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Espaço Energia, a scientific journal, was conceived as a communication vehicle with the aim of 
promoting the dissemination and sharing of knowledge in areas related to energy, bringing 

important benefits to society and to the human being, by means of better products, processes, 
services, and technology.  

The key to generating these benefits is the investment in innovation resulting from endeavours 
driven by the power of creation. The challenge that presents itself is, therefore, to develop a 

culture focused on imagination, knowledge creation and its development, in an organized and 
systematic manner, generating innovation and promoting the evolution of society.  

To achieve this goal, the integration of professionals from power utility companies, industry 
organizations, universities and research centres is essential. This exchange should not only 

provide opportunities for growth and development but also help utility companies to recover the 
vision that their role is also to promote, through innovation, the evolution of society.  

Bearing in mind the importance of competence and maturity acquisition, an Editorial Board was 
conceived to reflect the seriousness and power of criticism, with the goal of enhancing the 

quality of published work and also of establishing a mechanism to achieve excellence in 
knowledge sharing and development fostering.  

The International Committee of Referees consists of scientists and professionals from renowned 
institutions, who are known by their outstanding knowledge in the disciplines covered by the 

journal. Papers are submitted to a double-blind reviewing process, that is, authors and referees 
do not know each other´s names. This procedure aims at ensuring the quality, suitability, 

transparency and impartiality in the process of paper reviewing and selection.  

Espaço Energia had its official launch in October 2004 and, since then, we can see the impact 
both in the companies related to the energy sector and in academia. 
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Editorial – Issue 22 – April 2015 

Recently, while working in a discipline whose goal was to prepare students to develop scientific work 
in the energy area, I came across a thought that turned out to be the main focus in the approach of 
that subject: the relationship between critical thinking and the assimilation of dogmas, the latter 
achieved by blind obedience to rules and the way things are usually done. The main message in the 
discipline was materialized in the concept that the method serves as a guideline, not as an end in 
itself. Therefore, it is necessary to have critical sense, in order to obtain the proposed result. For 
students, this was the main lesson. However, interest in the topic continued, generating some 
considerations which I sought to address in this editorial. 

One of the hallmarks of the knowledge age is the proliferation of publications of various kinds and 
unlimited access to almost all of them. In addition, the power of immediate access by the public 
presses the communication vehicles for extreme speed. This peculiarity makes the level of control 
regarding the quality of publications compromised. This can be seen nowadays in the writing style of 
some online newspapers. This can also be considered as a result of the shortage of critical stance. 

Unfortunately this example of change in the sense of quality is not the only one. It seems that there is 
the same tendency in many aspects of our daily lives, including the professional environment, the 
scientific community and academia. It seems that the urgent matters, more than ever today, override 
any attempt to do something different. In such a context, we tend to adopt standards and models as a 
way to automate the tasks and thus reduce their complexity. Thus, the dogmas of knowledge are 
taking place in the minds of the people, encouraging them to give up critical thinking. 

This seems to be reflecting in education as well, where, due to increased demands and perhaps to 
mass education, models and patterns are used to provide "crates of knowledge". An aspect that may 
seem cliche crosses our minds, but unfortunately it is also becoming an alarming fact: students 
become prepared to answer questions that, in most cases, the world will make to them, but they will 
not know what to do before unusual questions and even less will they know how to, by themselves, 
ask questions. 

Is this a behaviour that is also affecting the business world and even the scientific world? Are we 
rushing in to answer standard questions on time in our day to day work? Yes, this is important. But are 
we also giving a break, reflecting, pondering, having ideas and, especially, asking why things are as 
they are? If we are not doing it, we are doomed to failure because, in today's world, those who do not 
differentiate will only fight for survival. Even worse, sooner or later bankruptcy can knock on the door. 

More than "putting money" into innovation projects and research and development, companies need 
to participate in the evolution that these types of projects provide. This means that it is necessary to 
take a break, think, ponder, have ideas, enable critical sense and ask the question of which we are 
constantly running away: "why?". Going against the grain of evolution, we can notice that many 
companies take a tortuous route by implementing management mechanisms for innovative projects, 
when in fact what they needed to do is to begin performing innovation rather than outsource them. 
Relying differentiated projects to third parties and give up to participate in these enterprises is a 
typical attitude of those who run away from innovation and, unconsciously or not, approach the 
defeat. It seems to be a self-deception mechanism. 

It is therefore clear that we are still behind in the category "attitude towards innovation, 
development, differentiation and, finally, evolution." It also seems clear that investment is a 
requirement, but does not provide the main ingredient for innovation, which seems to be more 
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affected by attitude, critical sense, questions, nonconformity, the courage to take risks, plain 
determination and will to perform a groundbreaking work. In the energy sector, an attitude like this 
can bring great benefits not only for companies but also for society and for the nation. 

This issue of Espaço Energia brings to you four papers, with special focus on hydrology. Three of them 
address hydrological issues directly, while the other fits into energy trading, which in turn is directly 
impacted by hydrology itself. Two of them make use of computational intelligence techniques to get 
better results in streamflow forecasts. The paper on energy trading proposes a methodology for 
evaluating spot price spread in short-term contracts. 

The editorial board of this journal congratulates the authors of these papers. May the reading 
generate value to all, as well as bring benefits in many ways. 

 
 
Klaus de Geus 
Editor-in-chief 
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Editorial – Edição 22 – Abril de 2015 

Recentemente, ao trabalhar em uma disciplina cujo objetivo era o de preparar os alunos para elaborar 
trabalhos científicos na área de energia, deparei-me com um pensamento que acabou se tornando 
foco principal na abordagem do assunto: a relação entre o senso crítico e a assimilação de dogmas, 
esta última concretizada pela obediência cega a regras e à maneira como as coisas são normalmente 
feitas. O recado principal se concretizou no conceito de que o método serve como diretriz, ou como 
um guia, e não como um objetivo em si. Para tanto, há que se ter senso crítico, com vistas a se obter o 
resultado proposto. Para os alunos, esta era a lição principal. Entretanto, o interesse pelo tema 
prosseguiu, o que gerou algumas considerações as quais procurei abordar neste editorial. 

Uma das características marcantes da era do conhecimento é a proliferação de publicações de 
diversas naturezas e o acesso ilimitado a quase todas elas. Além disso, o poder de acesso imediato por 
parte do público pressiona os veículos de divulgação de informações por extrema rapidez. Essa 
característica faz com que o nível de controle no que tange à qualidade das publicações fique 
comprometido. Isso pode ser visto no estilo de escrita de alguns jornais online. Esse também pode ser 
encarado como um resultado da escassez da postura crítica. 

Esse exemplo de mudança no senso de qualidade infelizmente não é o único. Parece que existe essa 
mesma tendência em diversos aspectos de nosso quotidiano, inclusive no meio profissional, no meio 
científico e no meio acadêmico. Parece que os assuntos urgentes, mais do que nunca nos dias atuais, 
se sobrepõem a toda e qualquer tentativa de se realizar algo diferenciado. Em um contexto assim, 
tendemos a adotar padrões e modelos como forma de automatizar as tarefas e assim diminuir sua 
complexidade. Com isso, os dogmas do conhecimento vão tomando espaço na mente das pessoas, 
estimulando-as a prescindir do pensamento crítico.  

Isso parece estar se refletindo também na educação, onde, devido ao aumento das demandas e talvez 
até à massificação do ensino, modelos e padrões são usados para fornecer “caixotes de 
conhecimento”. Vem à mente então um aspecto que pode parecer clichê, mas que infelizmente 
também pode estar se tonando uma verdade alarmante: alunos tornam-se preparados para 
responder às perguntas que, na maioria dos casos, o mundo lhes irá fazer, porém não saberão o que 
fazer quando perguntas não padronizadas lhes forem feitas e muito menos saberão como, por si 
mesmos, fazer as perguntas. 

Será esse um comportamento que está atingindo também o mundo empresarial e até mesmo o 
mundo científico? Estamos correndo em nosso dia a dia profissional para responder às perguntas 
padrão no prazo? Sim, isso é importante. Mas estamos também parando, refletindo, ponderando, 
tendo ideias e, principalmente, perguntando o porquê das coisas serem como são? Se não estivermos 
fazendo isso, estaremos fadados ao fracasso, pois, no mundo atual, quem não se diferencia apenas 
luta pela sobrevivência. Pior: cedo ou tarde a bancarrota pode bater à porta. 

Mais do que “colocar dinheiro” em projetos de inovação e em pesquisa e desenvolvimento, as 
empresas precisam participar da evolução que tais tipos de projeto proporcionam. Isso significa 
necessariamente parar, pensar, ponderar, ter ideias, ativar o senso crítico e fazer a pergunta da qual 
temos fugido constantemente: “por que?”. Na contramão da evolução, percebe-se que muitas 
empresas se enganam implantando mecanismos de gestão para empreendimentos inovadores, 
quando na verdade o que elas precisam fazer é começar a realizar inovação em vez de terceirizá-las. 
Confiar empreendimentos diferenciados a terceiros e se isentar da participação nesses 
empreendimentos é uma prática característica dos que fogem da inovação e, consequentemente, de 
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maneira inconsciente ou não, aproximam-se da derrota. Parece tratar-se de um mecanismo de 
autoengano. 

Assim, torna-se evidente que ainda estamos atrás no quesito “atitude voltada à inovação, ao 
desenvolvimento, à diferenciação e, enfim, à evolução”. Parece claro também que investimento é um 
requisito, porém não provê o ingrediente principal para a inovação, a qual parece ser mais impactada 
pela postura, pelo senso crítico, por perguntas, pelo inconformismo, pela coragem de correr riscos, 
pela simples determinação e vontade de realizar uma obra inovadora. Na área de energia, uma 
postura assim pode trazer grandes benefícios não apenas para as empresas, mas também para a 
sociedade e para a nação. 

Esta edição da Espaço Energia traz quatro artigos, com foco especial em hidrologia. Três deles 
abordam questões hidrológicas diretamente, enquanto que o outro se insere na questão de 
comercialização de energia, que é diretamente impactada por questões hidrológicas. Dois deles fazem 
uso de técnicas de inteligência computacional para obter melhores resultados em previsões de 
vazões. O artigo sobre comercialização propõe uma metodologia de avaliação do ágio em contratos 
de curto prazo. 

O conselho editorial deste periódico parabeniza os autores desses artigos e deseja ao seu público que 
sua leitura gere valor e traga benefícios em diversos aspectos. 

 

Klaus de Geus 
Editor-chefe 
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Analysis of the 
influence of 
hydrology and the 
number of units in 
the average 
hydraulic loss 
 

Análise da influência da 
hidrologia e do número de 
unidades na perda de carga 
média 

Fabricio Muller
1
 

Roberto Eugenio Bertol
1
 

1
Intertechne 

fm@intertechne.com.br  
reb@intertechne.com.br 

Abstract:  Along with NEWAVE, the MSUI is one of the 
Brazilian official calculation models for “firm energy”, the 
limit energy that can be contracted by hydroelectric plants. 
Version 3.2 of MSUI adopts a constant value for the 
hydraulic loss, regardless of possible operating conditions of 
the hydroelectric plant. MSUI version 3.3, launched in early 
2014, allows for the simulation to be performed considering 
varying losses. Given the similarity of results between the 
two versions and also given the importance of the average 
hydraulic loss in calculating the “firm energy”, the aim of the 
paper is to analyse the variation of the average hydraulic 
loss against hydrological variability and the number of 
generating units. It is concluded that the relationship 
between average and maximum losses increases both with 
the permanence time of inflows that exceed the maximum 
turbine discharge and with the number of installed units. 

Keywords: MSUI, EPE, hydraulic loss. 

Resumo: Juntamente com o NEWAVE, o MSUI é um dos 
modelos oficiais de cálculo de garantia física no Brasil. A 
versão 3.2 do modelo adota um valor constante para a 
perda hidráulica, independentemente da possível condição 
de operação da usina hidrelétrica. A versão 3.3 do MSUI, 
lançada no início de 2014, permite que a simulação seja 
efetuada considerando perdas variáveis.  Tendo em vista a 
similaridade de resultados entre as duas versões e também 
a importância da perda hidráulica média no cálculo da 

garantia física de uma usina hidrelétrica, o objetivo do artigo 
é analisar a variação da perda média com a variabilidade 
hidrológica e com o número de unidades geradoras.  
Conclui-se que a relação entre perdas de carga média e 
máxima aumenta tanto com a permanência no tempo das 
vazões afluentes que superam a vazão máxima turbinada, 
como com o número de unidades instaladas. 

Palavras-Chave: MSUI, EPE, perda de carga. 

1 Introduçâo 

A Lei nº 10.848/04, regulamentada pelo art. 2º do Decreto 
nº 5.163/04, estabelece que garantia física é a quantidade 
máxima de energia elétrica associada ao empreendimento, 
incluindo importação, que poderá ser utilizada para 
comprovação de atendimento de carga ou comercialização 
por meio de contratos [1]. Parte fundamental no cálculo da 
garantia física, a obtenção da energia firme - calculada como 
a média do período crítico do Sistema Interligado Nacional 
(junho de 1949 a novembro de 1956) – é feita com o 
modelo MSUI, da Eletrobras [2]

1
.  

A versão 3.2 do MSUI adota valores constantes para o 
rendimento do conjunto turbina-gerador e perda hidráulica, 
independentemente da possível condição de operação da 
usina hidrelétrica [3]. Estes valores frequentemente são 
oriundos de orientações da Eletrobras (item 4.6.1 do 
Manual de Inventário [4]). Neste artigo utiliza-se o critério 
de cálculo de perdas médias para utilização do MSUI 
apresentado pela EPE [3]. 

A versão 3.3 do modelo, lançada no início de 2014, permite 
que a simulação seja efetuada com perdas variáveis 
(embora o rendimento permaneça constante) [5]. Um artigo 
dos autores [6] compara as duas modelagens  - “EPE”, com o 
MSUI 3.2, e “MSUI 3.3”, com perdas variáveis, chegando às 
seguintes conclusões:  

a) Em termos de valor absoluto de energia firme, a 
diferença entre as duas modelagens é pequena; 

b) Para quedas de referência relativamente altas em 
relação às quedas líquidas resultantes da 
simulação, a simulação “EPE” tende a apresentar 
energias médias e firmes maiores que aquelas 
calculadas na simulação “MSUI 3.3”;  

c) Para quedas de referência menores, por outro 
lado, a tendência apresentada no item (b) se 
inverte. 

Tendo em vista a importância da perda hidráulica média no 
cálculo da energia firme – e, consequentemente, da garantia 
física – de uma usina hidrelétrica, o objetivo deste artigo é 
fazer análises de sensibilidade da perda hidráulica média 
com a variabilidade hidrológica e o número de unidades 
geradoras. A partir da conclusão apresentada no item (a), 
acima, considerou-se que a utilização do critério da EPE [3] 
para o cálculo da perda média ponderada é válido para os 
objetivos do trabalho. 

                                                           
1
 O modelo NEWAVE, do Cepel, é o outro modelo necessário para o 

cálculo da garantia física [2]. 
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O artigo se divide nos seguintes itens: 

 Formulação do problema; 

 Estudo de caso para a UHE Garibaldi; 

 “Análise global” com as usinas que constam no 
deck do MSUI para o Leilão A-5/2012, fornecido 
pela EPE [7]. 

2 Formulação 

O trabalho da EPE [3] apresenta dois critérios para o cálculo 
da perda hidráulica média ponderada pela energia: com e 
sem curva de colina de rendimentos. Por se concentrar nas 
perdas de carga, este artigo utiliza apenas o critério sem 
curva de colina, em que se determina a perda hidráulica 

média ponderada (hmed) no circuito de geração de maneira 
simplificada, utilizando apenas dados disponíveis na saída 
de simulação do modelo MSUI, por meio da equação 1: 

 

𝛥ℎ𝑚𝑒𝑑 =
∑ {𝑃𝑒𝑚×Δℎ[𝑞𝑢𝑚,𝑀𝑖𝑛(𝑞𝑑𝑒𝑓𝑙𝑚,𝑞𝑡𝑜𝑡𝑚)]}

𝑛𝑝𝑒𝑟
𝑚=1

∑ 𝑃𝑒𝑚
𝑛𝑝𝑒𝑟
𝑚=1

     (1) 

onde:  

𝑛𝑝𝑒𝑟 : número m de períodos da simulação; 

𝑃𝑒𝑚 : produção energética média (MW médios) 
disponível no relatório de saída da usina na simulação 
MSUI;  

Δℎ[𝑞𝑢𝑚, 𝑀𝑖𝑛(𝑞𝑑𝑒𝑓𝑙𝑚 , 𝑞𝑡𝑜𝑡𝑚)] : função de perda 

hidráulica, que relaciona as perdas hidráulicas com as 
vazões turbinadas unitária e total. Segundo o trabalho 
da EPE [3], ao longo da aplicação original daquele 
estudo, verificou-se a necessidade de representar a 
função de perda hidráulica genericamente, 
possibilitando assim qualquer método de ajuste como: 
polinomial, exponencial e inclusive via função definida 
por sentenças. Para este trabalho, o formato da função 
de perda hidráulica é apresentado na equação (3); 

𝑞𝑡𝑜𝑡𝑚 : engolimento máximo (m
3
/s) no período m, 

disponível no relatório de saída da usina na simulação 
MSUI; 

𝑞𝑑𝑒𝑓𝑙𝑚  : vazão defluente total (m
3
/s) no período m, 

originária da execução do modelo MSUI; 

𝑞𝑢𝑚 : estimativa simplificada de vazão turbinada 
unitária (m

3
/s), dada pela equação 2, 

𝑞𝑢𝑚 =
𝑀𝑖𝑛(𝑞𝑑𝑒𝑓𝑙𝑚,𝑞𝑡𝑜𝑡𝑚)

⌈
𝑀𝑖𝑛(𝑞𝑑𝑒𝑓𝑙𝑚,𝑞𝑡𝑜𝑡𝑚

𝑞𝑢𝑚
⌉

                           (2) 

 

onde: 

⌈𝑥⌉ = min  {𝑚 ϵ ℤ |𝑚 ≥ 𝑥}  

𝑞𝑢𝑚 : vazão unitária turbinável máxima 

As perdas h do circuito fechado podem ser calculadas pela 
função expressa na equação 3, 

h = kunit x (qturbunit)² + kcomum x (qturbtot)²              (3) 

onde: 

kunit e kcomum : coeficientes de perdas de carga (s
2
/m

5
) 

respectivamente para os circuitos individuais (unitário) 
de cada unidade geradora e para o circuito comum a 
todas as unidades geradoras, que conduzem à vazão 
turbinada total; 

qturbunit e qturbtot : vazões turbinadas (m³/s) unitária e  
total. 

O circuito unitário corresponde à parte do circuito em que a 
vazão turbinada é separada por unidade geradora, como 
nos trechos próximos às turbinas. Já o circuito de vazão 
comum é aquele referente ao trecho em que toda a vazão 
turbinada passa por um único conduto, comum a todas as 
unidades, como um túnel ou canal, antes ou depois de 
chegar às turbinas. Em circuitos curtos muitas vezes toda a 
perda pode ser unitária; em circuitos longos, por outro lado, 
é frequente a perda unitária ser muito pequena em relação 
à perda do circuito de vazão comum. 

Seja hmax a perda máxima em metros, calculada segundo a 
equação (3) para a condição de vazão máxima turbinada 
(qturbtotmax). Em outro artigo [8], os autores analisaram 
diversas usinas com circuito conhecido, chegando à relação 
empírica representada na expressão 4.: 

∆ℎ𝑚𝑎𝑥

∆ℎ𝑚𝑒𝑑
≅ 1,5                                           (4)  

Ao mesmo tempo em que a expressão (4) apresentou bons 
resultados para os aproveitamentos analisados, o artigo 
citado também mostrou que existe uma tendência de que a 

relação hmax /hmed atinja valores mais altos para a região 
em que P[Q>qturbtotmax] (a probabilidade de que a vazão 
afluente seja maior que a máxima turbinada) seja menor. A 
Figura 1, reproduzida de [8], mostra este efeito. 

 

Figura 1: Relação hmax / hmed contra a probabilidade de 
que a vazão afluente seja maior do que a máxima turbinada 

(P[Q> qturbtotmax]) – reproduzida de [8] 

O efeito apresentado na Figura 1  ocorre porque à medida 
em que se opera por mais tempo na vazão máxima 
turbinável, também se opera por mais tempo na perda 
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máxima, de modo que se as vazões afluentes forem sempre 
superiores ao máximo turbinado (P[Q> qturbtotmax] = 100%) 
os valores das perdas média e máxima se igualarão e a 
relação tenderá a igualar a unidade quando este valor for 
igual a 100%. 

3 Estudo de caso: UHE Garibaldi 

Para avaliar a influência da hidrologia e do número de 
unidades na perda média foi analisado o caso da UHE 
Garibaldi, em Santa Catarina. Os dados do aproveitamento 
são apresentados na Tabela 1. 

Tabela 1: Dados da UHE Garibaldi 

Parâmetro Resultado 

Anos de observação 80 

Potência (MW)  189 

Número de unidades  3 

Vazão máxima turbinada (m³/s)  499,8 

Queda de referência (m)  41,9 

Queda bruta (m)  44,3 

kunit  2,881300E-05 

kcomum  2,975400E-06 

Perda máxima hmax (m)  1,54 

Perda média hmed (m)  0,92 

hmax / hmed 1,68 

P[Q> qturbtotmax]  0,12 

Energia média (MW médios)  92,51 

Fator de capacidade (FC)  0,49 

A formulação de cálculo da perda média da EPE, 
apresentada no item 2, utiliza a vazão defluente total em 
sua simulação, evitando assim que as perdas por 
indisponibilidade do MSUI distorçam os resultados de 
perdas hidráulicas. Além disso, outro aspecto importante 
deste critério é que a vazão defluente total é uma saída do 
MSUI que não leva em conta a modulação em dois 
patamares do modelo. Por outro lado, os decks de dados do 
MSUI comumente publicados pela EPE em seu site 
(epe.gov.br) costumam considerar uma modulação com três 
horas de ponta, e este critério também foi considerado nas 
simulações deste artigo a fim de que utilizem este critério 
considerado nas simulações oficiais do sistema elétrico 
brasileiro.   

3.1 Avaliação da influência do regime hidrológico sobre a 
perda de carga média 

O primeiro estudo consiste em verificar como a perda média 

hmed (ver equação 1) calculada com o critério da EPE [3], é 
afetada pela  variação da hidrologia. Para isto, foi feita uma 
modificação no arquivo vazoes.dat do MSUI, de modo que 
todas as vazões de todas as usinas i do deck considerado 
passassem a ter a média de longo termo de Garibaldi 
(QMLTGaribaldi = 266,9 m³/s, referente ao período 
1931/2010), mantendo no entanto suas próprias 
variabilidades. Isto é feito por meio da seguinte 
modificação, em todos os meses m do período histórico: 

𝑄𝑖,𝑚
′ = 𝑄𝑖,𝑚.

𝑄𝑀𝐿𝑇𝐺𝑎𝑟𝑖𝑏𝑎𝑙𝑑𝑖

𝑄𝑀𝐿𝑇𝑖
                             (5) 

onde Q’i,m é a nova vazão, Qi,m é a vazão original e QMLTi é a 
vazão de longo termo da usina i. A próxima modificação é 

no arquivo hidrexp1.dat do MSUI, de modo que todas as 
usinas passam a ter as características de Garibaldi. Deste 
modo, a UHE Garibaldi passa a ser simulada várias vezes no 
MSUI - cada uma delas com uma série com variabilidade 
diferente, mas vazão de longo termo igual. Para cada uma 

destas “UHE Garibaldi” distintas se calcula hmed pela 
fórmula expressa na equação (1).  

A probabilidade de que a vazão afluente seja maior do que a 
vazão máxima turbinada P[Q>qturbtotmax] tem uma boa 
relação com a indisponibilidade, conforme apresentado em 
outro artigo dos autores [9], e no presente caso também se 

pensou em relacionar esta grandeza com hmed. A Figura 2 
mostra o resultado desta relação. O losango em vermelho 
na figura apresenta o caso da hidrologia real de Garibaldi. 

 

Figura 2: Perda média hmed calculada em função de 
diferentes hidrologias para a UHE Garibaldi. O losango 
vermelho na figura é o caso com a hidrologia real do 

aproveitamento. 

Uma análise da Figura 2 mostra uma forte relação entre as 
perdas calculadas e a probabilidade de que a vazão afluente 
seja maior que a vazão máxima turbinada. A estes pontos foi 
ajustada uma reta, com coeficientes apresentados na 
própria Figura 2, cujo valor do coeficiente de determinação 
R² resultante é igual a 0,9144. Isto ocorre porque, conforme 
a equação (3), a perda é proporcional ao quadrado da vazão, 
atingindo o valor máximo quando a vazão é igual à máxima 
turbinada. Assim, quanto mais frequentemente seja 
atingido este limite na série histórica (e consequentemente 
maior o valor de P[Q>qturbtotmax]), maior a perda média. 

Outra conclusão importante a que se pode chegar a partir 
da Figura 2 é que circuitos de geração absolutamente iguais 
podem ter uma perda média diferente, caso estejam em 
rios com variabilidade de afluências distintas (importante 
lembrar que todas as afluências consideradas na simulação 
têm uma mesma média de longo termo, igual a 266,9 m³/s). 
Isto mostra uma vulnerabilidade importante no critério do 
Manual do Inventário [4] – utilizado não só em estudos de 
Inventário, com também em muitos estudos de Viabilidade 
– de considerar uma perda média de 2% da queda bruta 
para circuitos curtos e de 3% em circuitos longos, sem levar 
em conta a variabilidade hidrológica em que a usina está 
inserida. 
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A Figura 3 apresenta a relação hmax/hmed para os pontos 
apresentados na Figura 2. 

 

Figura 3: Relação hmax/hmed em função de diferentes 
hidrologias para a UHE Garibaldi. O losango vermelho na 
figura é o caso com a hidrologia real do aproveitamento. 

Uma análise da Figura 3 mostra uma tendência de que a 

relação hmaxhmed atinja valores mais altos para a região 
em que P[Q > qturbtotmax] seja menor, do mesmo modo que 
em Müller e Bertol [9]. Importante ressaltar que a maioria 

dos valores de hmaxhmed na Figura 7 é maior que 1,5 (ver 

fórmula 4) porque o próprio valor de hmaxhmed para 
Garibaldi é de 1,68 (ver Tabela 1). 

3.2 Avaliação da influência do número de unidades 
geradoras sobre a perda de carga média 

O próximo estudo diz respeito à relação entre a perda 

média calculada hmed e o número de unidades. Garibaldi 
tem três máquinas instaladas, e é analisada aqui uma 
variação de uma a cinco unidades. 

O objetivo do estudo é analisar, dadas a mesma vazão de 
engolimento e a mesma potência instalada da usina, qual a 
variabilidade da perda de carga média quando se modifica o 
número de unidades. Em outro artigo [10] os autores 
fizeram análise semelhante, mas analisando o rendimento 
médio ponderado e não a perda média. A conclusão 
daquele estudo é que o rendimento médio ponderado 
tende a aumentar com o aumento do número de máquinas, 
dadas a mesma potência e a mesma vazão de engolimento 
da usina. 

Para isto, admite-se a premissa de que a perda máxima para 
o circuito unitário e a perda máxima para o circuito comum 
se mantêm para os diferentes casos. Do mesmo modo que 
no outro artigo dos autores [10], esta premissa é baseada 
nas seguintes considerações: 

 Como a UHE Garibaldi é a fio d’água, assume-se 
que as perdas de carga máximas unitária e do 
circuito comum são as mesmas para toda a 
variação de número de unidades. Neste caso, 
assume-se que para cada aumento (ou 
diminuição) do número de máquinas, os condutos 
unitário e do circuito comum devem ter suas 

dimensões diminuídas (ou aumentadas) para a 
manutenção da perda. 

 Assume-se que a queda de referência é a mesma 
para todos os casos analisados. Dado que a 
configuração utilizada de Garibaldi é a fio d’água, 
esta premissa é coerente com o critério da 
Eletrobras (1997), de igualar a queda de referência 
à queda líquida com 95% de permanência. 

 Conforme citado anteriormente, a potência 
instalada e a vazão de engolimento total são 
constantes para todos os casos de número de 
máquinas. 

Estas premissas têm limitações evidentes  - na prática, 
quando se altera o número de unidades, novas máquinas, 
com novas dimensões, devem ser projetadas para cada caso 
– mas considerou-se que elas são justificáveis para os 
objetivos do estudo. 

A partir do exposto, levando-se em conta a Tabela 1, 
conclui-se que a perda máxima para o circuito comum é 
igual a 2,975400E-06 x (499,8)² = 0,743 m e a perda máxima 
para o circuito unitário é igual 2,881300E-05 x (499,8/3)² = 
0,800 m. Com a modificação do número de unidades, o 
valor de kcomum (ver equação 3) permanece o mesmo, já que 
a vazão máxima turbinada total não se modifica. O valor de 
kunit, por outro lado, se modifica para cada número de 
unidades Nmaq, pela equação: 

𝑘𝑢𝑛𝑖𝑡 =
0,800

(
499,8

𝑁𝑚𝑎𝑞
)2

                                     (6) 

A partir do exposto, a perda média calculada hmed em 
função do número de unidades para Garibaldi é 
apresentada na Tabela 2. 

Tabela 2: Perda média calculada hmed (m) em função do número de 
unidades para a UHE Garibaldi 

Número de unidades 1 2 3 4 5 

Perda de carga média (m) 0,79 0,87 0,92 0,95 0,97 

A Tabela 2 mostra que a perda média calculada aumenta 
com o número de unidades, quando se mantém a vazão de 
engolimento total da usina. Isto ocorre porque, para 
otimizar o rendimento, o critério da EPE faz com que a usina 
opere sempre com o mínimo número possível de unidades 
em cada mês e com a mesma vazão em todas as unidades 
(ver equação 2). Deste modo, quanto maior o número de 
máquinas, mais frequentemente a vazão turbinada será 
próxima da máxima unitária - aumentando assim a perda 
média. Considerando as diversas afluências levadas em 
conta acima, a Figura 4 apresenta as perdas médias em 
Garibaldi em função do número de unidades instaladas. Os 
valores correspondentes à linha cheia desta figura se 
referem à própria afluência de Garibaldi. 
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Figura 4: Perda média hmed em Garibaldi como função do 
número de unidades e de diversas variabilidades de 

afluência (a linha cheia, com os valores correspondentes, se 
refere à própria afluência local).  

Uma análise da Figura 4 mostra, além do aumento da perda 
média com o número de unidades comentado 
anteriormente, que a dispersão das perdas médias em 
função da hidrologia diminui com o aumento do número de 
unidades. Isto acontece porque, com mais unidades 
instaladas, a tendência é que a perda esteja mais tempo 
próxima da máxima unitária, independentemente da 
variabilidade hidrológica. Novamente esta análise reforça a 
precariedade de desconsiderar o número de unidades 
geradoras no critério proposto no Manual de Inventário 
para estudos mais avançados. 

3.3 Análise global 

Para a próxima análise, chamada de “global” por levar em 
conta a grande maioria das UHEs brasileiras, foi considerado 
o deck (conjunto de arquivos com dados básicos para 
simulação energética) do MSUI referente ao Leilão A-
5/2012, cálculo da garantia física da UHE Cachoeira 
Caldeirão2. Este deck será chamado daqui por diante de 
deck A-5/2012. 

A partir das conclusões apresentadas anteriormente, este 
item analisa quais seriam os valores resultantes do cálculo 
das perdas médias das usinas do deck A-5/2012 em função 
da probabilidade de que a vazão afluente seja maior que a 
máxima turbinada e do número de máquinas. Para isto, 
inicialmente se fazem as seguintes modificações no deck A-5 
2012: 

 Para concentrar os efeitos nas vazões afluentes, 
foram eliminadas as cascatas do deck, assim como 
as vazões de uso consuntivo e evaporações. Para 
eliminar as cascatas do deck utiliza-se o seguinte 
procedimento: zera-se o campo do arquivo 
hidrexp1.dat de dados do MSUI referente à usina 

                                                           
2
 Endereço eletrônico 

http://www.epe.gov.br/leiloes/Paginas/Leil%C3%A3o%20de%20En
ergia%20A-5%202012/Leil%C3%A3oA-
52012NTeconjuntodearquivosdetalhamc%C3%A1lculodagarantiaf%
C3%ADsicadaUHECachoeiraCaldeir%C3%A3o.aspx , acessado em 15 
de abril de 2013. 

de jusante para todos os aproveitamentos, 
fazendo com que todas as usinas do deck operem 
isoladas (ou seja, sem aproveitamentos a jusante e 
a montante na cascata). 

 No deck do MSUI utilizado, algumas usinas, como 
Belo Monte, apresentam indisponibilidades 
diferentes das de Bracier (ver, por exemplo, EPE, 
2011). Para uniformizar as alternativas, utilizaram-
se as indisponibilidades de Bracier em todas as 
usinas. 

 Foram eliminadas algumas poucas usinas que 
apresentaram resultados inesperados. 

Nos circuitos dos aproveitamentos existem tanto perdas de 
carga de trecho de circuito comum a todas as unidades 
quanto perdas unitárias. Entretanto, como o objetivo do 
artigo é fazer análises de sensibilidade quanto aos fatores 
que modificam a perda média, serão considerados dois 
casos teóricos para o aproveitamento: 

 Aproveitamentos considerados apenas com 
circuito de vazão comum.  

 Aproveitamentos considerados apenas com 
circuitos unitários.  

A vantagem desta divisão é que, a partir de uma perda 

máxima estimada hmax, pode-se calcular os valores de kunit 
e kcomum para os dois casos teóricos, através das funções 
obtidas a partir da equação (3): 

hmax = kunit x (qturbunitmax)²                              (7) 

hmax = kcomum x (qturbtotmax)²                                (8) 

onde qturbunitmax é a vazão turbinada unitária máxima (m³/s) e 
qturbtotmax é a vazão turbinada total máxima (m³/s).  

Para a simulação desejada é necessário ter o valor da perda 
máxima de cada usina, que será usada para o cálculo da 
perda média. Para obter um dado de entrada destas perdas 
máximas, foi efetuada uma estimativa da perda máxima, 

definindo-se hmaxMSUI com a função derivada da 
fórmula (4): 

hmaxMSUI = 1,5 x PerdaMSUI                   (9) 

Onde a variável PerdaMSUI é a perda média apresentada no 
deck A-5/2012.  

Conforme pôde ser observado nas análises anteriores, esta 
relação não é constante e os dados de perda de carga média 
apresentados no MSUI podem não ser confiáveis, pois 
muitas vezes este valor é definido como um percentual de 
queda bruta. No entanto, como o valor da perda de carga 
acaba sendo uma escolha do projetista, assumiu-se que os 
valores de perda máxima utilizados para esta análise são 
adequados para o teste de hipótese que recalculará as 
perdas médias a partir do valor das máximas para as 
diferentes usinas listadas no deck em questão. 

Para esta análise, considerou-se a relação hmaxMSUI /hmed  

(onde hmed é a perda média calculada pela equação 1) para 
relacionar com P[Q>qturbtotmax].  

http://www.epe.gov.br/leiloes/Paginas/Leil%C3%A3o%20de%20Energia%20A-5%202012/Leil%C3%A3oA-52012NTeconjuntodearquivosdetalhamc%C3%A1lculodagarantiaf%C3%ADsicadaUHECachoeiraCaldeir%C3%A3o.aspx
http://www.epe.gov.br/leiloes/Paginas/Leil%C3%A3o%20de%20Energia%20A-5%202012/Leil%C3%A3oA-52012NTeconjuntodearquivosdetalhamc%C3%A1lculodagarantiaf%C3%ADsicadaUHECachoeiraCaldeir%C3%A3o.aspx
http://www.epe.gov.br/leiloes/Paginas/Leil%C3%A3o%20de%20Energia%20A-5%202012/Leil%C3%A3oA-52012NTeconjuntodearquivosdetalhamc%C3%A1lculodagarantiaf%C3%ADsicadaUHECachoeiraCaldeir%C3%A3o.aspx
http://www.epe.gov.br/leiloes/Paginas/Leil%C3%A3o%20de%20Energia%20A-5%202012/Leil%C3%A3oA-52012NTeconjuntodearquivosdetalhamc%C3%A1lculodagarantiaf%C3%ADsicadaUHECachoeiraCaldeir%C3%A3o.aspx
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A Figura 5 apresenta os resultados da análise para os 
aproveitamentos considerados apenas com circuito de 
vazão comum, e a Figura 6 apresenta os resultados com 
aproveitamentos apenas com circuitos unitários. Nestas 
curvas é apresentada uma regressão logarítmica para 

indicar que hmaxMSUI /hmed tende a 1 quando 
P[Q>qturbtotmax] também tende a 1. 

 

Figura 5: Adimensional hmaxMSUI /hmed (perda máxima 
calculada com a equação (9) sobre a perda média calculada 

com a equação 1) em função da probabilidade de que a 
vazão afluente seja maior que a máxima turbinada, para as 
usinas do deck A-5/2012. Usinas consideradas apenas com 

circuito de vazão comum. 

 

Figura 6: Adimensional hmaxMSUI /hmed (perda máxima 
calculada com a equação (9) a perda média calculada com a 

equação 1) em função da probabilidade de que a vazão 
afluente seja maior que a máxima turbinada, para as usinas 

do deck de Cachoeira Caldeirão. Usinas consideradas 
apenas com circuito de vazão unitária. 

Uma análise das Figuras 5 e 6 mostra que, quando se 
considera circuito de vazão total, o ajuste da curva é muito 
melhor do que quando se considera circuito de vazão 
unitária (R

2
 de 0,7198 contra 0,2765). Isto ocorre porque, 

para o segundo caso, o número de máquinas influencia no 
resultado, dispersando os valores em relação à reta 
estimada.  

A Figura 6 apresenta uma tendência de que hmaxMSUI /hmed  
chegue a valores próximos de 1,5, conforme a fórmula (4). 
Isto não acontece na Figura 5 porque ao considerarmos que 
a perda máxima é 1,5 vezes a média declarada no MSUI em 

cada caso, estamos superestimando o valor da perda 
máxima para o caso de circuitos comuns, o que em 
contraparte vai elevar o valor da média calculada a partir da 
máxima quando usando a metodologia da EPE. 

Outra conclusão que se tira da comparação das duas figuras 
é que existe um efeito claro na consideração se as perdas 
são de circuitos comuns ou independentes.  

Para análise da influência do número de máquinas na perda 
de carga, considerou-se que todas as usinas têm apenas 
circuito unitário. Para cada uma delas calculou-se a relação 

hmed,nmaq / hmed,nmaq+k , onde hmed,nmaq é a perda calculada 
pela equação (1) (critério da EPE) para o número de 
unidades real para cada usina, apresentado no deck A-

5/2012. Calcula-se então as perdas hmed,nmaq+k , variando o 
número de máquinas para valores de k=-2, -1, ..., 3, 4. Os 
resultados são apresentados na Figura 7. As médias da 
Figura 7 são apresentadas na Figura 8. 

 

Figura 7: Variação percentual de perda de carga média 

calculada hmed (m) em relação ao número de máquinas 
real. 

 

 

Figura 8: Valores médios da variação percentual de perda 

de carga média calculada hmed (m) em relação ao número 
de máquinas real. 

Uma análise das Figuras 7 e 8 mostra uma forte relação 
entre a perda média calculada e o número de máquinas 
instaladas: do mesmo modo que no caso da UHE Garibaldi, 
quanto maior o número de unidades, maior a perda média. 
Importante ressaltar que se deve ter cuidado ao utilizar os 
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coeficientes da reta apresentada na Figura 8, já que duas 
simplificações importantes foram efetuadas:  

1. A própria da fórmula (4) é uma relação não 
necessariamente real, apesar de ter apresentado 
bons resultados nas análises efetuadas;  

 A consideração de que todas as usinas têm apenas 
circuito unitário. 

4 Conclusão 

As principais conclusões do trabalho são as seguintes: 

 A variabilidade hidrológica e o número de 
unidades geradoras são fatores importantes que 
influenciam o resultado de perda de carga média. 

 Quanto maior a permanência no tempo de vazões 
que superam a vazão máxima turbinada, maior é a 
perda de carga média em relação à perda máxima. 

 Quanto maior o número de unidades geradoras, 
maior é a perda de carga média em relação à 
perda máxima quando se mantêm a vazão de 
engolimento e a potência total da usina. 

O critério do cálculo da perda média apresentada do 
Manual do Inventário [4], que deveria ser utilizado para 
estudos preliminares, tem sido utilizado também em muitos 
estudos finais de inventário, chegando a ser usado até 
mesmo em estudos de viabilidade. Além de este critério não 
ter conduzido a bons resultados [8], as análises efetuadas 
mostram a forte correlação da perda média com outros 
fatores, notadamente a variabilidade hidrológica e o 
número de unidades geradoras. Tudo isto reforça a 
recomendação de que a perda média utilizada para 
simulação do MSUI deva ser calculada com precisão para 
cada diferente estudo – pelo menos no nível de estudos de 
viabilidade e básico. 

Para análises futuras, recomenda-se a evolução do estudo 
no sentido de englobar perdas no canal de fuga, assim como 
efetuar análises de sensibilidade em relação ao próprio 
critério de perda média da EPE (2012). 
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Abstract: In this paper forecasts of the series of monthly 
flows were conducted in the post 266 (Itaipu) located in the 
Paraná River, Brazil. To this end, three methods were used, 
namely, Box-Jenkins, Neural Networks (ANN) and 
Wavelet_ANN. The forecasts obtained with these methods 
were compared to those provided by the method proposed 
in this paper, formed by a combination of the wavelet 
shrinkage and the method Wavelet_ANN. In the test 
sample, the mean absolute percentage error (MAPE) 
obtained with the proposed method was 1.30%, against 
18.01%, 20.12% and 2.8% obtained by the methods Box-
Jenkins, ANN and Wavelet_ANN respectively. 

Keywords: Wavelet,  artificial neural networks, time series. 

Resumo: Neste artigo foram realizadas previsões da série de 
vazões mensais no posto 266 (Itaipu) localizado no rio 
Paraná, Brasil. Para tanto, foram usados os métodos de Box-
Jenkins, Redes Neurais Artificiais (RNA) e Wavelet_RNA. As 
previsões obtidas com esses métodos foram comparadas às 
fornecidas pelo método proposto neste artigo, formado por 

uma combinação do método Wavelet_RNA e encolhimento 
wavelet. Na amostra de teste, o erro médio percentual 
absoluto (MAPE) obtido com o método proposto foi de 
1,30%. Com os métodos individuais de Box-Jenkins e RNA 
ele ficou em 18,01% e 20,12, respectivamente e 2,8%  com o 
método composto Wavelet_RNA.  

Palavras-chave: wavelet, redes neurais artificiais, séries 
temporais. 

1 Introdução 

Estimativas da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 
apontam que o consumo de energia elétrica no Brasil em 
2020 será de 659.092 GWh, sendo predominante a 
produção hidráulica em virtude da situação privilegiada do 
país em relação aos recursos hídricos. A produção de 
energia a partir das usinas hidrelétricas tem ligação direta 
com a quantidade de água (vazão afluente) disponível para 
a movimentação das turbinas geradoras e longos períodos 
de seca podem levar a uma diminuição da capacidade 
geradora de energia da usina. O Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) faz previsões de vazões naturais para 
os locais de aproveitamento hidrelétricos que constituem o 
Sistema Interligado Nacional (SIN). Um dos modelos mais 
utilizados nas previsões feitas pelo ONS é o PREVIVAZ, um 
modelo estocástico univariado e desenvolvido pelo Centro 
de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) [1]. 

Entre os métodos usados pelo ONS, ressalta-se a frequência 
de uso dos métodos de Box-Jenkins [2], eficientes para 
séries oriundas de processos lineares e com estruturas 
matemáticas relativamente simples. Os modelos Box-
Jenkins para previsão de séries temporais são pertencentes 
à família dos autorregressivos médias móveis (ARMA) 
subdividido em dois outros modelos: o autorregressivo (AR) 
e médias móveis (MA). O segundo (MA) são processos de 
ordem q em que cada observação é gerada por uma média 
ponderada dos erros aleatórios q períodos no passado. O 
método AR modela uma autorregressão da variável 
observável com ela mesma, defasada para os p períodos de 
defasagem em que a autocorrelação parcial entre as 
variáveis é significativa. Quando a série é não estacionária 
sugere-se que seja feita a diferenciação, neste caso o 
modelo em questão pode ser o ARIMA (p,d,q), onde d 
representa a ordem de diferenciação. 

Segundo Wang et al.,[3], os processos de geração de vazões 
são sazonal e não linear. Os mecanismos não lineares são 
mais fortes em escalas menores de tempo, sendo as vazões 
diárias e mensais não lineares [4]. Neste caso, os métodos 
de Box-Jenkins não são recomendados, sendo indicado 
outro tipo de modelador, como as redes neurais artificiais 
(RNA), por exemplo. Revisando 20 anos (1985-2005) de 
pesquisa sobre previsão de séries temporais, Gooijer e 
Hyndman [5] concluíram que importantes progressos foram 
feitos nesta área. Salientam que encontraram numerosos 
estudos que atestam o sucesso das redes neurais artificiais 
(RNA) na previsão de séries temporais. 

Da Teoria Wavelet advêm importantes métodos auxiliares 
de pré-processamento de uma série de tempo (como, por 
exemplo, a sua decomposição wavelet - revisada na Seção 

mailto:prof.levilopes@gmail.com
mailto:paulohscwb@gmail.com
mailto:luiz.a.t.junior@gmail.com
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2.1), antes de sua efetiva modelagem. Desde que sejam 
utilizados de forma adequada, é possível obterem-se ganhos 
preditivos substanciais. Pode-se verificar tal fato, dentre 
muitas outras referências, em: [6 – 9].  

A previsão de séries temporais ruidosas envolve duas 
abordagens básicas. Na primeira, ignoram-se os ruídos e 
modela-se a série na expectativa de se capturarem 
características determinísticas da série temporal. Na 
segunda, faz-se a filtragem da série procurando identificar 
as componentes de ruídos e determinística. De maneira 
geral, a segunda abordagem é mais eficiente que a primeira 
[10]. Menezes et al. [11] modelaram séries temporais por 
meio de vários métodos preditivos, comparando os 
resultados de previsões oriundas das séries observadas 
(dados não tratados) com os resultados obtidos a partir das 
séries filtradas. Concluíram que a filtragem de séries 
temporais antes da modelagem apresenta ganho 
significativo nas previsões. 

Neste artigo é proposto um método de previsão de séries 
temporais que usa encolhimento wavelet para tornar a série 
temporal observada menos ruidosa. A série obtida é 
decomposta ortogonalmente via wavelet e as componentes 
previstas por RNA. A previsão da série observada resulta da 
soma das previsões das componentes wavelet. A fim de 
mensurar a qualidade do método proposto foram realizadas 
previsões um passo à frente da série de vazões mensais no 
posto 266 (Itaipu) localizado no rio Paraná, Brasil. Os 
resultados encontrados com o método proposto foram 
comparados aos obtidos com os métodos de Box-Jenkins, 
RNA e Wave_RNA. Constatou-se uma superioridade 
preditiva do método proposto em relação aos outros três 
métodos aplicados neste estudo.  

2 Análise wavelet 

A análise wavelet propicia a decomposição de uma série 
temporal em componentes ortogonais, de forma a facilitar 
seu estudo. Embora a análise de Fourier seja uma das 
formas mais tradicionais para o tratamento de sinais, as 
transformadas wavelets são mais completas, fornecendo 
uma melhor descrição do sinal. Karthikeyan e Kumar [12], 
Tiwari e Chatterjee [13], Kisi [14], Kisi e Cimen [15] e Nalley 
et al. [16]  utilizaram decomposição wavelet em seus 
trabalhos de previsão de séries temporais e concluíram o 
bom desempenho desta técnica.  

2.1 Decomposição wavelet 

Enquanto na análise de Fourier o sinal é decomposto em 
ondas senoidais de várias frequências, na análise wavelet o 
sinal é decomposto a partir de informações de escala 
(compressão e dilatação) e translação de uma função 

wavelet ω𝑚,𝑛(. ) = 2
𝑚

2 ω(2𝑚(. ) − 𝑛), onde 𝑚, 𝑛 ∈ ℤ. 

Segundo Levan e Kubrusly [17], o parâmetro m é chamado 
de parâmetro de escala e n, de parâmetro de translação. Ao 
contrário das funções trigonométricas seno e cosseno que 
possuem energia infinita e são usadas na decomposição de 
Fourier, as funções wavelet são de suporte compacto, isto é, 
possuem domínio diferente de zero em uma extensão finita 
e igual a zero em todo o resto. A função ω𝑚,𝑛 faz o 

mapeamento das componentes de detalhes (alta 
frequência) do sinal e com a função escala ϕ𝑚,𝑛(. ) =

2
𝑚

2 ϕ(2𝑚(. ) − 𝑛) obtém-se a componente de aproximação 
que mapeia a baixa frequência do sinal.  

Entre as famílias de funções wavelet a mais antiga é a de 
Haar, definida em (1). 

 

𝜔(𝑥) = {

1,   𝑠𝑒 𝑥 ∈ [0, 1/2)

−1, 𝑠𝑒 𝑥 ∈ [1/2, 1) 

0,   𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜

                             (1) 

  

Em (2) encontra-se a definição da função escala de Haar. 

 

               ϕ(x) = {
1,   𝑠𝑒 𝑥 ∈ [0, 1)

    0,   𝑐𝑎𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟á𝑟𝑖𝑜
                         (2) 

 

Nas figuras 1 e 2 estão representados os gráficos das 
funções escala e wavelet de Haar, respectivamente.  

 

 
Figura 1: Função escala de Haar 

 

 
Figura 2: Função wavelet de Haar. 

Baseado em Kubrusly e Levan [18] e Mallat [19], o conjunto 

formado pela união de {𝜙𝑚0,𝑛}
𝑛∈ℤ

 e {𝜔𝑚,𝑛}
𝑚≥𝑚0

  é uma 

base ortonormal wavelet do espaço de Hilbert 𝑙2. Segue que 
a decomposição wavelet da função 𝑓(. ) ∈ 𝑙2 pode ser 
escrita segundo a expansão (3). 
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       𝑓(. ) = ∑ 𝑎𝑚0,𝑛𝜙𝑚0,𝑛

𝑛∈ℤ

+ ∑ (∑ 𝑑𝑚,𝑛𝜔𝑚,𝑛

𝑛∈ℤ

)

∞

𝑚=𝑚0

       (3) 

onde 𝑎𝑚0,𝑛 é chamado de coeficiente de aproximação e é 

calculado a partir do produto interno entre 𝑓(. ) e 𝜙𝑚0,𝑛. Os 

coeficientes de detalhes são representados por 𝑑𝑚,𝑛 e 

obtidos por meio do produto interno entre 𝑓(. ) e 𝜔𝑚,𝑛.  

2.2 Encolhimento wavelet 

No caso da série temporal ser fortemente ruidosa, 
recomenda-se sua filtragem, para então modelar a parte 

determinística obtida com a filtragem. Seja (𝑦𝑡)𝑡=1
𝑇  uma 

série temporal, onde para todo 𝑡: 𝑦𝑡 = 𝑓𝑡 + 𝑒𝑡. Sendo 𝑒𝑡 um 
estado da variável aleatória 휀𝑡~(0, 𝜎2), onde 𝑓𝑡  é a 
componente determinística de 𝑦𝑡. Como não é possível 
modelar 𝑒𝑡 e sendo a série excessivamente ruidosa, indica-
se o tratamento dos dados formadores da série temporal a 
fim de se obter a componente determinística. O 
encolhimento (shrinkage) wavelet é uma das técnicas 
destinadas para este fim. 

O Princípio do encolhimento wavelet tem como objetivo a 
redução (ou mesmo remoção) do ruído presente num sinal, 
diminuindo (ou zerando) a magnitude dos coeficientes 
wavelet [20]. Outras referências nesta área são os trabalhos 
de Donoho e Johnstone [21] e Danoho et al. [7]. 

As três etapas do encolhimento wavelet são: 1) 
decomposição wavelet do sinal ruidoso; 2) selecionar 
limiares (thresholds) que eliminam (ou reduzam) os ruídos; 
3) aplicar a transformada wavelet inversa a fim de se obter o 
sinal menos ruidoso. 

Das várias regras de limiarização encontradas na literatura, 
as mais tradicionais são o limiar duro (hard threshold) e 
limiar suave (soft thresholt), representadas em (4) e (5), 
respectivamente. 

𝑑𝑚,𝑛
𝐻 = {

𝑑𝑚,𝑛 ,   𝑠𝑒 |𝑑𝑚,𝑛| > 𝜆

0,   𝑠𝑒 |𝑑𝑚,𝑛| ≤ 𝜆
                         (4) 

 

𝑑𝑚,𝑛
𝑆 = {

𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑑𝑚,𝑛)(|𝑑𝑚,𝑛| − 𝜆),   𝑠𝑒 |𝑑𝑚,𝑛| > 𝜆

0,   𝑠𝑒 |𝑑𝑚,𝑛| ≤ 𝜆
      (5) 

 

onde 𝑑𝑚,𝑛 é o coeficiente de detalhe com ruído, 𝑑𝑚,𝑛
𝐻  e 𝑑𝑚,𝑛

𝑆  

são coeficientes de detalhes sem ruído, 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝑑𝑚,𝑛) é o sinal 

de 𝑑𝑚,𝑛 e 𝜆 o limiar. O hard threshold gera uma 

descontinuidade, um “salto” em 𝜆, eliminando ou mantendo 
o coeficiente de detalhe. Enquanto o limiar suave atenua 

por (|𝑑𝑚,𝑛| − 𝜆) os valores de 𝑑𝑚,𝑛 (𝑠𝑒 |𝑑𝑚,𝑛| > 𝜆), 

eliminando-os em caso contrário. Nos gráficos das figuras 3 
e 4 podem ser observadas essas características.     

 

Figura 3: Gráfico da função limiar duro. 

 

 

Figura 4: Gráfico da função limiar suave. 

Neste artigo o cálculo do limiar 𝜆 foi realizado a partir de 
duas propostas: universal e SURE (Estimation Stein’s 
Unbiased Risk Estimate). Maiores detalhes dessas técnicas 
podem ser encontradas em Donoho e Johnstone [21], 
Johnstone e Silverman [22] e Morettin [20]. 

De acordo com Donoho e Johnstone [23] o cálculo do limiar 
universal é dado por (6). 

𝜆 = 𝜎√2log (𝑇)                                    (6) 

sendo 𝜎 o nível do ruído e T a cardinalidade da série. O 
limiar universal é independente da escala 𝑚, assumindo um 
valor global.  

Donoho e Johnstone [21] propuseram selecionar um limiar, 
pela minimização do estimador não-viesado do risco Stein 
(SURE), em cada escala 𝑚. Seja 𝑁𝑚 o número de 
coeficientes na escala 𝑚, então o limiar de SURE é calculado 
a partir de (7). 

 

𝜆𝑚 = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛0≤𝜆≤√2 log(𝑁𝑚)𝑆𝑈𝑅𝐸(𝑦𝑚, 𝜆)                (7) 
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3 Redes neurais artificiais 

O mais eficiente sistema de aprendizado existente na 
natureza é o cérebro humano. Um dos tipos de células que 
o compõem é o neurônio, capaz de processar e transmitir 
informações. Os neurônios estão ligados uns aos outros 
formando uma rede neural. O fluxo das informações (sinais) 
por esta rede depende de uma fenda existente entre os 
neurônios denominada de fenda sináptica, ou sinapse. 
Segundo Castro [24], depois que todos os sinais de entrada 
são recebidos e ponderados pelas sinapses eles são 
somados no corpo celular, gerando um sinal de entrada 
líquida do neurônio, e que será posteriormente propagado 
para a saída do neurônio. 

As Redes Neurais Artificiais (RNA) foram idealizadas com 
base nos processos de aprendizagem do cérebro humano, 
de forma que a RNA é capaz de simular as conexões 
sinápticas. De acordo com Haykin [25] a RNA é um sistema 
de processamento paralelo formado por unidades capazes 
de armazenar conhecimento e disponibilizá-lo para o futuro, 
sendo formada basicamente por neurônios artificiais 
distribuídos em camadas. Entre as RNAs, um dos tipos mais 
usados é a multilayer feedforward que é composta por 
várias camadas e os sinais são propagados apenas da 
entrada para a saída, nunca ao contrário. 

O principal algoritmo de treinamento de redes neurais 
artificiais é o backpropagation, cujo ajuste dos pesos 
sinápticos ocorre por meio de um processo de otimização 
realizado em duas fases: forward e backward. Na fase 
forward, é calculada a resposta fornecida pela RNA para 
determinado padrão de entrada. Na fase backward, o desvio 
(ou erro) entre a resposta da RNA e a resposta desejada é 
utilizado no processo de ajuste dos pesos sinápticos. Ao 
longo do treinamento da RNA, os vários padrões de entrada 
e as respectivas respostas desejadas são apresentados à 
RNA, de forma que os pesos sinápticos sejam tais que 
minimizem a soma dos erros quadráticos (MSE) [9]. 

O problema de previsão de séries temporais com T 

observações  T

tty
1

 mediante RNA consiste na utilização 

de dados observados para se prever  y t k , onde k  é 

o passo de tempo de previsão para o futuro. Define-se o 

tamanho da janela  n , o valor de k  e montam-se as 

sequências: 
𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡 − 1), … , 𝑦(𝑡 − 𝑛 + 1), 𝑦(𝑡 + 1), … , 𝑦(𝑡 + 𝑘) que 
formam um conjunto de padrões de treinamento onde 
{𝑦(𝑡), 𝑦(𝑡 − 1), … , 𝑦(𝑡 − 𝑛 + 1} e {𝑦(𝑡 + 1), … , 𝑦(𝑡 + 𝑘)} 
representam as entradas e saídas, respectivamente. 

4 Método Box-Jenkins 

Box e Jenkins [26] apresentaram metodologia que fez a 
integração de conhecimentos existentes na época. A 
metodologia consiste em ajustar modelos autorregressivos 
integrados de médias móveis (ARIMA) a um conjunto de 
dados a partir de três estágios: identificação do modelo, 
estimação dos parâmetros e verificação do modelo 
ajustado. De acordo com Box e Jenkins [26] um modelo 

ARMA plausível para a série temporal  
1

T

t t
y


, T= 

cardinalidade, de ordens p (autorregressivo) e q (médias 
móveis) é descrito pela equação (8). 

𝑦𝑡 = 𝛿 + ∅1𝑦𝑡−1 + ∅2𝑦𝑡−2 + ⋯ + ∅𝑝𝑦𝑡−𝑝 − 𝜃1𝑎𝑡−1

− 𝜃2𝑎𝑡−2 − ⋯ − 𝜃𝑞𝑎𝑡−𝑞 + 𝑎𝑡            (8) 

                                                                                                                        
O modelo (8) combina valores passados das entradas 𝑦𝑡 e 

choques aleatórios  ta  descorrelacionados, de média 

zero e variância constante. Neste modelo 𝜙𝑖 , 𝜃𝑗 ∈ ℝ, com 

𝑖 = 1, … , 𝑝 𝑒 𝑗 = 1, … , 𝑞, denotam os parâmetros do 
modelo e 𝛿 uma constante. Na hipótese da série temporal 
ser não estacionária, esta deve ser diferenciada e o modelo 
ARMA(p,q) substituído pelo ARIMA(p,d,q), sendo d a ordem 
de diferenciação da série. Para a identificação do modelo, as 
ordens p e q podem ser determinadas por meio da análise 
do perfil dos gráficos das funções de autocorrelação (FAC) e 
autocorrelação parcial (FACP). Identificado o modelo, passa-
se ao estágio seguinte que é a estimação dos parâmetros. 
Para tanto, é necessário utilizar métodos iterativos não 
lineares de mínimos quadrados.Maiores detalhes podem ser 
encontrados em Box e Jenkins [26] e Morettin e Toloi [27]. 
Para a validação do modelo já com os parâmetros estimados 
podem-se usar testes estatísticos, tais como: teste de Box-
Pierce, teste do periodograma acumulado e teste da 

autocorrelação cruzada. No caso da série temporal  
T

t t 1
y


 

apresentar componente sazonal, o modelo Box-Jenkins 
plausível é dado genericamente, em (9).  

 

∅(𝐵)(1 − 𝛷1𝐵 − ⋯ 𝛷𝑝𝐵𝑃𝑆)𝛻𝑑(1 − 𝐵𝑆)𝐷𝑦𝑡 = 

𝜃(𝐵)(1 − 𝛩1𝐵 − ⋯ − 𝛩𝑄𝐵𝑄𝑆)𝑎𝑡                        (9) 

onde: 

       1 11   , 1  p q

p qB B B B B B           , 

d é a ordem das diferenças simples, D é a ordem das 
diferenças sazonais, S é o período sazonal, ϕk ∈ ℝ e 𝜃𝑗 ∈  ℝ 

são os coeficientes dos polinômios não sazonais e 𝛷𝑚 ∈ ℝ e 
𝛩𝑛 ∈ ℝ são os coeficientes dos polinômios sazonais.  

6 Materiais e métodos 

A seguir apresentam-se as informações referentes às séries 
de vazões usadas neste trabalho e o método proposto. 
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Figura 5: Fluxograma com as etapas do método proposto - descrito na seção 6.2 

 

6.1 Materiais 

A série de vazões mensais  
492

1t t
y


 usada neste trabalho 

envolve quarenta e um anos de observações no período 
1970-2010 e pode ser obtida no site do ONS, com endereço 
eletrônico: 
http://www.ons.org.br/operacao/vazoes_naturais.aspx. 

O primeiro registro de vazão natural média mensal, no site 
supracitado, é referente ao mês de janeiro de 1931. Os 
dados que compõem a série  são provenientes das medições 
de vazões no posto 266, nele são obtidas as vazões 
afluentes à usina hidrelétrica de Itaipu, que está localizada 
no Rio Paraná, no trecho de fronteira entre o Brasil e o 
Paraguai, a 14 km ao norte da Ponte da Amizade. A área da 
usina se estende desde Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad 
del Este, no Paraguai, ao sul, até Guaíra (Brasil) e Salto del 
Guairá (Paraguai), ao norte.  

6.2 Método Proposto 

Seja a série temporal {𝑦𝑡}𝑡=1
𝑇 = {𝑓𝑡}𝑡=1

𝑇 + {휀𝑡}𝑡=1
𝑇 , onde 

휀𝑡 ∼ 𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎2). Inicialmente, submete-se a série 
{𝑦𝑡}𝑡=1

𝑇  ao encolhimento wavelet, obtendo-se a série 

{𝑦𝑡,𝐸𝑊}
𝑡=1

𝑇
≅ {𝑓𝑡}𝑡=1

𝑇 . Os testes de independência estatística 

BDS e de estacionariedade Dickey-Fuller são aplicados à 

componente total de resíduo (𝑟 = {𝑦𝑡}𝑡=1
𝑇 − {𝑦𝑡,𝐸𝑊}

𝑡=1

𝑇
)  a 

fim de se obter indicação que ela pode ser classificada 
estatisticamente como ruído branco. No caso de 𝑟 não ser 
classificado como ruído, a sua previsão (obtida por RNA) irá 
compor a previsão da série observada.  

Considere a sequência infinita {�̃�𝑡}𝑡 ∈ ℤ obtida da série 

temporal {𝑦𝑡,𝐸𝑊}
𝑡=1

𝑇
 a partir da igualdade �̃�𝑡 =

{
𝑦𝑡,𝐸𝑊,           𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}

0,   𝑡 ∈  ℤ  \ {1, … , 𝑇}
. Segundo Teixeira Jr et al. [9] a 

decomposição wavelet de nível 𝑝 de uma série temporal �̃� 
em relação a uma determinada base ortonormal wavelet é 
representada por (10). 

�̃� ≅ �̃̃� = ∑ 𝑎𝑚0,𝑛𝜙𝑚0,𝑛

𝑛∈Γ𝑉𝑚0

+ ∑ ( ∑ 𝑑𝑚,𝑛𝜔𝑚,𝑛

𝑛∈Γ𝑊𝑚

)

𝑚0+(𝑝−1)

𝑚=𝑚0

        (10) 

onde Γ𝑉𝑚0
 e Γ𝑊𝑚

são subconjuntos de índices em ℤ. A 

determinação de tais conjuntos ocorre por meio da 

minimização do erro quadrático médio (MSE) entre �̃� e �̃̃�.  

O encolhimento wavelet e as componentes de aproximação 
∑ 𝑎𝑚0,𝑛𝜙𝑚0,𝑛𝑛∈Γ𝑉𝑚0

 e detalhe ∑ 𝑎𝑚0,𝑛𝜙𝑚0,𝑛𝑛∈Γ𝑉𝑚0
 foram 

obtidas a partir do aplicativo computacional Matlab 8.0, que 
oferece várias opções de bases wavelets, tais como: as 
famílias daubechies (dbN), coiflets (coifN) e symlets (symN), 
desenvolvidas por Ingrid Daubechies [28]. 

Neste trabalho a série de vazões mensais foi decomposta 
ortogonalmente via wavelet de nível 𝑝 = 2, que resulta em 
duas componentes de detalhe (𝐷1 𝑒 𝐷2) e uma de 
aproximação (𝐴2), utilizando base da família Daubechies 
com momento igual a 10 (db 10). 

Uma vez obtidas as componentes wavelet de aproximação e 
detalhe, estas foram modeladas via três redes neurais 
artificiais feedforward multilayer perceptron (RNA-MLP), 

http://www.ons.org.br/operacao/vazoes_naturais.aspx
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resultando as previsões das componentes wavelet de 

detalhe (�̂�1,𝑅𝑁𝐴 𝑒 �̂�2,𝑅𝑁𝐴 ) e aproximação (�̂�2,𝑅𝑁𝐴 ). A 

previsão da série observada é dada pela soma das previsões 
das componentes wavelet e previsão do resíduo (�̂�), como 
mostra (11). 

  

{�̂�𝑡}𝑡=1
𝑇 = {�̂�2,𝑅𝑁𝐴(𝑡)}

𝑡=1

𝑇
+ {�̂�1,𝑅𝑁𝐴(𝑡)}

𝑡=1

𝑇

+ {�̂�2,𝑅𝑁𝐴(𝑡)}
𝑡=1

𝑇
+ {�̂�𝑡}𝑡=1

𝑇               (11) 

Para a avaliação dos métodos foram utilizados os Erros 
MAPE (Erro Médio Percentual Absoluto) e MAE (Erro Médio 
Absoluto), representados em (12). 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑇
∑ |

𝑦𝑡 − �̂�𝑡

𝑦𝑡
|

𝑇

𝑡=𝑡0

   𝑒 

                               𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑇
 ∑|𝑦𝑡 − �̂�𝑡|

𝑇

𝑡=𝑡0

                           (12) 

Na figura 5 podem ser observadas as etapas do método 
proposto. 

 7 Resultados obtidos 

Apresentam-se a seguir os resultados obtidos com as 
abordagens investigadas e com o método proposto neste 
trabalho. 

7.1 Métodos Individuais Box & Jenkins e RNA 

Aplicando-se a metodologia Box-Jenkins na análise da série 
de vazões mensais, chegou-se à conclusão que o modelo 
ARIMA(6,0,6)x(1,1,2)12 é o que melhor se ajusta aos dados 
da série em estudo transformada pela aplicação de 
logaritmo natural. 

A RNA usada na modelagem da série de vazões é do tipo 
feedforward multilayer perceptron com tamanho da janela 
de entrada igual a 5, uma camada escondida composta por 
cinco neurônios artificiais com função de ativação tangente 
hiperbólica sigmoidal (tansig) e um neurônio na camada de 
saída com função de ativação linear (purelin).  

A amostra de teste, formada pelas últimas 49 observações, 
apresentou MAPE igual a 18,01% com o modelo ARIMA e 
20,12% com a modelagem por RNA. Nas figuras 6 e 7 estão 
os gráficos de dispersão da amostra de teste versus previsão 
por ARIMA e RNA, respectivamente. Os gráficos em questão 
são um indicativo da baixa qualidade das previsões obtidas 
com os métodos individuais ARIMA e RNA. 

7.2 Método Composto Wavelet_RNA 

Inicialmente, a série de vazões foi decomposta 
ortogonalmente via wavelet de nível p = 2, utilizando a base 
daubechies com momento 10 (db 10). As três componentes 
(duas de detalhes e uma de aproximação) obtidas com a 
decomposição foram ajustadas por três RNA e as previsões 
somadas a fim de se obter a série observada.  
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Figura 6: Diagrama de dispersão entre a amostra de teste 
e a previsão por RNA. 
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Figura 7: Diagrama de dispersão entre amostra de teste e 
previsão por ARIMA. 

O método wavelet-RNA se diferencia do método proposto 
basicamente em duas etapas: encolhimento wavelet e 
modelagem do resíduo. Na figura 8 podem ser observadas 
as etapas para a execução do método Wavelet_RNA.  

              

 

Figura 8: Fluxograma com as etapas do método Wave_ARIMA. 
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Nas figuras 9, 10, 11 e 12 podem-se observar os gráficos da 
série de vazões mensais e as componentes wavelets de 
aproximação (A2) e detalhes (D1 e D2) obtidas com a base 
ortonormal wavelet de Daubechies com momento 10 (db 
10). Sendo a série de vazões mensais aproximadamente 
igual à soma de A2, D1 e D2. 

 
Figura 9: Vazões mensais – série observada. 

 

 

Figura 10: Componente wavelet de aproximação A2. 

 

 
Figura 11: Componente wavelet de detalhe D2. 

 

 
Figura 12: Componente wavelet de detalhe D1. 

 

O quadro 1 traz as configurações das RNA utilizadas na 
modelagem das componentes wavelet A2, D1 e D2, onde CE 
é a quantidade de neurônios da camada escondida com 
função de ativação tangente hiperbólica (tansig) e J o 
tamanho da janela de entrada de dados. A camada de saída 
possui um único neurônio e a função de ativação é linear 
(purelin). 

O MAPE para a amostra de teste obtido com a aplicação do 
método Wavelet_RNA foi de 2,80%, mostrando a eficiência 
desse método em relação aos individuais RNA e ARIMA. 

Quadro 1: Configurações das RNA para as componentes A2, D1 e 
D2. 

Componente de aproximação de nível 2 (A2): 

RNA_1: feedforward, J=20, CE=9, tansig (camada 
escondida), purelin (camada de saída). 

Componente de detalhe de nível 1 (D1): 

RNA_2: feedforward, J=20, CE=5, tansig (camada 
escondida), purelin (camada de saída) 

Componente de detalhe de nível 2 (D2): 

RNA_3: feedforward, J=21, CE=9, tansig (camada 
escondida), purelin (camada de saída) 

 

7.3 Método Proposto e Comparativo Entre os Métodos 

Para o encolhimento wavelet foram usadas as bases de 
Daubechies com momentos 1, 5 e 10 (db1, db5 e db10) em 
níveis 𝑝= 2 e 3, com regra de limiarização suave e limiar 
universal e SURE. As componentes utilizadas na previsão da 
série 𝑦 resultaram da decomposição ortogonal wavelet com 
a base daubechies (db10) em nível 𝑝= 2. Os quatro melhores 
resultados estão expostos na tabela 1. 

Com o encolhimento wavelet da série 𝑦 obteve-se a série 
𝑦𝐸𝑊, supostamente menos ruidosa que a observada. Esta 
última, por sua vez, foi decomposta via wavelet (db10 e p = 
2) e as componentes obtidas ajustadas por RNA. A soma das 
previsões das componentes wavelet e resíduo determinou a 
previsão de 𝑦, conforme descrito na seção 6.2. 

A melhor RNA identificada na modelagem 1 (tabela 1) tem a 
seguinte estrutura topológica: tamanho da janela de 
entrada igual a 12, uma camada escondida composta por 
dez neurônios artificiais com função de ativação tansig e um 
neurônio na camada de saída com função de ativação 
purelin. Doravante, os resultados encontrados com a 
modelagem 1 representaram o método proposto no artigo. 
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   Figura 13: Diagrama de dispersão entre amostra de teste e 
previsão pelo método proposto. 
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Tabela 1: Wavelet usadas no encolhimento da série de vazões e MAPE da modelagem das respectivas séries obtidas no encolhimento.

 
Modelagem 

 
Base 

 
Nível p 

MAPE 

Treino Validação Teste 

1 db1 2 0,48% 1,08% 1,30% 
2 db1 3 0,40% 1,27% 2,15% 
3 db5 2 1,26% 1,87% 2,44% 
4 db10 2 1,21% 2,24% 2,69% 

 

Tabela 2: MAPE e MAE para amostras retiradas da série de vazões posto 266-Itaipu. 

 

Método 

MAPE  MAE 

Treino Validação Teste  Treino Validação Teste 

ARIMA 15,27% 16,27% 18,01% 1962,43 2006,33 2417,88 

RNA 17,52% 19,15% 20,12% 1667,91 1946,70 2104,40 

Wavelet_RNA 2,11% 2,47% 2,80% 224 232,73 290,79 

Método proposto 0,48% 1,08% 1,30% 49,88 105,60 127,48 

 

 

Figura 14: MAPE da amostra de teste para os métodos RNA, ARIMA, wavelet-RNA e proposto. 

 

 

Figura 15: APE na amostra de teste para o método proposto e 
wavelet-RNA. 

 

 

No diagrama de dispersão apresentado na figura 13 se 
observa alta correlação entre a amostra de teste e as 
previsões alcançadas com o método proposto, sendo um 
indicativo da qualidade das previsões obtidas. 

A tabela 2 informa o MAPE e MAE correspondentes às 
previsões da série observada feitas um passo à frente, onde 
se pode observar uma superioridade do método proposto 
em relação aos outros métodos aplicados neste trabalho. 

Na Figura 15, tem-se a comparação entre o método 
proposto e a abordagem wavelet-RNA. Nota-se que, em 
todos os 49 instantes, na amostra de teste, o método 
proposto apresenta evolução temporal dos valores dos 
erros percentuais absolutos (APE) mais estáveis que os do 
método wavelet-RNA. Nesse método, os valores do APE 
violaram em vários instantes a faixa dos 5%, enquanto que 
em nenhum instante isso ocorre no método proposto. Além 
disso, na maioria dos instantes, o método proposto 
apresenta valores de APE inferiores aos do wavelet-RNA.  
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8. Considerações finais  

Neste artigo foi proposto um método para previsões de 
séries que envolve encolhimento wavelet, decomposição 
wavelet, e modelagem das componentes wavelet via RNA. 
Comparações com resultados de previsões obtidos por meio 
de modelos Box-Jenkins e RNA, quando usados 
individualmente, constatam consideráveis ganhos preditivos 
auferidos com o uso do método proposto. Reduzindo o erro 
preditivo em 90%, aproximadamente. Na comparação com 
o método composto Wavelet_RNA a redução do MAPE foi 
da ordem de 50%. 

Embora os resultados oriundos dos métodos individuais 
ARIMA e RNA apresentem grandes diferenças em relação 
aos compostos (wavelet-RNA e proposto), resíduos 
provenientes daqueles métodos passaram por testes 
estatísticos que não descartaram a hipótese de ruído 
branco. 

Kisi [14] combinou decomposição wavelet e regressão linear 
(WR) e comparou os seus resultados aos obtidos com 
modelagem ARIMA. Constatou que o primeiro método (WR) 
apresentou melhores resultados de previsão que o segundo. 
Teixeira Jr et al. [8], apresentaram um método em que as 
componentes wavelets de uma série temporal constituem 
os padrões de entrada de uma RNA feedforward MLP, cuja 
saída fornece a previsão da série temporal. Com essa 
metodologia, chegaram a resultados melhores aos obtidos 
por RNA convencional (sem considerar componentes 
wavelet como padrões de entrada). 

Resultados alcançados neste trabalho e corroborados por 
outros encontrados na literatura, já citados anteriormente, 
fortalecem a conclusão que a combinação de métodos de 
filtragem com incorporação da decomposição wavelet pode 
auferir ganhos consideráveis em relação a outros que não o 
fazem.   
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Abstract: The Brazilian wholesale energy market price for 
bilateral contracts is formed by de sum of the so-called PLD 
(Market Clearing Price, which is released weekly by the 
Commercial Chamber) and a spread value, resulting from 
the negotiation between the market agents. In some cases, 
the spread represent more than 100% of the energy total 
cost. This paper presents an overview, focusing the Brazilian 
Energy Market, so as to highlight points that affect the 
spread value at the spot market and, as a consequence, the 
strategy of the market agents. Additionally, this paper 
shows the correlation between energy demand and energy 
offer and energy spread negotiated at the short term 
market, attempting to understand the real impact of each 
variable and to find the right explanation for the large 
variations observed. A mathematical model of simple and 
multiple linear regression has been suggested to forecast 
the spread value. In order to accomplish this purpose, this 
research work used (i) a historical data of effectively trading 
situations  at the short term market, comprising the period 
between January 2011 and July 2014, as well as (ii) 
information released by the Commercial Chamber (CCEE) 
and the System Operator (ONS).  

Keywords: Spread, energy trading, wholesales market, spot 
price, free market price, forecasted energy price, energy 
trading strategy. 

Resumo: No mercado brasileiro de eletricidade, o preço da 
energia convencional, pago pelos agentes que necessitam 
adquirir lastro de energia para cumprir suas obrigações 
tanto de venda como de consumo é formado pela soma do 
valor do PLD (Preço de Liquidação das Diferenças divulgado 
pela CCEE semanalmente) ao valor do ágio negociado 
bilateralmente no mercado de curto prazo. Em alguns 
momentos o valor do ágio chega a representar mais de 
100% do custo total da energia. Este trabalho faz uma breve 
análise do mercado brasileiro de energia elétrica 
destacando os pontos que têm influência direta na 
formação do ágio da energia convencional e como isso afeta 
a decisão de contratação dos agentes. Além disso, o 
trabalho busca encontrar correlações entre dados 
divulgados, como carga e oferta de energia, com o ágio 
negociado no mercado de curto prazo, procurando entender 
o real impacto de cada um desses fatores e explicar as 
grandes variações já observadas ao longo do histórico 
coletado e analisado. Sugere-se também um modelo de 
regressão linear simples e múltipla para a projeção de 
valores do ágio. Para tanto foram utilizadas informações 
provenientes de um banco de dados de cotações de 
negócios efetivamente realizados no curto prazo desde 
janeiro de 2011 até julho de 2014, bem como informações 
retiradas da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia 
Elétrica) e ONS (Operador Nacional do Sistema). 

Palavras-Chave: Energia elétrica, ágio, comercialização de 
energia, mercado livre, gestão, preço de curto prazo, preço 
no mercado livre, previsão de preço da energia, estratégia 
de negociação. 

1 Introdução 
 

O ambiente de contratação livre de energia elétrica 
representa a possibilidade de livre concorrência de 
mercado, dando aos seus agentes a possibilidade de 
negociação de preço, prazo, flexibilidades, entre outras 
condições. Este modelo teve início com a reestruturação do 
setor elétrico e as profundas mudanças legais ocorridas a 
partir da lei 9.648/98 [1]. Antes da reforma, segundo Mayo 
[2], praticamente todos os segmentos do setor elétrico 
brasileiro eram de propriedade pública.  
 
Desde então, o mercado livre, consolidado de fato no ano 
de 2004 pelas leis nº 10.847 [3] e 10.848 [4], de 15 de março 
de 2004 e pelo decreto nº 5.163 [5], de 30 de julho de 2004, 
nos citados Diplomas Legais definido como ACL – Ambiente 
de Contratação Livre, vem sendo consolidado e cada vez 
mais indústrias de grande porte e investidores em projetos 
de geração de energia se sentem atraídos pelas 
características do ACL, buscando alocar, no Mercado Livre, 
pelo menos parte de seus direitos de comercialização, com 
o intuito de aumentar sua taxa de retorno. Segundo o 
Infomercado [7] de fevereiro de 2014, o número de 
comercializadores também aumentou significativamente 
nos últimos anos, fato que trouxe maior liquidez às 
operações de compra e venda com produtos que atendem 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  22   |   APRIL  2015 
 

19 

 

de forma mais adequada à demanda dos consumidores e à 
oferta dos geradores.  
 
A participação em um mercado cujos contratos são 
estruturados em ambiente competitivo expõe seus 
participantes à volatilidade de preços, tornando essencial a 
efetivação de estudos sobre riscos envolvidos, custos e 
oportunidades. Um instrumento eficaz para mitigar tal risco 
é a contratação no longo prazo, adotada de forma muito 
frequente por agentes de perfil conservador (avessos ao 
risco). Essa mesma necessidade também foi observada em 
outros mercados de energia além do brasileiro, como 
descrito em REDL et al[8] que trata da relação entre a curva 
de preços futuros de energia e seu impacto nas relações 
bilaterais entre os agentes do mercado europeu. 
 
Os consumidores que contratam energia no mercado livre, 
bem como os geradores, podem optar por contratos de 
diferentes durações. Para se definirem o melhor momento e 
a melhor opção de contratação, é preciso analisar de forma 
detalhada a projeção de preços, a qual está intimamente 
ligada ao Preço de Liquidação das Diferenças (PLD)

1
, à oferta 

e demanda de energia elétrica e à projeção do ágio da 
energia no mercado de curto prazo, visto que o preço dos 
contratos são a expectativa do mercado em relação ao valor 
dessas componentes no período futuro avaliado. 
 
Segundo ASSAF NETO [9], ágio, em termos financeiros, é a 
diferença positiva entre o preço negociado de um título em 
relação ao seu valor nominal, ou valor de face. Quando essa 
diferença é negativa, usa-se o termo deságio. Assim numa 
negociação em que foi pago por um título um valor superior 
ao seu valor nominal, diz-se que houve o pagamento de ágio 
na operação. Caso o valor pago corresponda a um valor 
inferior ao seu valor nominal, tratar-se-á de um deságio. 
 
No mercado livre brasileiro de energia, o valor do Nominal é 
o PLD, enquanto o ágio ou deságio representam um 
montante a ser acrescido ou decrescido desse parâmetro 
em função de uma negociação. 
 
Não é possível obter a informação exata da proporção do 
volume de energia negociado no longo prazo e no curto 
prazo, porém, com base na experiência em comercialização, 
nota-se que a grande maioria dos consumidores, bem como 
geradores, possui ajustes mensais de lastro (positivo ou 
negativo) a serem realizados no mercado de curto prazo. 
Alguns dos agentes optam por estratégias de maior 
exposição ao preço de curto prazo, que, conforme base de 
dados entre janeiro de 2011 e julho de 2014 [11], (mostra 
que o ágio chega a representar, em alguns momentos, mais 
de 50% do valor negociado pela energia (lastro) no mercado 
de curto prazo, sendo um volume financeiro considerável. 
Posto isso, fica evidente que um estudo mais detalhado 
sobre a formação do ágio da energia no mercado de curto 

                                                           

1
PLD, apurado pela CCEE, por submercado, conforme determina o 

inciso V do art. 2º do Decreto nº 5.177/2004, semanalmente e por 
patamar de carga, de acordo com o disposto no art. 57 do Decreto 
nº 5.163/2004. 

 

prazo pode contribuir com embasamento técnico para a 
tomada de decisão dos agentes compradores e vendedores. 
 
Sendo assim, este artigo tem como objetivo subsidiar os 
agentes com mais informações para a tomada de decisão na 
contratação de energia. 

2 Ambientes de contratação de energia 
 
A contratação de energia no Brasil está dividida em dois 
ambientes, que funcionam simultaneamente, chamados de 
Mercado Cativo ou Ambiente de Contratação Regulada 
(ACR) e o Ambiente de Contratação Livre (ACL). 
 
Hoje, os participantes que negociam energia nesses 
mercados são os agentes de geração, comercialização, 
distribuição e consumo. Existem regras e parâmetros que 
regulam a atuação de cada classe em ambos os mercados, 
ficando a critério dos agentes (exceto distribuidores) que 
atendem aos requisitos estipulados pelo órgão regulador a 
decisão sobre o âmbito da atuação, regulada ou livre. O 
comercializador atua, em geral, apenas no âmbito do 
mercado livre, podendo vender energia para o ambiente 
regulado apenas em alguns leilões específicos. 
 
Para o tema desenvolvido neste artigo, o mercado de maior 
interesse é o mercado livre, posto que neste mercado as 
negociações são feitas de forma bilateral entre os agentes, 
em sua maioria a preço fixo ou atrelado ao PLD acrescido de 
um ágio. Na Figura 1 apresenta-se a distribuição dos agentes 
participantes do mercado de dezembro de 2013 a dezembro 
de 2014. 

 

Figura 1: Evolução agentes CCEE (Infomercado 
Dezembro/14 – CCEE 2014). 

3 Formação do ágio da energia convencional 
 
Atualmente a grande maioria das negociações feitas no 
mercado de curto prazo (mês corrente) é realizada com 
base no PLD do mês de fornecimento acrescido de um ágio. 
Dessa forma, o preço final para o consumidor, bem como a 
remuneração recebida pelo vendedor, é a soma do PLD ao 
ágio negociado bilateralmente entre as contrapartes.  
A explicação da existência de um ágio no mercado de curto 
prazo está nas regras estabelecidas pela CCEE, com base na 
lei 10.848 de março de 2004 [4] e no decreto 5.163/2004 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  22   |   APRIL  2015 
 

20 

 

[5], que obriga todos os agentes que atuam no ACL
2
 a 

possuir uma média de exposição na câmara nos últimos 
doze meses maior ou igual a zero, ou seja, o agente deverá 
ter comprado ou gerado mais energia do que consumiu ou 
vendeu, ficando sujeito a penalidades em caso de 
descumprimento.  
 
Esse mecanismo exige que o agente compre energia 
bilateralmente em vez de comprar da CCEE, por meio do 
mecanismo de liquidação financeira. Na apuração das 
penalidades por insuficiência de lastro para a venda de 
energia e insuficiência de cobertura de consumo, caso a 
somatória da exposição do agente nos últimos doze meses 
seja negativa, a penalidade será valorada pela multiplicação 
de tal exposição dividida por doze, vezes o maior valor entre 
o PLD médio do mês de apuração da penalidade e o VR 
(Valor de Referência definido pelo decreto 5.163 de 30 de 
julho de 2004 [5]) divulgado anualmente pela CCEE via 
Despacho. 

 
Dessa forma, as usinas, por não estarem contratadas, 
podem vender sua garantia física (lastro) na CCEE, ao valor 
do PLD do seu submercado de geração, todavia obtêm um 
retorno financeiro maior ao comercializarem sua energia 
bilateralmente pelo valor do PLD acrescido de um ágio.  
 
Nota-se que, diferente dos modelos utilizados para a 
formação do Custo Marginal de Operação (CMO) e, 
consequentemente, do PLD, a precificação do ágio está 
diretamente ligada à oferta de energia no curto prazo frente 
à demanda por essa energia. 

 
Observa-se a ocorrência de deságio no mercado de curto 
prazo, devido a fatores como a insegurança dos agentes da 
CCEE quanto ao recebimento dos créditos na data correta 
da liquidação financeira, ou simplesmente o prazo de 
recebimento desses créditos frente ao prazo de 
recebimento por meio de negociação bilateral, levando 
alguns agentes a venderem energia com deságio em relação 
ao PLD para receberem os recursos antes.  
 
Até o fim do ano de 2013 a inadimplência do mercado era 
dividida entre os credores do mercado de curto prazo, o que 
se caracterizava como outro fator para a causa de deságios, 
afinal ninguém tinha interesse em ficar credor na CCEE e 
participar de tal rateio.  
 
A partir de 2014 o mecanismo mudou e, por meio de um 
novo livro de regras divulgado pela CCEE em seu site [10], 
possíveis inadimplências são divididas entre todos os 
agentes da Câmara conforme o número de votos que é 
definido pelo montante médio comercializado de cada 
agente.  
 
Os principais fatores que influenciam o equilíbrio entre 
oferta e demanda são (i) a sazonalização da garantia física 

                                                           
2
Para os agentes distribuidores, que atuam exclusivamente no ACR, 

a adequação de lastro é verificada a cada ano civil, no mês de 
Janeiro, aferindo a média do consumo nos últimos doze meses 
(Janeiro a Dezembro do ano anterior) e comparando com a média 
dos contratos no mesmo período. 

do sistema, (ii) a quantidade de energia alocada no mercado 
cativo e no mercado livre do total da geração, (iii) o valor do 
PLD, (iv) a carga do SIN e (v) a inadimplência de agentes na 
CCEE.  

4 Variáveis estudadas 
 
Levando em consideração a importância da precificação do 
ágio para grande parte dos agentes do mercado de energia, 
informações mais detalhadas sobre seu comportamento 
com indicações de mecanismos de formação e valores 
representativos é algo de grande valia. 
 
Adotando como premissa que o valor do ágio da energia 
convencional é fruto de um equilíbrio entre a oferta e a 
demanda de energia no mercado de curto prazo, buscou-se 
desenvolver uma base de dados do histórico das variáveis 
que têm influenciado o equilíbrio de mercado que 
caracteriza o valor da variável resultante o ágio. 

4.1 Base de dados: ágio 

 
Foi feito um levantamento de cotações (negócios 
efetivados) de energia convencional no mercado de curto 
prazo (spot mês corrente) de grandes comercializadoras, 
geradores e consumidores, criando assim um banco de 
dados para sustentar a pesquisa de comportamento do ágio 
no mercado de curto prazo. 
 
Para a formação do banco de dados foram levantadas 
cotações de preço de energia convencional desde janeiro de 
2011 até Julho de 2014 [11]. 
 
O banco de dados conta com mais de 800 cotações, que 
foram efetivadas em negócios nesse período, fornecendo 
assim uma amostragem representativa para qualquer tipo 
de análise. 
 
Com essas informações foi possível chegar ao valor médio 
da energia negociada no mercado spot do referido mês com 
grande precisão. Levantando o valor do PLD médio 
divulgado no site da CCEE do mês em questão foi possível 
encontrar o valor do ágio médio mensal negociado no 
mercado de curto prazo (equação 1). 
 
       Ágio médio = Preço médio negociado - PLD médio       (1) 
 
No ano de 2013 surgiram balcões eletrônicos  de negociação 
de energia, ainda com pequena quantidade de negócios e 
uma liquidez reduzida. Os principais balcões são a Brazilian 
Intercontinental Exchange (BRIX) e a o Balcão Brasileiro de 
Comercialização de Energia (BBCE) que têm divulgado em 
seu website índices mensais com os valores negociados do 
ágio da energia convencional.  
 
Caso esses Balcões eletrônicos se firmem como plataformas 
seguras e confiáveis, poder-se-ão utilizar seus índices para 
análises futuras. 
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4.2 Oferta de energia no mercado livre 

 
A maior parte do lastro de energia negociado no mercado 
livre e cativo é oriundo de usinas com garantia física 
determinada pela ANEEL, ou seja, cada usina possui um 
valor de garantia física e assim o direito de vender o 
correspondente montante de energia. Desta forma o preço 
da energia é impactado pela garantia física disponível e não 
pela geração de fato ocorrida no período de estudo. 
 
Com o intuito de criar um estudo baseado em oferta e 
demanda é primordial estudar a quantidade de energia ou 
garantia física disponível no mercado livre, pois este dado 
caracteriza a oferta disponível impactando diretamente no 
preço da energia. 
 
A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) 
disponibiliza em seu site, na área de conteúdo exclusivo aos 
agentes, uma planilha com a sazonalização da garantia física 
do sistema para o ano corrente [12]. Esta informação 
consiste no total da energia disponível em cada mês do ano 
corrente, ou seja, a oferta disponível de garantia física nos 
dois mercados (livre e cativo). 
 
Realizou-se também levantamento da Garantia Física 
Sazonalizada do período estudado, no site da CCEE. 
 
Para obter a quantidade de energia disponível no mercado 
livre é necessário subtrair, do total da Garantia Física 
Sazonalizada, a energia vendida ao mercado cativo, ou seja, 
o total de CCEARs. No conteúdo exclusivo do site da CCEE 
[6], é possível encontrar a quantidade de energia 
direcionada ao mercado cativo em cada mês, estando esta 
dividida pelo submercado do comprador e submercado do 
vendedor. Todos os agentes do mercado de energia 
cadastrados na CCEE possuem uma senha para acesso a 
esse conteúdo. 
 
Os dados dos valores dos CCEARs desde janeiro de 2011 até 
julho de 2014 também foram coletados no site da CCEE, 
sendo tratados de tal forma a somar o total de energia 
destinada ao mercado cativo em cada mês e, em seguida, 
transformando este valor para a unidade MWmédio. 
 
Com o total de energia disponível (Garantia Física 
Sazonalizada) em cada mês do estudo e o total de energia 
direcionada ao mercado cativo foi possível obter o total de 
energia disponível no mercado livre, ou seja, a oferta 
mensal denominada “Sobra Sazo” (equação 2).  
 
       𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑧𝑜𝑚 = 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖𝑎 𝐹í𝑠𝑖𝑐𝑎𝑚 − 𝐶𝐶𝐸𝐴𝑅𝑠𝑚       (2) 
 
onde m representa o mês. 
 
Realizou-se também o cálculo da Sobra Sazo do sistema 
para todos os meses de análise do estudo [11]. 

4.3 Carga 
 
A carga do Sistema Interligado Nacional representa hoje a 
demanda de energia do país. Esta informação é divulgada 

diariamente pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) no 
relatório “Informativo Preliminar Diário da Operação”  
(IPDO). 
 
Utilizando o histórico de carga divulgado pelo ONS desde 
janeiro de 2011, foi criado um banco de dados com a carga 
mensal do sistema [11].  
 
O foco de interesse e estudo deste trabalho é o mercado 
livre, pelo que foi necessário encontrar a repartição da 
carga, ou seja, da demanda de energia entre os dois 
mercados existentes no Brasil, o mercado cativo e o 
mercado livre. 
 
Conforme gráfico apresentado anteriormente, que é 
publicado mensalmente pela CCEE, é possível encontrar a 
distribuição do consumo entre o ACL e o ACR. 
 
Com esta informação foi possível obter a quantidade de 
energia consumida em todo o histórico estudado pelos 
consumidores do mercado livre [11]. 

5 Correlação das variáveis 
 
A partir do levantamento de dados, foi possível buscar 
correlações entre as variáveis responsáveis pela variação do 
ágio no mercado de curto prazo. 
 
O fator que representa a oferta de energia no mercado é a 
“sobra Sazo” conforme descrito. Por meio de uma análise de 
correlação simples, entre “Sobra Sazo” e valor do ágio da 
energia convencional, notou-se que os parâmetros têm 
relação inversamente proporcional, ou seja, quanto maior a 
Sobra Sazo menor o valor do ágio conforme figura 2. 

 

 

Figura 2: Correlação Ágio – Sobra Sazo. 

 
Destaca-se que, neste momento, não foi incluída nenhuma 
dummy, ou seja, os pontos que representam situações 
atípicas com comportamento diferente dos demais, 
comumente chamados de “outliers”, não foram 
desconsiderados ou tratados e serão abordados mais à 
frente. 
 
Segundo FIGUEIRA [13] “outliers” são as observações que 
apresentam um grande afastamento das restantes ou são 
inconsistentes, sendo, na estatística,  uma observação que 
apresenta um grande afastamento das demais da série. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Outlier#cite_note-1
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A existência de “outliers” implica, tipicamente, prejuízos na 
interpretação dos resultados dos testes estatísticos 
aplicados às amostras. Levando em consideração que a 
carga pode ter grandes variações dentro de um mesmo ano, 
bem como de um ano para o outro, é necessário incluir esta 
premissa no modelo. 
 
Assim, subtraindo a carga mensal do mercado livre da 
“Sobra Sazo” mensal,  é possível chegar a um valor de 
energia que está “sobrando” no mercado livre chamada 
aqui de “Sobra Sazo Carga” (equação 3). 
 
       𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑧𝑜 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑚 = 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎 𝑆𝑎𝑧𝑜𝑚 − 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑚     (3) 
 
onde m representa o mês. 
 
Foi feita a mesma análise de correlação entre o valor do ágio 
da energia convencional e a quantidade de energia 
sobrando no mercado livre conforme figura 3. 
 

 

Figura 3: Correlação Ágio -  Sobra Sazo Carga. 

 

Analogamente foi feita a análise de correlação entre o valor 
do ágio da energia convencional em cada mês do horizonte 
de estudo e o valor do PLD médio mensal divulgado pela 
CCEE [14] conforme figura 4. 

 

Figura 4: Correlação Ágio – PLD. 

 

Nota-se que as três variáveis independentes (Sobra Sazo, 
Sobra Sazo Carga e PLD) possuem correlação inversamente 
proporcional à variável dependente, o ágio. Sendo assim é 
possível fazer avaliação de tendência do valor do ágio com 
base em projeções das variáveis independentes. 

Além de avaliar a correlação das variáveis independentes 
(Sobra Sazo, Sobra Sazo Carga e PLD) em relação ao valor do 
ágio em Reais por MWh (R$/MWh), foi feita a mesma 
análise utilizando o ágio em porcentagem do valor do PLD, 
visto a importância de se avaliar a representatividade do 
ágio no preço final na energia, já que no histórico é possível 
verificar casos onde um ágio de R$ 15,00 / MWh 
representou mais de 50% do preço da energia, e casos onde 
este mesmo valor de ágio representou apenas 2,5% do 
preço final da energia (equação 4). 

 

                      á𝑔𝑖𝑜 % 𝑑𝑜 𝑃𝐿𝐷𝑚 = á𝑔𝑖𝑜𝑚 𝑃𝐿𝐷𝑚⁄                    (4) 

onde m representa o mês. 

 

Para cálculo de coeficiente de correlação entre duas 
variáveis, utilizou-se a fórmula do coeficiente de correlação 
de Pearson, que mede o grau de correlação entre duas 
variáveis de escala métrica possuindo valor entre -1 e 1 (-
100% a +100% de correlação).  

Resultados maiores que 0,7 e menores que -0,7 indicam 
forte correlação entre as variáveis e resultados entre 0,3 e 
0,7 ou -0,3 e -0,7 indicam uma correlação moderada. Neste 
artigo as correlações foram calculadas e os valores 
transformados para porcentagem, podendo assim variar 
entre -100% e +100%. A equação 5 é utilizada para o cálculo 
do coeficiente de Pearson. 

 

 

(5) 

onde x representa o valor de uma das variáveis em 
determinado momento i e a média de todas essas 
variáveis no horizonte de análise, o mesmo sendo aplicado 

para y e . 

As tabelas de 1 a 4 representam um resumo das correlações 
de Pearson entre as variáveis em cada ano do estudo, 
considerando o ágio em R$/MWh e o ágio em porcentagem 
do valor do PLD.  

 

Após a alta expressiva do PLD no final do ano de 2013 e 
início de 2014, as negociações no curto prazo sofreram 
fortes oscilações, chegando a níveis de ágio e deságio nunca 
antes vistos. É possível notar nas tabelas que nesses anos a 
correlação entre as variáveis diminuiu. Desta forma, faz-se 
necessário, para se obter uma maior aderência, o uso de 
ferramentas que tratam os dados de forma adequada, 
conforme tratado a seguir. 
 
A tabela 5 apresenta a correlação de todas as variáveis 
durante todo o período. 
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Tabela 1: Correlação Jan/11 a Dez/11. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

 

Tabela 2: Correlação Jan/12 a Dez/12. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

Tabela 3: Correlação Jan/13 a Dez/13. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

Tabela 4: Correlação Jan/14 a Dez/14. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD 

 

Tabela 5: Correlação Jan/11 a Dez/14. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD. 

 

 
Nota-se que existe maior correlação nas duas análises das 
principais variáveis independentes com o ágio em valores 
reais (R$/MWh), bem como que o PLD é a variável que 
melhor auxilia na projeção de tendência do valor do ágio da 
energia convencional, visto que possui correlação 
inversamente proporcional de 81% com o ágio durante todo 
o período de análise. 

6 Regressão linear simples e múltipla (modelagem) 

 
Por meio de testes de combinações no programa 
matemático de modelagem estatística GRETL, foi possível 
estudar a aderência dos modelos lineares simples e 
múltiplos, pelo Método dos Mínimos Quadrados Ordinários 
ou MQO (Ordinary Least Squares Method) utilizando as 
diversas variáveis estudadas (Ágio, Sobra Sazo, Sobra Sazo – 
Carga e PLD). 
 
Na análise de regressão, a variável dependente pode ser 
influenciada por variáveis quantitativas, sendo essas 
facilmente mensuradas por variáveis qualitativas.  
 
Para se “quantificar” variáveis qualitativas, ou seja, incluir 
no modelo fatos extraordinários com grande impacto nos 
dados de saída, é necessário construir variáveis artificiais 
que assumam valor entre 0 e 1, comumente chamadas pela 
literatura de “variáveis dummy”. A inclusão de variáveis 
qualitativas torna a modelagem extremamente flexível, 
capaz de lidar com diversos problemas encontrados, 
principalmente em estudos empíricos.  
 
No caso da modelagem descrita a seguir, a variável dummy 
possui valor igual a 1 em períodos onde houve algum fato 
extraordinário com grande impacto no valor final do ágio e 
valor igual a zero no restante dos dados amostrais. Desta 
forma, a equação final de projeção de ágio possuirá uma 
variável a mais que será chamada de variável dummy. Como 
exemplo de uso de variáveis dummy em projeções 
econômicas, é possível citar períodos onde houve a 
ocorrência de guerras. 
 
Nessa perspectiva, visando maior assertividade e aderência 
do modelo a ser desenvolvido, houve a inclusão de uma 
variável qualitativas (dummy) para que fatos que 
distorceram o comportamento do ágio em determinados 
meses fossem tratados de forma adequada. 
 
Pode-se citar, como exemplo de fato extraordinário que 
influenciou o comportamento do ágio e foi tratado como 
dummy no modelo desenvolvido, a alta inadimplência na 
liquidação financeira da CCEE em alguns meses onde houve 
desligamento de empresas com grandes passivos.  
 
Este fato, até o ano de 2013, induzia os geradores a vender 
toda sua energia bilateralmente, para evitar assim tornar-se 
um credor da CCEE e arcar com possíveis perdas financeiras 
com o rateio da inadimplência entre aqueles agentes que 
possuem valores a receber da Câmara.  
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Este fator causava um aumento da oferta e uma pressão no 
valor do ágio, porém, após alterações nas regras da CCEE, a 
inadimplência passou a ser “rateada” entre todos os 
agentes, conforme seu volume negociado mensalmente. 
 
Atualmente deságios ocorrem principalmente em 
momentos de PLD alto, devido ao custo financeiro de ter o 
dinheiro parado na CCEE até a data da liquidação financeira, 
frente à opção de vendê-la bilateralmente e receber do 
comprador no ato, levando alguns agentes a vender com 
deságio de modo a antecipar aportes financeiros ao caixa. 
 
Outro fato extraordinário ocorreu durante o ano de 2013, e 
se caracterizou pela inclusão de parte do valor a ser pago do 
encargo ESS por meio dos agentes expostos na liquidação 
financeira da CCEE, conforme sua medição horária. Este fato 
fez com que houvesse a criação de dois valores de PLD, 
chamados na época de PLD 1 (PLD para receber créditos da 
CCEE) e PLD2 (Para pagar exposições na CCEE) fazendo com 
que os agentes se sobrecontratassem e exercendo pressão 
extra no valor do ágio. Atualmente esta metodologia foi 
extinta com a inclusão do “CVaR”

3
 [15]  no modelo Newave, 

voltando a uma situação similar à de antes para o modelo.  
 
Sendo assim, do período amostral de 43 meses, foram 
consideradas variáveis dummy ou “outlier” em apenas 
quatro ocasiões, sendo elas Abril e Maio de 2013 e 
Fevereiro e Março de 2014. 
 
Para avaliação da aderência de modelos de regressão, os 
indicadores mais utilizados são R-Quadrado e P-Valor. 
Abaixo descrição destes indicadores. 
 
O coeficiente de determinação, também chamado de R², é 
uma medida de ajustamento de um modelo estatístico 
linear generalizado, como a Regressão Linear, em relação 
aos valores observados. O R² varia entre 0 e 1, indicando, 
em percentagem, o quanto o modelo consegue explicar os 
valores observados. Quanto maior o R², mais explicativo é o 
modelo, e melhor seu ajuste à amostra. Por exemplo, se o 
R² de um modelo é 0,8234, isto significa que 82,34% da 
variável dependente consegue ser explicada pelas variáveis 
de regressão presentes no modelo.  
 
O p-valor, também denominado nível descritivo do teste, é a 
probabilidade de que a estatística do teste (como variável 
aleatória) tenha valor extremo em relação ao valor 
observado.  Em termos gerais, um valor-“p” pequeno 
significa que a probabilidade de obter um valor da 
estatística de teste como o observado é muito improvável, 
levando assim à rejeição da hipótese nula. Desta forma 
quanto menor for o p-valor, menor será a probabilidade de 
rejeição do modelo.  
 

                                                           
3
 Conditioned Value at Risk ou Valor Condicionado a um Dado Risco 

– Metodologia incorporada no modelo NEWAVE e DECOMP para 
cálculo do CMO (Custo Marginal de Operação) com o objetivo de 
reduzir a grande volatilidade nestes modelos por meio do 
tratamento de cenários considerados extremos.  

7 Análise das combinações de modelagens. 
 
No que se segue, apresenta-se uma série de  resultados 
obtidos a partir da aplicação das metodologias de  análise 
baseadas em modelagem linear simples e modelagem linear 
múltipla, com base no teste de significância das variáveis, 
tendo por objetivo verificar qual conjunto de variáveis 
melhor explica o comportamento dos dados de ágio obtidos 
a partir levantamento de cotações de mercado que 
representaram transações efetivamente realizadas.  
 
7.1 Modelagem linear simples 
 
Inicialmente será avaliada a modelagem linear simples 
utilizando o valor do ágio como variável dependente: 
 
Modelo 1: Variável independente = Sobra Sazo 
 
P-Valor: 0,067704 
R-Quadrado: 0,125961 
 
Modelo 2: Variável Independente = Sobra Carga 
 
P-Valor: 0,279299 
R-Quadrado: 0,061783 
 
Modelo 3: Variável Independente = PLD 
 
P-Valor: 6,04e-11 
R-Quadrado: 0,691634 
 
Nota-se que os dois primeiros modelos possuem P-Valor 
alto e R-Quadrado baixo. Desta forma, não se mostraram 
aderentes. Já o último modelo linear onde a variável 
independente é o PLD mostrou-se bastante aderente, com 
P-Valor extremamente baixo e R-Quadrado de 69%.  
 
7.2 Modelagem linear múltipla 
 
Modelagem linear múltipla utilizando o valor do ágio como 
variável dependente: 
 
Modelo 4: Variáveis Independentes = Sobra Sazo e PLD  
 
P-Valor: 6,32e-11 
R-Quadrado: 0,721904 
 
Modelo 5: Variáveis Independentes = Sobra Sazo Carga e 
PLD  
 
P-Valor: 1,19e-10 
R-Quadrado: 0,712615 
 
Modelo 6: Variáveis Independentes = Sobra Sazo Carga, 
Sobra Sazo e PLD  
 
P-Valor: 1,23e-10 
R-Quadrado: 0,739119 
 
Nota-se que o modelo de maior aderência avaliando os 
valores de R-Quadrado e P-Valor é aquele em que todas as 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Regress%C3%A3o_linear
http://www.portalaction.com.br/content/2-vari%C3%A1veis-aleat%C3%B3rias
http://www.portalaction.com.br/content/2-vari%C3%A1veis-aleat%C3%B3rias
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variáveis independentes são combinadas (Sobra Sazo Carga, 
Sobra Sazo e PLD). 

8 Modelo de maior convergência 

 
Após realizar as modelagens com as diversas combinações 
de variáveis independentes, foi possível notar que o modelo 
que considerava as variáveis “Sobra Sazo Carga”, “Sobra 
Sazo” e “PLD” é o mais aderente e consequentemente o que 
reproduz de forma mais fiel o comportamento do ágio. 
 
Visto que as variâncias das variáveis independentes 
estudadas não são iguais para todas as observações, ou seja, 
possuem desvios padrões diferentes, verificou-se a precisão 
do modelo de maior aderência, por meio de um teste de 
heteroscedasticidade, ou seja, foi verificada a dispersão dos 
resultados de cada variável em relação a uma reta ou, no 
caso, em relação ao modelo econométrico regredido. Tal 
teste tem o intuito de avaliar a representatividade e 
precisão do modelo, com vistas a obter uma melhor 
previsão do valor do ágio. Os resultados são apresentados a 
seguir. 
 
TESTE DE HETEROSCEDASTICIDADE PARA O MODELO DE 
MAIOR CONVERGÊNCIA (Variáveis Independentes = Sobra 
Sazo Carga e PLD) 
 
Teste de White para a heteroscedasticidade 
MQO, usando as observações 2011:01-2014:07 (T = 43) 
Variável dependente:  
 
R-quadrado não-ajustado = 0,788507 
 
Estatística de teste: 𝑇𝑅2 = 33,905808, 
com p-valor = P(Qui-quadrado(13) > 33,905808) = 0,001244 
 
Conforme observado, os valores de R-quadrado são altos e 
p-valor são baixos, demonstrando que a matriz de dados é 
confiável e que não há grande dispersão entre os 
resultados. 

9 Teste de confiança do modelo de maior convergência 
 
Considerando que o modelo mais adequado para previsão 
do ágio da energia convencional no mercado de curto prazo 
é aquele em que as variáveis independentes são a “Sobra 
Sazo Carga”, “Sobra Sazo” e o “PLD”, foi realizado mais um 
teste, visando entender qual seria a assertividade do 
modelo em prever o ágio realizado desde 2011, ou seja, foi 
feito um “Back Test”. 
 
Para este teste foram simulados os dados de saída do 
modelo para cada mês de análise e plotados em um gráfico 
com os dados reais de ágio observados utilizando a equação 
obtida de regressão linear múltipla do modelo de maior 
convergência, conforme detalhado na equação 6. 
 

á𝑔𝑖𝑜 = 83,8 − 0,00364 ∗ 𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝑆𝑎𝑧𝑜 + 0,00288
∗  𝑆𝑜𝑏𝑟𝑎𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎 − 0,0457 ∗ 𝑃𝐿𝐷 

                                                 11,1 ∗ 𝐷𝑢𝑚𝑚                           (6) 
 

Nota-se conforme a figura 5 que, considerando um intervalo 
de confiança de 5%, os dados resultantes do modelo estão 
iguais aos dados observados no mercado, ou seja, o modelo 
se mostrou bastante aderente até o momento. 
 

 

Figura 5: Ágio previsto x Ágio Realizado. 

10 Análise e discussão dos resultados 
 
O objetivo deste artigo, focado no ágio do preço da energia 
convencional contratada no mercado de curto prazo, uma 
variável intimamente ligada à oferta e à demanda, foi o de 
aumentar o grau de informação sobre as variáveis que 
influenciam a formação de tal fator visando a identificar a 
forma pela qual os agentes do mercado tomam sua decisão 
de comprar e vender sua energia no mercado de curto 
prazo, ou seja, sugerir uma modelagem que descreva o 
processo de tomada de decisão. 
 
Por estar diretamente ligado à oferta e à demanda, o valor 
do ágio da energia convencional pode sofrer bruscas 
movimentações e alguns dos principais acontecimentos que 
têm impacto direto nisso estão descritos a seguir e são 
baseados em eventos que de fato ocorreram no período de 
estudo considerado neste artigo. 

10.1 Imposto nas negociações de curto prazo 
 
Muito se fala no mercado, em relação aos impostos que 
incidem em uma negociação de energia bilateral e o valor 
mínimo do ágio para ser vantajoso a um gerador vender sua 
energia bilateralmente, ao invés de simplesmente deixar 
ocorrer à liquidação na CCEE, onde não haveria essa 
incidência de imposto.  
 
Hoje a carga tributária adicional nas negociações bilaterais 
está em torno de 7%, fazendo com que muitos geradores de 
grande porte tenham como diretriz vender no mercado de 
curto prazo apenas quando o valor do ágio for superior a 7% 
do valor do PLD. De outra forma, seria mais vantajoso deixar 
para a liquidação da CCEE a energia que poderia ser vendida 
bilateralmente.  
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10.2 Prazo para pagamento em negociações bilaterais e 
liquidação CCEE 

 
O valor que o dinheiro tem no tempo é um fator que deve 
ser considerado em qualquer instituição com fins lucrativos. 
Desta forma, o prazo para receber o pagamento pela venda 
da energia é algo que deve ser levado em conta, 
especialmente em situações de escassez de capital, 
rebatendo em taxas de juros elevadas. 
 
Normalmente as negociações de curto prazo são fechadas e 
pagas no início do mês posterior ao fornecimento, enquanto 
a liquidação da CCEE é feita em torno de 45 dias após o mês 
de fornecimento. Sendo assim, as empresas que liquidam 
energia na CCEE deixam o dinheiro referente a esta venda 
“parado” por algum tempo.  
 
Em face dessa observação, há que se considerar o valor do 
dinheiro no tempo na tomada de decisão de vender 
bilateralmente ou liquidar a energia na CCEE.  
 
Este fator justifica a ocorrência, em alguns casos em que o 
PLD está muito alto, de grandes deságios. Isso ocorre devido 
ao fato de que o vendedor terá um grande volume 
financeiro comprometido na CCEE, enquanto poderia estar 
com o valor aplicado no mercado financeiro ou investido em 
outra atividade da empresa. Eventuais atrasos ou 
especulações de atrasos na liquidação financeira da CCEE 
geram uma redução no valor do ágio da energia 
convencional no curto prazo, devido à insegurança quanto 
ao recebimento dos créditos no prazo correto. 
 
Os dois pontos citados acima, assim como o aumento ou 
redução da carga, a forma como foi feita a sazonalização das 
usinas, o aumento ou redução da geração são variáveis que 
impactam no valor do ágio.  
 
Posto isso, tem-se descritas as variáveis de maior relevância 
na formação do ágio da energia convencional, bem como 
sugestão de inclusão de dummys, estas últimas em 
momentos onde o valor do ágio é afetado por intervenções 
externas. Observando apenas os gráficos de correlação, 
nota-se que existem poucos pontos com comportamento 
muito atípico (quatro pontos em todo o horizonte de 
análise) como os meses de abril e maio de 2013. A simples 
retirada desses “outliers” traz melhorias representativas na 
correlação entre as variáveis conforme tabela 6. 
 

Tabela 6: Correlação Jan/11 a Dez/14 excluindo os meses de abril e 
maio de 2013. 

 

1- Ágio em R$/MWh. 
2- Ágio em porcentagem do PLD. 

 

 Com tais ferramentas é possível se desenvolverem modelos 
matemáticos para a projeção do valor do ágio, como por 
exemplo, modelos de redes neurais ou modelos de 
regressão linear simples ou múltipla, utilizando os dados 
deste trabalho para “popular” o universo de ocorrência de 
valores das variáveis independentes, processando-se na 
sequência os modelos de previsão, destacando-se o 
respaldo das análises anteriores que evidenciaram forte 
correlação entre essas variáveis e a variável a ser projetada 
(“Ágio”). 

11 Considerações finais 

A projeção de preços no mercado livre de energia é algo 
fundamental para consumidores que estão no mercado 
cativo e buscam melhores oportunidades de preço no 
mercado livre, assim como para consumidores que já 
participam do mercado livre e buscam o melhor momento 
para realizar sua contratação. Afinal, o custo da energia na 
indústria é um fator que influencia diretamente na 
competitividade do produto no mercado, como no caso da 
indústria de alumínio onde o custo da energia representa 
cerca de 29% do custo de produção [16]. 

Investidores em projetos de geração que calculam seus 
retornos com base em projeções de preço, bem como 
geradores que já operam no mercado livre, também 
entendem como essencial a projeção de preços, além dos 
comercializadores que precisam de projeções com a maior 
precisão possível, buscando mitigar seu risco e aumentar o 
retorno de suas operações. 

Considerando os dados observados no banco de dados do 
período de janeiro de 2011 a julho de 2014, é possível notar 
que o valor do ágio variou aproximadamente entre -4% a 
+128% do valor do PLD. Fica claro que o valor do ágio, tem 
grande representatividade no custo final da energia para o 
consumidor e na receita do gerador, o que sugere 
fortemente que maior importância seja conferida a esta 
variável. 

Informações que auxiliam na projeção do valor do ágio, são 
de grande valia para agentes que operam no curto e no 
longo prazo, visto que, em conjunto com modelos de 
projeção de PLD, a projeção do ágio formaria o valor total 
da energia a ser comercializada, dando maior embasamento 
à tomada de decisão entre negociar a energia no curto ou 
no longo prazo. 

A metodologia empregada neste trabalho permitiu 
reafirmar a relação existente entre o ágio da energia 
convencional e o PLD, a oferta, e a demanda de energia no 
curto prazo.  

Além disso, foi desenvolvida uma modelagem com base em 
regressões lineares que se mostrou aderente e confiável 
para projeções de tendências do ágio. Para tanto, foi 
estruturado um banco de dados em um ambiente de 
sistema de informações tendo sido realizado tratamento 
estatístico adequado dos dados coletados. 
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Adicionalmente, considerando-se os resultados obtidos e a 
possibilidade de sua ampliação, sugere-se, para 
desenvolvimentos de trabalhos futuros, estudos que 
englobem um modelo de precificação do ágio da energia 
convencional, juntamente com estudos de projeção de PLD 
no curto, médio e longo prazo. Tal desenvolvimento traria 
uma ferramenta não só para a análise do ágio da energia no 
curto prazo, mas também uma projeção de preços futuros 
com a inclusão da variável ágio/deságio mais precisa, haja 
vista a representatividade do ágio em relação ao preço final 
da energia em alguns casos. 

Por fim, é possível o desenvolvimento de um modelo para 
precificação futura do ágio da energia Incentivada no 
mercado de curto prazo. Todas as variáveis que têm 
impacto no ágio da energia convencional também impactam 
o ágio da energia incentivada, e os estudos já realizados 
poderiam auxiliar neste desenvolvimento. Além destas 
variáveis, a precificação do ágio da energia incentivada está 
ligada a outros parâmetros como o volume de moagem de 
cana de açúcar, pois o bagaço é utilizado para geração 
térmica e influencia na disponibilidade de energia no curto 
prazo, além do custo da TUSD (Tarifa do Uso do Sistema de 
Distribuição) para os consumidores livres, pois, com base 
neste valor, toma a decisão de comprar energia 
convencional ou incentivada, dessa forma afetando o 
equilíbrio de oferta e demanda no curto prazo. 
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Abstract: Last four decades, the well-known ARIMA models 
have been widely used for time series forecasting. However, 

in recent years, the support vector regression (SVR) has also 
appeared as a promising alternative for predicting them. In 
several papers, the performance of the ARIMA models and 
the SVRs are confronted and different conclusions are 
drawn such that they cannot be considered as conclusive. 
Thus, this paper puts forward a hybrid approach for 
predicting real time series, referred to as the ARIMA-SVR 
hybrid approach. It combines both the ARIMA models and 
the SVRs in order to take advantage simultaneously from 
the linear auto-dependence (by using the ARIMA models) 
and from the non-linear auto-dependence (by using the 
SVRs models) exhibited by the time series. In addition, the 
proposed methodology uses the wavelet decomposition and 
linear combination of forecasts (CL). The numerical results 
have indicated that the ARIMA-SVR hybrid approach may be 
effective to obtain accuracy gains in the predictive process. 

Keywords: Time series forecasting, ARIMA models, 
decomposition wavelet, support vector regression, linear 
combination of forecasts. 

Resumo: Nas últimas quatro décadas, os modelos ARIMA 
têm sido amplamente utilizados na previsão de séries 
temporais. No entanto, em recentes anos, a regressão por 
vetores suporte (SVR) tem também aparecido como uma 
alternativa promissora para a predizê-las. Em vários artigos, 
os desempenhos dos modelos ARIMA e SVR são 
confrontados e diferentes conclusões são obtidas, de modo 
que não podem ser consideradas como conclusivas. Assim, 
este artigo propõe uma abordagem híbrida para prever 
séries temporais reais, referida como abordagem híbrida 
ARIMA-SVR. Ela combina ambos os modelos ARIMA e SVR 
para tirar proveito, simultaneamente, da auto-dependência 
linear (usando os modelos ARIMA) e da auto-dependencia 
não-linear (usando o modelo SVR) exibidas pela série 
temporal. Além disso, a metodologia proposta utiliza a 
decomposição wavelet e combinação linear de previsões 
(CL). Os resultados numéricos indicaram que a abordagem 
híbrida de ARIMA-SVR pode ser eficaz para obter ganhos de 
precisão no processo preditivo. 

Palavras-Chave: previsão de séries temporais, modelos 
ARIMA, decomposição wavelet, regressão por vetores 
suporte, combinação linear de previsões. 

1 Introdução 

A previsão de séries temporais é uma importante área de 
pesquisa. Para prever uma série de tempo são utilizadas 
observações passadas da mesma variável que são coletadas 
e analisadas com o intuito de desenvolver um modelo que 
apresenta a relação implícita entre passado e futuro. Várias 
pesquisas têm sido realizadas ao longo dos últimos anos 
para o desenvolvimento e aprimoramento da previsão de 
séries temporais, como por exemplo, Aladag, Egrioglu e 
Kadilar [1], Babu e Reddy  [2] e Pai e Lin  [3].  

O objetivo central consiste em modelar a série temporal de 
dados existente com o intuito de se predizer os valores 
futuros de dados desconhecidos, com a melhor acurácia 
possível. Tal precisão nas previsões de séries temporais é 
fundamental para muitos processos de decisão. Com efeito, 
a pesquisa pela busca de modelos mais completos para 
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serem utilizados para prever séries temporais nunca foi 
interrompida [2] [4]  [5].  

Dentre os modelos e algoritmos existentes para prever uma 
série temporal, o método ARIMA [6], que consiste em 
ajustar modelos lineares auto-regressivos integrados de 
médias móveis, é sem dúvida um dos mais populares. 
Diversas aplicações são encontradas na literatura, como, por 
exemplo, em  [2] [7] [8].  

A regressão por vetores suporte (SVR) [9], que é uma 
máquina de aprendizagem baseada na teoria da 
aprendizagem estatística, e adere ao princípio da 
minimização do risco estrutural, é uma técnica que vem 
sendo usada frequentemente nos últimos anos na 
modelagem de séries temporais não lineares com 
extraordinário sucesso [10] [11]  [12]. 

Segundo Granger e Remanathan [13], a combinação de 
previsões possibilita a geração de melhores previsões.  De 
acordo com Hollauer, Issler e Notini [14], a diversificação de 
previsões leva à diminuição do erro, e Faria e 
Mubwandarikwa  [15] salientam que a previsão combinada 
é uma agregadora de informações oriundas de diferentes 
fontes (no caso, os métodos preditivos base) sobre a 
flutuação estocástica da série temporal a ser modelada.  

Dado o exposto, é proposta neste artigo uma nova 
abordagem híbrida para previsão de séries temporais, a qual 
utiliza, de forma integrada, as modelagens ARIMA e SVR, 
decomposição Wavelet e combinação de previsões. 

2 Metodologia Box-Jenkins 

A metodologia proposta por Box e Jenkins [6] consiste em 
ajustar modelos autorregressivos integrados de médias 
móveis (ARIMA) a um conjunto de dados a partir de três 
estágios: identificação do modelo, estimação dos 
parâmetros e verificação do modelo ajustado. Segundo [6], 

um modelo ARMA plausível para a série temporal  
1

T

t t
y


, T 

sendo a cardinalidade, de ordens p (autorregressivo) e q 
(médias móveis) é descrito pela equação 1.  

                
1 1 2 2

1 1 2 2

t t t

p t p t t q t q t

Z Z Z

Z a a a a

  

   

 

   

   

    
    (1) 

O modelo da equação 1 combina valores passados das 

entradas tZ  e choques aleatórios  ta  descorrelacionados, 

de média zero e variância constante. Nesse modelo 
𝜙𝑖 , 𝜃𝑗 ∈ ℝ, com 𝑖 = 1, … , 𝑝 𝑒 𝑗 = 1, … , 𝑞, denotam os 

parâmetros do modelo e 𝛿 uma constante. Na hipótese da 
série temporal ser não estacionária, esta deve ser 
diferenciada e o modelo ARMA(p,q) substituído pelo 
ARIMA(p,d,q), sendo d a ordem de diferenciação da série. 
Para a identificação do modelo, as ordens p e q podem ser 
determinadas por meio da análise do perfil dos gráficos das 
funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial 
(FACP). Identificado o modelo, passa-se ao estágio seguinte 
que é a estimação dos parâmetros. Para tanto, é necessário 
utilizar métodos iterativos não lineares de mínimos 
quadrados, maiores detalhes podem ser encontrados em 

Box e Jenkins [6]  e Morettin e Toloi [16]. Para a validação 
do modelo já com os parâmetros estimados, pode-se usar 
testes estatísticos, tais como: teste de Box-Pierce, teste do 
periodograma acumulado e teste da autocorrelação 

cruzada. No caso da série temporal  
T

t t 1
y


 apresentar 

componente sazonal, o modelo Box-Jenkins plausível é dado 
genericamente, na equação 2:  

   1

1 1

(1 )(1 ) 1 1

(1 )(1 )

Ddp S pS S

p p t

q S QS

q p t

B B B B B B y

B B B B    

        

     

  (2) 

onde d é a ordem das diferenças simples, D é a ordem das 
diferenças sazonais, S é o período sazonal, ϕk ∈ ℝ e 𝜃𝑗 ∈  ℝ 

são os coeficientes dos polinômios não sazonais e 𝛷𝑚 ∈ ℝ e 
𝛩𝑛 ∈ ℝ são os coeficientes dos polinômios sazonais. 

3 Wavelet  

A análise Wavelet tem se mostrado nos últimos anos uma 
ferramenta eficiente em vários ramos de pesquisa, tais 
como: engenharia, física, matemática e estatística. 

Função Wavelet é uma função capaz de decompor ou 
representar uma série temporal originalmente descrita num 
domínio de tempo de tal forma que a série possa ser 
analisada em diferentes escalas de frequência de tempo. A 
decomposição de uma função com o uso de Wavelet é 
conhecida como transformada Wavelet. 

Na Análise de Fourier (canônica), uma série temporal 
(unidimensional) com T observações, denotada por 

𝑓(. )=(𝑓(1), 𝑓(2), … , 𝑓(𝑇)), é ortogonalmente decomposta 

em termos de senos e cossenos em diversas bandas de 
frequências [16];  enquanto que, na Análise Wavelet, 𝑓(. ) é, 
de forma ortogonal, decomposta, simultaneamente, a partir 
de informações de escala e de translação capturadas a partir 

de um conjunto de funções Wavelet {ω𝑚,𝑛(. )}
(𝑚,𝑛) ∈ ℤ2, 

onde cada mapa ω𝑚,𝑛(. ) = 2
𝑚

2  ω(2𝑚(. ) − 𝑛) é gerado por 

meio da dilatação (que está associada ao parâmetro m) e 
translação (que está associada ao parâmetro n) de uma 
função Wavelet ω(. )  original conforme Mallat [17]. 
Segundo Levan e Kubrusly [18], o parâmetro m é chamado 
de parâmetro de escala diádica e n, de parâmetro de 
translação unitária.  

Em Teixeira Jr et al  [19], verifica-se, empiricamente, que 
cada função Wavelet ω𝑚,𝑛(. ) está associada ao 

mapeamento das componentes de detalhe (que são as 
componentes de alta frequência) de 𝑓(. ); e, teoricamente, 
que a componente de aproximação (que consiste na 
componente de baixa frequência) de 𝑓(. ) está associada ao 

conjunto de funções (Wavelet) escala {ϕ𝑚0,𝑛(. )}
𝑛∈ℤ

. Cada 

mapa ϕ𝑚0,𝑛(. ) = 2
𝑚0

2  ϕ(2𝑚0(. ) − 𝑛), onde 𝑚0 é um 

número inteiro fixo, é gerado por meio da translação 
unitária n de uma função escala original ϕ(. )  [17]. De 
acordo com Daubechies [20], por definição, as funções 
Wavelet e as funções escala consistem em ondas de curta 
duração, geralmente assimétricas, que permitem a sua 
dilatação diádica n (positiva ou negativa) e translação 
unitária m (positiva ou negativa) de seu domínio. Não 
obstante, definições mais formais e gerais, do ponto de vista 
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matemático, podem ser verificadas em Teixeira Jr et al  [19]. 
Segundo Mallat  [17], as famílias Wavelet, em geral, são 
apresentadas em pares constituídos de uma função Wavelet 
ω(. ) e uma função escala ϕ(. ) originais. As famílias Wavelet 
de Haar, Daubechies, Coifelet e Symelet são exemplos de 
famílias que, comumente, são utilizadas na modelagem de 
séries temporais, para fins de geração de previsões.  

De acordo com Kubrusly e Levan  [21] e Mallat [17], tem-se 
que a decomposição Wavelet de uma série temporal 𝑓(. ) é:  
dada, genericamente, pela equação 3.  

                     𝑓(. ) = 𝑓𝐴𝑚0
(. ) + ∑ 𝑓𝐷𝑚

(. )∞
𝑚=𝑚0

                        (3)  

 
onde: 𝑓𝐴𝑚0

(. ) = ∑  𝑎𝑚0,𝑛 𝜙𝑚0,𝑛(. )𝑛∈ℤ  é a componente de 

aproximação de nível 𝑚0 de 𝑓(. ); 
𝑓𝐷𝑚

(. ) = ∑  𝑑𝑚,𝑛 𝜔𝑚,𝑛(. )𝑛∈ℤ  é a componente de detalhe de 

nível 𝑚 de 𝑓(. );  𝑑𝑚,𝑛 e 𝑎𝑚0,𝑛 são, respectivamente, os 

coeficientes de detalhe e de aproximação e são calculados, 
ainda nesta ordem, a partir do produto interno usual entre 
𝑓(. ) e  𝜔𝑚,𝑛(. ) (isto é,  𝑑𝑚,𝑛 = ∑  𝑓(𝑡) 𝜔𝑚,𝑛(𝑡)𝑇

𝑡=1 ) e entre 

𝑓(. ) e 𝜙𝑚0,𝑛(. ) (isto é,  𝑎𝑚0,𝑛 = ∑  𝑓(𝑡) 𝜔𝑚,𝑛(𝑡)𝑇
𝑡=1 ), para 

todo 𝑚0, 𝑚, 𝑛 ∈ ℤ, onde ℤ é o conjunto dos números 
inteiros.  
Na prática, é usual que o parâmetro 𝑚0 assuma valor igual 
ao nível de decomposição. Em particular, em uma 
decomposição Wavelet de nível p=2, onde o truncamento, 
na equação 3, ocorre na segunda componente de detalhe, 
adota-se 𝑚0 = 2. Com efeito, tem-se que: 𝑓(. ) = 𝑓𝐴2

(. ) +

𝑓𝐷2
(. ) + 𝑓𝐷3

(. )+휀, onde 휀 é o vetor de erro de aproximação. 

Independente do nível p de decomposição Wavelet, 
observa-se empiricamente que 휀 é, em geral, constituído de 
valores muito próximos a zero, de modo que pode ser 
desconsiderado para fins de geração de previsões 
(pontuais). 

4 Support Vector Regression 

A regressão de vetores de suporte (SVR, Support Vector 
Regression) é fundamentada em uma máquina de vetor de 
suporte (SVM, Support Vector Machine) [9]. O modelo 
produzido por SVR depende apenas de um subconjunto dos 
dados de formação e por sua função de custo que é utilizada 
para a construção do modelo, ignorando os dados de 
formação perto do modelo de previsão.  

As descrições a seguir sobre o SVR baseiam-se no tutorial de 
Smola e Schölkopf [22]. Mais detalhes, podem ser 
encontrados nesse guia.   

Seja uma amostra de dados de treinamento 

    1 1, ,... ,l lx y x y X  , onde X  indica o espaço de 

padrões de entrada, o objetivo é encontrar uma função 

 f x  que apresente no máximo um desvio   dos alvos iy , 

obtido para todos os dados de treinamento. Logo, descreve-
se a função linear de aproximação por 

  ,x ,f x w b com X b    , onde .,.   denota o 

produto interno em X . Contudo, nem sempre é possível 
garantir a viabilidade do problema, já que existem pontos 
que violam as restrições. Assim, chega-se à formulação 

mencionada por Vapnik [9], com váriaveis de folga, de 
acordo com a expressão 4:  
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Para a formulação dual, serão introduzidos alguns 

multiplicadores de Lagrange  *,i i   não negativos 

conforme relatam Vapnik [9] e Smola e Schölkopf [22].  
Logo, o problema, agora de maximização, na sua forma dual 
é dado pela expressão 5:  
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  (5)  

e a função linear de aproximação passa a ser representada 
pela equação 6: 

                          *

1

,x
l

i i i

i

f x x b 


                           (6) 

A formulação dual do problema SVR fornece como 
alternativa trabalhar em um espaço de alta 
dimensionalidade. Assim, pode-se realizar um mapeamento 
não linear dos dados de entrada para um espaço de 
dimensão maior, onde a regressão linear torna-se possível. 
Para isso, utiliza-se a abordagem baseada em funções Kernel

     , ' : , 'K x x x x  , cuja introdução no problema de 

otimização faz com que este passe a ser descrito pela 
expressão 7:  
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   (7)  

e a função de aproximação da SVR não linear passa a ser 
representada pela equação 8. 

                            *

1

,x
l

i i i

i

f x K x b 


                       (8) 

Dentre as funções Kernel mais utilizadas no algoritmo SVR 
destacam-se o Kernel: linear, polinomial homogêneo, 
polinomial não homogêneo, sigmoidal e gaussiano.   
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5 Combinação de Previsões  

A combinação, de acordo com Clemen [23], é uma 
metodologia atraente na obtenção de previsões, pois ao 
invés de escolher a melhor técnica, o problema passa a ser 
de quais técnicas podem ajudar na melhoria da acurácia.  

Conforme Teixeira Jr [24], as previsões pontuais são 
combinadas linearmente, utilizando algum mecanismo 
ponderador os quais visam à minimização da variância dos 
resíduos combinados ou outra função residual (a ser 
definida pelo tomador de decisão). Os pesos podem ser 
fixos ou variáveis (não necessariamente positivos) ou  somar 
uma unidade ou não. Destaca-se ainda que as médias, 
simples, ponderada ou harmônica também poderiam ser 
utilizadas na combinação de previsões. 

Já Bates e Granger [25]  propuseram o método de combinar 
os resultados dos modelos de previsão mais eficientes, com 
a finalidade de agregar as características mais relevantes de 
cada um dos modelos utilizados em uma determinada 
situação. Os autores sugeriram uma combinação, para a 

previsão da série temporal  T

tty
1  , onde a previsão é 

combinada linearmente. 

Foi utilizada no trabalho de Gupta e Wilton [26] a média 
aritmética das previsões individuais. Já no trabalho de 
Granger e Ramanathan [13] foi proposta, entre outros 
métodos, uma combinação linear sem restrição para os 
coeficientes e adição de uma constante. No trabalho 
deTerui e Dijk [27] é proposto o uso de filtros de Kalman 
para o cálculo dos coeficientes e que estes sejam variáveis 
ao longo do tempo.  

No trabalho de Teixeira Jr [24] utilizou-se programação 
matemática para calcular os coeficientes da combinação 
linear. O autor otimizou um problema de programação não 
linear, onde a função objetivo era constituída pela soma dos 
erros de previsão ao quadrado.  

6 A metodologia híbrida 

A comparação entre a modelagem linear ARIMA e da 
modelagem não linear SVR nos últimos anos vem 
despertando a atenção de cientistas em volta do mundo. 
Existem na literatura científica estudos comparativos entre 
o desempenho desses métodos, como por exemplo, [5],  
[11], [28], [29], [30], [31], [32] , [33]  e [34]. No entanto, não 
se pode afirmar que algum deles é um modelo universal e o 
mais apropriado para todas as situações.  

Do fato de ser de interesse extrair completamente 
características lineares e não lineares de um conjunto de 
dados em um problema real a metodologia híbrida que tem 
ambas as capacidades demonstra ser uma boa estratégia de 
utilização, já que, combinando diferentes modelos, 
características distintas podem ser capturadas. Na literatura 
podem-se encontrar alguns trabalhos que visam a capturar 
estruturas lineares e não lineares por meio de metodologias 
híbridas, tais como:  [1], [2],  [3],  [4] ,  [12],  [27], [35], [36] e 
[37].  

Seja a série temporal 𝑦𝑡 = 𝐿𝑡 + 𝑁𝑡 + 휀𝑡, onde tL  denota a 

componente linear, tN a componente não linear e 

휀𝑡 ∼ 𝑖. 𝑖. 𝑑. 𝑁(0, 𝜎2). Inicialmente, ajusta-se um modelo 
ARIMA à série 𝑦𝑡, obtendo-se a sua previsão �̂�𝑡 e a 
componente total de resíduo 𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡. Características 
lineares do ARIMA permitem representar a previsão de 𝐿𝑡 
por �̂�𝑡. Assim, a série de resíduos pode ser escrita na forma 

𝑒𝑡 = 𝑦𝑡 − �̂�𝑡.  Os testes de autocorrelação residual, 
independência estatística BDS e de estacionariedade Dickey-
Fuller são aplicados à componente 𝑒𝑡 a fim de se obter 
indicação que ela não pode ser classificada estatisticamente 
como ruído branco, de forma que os resíduos devem possuir 
estruturas lineares e/ou não lineares que podem ser 
modeladas. Nesse caso, a previsão da série observada 

resultará da soma das previsões dos resíduos e �̂�𝑡 

(�̂�𝑡 = �̂�𝑡 +  �̂�𝑡). Os resíduos são decompostos 

ortogonalmente via Wavelet e suas componentes 
modeladas por SVR, aproveitando a sua eficiência na 
modelagem de séries oriundas de processos não lineares. 
Obtidas as previsões das componentes Wavelet, estas serão 
combinadas linearmente a fim de se obter a previsão �̂�𝑡.  

Considere-se a sequência infinita (�̃�)𝑡 ∈ ℤ obtida da série 

temporal (𝑒𝑡)𝑡=1
𝑇 , onde 𝑇 é a cardinalidade da série, a partir 

da igualdade �̃�𝑡 = {
𝑒𝑡,           𝑡 ∈ {1, … , 𝑇}

0,   𝑡 ∈  ℤ  \ {1, … , 𝑇}
. Segundo Teixeira 

Jr et al [19], a decomposição Wavelet de nível 𝑝 de uma 
série temporal �̃�𝑡 em relação a uma determinada base 
ortonormal Wavelet é representada pela equação 9.  

                     �̃�𝑡 ≅ �̃̃�𝑡 =     ∑ 𝑎𝑚0,𝑛𝜙𝑚0,𝑛𝑛∈Γ𝑉𝑚0
+

                     ∑ (∑ 𝑑𝑚,𝑛𝜔𝑚,𝑛𝑛∈Γ𝑊𝑚
)

𝑚0+(𝑝−1)
𝑚=𝑚0

                          (9) 

Onde Γ𝑉𝑚0
 e Γ𝑊𝑚

 são subconjuntos de índices em ℤ. A 

determinação de tais conjuntos ocorre por meio da 

minimização do erro quadrático médio (MSE) entre �̃�𝑡 e �̃̃�𝑡.   

As componentes de aproximação ∑ 𝑎𝑚0,𝑛𝜙𝑚0,𝑛𝑛∈Γ𝑉𝑚0
 e 

detalhe ∑ 𝑎𝑚0,𝑛𝜙𝑚0,𝑛𝑛∈Γ𝑉𝑚0
 provenientes da decomposição 

da série de resíduos foram obtidos a partir do aplicativo 
computacional Matlab 8.0, que oferece várias opções de 
bases Wavelet, tais como: as famílias daubechies (db), 
coiflets (coif) e symlets (sym), desenvolvidas por Ingrid 
Daubechies [20].  

Neste trabalho, a série 𝑒𝑡 foi decomposta em nível 𝑝 = 2, 
que resulta em duas componentes de detalhe (𝐷1 𝑒 𝐷2) e 
uma de aproximação (𝐴2). Uma vez obtidas as 
componentes Wavelet de aproximação e detalhe para a 
série de resíduos, estas foram modeladas por SVR, 
resultando as previsões das componentes Wavelet de 

detalhe (�̂�1 𝑒 �̂�2) e aproximação (�̂�2). No passo seguinte 

obteve-se a previsão do resíduo a partir da combinação 
linear descrita pela equação 10:  

                             �̂�𝑡 = 𝜌1�̂�2 + 𝜌2�̂�1 + 𝜌3�̂�2                         (10) 

onde  𝜌1, 𝜌2 𝑒 𝜌3 são parâmetros a serem determinados 
com a resolução do problema de programação não linear 
(expressão 11), cuja função objetivo é a raiz do erro 
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quadrático médio (RMSE) entre o resíduo 𝑒𝑡 e a sua previsão 
combinada �̂�𝑡 . 

                   𝑀𝑖𝑛   𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑇
∑ (𝑒𝑡 − �̂�𝑡)2𝑇

𝑡=1                     (11)       

                    𝑠. 𝑎.   𝜌1, 𝜌2 𝑒 𝜌3  𝑠ã𝑜 𝑖𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠    

Na hipótese do modelo ARIMA ter capturado as estruturas 

lineares da série e o SVR as não lineares, então �̂�𝑡 = �̂�𝑡 e a 
previsão da série temporal pela modelagem híbrida 
proposta, a qual denominar-se-á aqui ARIMA-SVR, é 

representada por ˆ ˆˆ
t t ty L N   . 

Em resumo, a metodologia híbrida proposta consiste nos 
passos representados no fluxograma da figura 1. 

Para a avaliação do método foram utilizados os erros RMSE 
(Raiz do Erro Quadrático Médio) e MAE (Erro Absoluto 
Médio), representados nas equações 12.  

                     𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
1

𝑇
∑ (𝑦𝑡 − �̂�𝑡)2𝑇

𝑡=𝑡0
     

                        𝑀𝐴𝐸 =
1

𝑇
 ∑ |𝑦𝑡 − �̂�𝑡|𝑇

𝑡=𝑡0
                                (12)  

 

7 Materiais e métodos  

A Itaipu é uma empresa que se preocupa com a segurança 
de suas operações, mantendo um monitoramento do 
desempenho de sua estrutura, dentre outras formas, por 
meio da análise de dados coletados pela instrumentação 
civil da barragem. Dentre os diversos fatores que se pode 
considerar em uma barragem de concreto, os movimentos 
relativos entre blocos, e entre estes e suas fundações, 
surgem como um assunto de extremo interesse e análise. 

Os blocos estão sujeitos principalmente à ação do nível do 
lago e das variações de temperatura. Por exemplo: no verão 
ocorrem dilatações no concreto, que provocam uma 
tendência de deformação do bloco para a direção 
montante, que por sua vez pode fazer com que aumentem 
as tensões de compressão no pé de montante dos blocos. 
No inverno o concreto se contrai, provoca uma tendência de 
deformação do bloco a jusante. Pode-se então identificar 
um comportamento cíclico da estrutura, intimamente 
sujeito a condições ambientais da região [38].  

Por conseguinte, fazer a previsão de deslocamentos, mais 
precisamente dos deslocamentos relativos entre blocos, é 
de grande relevância para ajudar a compreender e prever o 
comportamento futuro da barragem de concreto de Itaipu. 

O comportamento dos deslocamentos diferenciais entre 
blocos se dá segundo três direções ortogonais entre si, 
recalques diferenciais entre blocos, deslocamentos 
cisalhantes horizontais e movimentos de abertura-
fechamento das juntas. A base de alongâmetro é utilizada 
para medir deslocamentos horizontais e verticais entre 
juntas, aberturas de fissuras de barragens, galerias, túneis, 
maciços rochosos e edificações. Do instrumento base de 
alongâmetro se obtêm as seguintes medidas: duas no piso, 

abertura entre juntas e deslizamento no sentido montante-
jusante, e duas na parede, recalque entre os blocos e 
abertura entre os blocos. Um vídeo ilustrativo do 
movimento e de como a base de alongâmetro funciona 
pode ser visto em:   
https://www.youtube.com/user/CeasbPTI/videos. 

 

Figura 1: Fluxograma ARIMA-SVR. 

Os dados que formam a série temporal  ty são 

provenientes da base de alongâmetro que mede a abertura 
e o fechamento, o recalque e o deslizamento entre os 
blocos.  

A figura 2 mostra o comportamento dos deslocamentos 
relativos do bloco I11, nas direções de abertura entre juntas 
e deslizamento (que são os deslocamentos horizontais), da 
base de alongâmetro JS-I-35:  

 

Figura 2: deslocamentos relativos do bloco I11.  

A série escolhida para aplicação da metodologia é bivariada 
e contém os dados referentes ao período de 1982-2014 do 
instrumento base de alongâmetro (JS-I-35), localizado no 
bloco I-11/10 na Barragem de Ligação Esquerda, entre a 
Estrutura de Desvio e a Barragem de Enrocamento, e que 
medem a abertura (JS-I-35-X) e os recalques (JS-I-35-Y) entre 
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os blocos 10 e 11. Os valores são dados em milésimos de 
milímetros. 

Na primeira etapa desse trabalho foi feito o tratamento das 
informações, para serem estruturadas de acordo com a 
metodologia de previsão. Optou-se por trabalhar com o 
período de 1992-2013, com valores mensais.  

Para ambas as séries foram deixadas para treino o período 
de 1992-2012 totalizando 252 valores e os 12 últimos 
valores o ano de 2013 para teste. A metodologia usada é de 
um passo à frente. 

Primeiramente foi realizada a modelagem ARIMA para as 
séries JS-I-35-X e JS-I-35-Y. Em seguida foi obtido o resíduo 
para cada série, denotado por r-JS-I-35-X e r-JS-I-35-Y. Para 
cada série de resíduo foi aplicada a decomposição Wavelet, 
obtendo-se assim as componentes que foram modeladas via 
SVR e combinadas para obtenção da previsão do resíduo 
para posterior obtenção das previsões pontuais.  

Para modelagem ARIMA foi utilizado o software Eviews 
sendo feita a análise gráfica da série temporal e identificado 
o modelo apropriado a partir das funções de autocorrelação 
e autocorrelações parciais. Os valores encontrados se 
encontram na Tabela 1.   

Na decomposição Wavelet e na modelagem SVR foi utilizada 
uma caixa de ferramentas em Matlab que é uma linguagem 
de alto nível e oferece um ambiente interativo que permite 
realizar tarefas de computação intensiva. Na Tabela 2 
encontram-se as bases utilizadas para decomposição 
Wavelet, escolhidas após alguns testes, e as respectivas 
componentes. 

 

Tabela 1: Modelo ARIMA. 

SÉRIE MODELO Equação 

JS-I-35-X ARIMA 
(36,0,11) 

1 4

11 36

2 5

11

0.418 0.040

0.398 0.285

0.141 0.272

0.377

t t t

t t

t t

t

W W W

W W

a a

a

 

 

 



 

 

 






 

JS-I-35-Y ARIMA 
(9,0,16) 

1 6

9 1

6 16

0.894 0.163

0.279 0.362

0.324 0.154

t t t

t t

t t

W W W

W a

a a

 

 

 

 

 









 

 

Para o uso do SVR foi utilizada uma biblioteca para 
máquinas de vetores suporte para Matlab denominada 
LIBSVM [39], sendo que a biblioteca LIBSVM é atualmente 
um dos aplicativos de software mais utilizados para 
regressão em vetores suporte. Ao treinar o modelo SVR, 
existem alguns parâmetros para serem escolhidos que 
influenciam no desempenho do modelo. Portanto, a fim de 
obter um modelo ajustado, tais parâmetros têm que ser 
selecionados adequadamente. Foram realizadas várias 
simulações para as séries supracitadas. Estão apresentados 
na Tabela 3 os parâmetros que melhor se ajustaram, 
baseado nos dados de treinamento e que foram escolhidos 
de acordo com as medidas de acurácia mean square error 
(MSE) e Squared correlation coefficient (SCC).  

Tabela 2: Decomposição Wavelet. 

SÉRIES Base Aproximação Detalhes 

r-JS-I-35-X Daubechies 
8 

r-A2-X r-D1-X  r-
D2-X  

r-JS-I-35-Y Daubechies 
8 

r-A2-Y r-D1-Y 
r-D2-X 

 

Em seguida foi feita a combinação das séries dos resíduos 
previstas via SVR. Das componentes: r-A2-X, r-D1-X e r-D2-X 
obtiveram-se os parâmetros,

2
  1  .015rA X  ,

1
1.069rD X   e 

2
0.5616rD X  , e, para a série dos resíduos r-A2-Y, r-D1-Y e 

r-D2-Y foram obtidos os parâmetros 
2

  1  .0099rA Y  , 

1
1.0360rD Y   e 

2
1.0501rD Y  . Tais parâmetros foram 

ajustados por meio da otimização de um problema de 
programação não linear, cuja função objetivo é a raiz do 
erro quadrático médio (RMSE), a partir do Solver do Excel. 

8 Resultados 

Neste trabalho foi considerada para análise da previsão a 
metodologia um passo à frente. As medidas de acurácia 
utilizadas para avaliação foram: raiz quadrada do erro 
quadrático médio (RMSE) e a média dos erros absolutos 
(MAE). 

A Tabela 4 apresenta as medidas de acurácia MAE e RMSE 
correspondentes às previsões da série JS-I-35-X, para 
modelagem ARIMA, SVR e para a metodologia híbrida. 
Observa-se que a metodologia hibrida ARIMA-SVR obteve 
um ganho preditivo de 18,76% quando comparada com o 
método ARIMA e 27,41% quando comparada com o método 
SVR para a medida de acurácia MAE, e de 29,15% quando 
comparada com o método ARIMA e 56,14% quando 
comparada com o método SVR para a medida de acurácia 
RMSE.  

A comparação entre o valor real e o valor previsto via 
ARIMA, SVR e ARIMA-SVR para os doze valores fora da 
amostra de dados da série JS-I-35-X são apresentados na 
Figura 3. 

São mostradas na Tabela 5 as medidas de acurácia MAE e 
RMSE para as previsões da série JS-I-35-Y dos modelos 
ARIMA, SVR e para a metodologia híbrida ARIMA-SVR. Nesta 
série a metodologia hibrida ARIMA-SVR obteve um ganho 
preditivo de 91,25% quando comparada com o método 
ARIMA e 70,14% quando comparada com o método SVR 
para a medida de acurácia MAE, e de 102,56% quando 
comparada com o método ARIMA e 88,56% quando 
comparada com o método SVR para a medida de acurácia 
RMSE. 

A comparação entre o valor real e o valor previsto via 
ARIMA, SVR e ARIMA-SVR para os doze valores fora da 
amostra de dados da série JS-I-35-Y é apresentada na Figura 
4. 
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Tabela 3: Parâmetros SVR. 

SÉRIES Kernel Gamma Degree Coef0 Cost Epsilon Janela 

r-A2_X RBF 0.5 - - 100 0.02 4 

r-D1_X RBF 0.8 - - 100 0.02 4 

r-D2_X Polinomial - 3 800 1 0.402 2 

r-A2_Y RBF 1 - - 100 0.0002 4 

r-D1_Y RBF 2 - - 10 0.02 4 

r-D2_Y RBF 0.9 - - 5 0.002 2 

 

Tabela 4 : Comparação da previsão para a série JS-I-35-X. 

 
Série 

 
Método 

Medidas de acurácia 

MAE RMSE 

JS-I-35-X ARIMA 33,865 45,648 

JS-I-35-X SVR 37,608 55,189 

JS-I-35-X ARIMA-SVR 29,515 35,346 

 

Tabela 5: Comparação da previsão para a série JS-I-35-Y. 

 
Série 

 
Método 

Medidas de acurácia 

MAE RMSE 

JS-I-35-Y ARIMA 10,094 12,344 

JS-I-35-Y SVR 8,980 11,490 

JS-I-35-Y ARIMA-SVR 5,278 6,094 

 

9 Conclusão 

Com o intuito de diminuir erros de previsão, o estudo de 
séries temporais vem crescendo bastante nos últimos anos, 
pois é sensato que a maximização da eficiência do método 
preditivo ou da metodologia que leva às previsões de menor 
erro propiciará a técnicos e engenheiros uma ferramenta de 
apoio nos processos de tomadas de decisões.  

Dos vários métodos de análise e previsão de séries 
temporais existentes, o modelo ARIMA é sem dúvida o mais 
popular deles, entretanto nos últimos anos o método de 
Regressão por Vetores Suporte (SVR) surge como uma 
novidade promissora nesse campo, demonstrando sua boa 
capacidade de generalização por meio da obtenção de bons 
resultados. Embora estas duas técnicas mostrem seu 

potencial, não se pode dizer que uma técnica é melhor que 
a outra. Portanto, a metodologia híbrida aqui apresentada 
serve como uma alternativa na obtenção de melhores 
resultados.  

Neste trabalho, foi proposta uma modelagem híbrida para 
previsão de séries temporais usando os modelos ARIMA, 
decomposição Wavelet, a regressão de vetores suporte 
(SVR) e a combinação de previsões. A eficácia do método foi 
verificada por meio da aplicação em um problema real que 
mede os deslocamentos relativos entre blocos.  

Os dados que formam a série temporal que é bivariada são 
provenientes do instrumento denominado base de 
alongâmetro e que mede a abertura (JS-I-35-X) e os 
recalques (JS-I-35-Y) entre os blocos 10 e 11 da barragem da 
Usina Hidrelétrica de Itaipu. Os resultados obtidos mostram 
que a metodologia híbrida ARIMA-SVR obteve ganhos 
preditivos para ambas as séries testadas, comprovando que 
a metodologia proposta para previsões de séries temporais 
contribui para a melhora da acurácia nas previsões pontuais, 
nesse caso comparadas com as técnicas ARIMA e SVR. 
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Figura 3: Gráfico da amostra de teste e previsões para a série JS-I-35-X.

  

Figura 4: Gráfico da amostra de teste e previsões para a série JS-I-35-Y. 
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