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RESUMO N° 106
 

PREVISÕES PONTUAIS E INTERVALARES HÍBRIDAS
DE DESLOCAMENTO DE BARRAGENS
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Neste artigo, é proposta uma metodologia híbrida para a previsão pontual e intervalar de séries temporais, a 
qual pode ser descrita em cinco etapas básicas. Na primeira etapa, é feita a decomposição ortogonal wavelet 
de nível p da série temporal a ser modelada, gerando p+1 componentes wavelet (isto é, uma componente 
de aproximação e p componentes de detalhe). Na segunda etapa, cada componente wavelet é prevista, indi-
vidualmente, através de uma rede neural artificial feedforward backpropagation, gerando previsões pontuais 
para a média na amostra de treino, como também h passos à frente, na amostra de teste. Na terceira etapa, 
cada componente wavelet da primeira etapa é completada com as respectivas h previsões pontuais da segunda 
etapa, gerando as chamadas componentes wavelet completadas. Na quarta etapa, as referidas componentes 
wavelet completadas são agregadas linearmente à estrutura de um modelo ARIMAX-GARCH (auto-regressivo 
integrado com médias móveis com variáveis exógenas e heterocedasticidade condicional auto-regressiva gen-
eralizada), como variáveis exógenas sintéticas, de modo a se obter previsões pontuais da média e da variância 
para a série temporal original. Na quinta etapa, sob as hipóteses da decomposição de Wald e de normalidade 
dos erros de previsão, são gerados os intervalos de confiança, para cada instante t, dentro e fora da amostra, 
utilizando as respectivas previsões da média e da variância. Para efeito de comparação e validação, foram 
modeladas duas séries temporais de deslocamento de um bloco da barragem principal da Usina Hidrelétrica 
de Itaipu (localizada no rio Paraná, na cidade de Foz do Iguaçu, no Brasil), utilizando a metodologia híbrida 
proposta e o tradicional modelo ARIMA-GARCH. Em todos os resultados analisados, a metodologia híbrida foi 
significativamente superior ao tradicional modelo ARIMA-GARCH.


