.    

Existem diversas ferramentas e modelos para auxiliar o processo de 

previsão, como Suavização Exponencial, modelos auto-regressivos (AR), de 

médias móveis (MA) Modelos ARIMA e Tecnologias de Inteligência Artificial, 

como redes neurais, lógica nebulosa e algoritmos genéticos (RIBEIRO, 2009).  

 

3.2 Séries Temporais Exógenas 

 

A previsão de séries temporais é realizada a partir da análise das 

informações contidas na série, porém, muitas vezes estas informações não são 

suficientes para uma boa previsão. Uma forma de minimizar este problema 

consiste na utilização de séries temporais multivariadas, também denominadas 

séries temporais exógenas, este tipo de série possui uma maior quantidade de 

informações, as quais estão relacionadas entre si (NETOR, 2008).  

 Uma série temporal exógena possui uma sequencia de valores de várias 

variáveis contemporâneas. Dessa forma, analisar várias variáveis relacionadas 

permite uma melhor compreensão das informações, pois uma melhor 



 
 

capacidade de previsão estará disponível se as variações nas outras variáveis 

também forem levadas em consideração (CHAKRABORTY, 1992). 

 Neste trabalho, variáveis exógenas serão utilizadas como uma forma de 

capturar informações externas que influenciem no processo de previsão de 

dados educacionais. As variáveis exógenas tratam-se do quantitativo total de 

alunos negros do sexo feminino e masculino dos EUA, a série principal consiste 

no total de alunos negros do sexo feminino. Os dados da série principal, bem 

como da série exógena foram retirados a partir das questões educacionais 

observadas no censo dos EUA no período de 1940 a 2012.   

A utilização de séries temporais exógenas promove uma previsão mais 

eficiente se levarmos em consideração a previsão de séries temporais 

tradicional. A análise das novas séries geradas, bem como da qualidade dos 

resultados obtidos, será realizada a partir da observação dos dados numéricos 

obtidos com o processo de análise das medidas de desempenho, principalmente 

da métrica MSE (Mean Square Error), onde quanto menor o erro, melhor a 

previsão. Espera-se que a utilização de variáveis exógenas, possibilite um 

melhor resultado nas previsões, e consequentemente, melhores métricas. 

 

3.3 Séries Temporais Educacionais  

 

Como abordado anteriormente, a análise de séries temporais pode trazer 

benefícios para diversas áreas, porém, este trabalho tem por objetivo realizar a 

previsão de séries temporais na área educacional. As séries educacionais 

consistem em um conjunto de dados estatísticos em relação ao ambiente 

acadêmico, a geração da série temporal se faz através de um processo 

observacional e quantificação numérica com uma sequência de dados 

distribuídos no tempo (NETO, 2008). 

 

Dados educacionais podem ser coletados a partir de uma variedade de 

fontes. Uma forma eficiente de coletar esses dados é através da coleta de dados 

no censo, em que é possível observar uma grande quantidade de informação 

populacional de determinado país, como raça, idade, sexo, classe social, nível de 

escolaridade, renda familiar e etc. Segundo as NAÇÕES UNIDAS (1969) um 



 
 

censo é o processo de total coleta, processamento, avaliação, análise e 

divulgação de dados demográficos, econômicos e sociais referentes a toda a 

população de um país ou de uma parte definida em determinado momento. 

 

A rotina de realização dos censos pode ocorrer entre cinco e quinze anos, 

HAKKERT (1996) aponta alguns exemplos de países que realizam o censo no 

intervalo de cinco, dez e quinze anos: entre os países que realizam o censo no 

intervalo de cinco em cinco anos podemos citar o Canadá e a Turquia. No 

intervalo de dez em dez anos temos a Índia, o Paquistão e o EUA. No intervalo 

de quinze em quinze anos podemos citar a Austrália, Irlanda, Japão e Nova 

Zelândia.  HAKKERT (1996) também aponta a importância dos EUA em relação 

à realização do censo, pois este foi o primeiro país a estabelecer uma rotina 

decenal de censos populacionais, com a finalidade de realizar um levantamento 

periódico da população nacional e classificar as unidades de representação 

política para as eleições estaduais e da Câmara Federal. 

As séries utilizadas neste trabalho foram obtidas através de uma análise do 

censo decenal realizado nos EUA, a extração dos dados educacionais ocorre 

através das respostas de algumas perguntas feitas aos entrevistados, as quais 

explicitam o nível escolar de cada individuo. Também é levado em consideração 

outras características pessoais, como sexo, raça, idade, estado civil, origem 

hispânica e etc. Abaixo segue as questões analisadas no Censo dos EUA. 

 

Perguntas  

 Qual o mais alto grau escolar (anos) você possui?  

 Qual o último mais alto grau escolar você terminou? 

Alternativas: 

a) Nenhum grau escolar concluído ou nunca frequentou a escola 

b) Creche (adicionado como uma escolha em 1960) 

c) Ensino fundamental, classes 1, 2 , 3 , etc., para 8 

d) 1 º ano do ensino médio para 4 º ano ... 1, 2 , 3, 4 

e) Colégio, 1 º ano , 2 º ano, etc. 

 



 
 

Capitulo 4 

 Este capítulo trata-se de definir de forma geral as RNAs, visto que esta 

será a metodologia utilizada para realizar os experimentos com as séries 

temporais educacionais, nesta seção serão abordados os conceitos, histórico, 

composição e usabilidade das RNAs para com este trabalho.  

 

4.1 Redes Neurais Artificiais  

 

O cérebro humano é capaz de interpretar as situações que ocorrem 

exteriormente, como observar, reconhecer, tomar decisões, diferenciar objetos, 

aprender e etc., porém, estas características não mais pertencem apenas aos 

seres humanos. Atualmente sistemas capazes de simular o funcionamento do 

cérebro humano vêm sendo desenvolvidos. Denominado Redes Neurais 

Artificiais, este campo de estudo mostra-se bastante promissor, pois tem 

auxiliado os pesquisadores na resolução de problemas computacionais, bem 

como tem um papel altamente relevante nos campos de estudo da robótica, 

reconhecimento de imagens, previsão, seleção, classificação de resultados e etc. 

As técnicas inteligentes utilizam conceitos, princípios e mecanismos 

fundamentais dos sistemas naturais, capturando tanto na prática como na 

teoria, algoritmos encontrados na natureza (BRUMATTI, 2005). No caso das 

redes neurais artificiais, por se tratarem de um modelo computacional das 

Redes Neurais Biológicas, são arquiteturas limitadas computacionalmente, pois 

o cérebro humano é demasiadamente complexo, tornando impossível a sua 

representação artificial de forma perfeita.  

 

O cérebro humano é composto por 1011 neurônios, estes trocam 

informações com outros milhares de neurônios, não é possível saber o quão 

eficiente é o cérebro humano, muito menos desvendar todos os seus segredos, 

porém, o pouco que existe em ralação a sua representação é extremamente 

importante para a elaboração de uma computação mais eficiente, e para uma 

melhor abordagem na área da Inteligência Artificial. 

 



 
 

As RNAs ao serem aplicadas na resolução de problemas, tornam-se 

bastante atrativas, pois as mesmas se destacam em relação a métodos 

convencionais. BRAGA (2000) aponta que por não serem baseadas em regras 

ou programas, as RNAs tornaram-se uma alternativa à computação algorítmica 

convencional. Neste caso, BARRETO (2002) indica que no lugar de tentarmos 

programar um computador de modo a fazê-lo repetir o comportamento 

inteligente (saber jogar xadrez, compreender e manter diálogo, traduzir línguas 

estrangeiras, resolver problemas de matemática e etc.), procura-se construir um 

computador que tenha circuitos modelando os circuitos cerebrais, dessa forma 

espera-se o desenvolvimento de um comportamento inteligente, aprendendo 

novas tarefas, errando, fazendo generalizações, descobertas e frequentemente 

ultrapassando o seu professor.  

 

Sabe-se que o processamento de uma RNA deve possuir padrões de 

entrada e saída de dados, funções matemáticas e algoritmo de aprendizado.  Os 

padrões são as informações fornecidas à rede, ou seja, os dados de entrada, e 

estes podem se tratar de dados numéricos, caracteres, imagens e etc. O 

processamento destes dados ocorre através das funções, as quais permitem a 

transferência de informação entre os neurônios.  

 

Uma das características das RNAs é a capacidade de aprender, e esta é 

sem dúvidas o principal atrativo na sua utilização para a resolução de problemas 

da atualidade. O conceito de aprendizagem torna-se possível através da 

implementação de um algoritmo de aprendizado, para NETO (2008) o 

algoritmo de aprendizado determina parâmetros para a realização de ajustes 

dos pesos das conexões, e desta forma promove uma melhor generalização das 

informações presentes nos exemplos apresentados à rede anteriormente. 

 

4.1.1 Histórico 

 

As primeiras abordagens na área de Redes Neurais surgiram no ano de 

1943, onde pela primeira vez o neurônio Biológico pôde ser representado 

artificialmente, isto pôde ser observado nos estudos do neuroanatomista 



 
 

Warren McCulloch e pelo matemático Walters Pitts, no trabalho “A Logical 

Calculus Of The Ideias Immament In Nervous Activity”, este estudo se 

concentrou em descrever o modelo de neurônio artificial, porém não apresenta 

técnicas de aprendizagem destes neurônios (BRAGA, 2000). Os primeiros 

conceitos de aprendizado de redes neurais surgiram apenas em 1949, onde o 

psicólogo Donald Hebb descobriu a base de aprendizagem dos neurônios 

biológicos, propondo em seu trabalho uma teoria de aprendizagem por reforço 

das ligações sinápticas dos neurônios.  

Apenas no ano de 1958 com os trabalhos de Frank Rosenblatt, a teoria de 

aprendizado observada por Donald Hebb pôde ser implementada, surgia o 

primeiro modelo de RNAs. Denominada Perceptron, esta trata-se de uma rede 

neural simples, composta apenas por uma camada de entrada e uma camada de 

saída. Junto com o desenvolvimento da arquitetura Perceptron, foi proposto um 

método de aprendizado semelhante aos conceitos de aprendizagem observados 

por Donald Hebb nas redes neurais biológicas. Pela primeira vez uma 

arquitetura foi capaz de imitar o cérebro humano, este processo se deu a partir 

do método de aprendizagem implementado no modelo Perceptron, o qual se 

baseava na adaptação dos pesos sinápticos dos neurônios. 

Em 1959, o engenheiro Bernard Widrow publicou um trabalho no qual 

descrevia a arquitetura e o método de aprendizado da rede Adaline (Adaptative 

Linear Network), BRUMATTI (2005) aponta esta rede como uma revolução 

para a época, pois sua arquitetura era capaz de imitar o cérebro humano com 

processadores paralelos, ao invés de uma única Central de Unidade de 

Processamento (CPU). Já BRAGA (2000) ressalta sua importância no seu 

algoritmo de aprendizado, pois o mesmo promove a atualização dos pesos em 

função do erro de sua saída linear, levando a uma minimização de resultados.    

No ano de 1969, Marvin Minsky e Seymour Papert publicaram um livro 

chamado “Perceptron”, em que duras criticas a área de inteligência artificial 

foram fomentadas. No trabalho de Minsk a rede Perceptron foi taxada como 

inutilizável quando se mostrou incapaz de aprender uma função XOR (Exclusive 

OR). A publicação do livro provocou uma desmotivação dos profissionais da 

área, bem como reduziu drasticamente as liberações de verbas e pesquisas 

publicadas durante a década de 70 e inicio dos anos 80.  



 
 

Apenas no ano de 1982 as pesquisas na área de redes neurais foram 

novamente impulsionadas, graças aos trabalhos de Rumelhart e McClelland. 

Desde então novas arquiteturas de RNAs vêm surgindo e promovendo cada vez 

mais a aplicação desta tecnologia em diversas áreas. Algumas destas propostas 

tendem a aperfeiçoar mecanismos internos das RNAs para aplicação na 

indústria e negócios, outras procuram torná-las mais eficientes, aproximando-

as cada vez mais das redes neurais biológicas (BRUMATTI, 2005).   

 

4.1.2 Neurônio Biológico   

 

 Existem dois tipos de células no cérebro, o neurônio e a glia, o neurônio 

está presente no sistema nervoso, sendo responsável pela reação rápida do 

corpo, como contrações musculares e controle da taxa de secreção de muitas 

glândulas endócrinas. Até o momento não se sabe ao certo a importância da Glia 

para o sistema nervoso e endócrino do corpo humano (BARRETO, 2002). 

O cérebro humano é composto por cerca de 10 bilhões de neurônios e 60 

trilhões de sinapses. Um neurônio é uma célula com núcleo e corpo (soma), 

onde reações químicas e elétricas representam o processamento de informação 

(RAUBER, 2005).  Um neurônio mede alguns milésimos de milímetros e está 

dividido em: corpo da célula, dendritos e axónio.  

O funcionamento de um neurônio biológico é descrito por BRAGA 

(2000) da seguinte forma: O dendrito é responsável por receber impulsos 

nervosos nativos de outros neurônios, esses impulsos são enviados para o corpo 

celular. Neste momento os axónios transmitem os impulsos nervosos para as 

extremidades do neurônio, sendo que estas estão ligadas a outros neurônios, 

esta ligação é denominada Sinapse, as quais controlam o fluxo de informação 

entre os neurônios, é a partir das sinapses que os nodos se unem, constituindo 

assim as redes neurais.  As sinapses controlam a transmissão de impulsos entre 

os nodos da rede neural, seu efeito é variável, dando ao neurônio capacidade de 

informação. Na figura 3.1 podemos observar todas as partes que constituem um 

neurônio biológico. 
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Figura 4.1: Neurônio Biológico 

  

 Um neurônio biológico dispara quando os sinais recebidos dos neurónios 

pré-sinápticos ultrapassam o limiar de excitação (threshold), produzindo um 

impulso, e o transmitindo para as células seguintes (neurônios pós-sinápticos). 

Este processo é responsável por grande parte das funções simples realizadas 

pelo nosso cérebro, já para as funções mais complexas, é necessário que este 

processo esteja em paralelo com todos os 1011 neurônios do cérebro.     

 

4.1.3 Neurônio Artificial 

 

 O primeiro modelo de neurônio artificial observado na figura 3.2, foi 

proposto em 1943 por McCulloch e Pitts, o modelo de neurônio designado MCP 

teve como base as informações relacionadas ao neurônio biológico que existiam 

até o momento, bem como as características do sistema nervoso do corpo 

humano. Porém, o modelo artificial não chega a ser equivalente ao modelo 

biológico, pois o mesmo trata-se de um modelo simples, cujas semelhanças são 

mínimas e a capacidade de representação e aprendizagem são baixas em relação 

ao neurônio biológico. Os dendritos do MCP são representados por sinais de 

entrada, o mesmo pode possuir   sinais            . Já o axónio é representado 

por um único terminal de saída, outro elemento importante é o peso atribuído a 

cada sinal de entrada, sendo            , estes pesos são responsáveis por criar 

as sinapses nos neurônios artificiais, os pesos em conjunto com os neurónios 

são representados por      (BRAGA, 2000).   



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Neurônio artificial 

 Onde n representa o número de entradas de um neurônio, Wi é o peso 

associado à entrada Xi e θ representa o Limiar do neurônio (threshold).  

 

O neurônio artificial necessita de uma função de ativação para que assim 

as entradas sejam processadas juntamente aos pesos. Essa função é responsável 

por gerar os valores no terminal de saída do neurônio, a função de ativação é 

dada pela função de limiar:  

∑     
 
                                         (4.1) 

Onde n representa o número de entradas do neurônio, w é o peso 

associado à entrada x, θ é o limiar de excitação (threshold) do neurônio.   

 

4.1.4 Perceptron  

 

 Para a Neurociência, o ano de 1958 foi marcado pela criação do primeiro 

modelo de RNA denominado perceptron. Proposto por Frank Rosenblatt, o 

perceptron trata-se de uma RNA simples, constituída por apenas uma camada 

de entrada e uma camada de saída. A cada entrada existe um peso relacionado, 

a soma dos produtos de cada entrada pelo seu respectivo peso resultará no seu 

valor de saída (CARDON, 1994).     

 



 
 

O perceptron é capaz de classificar classes que são linearmente 

separáveis, sendo bastante utilizado para o reconhecimento de caracteres. O 

perceptron foi utilizado em uma máquina chamada MARK I PERCEPTRON, os 

resultados da utilização do perceptron causaram uma grande euforia na área de 

inteligência artificial, certamente em relação à imaginação exagerada da 

utilização dos neurônios em futuros robôs inteligentes (RAUBER, 2005). Apesar 

de revolucionar a área de redes neurais, o modelo de Rosenblatt foi bastante 

criticado no livro perceptrons, de Minsky e Papert. Onde relataram a 

ineficiência do perceptron ao computar funções que não podem ser linearmente 

separadas, como por exemplo, a função XOR. A publicação deste trabalho 

provocou uma desvalorização e desestimulação dos profissionais de RNAs no 

final da década de 60, onde a área entrou por um longo período de decadência.   

 

Segundo BRAGA (2000), o perceptron é composto por unidades de 

entrada denominadas retina, por um nível de unidades de associação e por um 

nível de unidades de saída. As retinas são constituídas por unidades sensoras, 

enquanto as unidades de associação são formadas por nodos MCP.  

 O perceptron é uma rede que aprende a partir do estudo das entradas 

que lhe são oferecidos repetidamente, o ajuste correto dos pesos sinápticos 

possibilita o processamento dos sinais de entrada através dos seus neurônios, 

tendo por objetivo alcançar um resultado desejado, com o mínimo de taxa de 

erro possível. Para que funções mais complexas possam ser representadas, 

pode-se combinar diversos perceptrons para aumentar o poder de 

processamento da rede.  

 O perceptron possui um único neurônio, sua estrutura permite o fluxo de 

informações da camada de entrada diretamente para a camada de saída, não 

existe qualquer tipo de realimentação da rede produzida pelos resultados 

obtidos na saída. O perceptron utiliza-se de uma função de ativação, a qual 

realiza a soma ponderada dos sinais de entrada, e uma função de transferência 

que determina a saída das informações em função da soma ponderada. A figura 

4.3 traz o modelo de uma rede neural perceptron. 



 
 

 

Figura 4.3: Rede Neural Perceptron 

Onde os valores wij representam os pesos sinápticos das ligações entre os 

neurônios: elemento i da camada de entrada com o neurônio j da camada de 

saída. A função de ativação está representada pela letra σ 

 

4.1.5 Perceptron Multi-Camadas 

 

 As redes Multilayers Perceptrons (MLPs) tratam-se de uma 

generalização do perceptron simples, pois estas possuem um poder de 

processamento maior, sendo compostas por uma arquitetura feedfoward. Em 

uma rede neural feedfoward cada camada está conectada a próxima camada, 

todas as conexões possuem uma única direção, partindo da camada de entrada 

em direção à camada de saída. Segundo TISSOT (2012) uma rede neural 

feedfoward é formada por um conjunto de unidades conectadas conhecidas 

como nós, tendo tendência natural para adquirir conhecimento e utilizá-lo. As 

MLPs possuem no mínimo uma camada intermediária, desta forma, torna-se 

possível a execução de funções linearmente separáveis. Porém a principal 

característica das redes MLPs está na capacidade de computar problemas não 

lineares, como por exemplo, a função XOR, citada no livro “Perceptrons” de 

Minsky e Papert. CASTRO (2010) descreve as três principais características das 

redes MLP: 

 Os neurônios das camadas intermediárias e de saída possuem uma 

função de ativação não linear do tipo sigmoidal (p. ex. função logística ou 

tangente hiperbólica); 

 A rede possui uma ou mais camadas intermediárias; 



 
 

 A rede possui altos graus de conectividade. 

 

As camadas intermediárias, também conhecidas como camadas 

escondidas, possuem uma determinada quantidade de neurônios 

computacionais. A finalidade dos neurônios é identificar as características da 

rede, e desta forma capturar as informações necessárias para que estas venham 

a ser utilizadas na definição da saída. Os neurônios das camadas intermediárias 

estão localizados entre a camada de entrada e a camada de saída da rede MLP, 

tornando-a capaz de extrair estatísticas de ordem elevadas. AFFONSO (2010) 

afirma que a habilidade dos neurônios em extrair estatísticas de ordem elevada 

é particularmente relevante quando a rede MLP trabalha com camadas de 

entradas grandes. 

 

Em uma rede MLP, o processamento realizado por cada nodo é definido 

pelo processamento dos nodos da camada anterior, estas camadas, bem como o 

seu processamento é descrita por BRAGA (2000): 

 

 Primeira camada intermediária: cada nodo traça retas no 

espaço de padrões de treinamento; 

 

 Segunda camada: cada nodo combina as retas traçadas pelos 

neurônios da camada anterior conectados a ele, formando regiões 

convexas, onde o número de lados é definido pelo número de 

unidades a ele conectadas; 

 

 Camada de saída: cada nodo forma regiões que são 

combinações das regiões convexas definidas pelos nodos a elas 

conectados da camada anterior. Os nodos definem desta maneira, 

regiões com formatos abstratos.  

As redes MLPs são capazes de transformar os dados de entrada em saída 

por meio de uma função não linear, (TISSOT ,2012): 

    (∑           
 
   )                               (4.2) 



 
 

Onde f() é a função de ativação do  -ésimo neurônio da camada de saída, 

   representa a saída do h-ésimo neurônio da camada intermediária.      é a 

interconexão entre o h-ésimo neurônio da camada intermediária e o  -ésimo 

neurônio da camada de saída e   é o tamanho da camada intermediária.  

 A função de ativação mais utilizada nas redes MLPs é a função sigmoid, 

sendo que a mais importante é a função logística, dada por (BRAGA, 2000): 

 

  
 

                                                              (4.3) 

 

Onde o parâmetro   determina a suavidade da curva, como apresentada na 

figura 4.4: 

 

Figura 4.4: Função Sigmoid 

 

  O processo de aprendizagem da rede MLP é definido pela utilização de 

um algoritmo de aprendizado, dentre as possibilidades, destaca-se o algoritmo 

de aprendizado Backpropagation, este trata-se de um algoritmo de aprendizado 

supervisionado baseado na aprendizagem por correlação de erro, o algoritmo 

Backpropagation será melhor descrito ao longo deste trabalho. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.5: Rede Multlayer Perceptron 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Capítulo 5 

 Este capítulo é composto pela metodologia de desenvolvimento do 

trabalho, serão abordados os métodos utilizados para a realização das previsões, 

como também as técnicas utilizadas para análise de resultados. Também estará 

implícita nesta seção, a comparação entre as previsões utilizando séries 

temporais exógenas, com a técnica tradicional de previsão de séries temporais. 

 

5.1 Metodologia  

 

A metodologia utilizada para a composição deste trabalho traz uma 

abordagem experimental, a qual é definida por MORESI (2003) como uma 

investigação empírica, onde o pesquisador manipula e controla variáveis 

independentes, permitindo observar e analisar um fenômeno sob determinadas 

condições.  Dessa forma, o presente trabalho irá apresentar uma série de 

experimentos na área de previsão de séries temporais. Serão utilizadas séries 

exógenas, tendo por finalidade comparar os resultados obtidos na utilização 

destas séries com os resultados gerados no método convencional de previsão. 

Para tanto, pretende-se verificar a eficiência das séries temporais exógenas, 

assim como observado na literatura.   

 O método de previsão de séries temporais abordado, consiste na 

utilização da técnica de inteligência artificial denominada Redes Neurais 

Artificiais, geralmente esta abordagem está definida por um conjunto de 

experimentos, determinação da arquitetura e análise de resultados. RIBEIRO 

(2009) aponta os seguintes passos para a metodologia de RNAs:  

a) Preparação de dados de entrada;  

b) Determinação da arquitetura da rede; 

c)  Projeto da estratégia de treinamento; 

d)  Avaliação dos resultados da previsão. 

 

 



 
 

5.1.1 MatLab 

 

A ferramenta utilizada para a previsão de séries temporais, bem como 

para o suporte das RNAs foi o MatLab (Matrix Laboratory). Para BECKER 

(2010) o MatLab é um software de análise de dados, criado para trabalhar sobre 

matrizes, porém ao longo dos tempos, o mesmo tornou-se bem mais flexível e 

eficiente. Permitindo a utilização de diversas bibliotecas auxiliares 

(“Toolboxes”) que encurtam o tempo gasto para a realização de tarefas, uma vez 

que, o usuário pode utilizar funções prontas, poupando tempo para criá-las. O 

MatLab utiliza uma linguagem de programação de alto nível própria, suas 

funções e demais codificações são escritas de forma matemática. Porém, a 

grande desvantagem da utilização dessa linguagem é a impossibilidade de se 

utilizar os programas feitos no MatLab em outras arquiteturas.  

 

5.1.2 Coeficiente de Correlação de Pearson  

  

Para FIGUEIREDO FILHO (2010) uma das perguntas recorrentes na 

vida de um pesquisador é: Existe relação entre X e Y? Partindo desse problema, 

técnicas que permitiam observar o grau de correlação entre as variáveis foram 

surgindo com o passar dos anos, dentre elas podemos destacar o Coeficiente de 

Correlação de Pearson.  

 Criado a partir dos trabalhos de Karl Pearson e Francis Galton, o 

Coeficiente de Correlação de Pearson trata-se de uma medida de associação 

linear entre variáveis. As variáveis altamente correlacionadas nem sempre 

possuem uma relação de causa e efeito, pois a correlação representa a tendência 

que as variáveis apresentam quanto a sua variação conjunta.  

 A correlação de Pearson pode gerar um resultado entre as variáveis -1 e 1, 

uma correlação positiva indica que para um valor crescente de X, há uma 

tendência a valores também crescente de y. Já em uma correlação negativa, os 

valores crescentes de X, a tendência é observar os valores decrescente de y. O 

grau de correlação é definido pela proximidade dos valores das variáveis -1 ou 1, 

valores iguais a 0 indicam a inexistência de correlação. A formula do coeficiente 

de correlação de Pearson é apresentada na função a seguir:  



 
 

 

                                     
∑     ̅      ̅ 

√ ∑     ̅    ∑     ̅   
                                     (5.1) 

 

Onde x1 e y1 são os valores das variáveis X e Y.  ̅ e  ̅ representam as 

médias do dos valores    e   . 

 

5.1.3 Aprendizado 

 

 O conceito de aprendizado é definido por BARRETO (2002) como o ato 

de produzir um comportamento diferente a um estímulo recebido por excitações 

passadas, promovendo assim a aquisição de conhecimento.     

Uma das principais características das redes neurais é a capacidade de 

aprender, desta forma é altamente importante o processo de treinamento de 

uma RNA. Não se trata apenas de apresentar padrões (dados) a rede para 

estimular a memorização, e sim torna-las suficientemente capazes de realizar 

interpolações e extrapolações com o conhecimento adquirido.  

Um algoritmo de aprendizado trata-se de um conjunto de instruções 

bem-definidas para adaptar os parâmetros de uma rede neural, para que a 

mesma possa aprender uma determinada função. Existem uma grande 

quantidade de algoritmos de aprendizado que podem proporcionar  

aprendizagem a uma RNA, cada um com suas vantagens e desvantagens. O que 

diferencia os algoritmos de aprendizado um dos outros não é a sua estrutura, 

tampouco seu tamanho ou eficiência, mas a forma como os ajustes dos pesos 

são feitos (BRAGA, 2000). 

Muitos métodos de aprendizado foram desenvolvidos, porém estes 

métodos estão classificados em dois paradigmas: aprendizado supervisionado e 

aprendizado não supervisionado. Existe também dois outros tipos de 

aprendizado, são eles: aprendizado por reforço, onde este é um caso particular 

de aprendizado supervisionado e aprendizado por competição, o qual é um caso 

particular de aprendizado não-supervisionado. 



 
 

 Não é objetivo deste trabalho, descrever os 4 modelos de aprendizado 

citados, pois, apenas um dos modelos será utilizada para a realização dos 

experimentos, sendo este, o aprendizado supervisionado. 

No aprendizado Supervisionado, o padrão de saída desejada para cada 

conjunto de entrada é conhecido pela rede, e esta informação é utilizada para 

alimentar a rede. A diferença entre a Saída desejada e a saída real é calculada, e 

dessa forma, as modificações nos pesos são realizadas (MAGOULAS, 2006).  

Neste método de aprendizado, a rede possui um professor externo, o qual 

fornece uma determinada entrada, bem como um padrão de saída desejado, 

cada exemplo de treino terá um valor esperado.  O professor externo analisa os 

resultados e indica um bom ou mau comportamento da rede, afim de encontrar 

uma ligação entre os dados de entrada e saída. Os dados da saída desejada e 

saída calculada são analisados, e desta forma os pesos são atualizados, com a 

finalidade de aproximar os resultados da saída desejada, como pode ser 

observado na figura 5.1: 

 

 

Figura 5.1: Aprendizado Supervisionado 

 

 Vale ressaltar que o aprendizado supervisionado é apena uma técnica de 

aprendizado, é necessário que este modelo seja implementado em um algoritmo 

funcional, para que seus conceitos sejam postos em prática.  

 Este trabalho tende a utilizar a técnica de aprendizado supervisionado no 

algoritmo utilizado Backpropagation, utilizado para atualizar os pesos 

sinápticos durante o processo de previsão das séries temporais. 

 



 
 

5.1.4 Algoritmo Backpropagation 

 

O algoritmo de aprendizado Backpropagation surgiu no ano de 1969 com 

as pesquisas de Bryson e Ho, porém tornou-se popular apenas no ano de 1986, 

onde foi responsável pelo ressurgimento das pesquisas na área de inteligência 

artificial (BRAGA, 2000). Este algoritmo é utilizado na maior parte dos métodos 

de aprendizado de redes neurais, inclusive se destacou no treinamento de redes 

MLPs. 

Este algoritmo faz uso do aprendizado supervisionado, o processo de 

treinamento é feito por correlação de erro, onde o erro passa por um processo 

de retropropagação da camada de saída para a camada intermediária da RNA. 

Segundo (CASTRO, 2010) o algoritmo BackPropagation, consiste basicamente 

em dois passos básicos: um passo direto e um passo reverso. 

No passo direto é aplicado um padrão de atividade aos nós de entrada da 

rede MLP, o seu efeito se propaga através da rede, produzindo na camada de 

saída a resposta à excitação da MLP. 

 No passo reverso os pesos sinápticos são atualizados baseando-se na 

regra de correlação de erro, ou seja, a saída obtida no processo de excitação da 

rede é subtraída de um padrão de saída desejada, produzindo assim um sinal de 

erro. Onde o mesmo é retropropagado para a camada de entrada do neurônio, 

em seguida os pesos sinápticos são atualizados, buscando-se aproximar as 

saídas da rede com o padrão desejado. 

 

5.1.5 Medidas de Desempenho  

 

Uma previsão não se resume apenas em obter valores futuros, é 

necessário que os resultados sejam analisados, para assim, determinar o quão 

eficiente e confiável terá sido a previsão.  Dessa forma, faz-se necessário a 

utilização das métricas de medida de desempenho, pois estas conterão valores 

que permitirão analisar as previsões em diversos critérios. Para AMORIN NETO 

(2008) as medidas de desempenho são definidas com base no erro das 

previsões, levando em consideração a diferença entre o valor de saída desejado e 



 
 

o valor de saída obtido. As métricas, utilizadas neste trabalho são descritas a 

seguir:  

 

5.1.5.1 MSE (Mean Squared Error)  

 

 A métrica de desempenho MSE representa o erro médio quadrático de 

previsão da RNA. Dentre as medidas de desempenho, esta é a mais utilizada na 

análise de resultados em RNAs (NETO, 2007). Quanto menor o valor de MSE, 

melhor é o resultado da RNA, a função da métrica é dada por: 

 

                                  
 

 
 ∑                  

  
                                  (5.2) 

  

Onde   é o número de padrões,         representa a saída desejada para 

t,         representa o valor previsto para o padrão t. 

 

5.1.5.2 MAPE (Mean Absolute Percentual Error) 

 

 A métrica de desempenho MAPE, apresenta os erros percentualmente 

relativos ao valor atual da série, ou seja, não depende de valores ou escalas das 

séries, e esta é vista como a grande vantagem em relação à métrica MSE 

(AMORIN NETO, 2008). Quanto menor o valor do MAPE, mais próximos os 

resultados desejados estarão da saída fornecida pela rede, sua função é dada 

por: 
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                             (5.3) 

   Onde   representa a série temporal no ponto t. 

 

 

 

 

 



 
 

5.1.5.3 ERRO U THEIL – NMSE (Normalised Mean Error) 

 

 A métrica Erro u Theil é baseda no MSE do preditor normalisado pelo 

erro de previsão (NETO, 2008). Seu valor mede a relação entre o quadrado do 

sistema utilizado com o quadrado dos erros do modelo Random Walk (MILLS, 

2003), onde o valor da previsão em um instante t é calculado a partir do seu 

último retardo t-1. Se U de Theil = 1, o sistema tem um desempenho igual ao 

Random Walk, caso U de Theil > 1 o desempenho é inferior ao Random Walk, 

se U de Theil < 1 o desempenho é superior ao Random Walk. De forma geral, 

quanto mais próximo o resultado de U de Theil for de 0 (zero), melhor será o 

desempenho do sistema.       
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∑                    
  

   
                           (5.4) 

  

5.1.5.4 POCID (Predection On Change In Direction) 

 

 A métrica POCID mostra o percentual de acerto em relação à previsão de 

direção, sua função é dada por: 

 

                                               
∑   

 
     

 
                            (5.5) 

Onde,  

     {
                                               

                
 

 

 

5.1.5.5 ARV (Average Relative Varience) 

 

 A métrica ARV trata-se do ganho de desempenho do modelo testado em 

relação a outro que realiza previsões apenas calculando a média aritmética das 



 
 

observações da série (AMORIN NETO, 2008). Se ARV = 1, o desempenho da 

série é igual a previsão da média da saída desejada da série, se ARV > 1, o 

desempenho é inferior a previsão da média da saída desejada da série, se ARV < 

1, o desempenho é melhor que a previsão da média da saída desejada da série. 

Dessa forma, quanto menor o valor do ARV melhor é a previsão, sua função é 

dada por: 
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                       (5.6) 

 Onde       ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  é a média aritmética da saída desejada  

5.1.5.6 IA (Concordance Index) 

 

 A métrica IA representa o índice de concordância entre os valores 

originais da série temporal e os valores da previsão, o índice de concordância 

pode variar entre 0 e 1. Quanto maior o valor de IA, maior é o índice de 

concordância da previsão. A função é dada por:   
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Capitulo 6 

 Nesse capítulo, serão apresentados os experimentos realizados, assim 

como os resultados obtidos no término das previsões e análise das medidas de 

desempenho. Também estará contida a comparação entre a previsão de séries 

temporais exógenas com a previsão de séries temporais tradicionais. 

 

6.1 Resultados e Experimentos  

 

6.1.1 Preparação de Dados de Entrada 

 Trata-se da seleção e adaptação dos dados de entrada para o modelo de 

arquitetura de RNAs. Para isso, foi é necessário verificar a taxa de correlação 

entre as séries, fator que definiu quais séries seriam utilizadas nos 

experimentos, bem como normalizar os dados de entrada para que estes se 

adaptem à função sigmoid.    

 

6.1.1.1 Verificação de Correlação  

 

 Inicialmente, as séries temporais passaram por um processo de 

correlação como requisito para a seleção das mesmas. As séries utilizadas neste 

processo consistem em um conjunto de informações educacionais referentes aos 

EUA, sendo elas: Male (Quantitativo de alunos negros do sexo masculino), 

Female (Quantitativo de alunos negros do sexo feminino) e Total (Total dos 

alunos negros do sexo feminino e masculino). 

 A seleção ocorreu a partir da análise das 3 séries, para isso foram 

utilizados os  conceitos do Coeficiente de Correlação de Pearson, o qual pode ser 

representado no MatLab pela função: 

 

                                                                                             (6.1) 

 

 Ao todo, foram realizados 3 processos de correlação, Male_Female, 

Male_Total e Female_Total, assim como é observado nas figuras 6.1, 6.2 e 6.3.  

 



 
 

 

Figura 6.1: Correlação Male_Female 

Nesta análise, é possível verificar uma alta taxa de correlação entre as 

duas séries, sendo o valor de 0.8844. Porém, de todos os 3 processos de 

correlação implementados, este foi o menor valor de correlação obtido, 

descartando o uso das séries Male e Female juntas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2: Correlação Male_Total 

 O valor observado neste processo de correlação entre estas duas séries é 

de 0.9564, similar ao processo anterior, estas séries foram descartadas, pois o 

valor de correlação ainda se mostra inferior ao último processo, este 

evidenciado na figura 6.3.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3: Correlação Female_Total 

 Esta análise resultou em uma correlação de 0.9820, o que evidencia uma 

alta taxa de correlação entre as séries Female e Total, resultando na seleção das 

mesmas para a realização dos experimentos com RNAs. 

 

6.1.1.2 Características das Séries Temporais Selecionadas  

 

 Como visto anteriormente, o processo de correlação de Pearson 

possibilitou a seleção de duas séries, Female e Total. Senso Female a entrada 

principal, e Total a variável exógena do experimento. 

 É possível verificar as características das séries nas figuras 6.4 e 6.5. 

 

Figura 6.4: Série Female 



 
 

 

Figura 6.5: Série Total 

  

As séries selecionadas possuem um número de observações de 56 pontos. 

É possível observar um crescimento excessivo das séries, que pode ser resultado 

do aumento dos alunos matriculados, tanto alunos negros, como alunos do sexo 

masculino ou feminino. A tabela 6.1 apresenta os dados estatísticos das séries. 

 

Tabela 6.1: Dados Estatísticos das Série Utilizadas 

Estatísticas  
Valores 

Female  Total  

Pontos  56 56 

Máximo  26,2 22,7 

Mínimo  1,7 1,6 

Média  12,35357 11,75357 

Desvio Padrão 6,025249 5,199684 

  

 



 
 

 

6.1.1.3 Normalização de Dados de Entrada  

 

 As séries temporais passaram pelo processo de normalização. Esta é uma 

abordagem altamente importante, uma vez que determina o intervalo de dados 

dentro dos limites que facilitam a tarefa da rede, minimizando o erro da saída 

(OLIVEIRA, 2007). Na camada escondida da rede é utilizada uma função de 

ativação, que por se tratar de uma função não linear, está definida no intervalo 

de [-1, 1]. Já a função Sigmoíde, utilizada neste trabalho, o intervalo está 

determinado entre os valores [0, 1], dessa forma, todos os dados que irão passar 

pela rede deverão está normalizados dentro desse intervalo. A fórmula de 

normalização de dados é dada pela função:  

 

                                         
        

         
                                          (6.2) 

Onde xn representa o valor normalizado, Xi o valor do atributo a ser 

normalizado, xmín o valor mínimo do atributo, por fim xmáx o valor máximo do 

atributo.  

No MatLab a função de normalização é dada por: 

                                                            (6.3) 

A tabela 6.2 mostra as séries após o processo de normalização:  

 

Tabela 6.2: Séries Normalizadas 

Série 

Female 

Série Female Normalizada Série Total Série Total normalizada  

1,7 12,6 0 0,444897959 1,6 11,5 0 0,469194313 

2,9 13,3 0,048979592 0,473469388 2,8 11,8 0,056872038 0,483412322 

3,2 11,1 0,06122449 0,383673469 2,9 11,4 0,061611374 0,464454976 

5,8 11,9 0,167346939 0,416326531 4,6 12,2 0,142180095 0,502369668 

5 13,3 0,134693878 0,473469388 4,1 12,7 0,118483412 0,526066351 



 
 

3,7 11,9 0,081632653 0,416326531 4,6 13,4 0,142180095 0,559241706 

3 10,6 0,053061224 0,363265306 4,2 11 0,123222749 0,44549763 

3,9 10,6 0,089795918 0,363265306 5,5 11,3 0,184834123 0,45971564 

6,8 13,8 0,208163265 0,493877551 6,8 13,2 0,246445498 0,549763033 

6,4 15,4 0,191836735 0,559183673 5,9 13,7 0,203791469 0,573459716 

6,3 13,6 0,187755102 0,485714286 5,4 15,3 0,180094787 0,6492891 

5,3 16,4 0,146938776 0,6 5,3 14,6 0,17535545 0,616113744 

5,5 16,4 0,155102041 0,6 6,7 14,4 0,241706161 0,606635071 

8 17 0,257142857 0,624489796 7,3 15,8 0,27014218 0,672985782 

6,5 16,5 0,195918367 0,604081633 6,4 15 0,227488152 0,63507109 

9,4 17 0,314285714 0,624489796 8,3 17,5 0,317535545 0,753554502 

8,8 17,9 0,289795918 0,66122449 8,1 16,8 0,308056872 0,720379147 

7,2 17,7 0,224489796 0,653061224 7,9 17,5 0,298578199 0,753554502 

10,1 17 0,342857143 0,624489796 10,7 17,2 0,431279621 0,739336493 

13,6 19,7 0,485714286 0,734693878 13 16,9 0,54028436 0,725118483 

12,4 20,1 0,436734694 0,751020408 12,6 17,4 0,521327014 0,748815166 

12,6 21,6 0,444897959 0,812244898 11,8 18,6 0,483412322 0,805687204 

11,7 19,9 0,408163265 0,742857143 12,4 18,9 0,511848341 0,819905213 

12,5 22,3 0,440816327 0,840816327 11,6 20,6 0,473933649 0,900473934 

11,1 22,4 0,383673469 0,844897959 11,6 19 0,473933649 0,82464455 

13,2 22,9 0,469387755 0,865306122 12,6 19 0,521327014 0,82464455 

12,8 22,8 0,453061224 0,86122449 12,9 19,6 0,535545024 0,853080569 

10,5 26,2 0,359183673 1 11,6 22,7 0,473933649 1 

 

6.1.2 Determinação da Arquitetura da Rede 

  

O software MatLab ofereceu suporte para a previsão de séries temporais, 

o mesmo disponibiliza a biblioteca “Neural Net Times Series”, a qual dispõe da 



 
 

rede não-linear auto-regressiva, e permite a utilização de entradas externas 

(séries exógenas). Já as definições da arquitetura da rede tem início na divisão 

das séries em: treinamento, validação e teste. Para o treinamento foi utilizado a 

taxa de 50%, para a validação e teste, ambos 25%. O quantitativo de neurônios 

na camada de entrada da rede é proporcional à quantidade de séries inseridas, 

neste caso as variáveis exógenas serão inseridas no mesmo vetor da série 

principal, portanto será utilizado 1 neurônio na camada de entrada. Na camada 

de saída, apenas 1 único neurônio é usado, pois a rede multilayer-perceptron 

utiliza o algoritmo de aprendizado supervisionado backpropagation, ou seja, 

existe um padrão de saída conhecido pela rede, na grande maioria dos casos um 

único neurônio é capaz de processar essa saída. Em relação ao quantitativo de 

neurônios na camada intermediária, irá depender da estratégia de treinamento 

utilizada, levando em consideração as combinações entre o número de 

neurônios e delays. 

  

6.1.3 Estratégia de Treinamento 

 

Em relação a quantidade de treinamentos e de neurônios na camada 

escondida, bem como a quantidade de Delays utilizados, se fez da seguinte 

forma: as previsões foram realizadas com 5, 10 e 20 neurônios na camada 

escondida, para cada neurônio, foi utilizado 5, 10 e 20 Delays, tendo que para 

cada combinação foi realizado 10 treinamentos, totalizando ao todo 90 

previsões.  

 

6.1.4 Avaliação dos Resultados  

  

Ao término dos experimentos, foram obtidas 10 previsões referentes a 

cada combinação de neurônios e delays, totalizando 90 previsões, foram levados 

em consideração apenas os resultados de teste, pois o treino e a validação são 

parâmetros utilizados apenas para o treinamento e validação de dados da RNA.  



 
 

As tabelas a seguir trazem os valores previstos para a série Female, a qual 

utilizou a série Total como variável exógena, bem como as medidas de 

desempenho, média e desvio padrão. 

Tabela 6.3: 5 neurônios 5 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,0069 0,0099 0,0092 0,0081 0,0064 0,0114 0,0049 0,008 0,0102 0,0095 0,00845 0,001974 

POCID: 63 37,5 50 25 37,5 37,5 62,5 50 25 12,5 40 16,45701 

ErroUtheil: 1 1,7341 1,6064 1,4066 1,1113 1,99 0,8533 1,401 1,7853 1,6581 1 0,347122 

MAPE: 16 19,3752 18,5248 15,4175 15,7008 20,4567 13,9037 17,3616 19,793 17,6796 17 2,174606 

ARV: 1,1179 1,8619 1,3117 1,1181 0,8577 1,4743 1,0157 1,4368 1,4403 1,51 1,31444 0,292378 

IA: 0,7071 0,5349 0,6346 0,6805 0,747 0,578 0,7649 0,6371 0,5861 0,5965 0,64667 0,076356 

 

 

Tabela 6.4: 5 neurônios 10 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,0028 0,0041 0,0074 0,0053 0,0045 0,0028 0,0148 0,0023 0,005 0,0028 0,00518 0,003718 

POCID: 25 25 50 37,5 37,5 50 25 50 25 25 35 11,48671 

ErroUtheil: 1 1,5214 2,7912 2,0046 1,6712 1,0535 5,571 0,868 1,8646 1,0479 2 1,402585 

MAPE: 7 8,8698 12,5495 10,6409 9,6129 7,9763 17,5818 6,6782 10,1285 6,8596 10 3,333841 

ARV: 0,6676 0,5987 0,9636 10,6409 0,9087 0,6228 0,8685 0,6185 0,9211 0,631 1,74414 3,129398 

IA: 0,7368 0,7288 0,4994 0,7257 0,6307 0,7577 0,4466 0,7729 0,6115 0,7475 0,66576 0,11504 

 

  

Tabela 6.5: 5 neurônios 20 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,0035 0,0079 0,0016 0,0026 0,003 0,0036 0,0024 0,0044 0,002 0,0041 0,00351 0,001785 

POCID: 75 12,5 75 50 50 50 62,5 50 50 75 55 18,81932 

ErroUtheil: 1 1,6489 0,3391 0,5544 0,6311 0,7503 0,5035 0,9299 0,4255 0,8653 1 0,37116 

MAPE: 6 7,999 4,0841 5,7667 4,5494 6,3997 4,0704 6,6985 4,7883 6,2356 6 1,267927 

ARV: 0,6183 0,8374 0,3084 0,3128 0,4995 2,7547 0,3829 3,8442 0,3391 0,8905 1,07878 1,216058 

IA: 0,8315 0,712 0,9234 0,9009 0,873 0,6933 0,8963 0,6065 0,9084 0,7764 0,81217 0,109748 

 



 
 

Tabela 6.6: 10 neurônios 5 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,0092 0,0072 0,0081 0,0118 0,0048 0,006 0,0072 0,009 0,0108 0,0111 0,00852 0,002289 

POCID: 50 25 37,5 50 50 50 62,5 25 25 25 40 14,19116 

ErroUtheil: 2 1,2533 1,4213 2,0585 0,8335 1,0432 1,2542 1,5762 1,8809 1,9288 1 0,399376 

MAPE: 19 16,3054 15,7764 18,2774 12,9064 14,4159 16,0552 18,9108 21,4904 19,2304 17 2,622235 

ARV: 1,7035 1,319 3,8796 1,3794 1,0313 1,2611 1,3799 1,9463 1,6383 1,1718 1,67102 0,821647 

IA: 0,5512 0,6722 0,4638 0,6022 0,7594 0,7225 0,6763 0,5716 0,48 0,6249 0,61241 0,098134 

 

 

Tabela 6.7: 10 neurônios 10 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,0097 0,0104 0,0192 0,0041 0,0085 0,0098 0,0034 0,0047 0,0022 0,0043 0,00763 0,005064 

POCID: 13 75 50 50 12,5 62,5 62,5 50 37,5 50 46 20,4549 

ErroUtheil: 4 3,8938 7,2171 1,5231 12,5 3,6829 1,2922 1,7825 0,8157 1,6289 4 3,599047 

MAPE: 14 12,6465 18,7497 8,8153 13,2346 14,764 7,5284 9,5919 6,5103 9,0824 11 3,784751 

ARV: 1,1962 0,5504 0,9816 0,8891 0,9775 0,8271 1,1945 0,7879 0,6807 0,7605 0,88455 0,208837 

IA: 0,4344 0,6793 0,3619 0,63 0,519 0,5434 0,6238 0,637 0,7645 0,6636 0,58569 0,121134 

 

Tabela 6.8: 10 neurônios 20 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,0087 0,0043 0,0075 0,0066 0,0018 0,0076 0,0028 0,0022 0,0034 0,0036 0,00485 0,002516 

POCID: 88 37,5 62,5 87,5 75 75 37,5 50 50 87,5 65 20,2416 

ErroUtheil: 2 0,9069 1,5735 1,3802 0,3878 1,5949 0,5795 0,464 0,7234 0,7654 1 0,526472 

MAPE: 8 5,6482 8,7589 7,6066 3,4192 8,9669 5,4379 4,3674 5,0113 5,1549 6 1,938972 

ARV: 0,5454 1,3466 0,9557 1,1783 0,567 0,4154 0,46 0,5496 0,8265 0,6678 0,75123 0,317253 

IA: 0,7553 0,7076 0,6807 0,6535 0,8903 0,8156 0,875 0,8778 0,8233 0,8219 0,7901 0,085861 

 

 

 



 
 

Tabela 6.9: 20 neurônios 5 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,01 0,0086 0,0106 0,0085 0,006 0,0192 0,007 0,0141 0,0117 0,01 0,01057 0,00381 

POCID: 38 37,5 25 37,5 75 25 50 37,5 37,5 50 41 14,49377 

ErroUtheil: 2 1,4991 1,844 1,4887 1,0515 3,3462 1,2251 2,4589 2,0425 1,7434 2 0,662547 

MAPE: 19 17,612 18,8153 17,3376 15,3201 26,9472 15,6542 23,0492 18,331 19,8187 19 3,491861 

ARV: 1,719 1,0324 1,0389 1,2861 0,7807 1,1352 1,2213 1,1834 0,8665 4,5885 1,4852 1,120085 

IA: 0,4853 0,6729 0,6577 0,6457 0,7653 0,5255 0,682 0,5623 0,6945 0,3284 0,60196 0,128048 

 

 

Tabela 6.10: 20 neurônios 10 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,0039 0,0141 0,0085 0,005 0,0202 0,0029 0,0136 0,0054 0,0029 0,0095 0,0086 0,005782 

POCID: 50 37,5 50 37,5 37,5 75 25 50 62,5 12,5 44 17,92151 

ErroUtheil: 1 5,2956 3,1872 1,8954 7,5857 1,0974 5,1096 2,0279 1,0779 3,5582 3 2,172281 

MAPE: 8 16,5036 12,5509 10,4543 20,9953 7,0908 17,0226 8,5009 6,1682 13,504 12 4,905193 

ARV: 0,5313 0,8113 1,0241 0,613 0,9291 0,556 0,8514 2,0978 0,4306 0,855 0,86996 0,472721 

IA: 0,7603 0,4835 0,5298 0,6929 0,3992 0,7723 0,4753 0,3609 0,8164 0,4979 0,57885 0,16611 

 

 

Tabela 6.11: 20 neurônios 20 delays 

Métricas  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Média Desvio 

MSE:  0,007 0,0052 0,0023 0,0037 0,0135 0,0011 0,0019 0,003 0,0045 0,0023 0,00445 0,00363 

POCID: 50 62,5 37,5 62,5 25 50 37,5 50 75 100 55 21,40872 

ErroUtheil: 1 1,1001 0,4774 0,7701 2,8296 0,2219 0,3962 0,6354 0,9405 0,4722 1 0,763167 

MAPE: 8 7,1354 4,6369 5,9896 8,8505 2,8011 4,1864 5,101 5,5489 4,224 6 1,864288 

ARV: 1,2967 0,52 0,2628 0,4092 1,2874 0,1753 0,3028 0,4573 0,51 0,3348 0,55563 0,403075 

IA: 0,6312 0,8232 0,9165 0,8613 0,5213 0,9545 0,917 0,8739 0,8329 0,9036 0,82354 0,138776 

 



 
 

Após determinadas as medidas de desempenho, faz-se necessário 

analisar o melhor valor da média e desvio padrão para cada métrica. Nas 

métricas MSE, ErroUtheil, MAPE e ARV o menor valor é tido como um bom 

resultado, já nas métricas POCID E IA, o maior valor é visto como um bom 

resultado. Abaixo segue a tabela com a melhor previsão obtida: 

 

Tabela 6.12: Melhor Previsão 

 

A melhor previsão foi obtida na combinação de 20 neurônios e 20 delays, 

pois ao verificar todas as médias das 9 tabelas, observa-se que  4 métricas se 

mostraram melhor para a combinação 20 por 20, sendo elas: ErroUTheil, 

MAPE, ARV e IA. Em relação ao desvio padrão, percebe-se que duas métricas se 

mostraram melhor para a combinação 20 neurônio e 20 delays, sendo elas, 

POCID e IA.   

6.1.4.1 Comparação com o Método Tradicional de Previsão de Séries 

Temporais 

 

 Como descrito nesse trabalho, o método de previsão tradicional de séries 

temporais utiliza apenas séries normais, não fazendo o o uso de variáveis 

exógenas. A comparação entre o método aqui abordado e o método tradicional é 

de suma importância, pois esta pode definir a melhor destas metodologias para 

Métricas  Média Desvio padrão 

MSE: 0,00446 0,138776 

POCID: 55 21,40872 

ERRO U Theil:  1 0,763167 

MAPE: 6 1,864288 

ARV: 0,55563 0,403075 

IA: 0,82354 0,138776 



 
 

prever séries temporais, abaixo na tabelas 6.13 segue a comparação dos 

resultados obtidos com as séries exógenas e séries  

tradicionais: 

 

 Tabela 6.13: Comparativo entre séries normais e séries exógenas 

 

Analisando os dados da tabela 6.13, podemos observar um desempenho 

melhor das séries normais, pois, ao compararmos os resultados, observa-se que 

todas as médias tiveram um desempenho melhor que as médias das séries 

exógenas. Já em relação ao desvio padrão, duas métricas tiveram um melhor 

resultado, sendo elas POCID e IA. A partir da análise, comprova-se que a 

utilização de variáveis exógenas nem sempre resulta em uma melhor previsão. 

Porém, não se deve descartar o uso deste tipo de série na previsão de dados 

futuros, e sim buscar novas técnicas que permitam uma melhor usabilidade das 

variáveis exógenas.  

 

 

 

Métricas Séries Normais Séries exógenas 

Métricas  Média 
Desvio 

padrão 
Média 

Desvio 

padrão 

MSE: 0,001994 0,000945 0,00446 0,138776 

POCID: 75 16,77051 55 21,40872 

ErroUtheil: 0,41788 0,200592 1 0,763167 

MAPE: 3,03697 1,281185 6 1,864288 

ARV: 0,26546 0,118472 0,55563 0,403075 

IA: 0,92367 0,034858 0,82354 0,138776 



 
 

Capitulo 7 

 Neste capítulo são apresentadas as considerações finais, bem como 

contribuições e trabalhos futuros em relação ao trabalho aqui realizado. 

7.1 Considerações Finais  

 

 A previsão de séries temporais se mostra importante a partir do 

momento em que é possível realizar uma boa previsão de valores futuros, onde 

tais valores pertencem a uma área especifica. É importante ressaltar que novas 

técnicas de previsão surgem com o passar dos anos, e que estas técnicas são 

utilizadas para a otimização de resultados. No modelo aqui abordado, foi 

realizado experimentos com séries temporais exógenas, os dados que compõem 

a série de entrada, tratam-se da porcentagem de alunos negros do sexo feminino 

dos EUA, bem como, a série utilizada como variável exógena, traz o total da 

porcentagem dos alunos negros do sexo feminino e alunos negros do sexo 

masculino dos EUA. Estas séries foram retiradas a partir das questões 

educacionais referentes ao censo dos Estados Unidos, no período de 1940 a 

2012. Com a realização dos experimentos, os dados educacionais obtidos podem 

ser analisados e servir como base para a tomada de decisão e planejamento 

pedagógico futuro, contribuindo assim para a resolução de problemas 

educacionais, como evasão escolar, superlotação de instituições, falta de 

infraestrutura, baixo recurso capital e etc.    

 

7.2 Contribuições e Trabalhos Futuros 

 

A maior contribuição do trabalho pode ser verificada nos experimentos 

realizados, pois a análise das previsões e comparação entre o modelo de séries 

exógenas e séries normais, permitiu validar o modelo de previsão de séries 

temporais tradicionais, o qual não utiliza variáveis exógenas. Dessa forma, 

mesmo utilizando uma maior quantidade de informações de entrada, as séries 

exógenas aqui utilizadas não garantiram uma melhor previsão, acabando por 

validar o modelo de previsão tradicional. Outra contribuição do trabalho é 



 
 

promover a utilização da previsão de séries temporais na educação, pois, com 

base na literatura, ainda são escassos os trabalhos realizados nesta área. 

Como trabalhos futuros, pretende-se utilizar as séries exógenas em 

Sistemas Híbridos, para que estes possam realizar uma melhor seleção dos 

parâmetros das RNAs, como quantidade de neurônios na camada intermediária, 

delays, lags, e etc. permitindo um melhor processamento da rede, e 

consequentemente promovendo a otimização de resultados das previsões.  
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