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RESUMO
Atualmente, é de grande interesse o estudo de métodos de previsão de Séries
Temporais, ou seja, conseguir identificar e predizer algumas características do processo
num ponto futuro. Na engenharia de petróleo uma das atividades essenciais é a
estimativa de produção de óleo existente nas reservas petrolíferas de reservatórios
maduros. O cálculo dessas reservas é crucial para a determinação da viabilidade
econômica de sua explotação. Para tanto, a indústria do petróleo faz uso de técnicas
convencionais de modelagem de reservatórios como simulação numérica matemática
para previsão da produção de petróleo. Diante deste fato, o objetivo fundamental deste
trabalho é propor uma metodologia de Análise de Séries Temporais baseada nos
tradicionais modelos estatísticos de Box & Jenkins, que em conjunto com a técnica
inteligente de Redes Neurais Artificiais (RNA’s), possibilite a construção de um modelo
híbrido de predição de dados de produção de petróleo, tomando por base a capacidade
que a rede tem em aprender com a experiência e partir para generalização baseada no
seu conhecimento prévio. Para tanto, a Rede Neural será treinada com a finalidade de
estimar e corrigir os erros associados ao modelo estatístico de Série Temporal, de forma
a aproximar a série estimada à série de dados original. Os dados da Série Temporal em
estudo referem-se à curva de vazão de petróleo de um reservatório localizado em um
campo da região nordeste do Brasil. A série em estudo foi obtida no período 31de julho
do ano 1998 ate 31 de dezembro de 2007, com os dados (vazão) sendo obtidos com
intervalos mensais, totalizando 127 meses de informações. O algoritmo de predição
proposto pela Rede Neural receberá como entrada os erros gerados pelo modelo
estatístico de série e fornecerá como saída uma estimativa do erro no tempo n+h onde h
representa o horizonte de predição. Os erros estimados pela Rede Neural serão
adicionados ao Modelo de Série Temporal com a finalidade de corrigi-lo. Por fim, será
feito um estudo comparativo da performance preditiva do modelo de Box & Jenkins
clássico e o modelo de Box & Jenkins corrigido pela Rede Neural. A arquitetura
recorrente em estudo neste trabalho deverá ser capaz de prover estimativas confiáveis,
tanto para um horizonte de predição de passos simples quanto para um horizonte de
múltiplos passos. O software utilizado para realização do ajuste do modelo estatístico de
Série Temporal foi o R Project for Statistical Computing - versão 2.14.1. Para fazer as
implementações necessárias da Rede Neural, a ferramenta computacional utilizada foi o
software Matlab Versão 7.0.2 (R2011a).
Palavras-Chaves: Modelos estatísticos de Box & Jenkins, Redes Neurais Artificiais,
Curva vazão de petróleo.
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ABSTRACT
Nowadays, it is of great interest to study the methods of time series prediction, i.e. able
to identify and predict some of the characteristics of the process in a future point. In
petroleum engineering is one of the essential activities is the estimated of oil
production, existing on oil reserves from mature reservoirs. The calculation of these
reserves is crucial for determining the economic viability of their exploitation.
Therefore, the oil industry makes use of conventional techniques for reservoir, such as
mathematical numeric simulation to predict the oil production. Given this fact, this
paper's primal goal is to propose an methodology of Time Series Analysis based on the
traditional statistic models from Box & Jenkins, with the smart technique from Artificial
Neural Networks (Redes Neurais Artificais - RNA's), allows the construction of a hybrid
model for prediction of oil production data, based on the ability of the network has to
learn from experience and start the generalization based on its own prior knowledge.
For such, the Neural Network will be trained to estimate and rectify the errors
associated with the time series statistic model, in order to bring the estimated series
closer to the original data series. The studied Series data refer to the oil flow curve from
a reservoir located on a field on the northeastern region from Brazil. It was obtained on
the period between July 31, 1998 and December 31, 2007, with the data (flow) being
obtained at monthly intervals, making a total 127 months information. The prediction
algorithm proposed by the neural network will receive the generated mistakes from the
series statistic model as an entry, and will provide an error estimate on time n+h, where
h stands for the prediction horizon. The errors estimated by Neural Network will be
added to Time Series Model in order to fix it. Lastly, there will be a comparative study
of the predictive performance between the Box & Jenkins classical model and the Box
& Jenkins model corrected by Neural Network. The applicant architecture studied in
this work should be able to provide reliable estimates, both for a prediction horizon of
simple steps as for a horizon of multiple steps. The software used to perform the
adjustment of statistical time series model was the R Project for Statistical Computing version 2.14.1. To implement the neural network, the software tool used was Matlab
version 7.0.2 (R2011a).
Keywords: Statistical models of Box-Jenkins, artificial neural networks (ANN), oil
flow Curve.
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Capítulo 1
Introdução
Em diversas pesquisas, é de grande interesse o estudo de métodos de previsão
de Séries Temporais, ou seja, conseguir identificar e predizer algumas características de
determinado processo num ponto futuro. Uma situação ideal para a realização de
previsões seria o conhecimento das equações que modelam os mecanismos responsáveis
pela geração das Séries Temporais. No entanto, em muitos problemas reais essas
informações não são disponíveis, e não tendo condições ideais para construir equações
que governem o comportamento das variáveis de interesse. Quando isso acontece, o
usual é utilizar uma abordagem baseada em modelos, na qual tenta-se identificar ou
aproximar o processo gerador dos dados.
Ultimamente, as Redes Neurais Artificiais (RNA’s) vem sendo sugerida por
pesquisadores em inteligência computacional para análise de Séries Temporais. Isto é
decorrente da capacidade das RNA’s para tratar com relações não lineares de entradasaída, destacando sua habilidade de aprendizado e capacidade de generalização baseada
no seu conhecimento prévio. Sua contribuição ocorre principalmente em problemas de
reconhecimento de padrões ou classificação e problemas de predição de Séries
Temporais ou Espaciais. Embora biologicamente inspiradas, as RNA’s encontram
aplicações em diversas áreas do conhecimento. A estrutura mais básica de uma Rede
Neural, as chamadas Redes Múltiplas camadas (MLP’s – redes do tipo feedforward),
sem retroalimentação, é vista como uma alternativa não linear aos modelos estatísticos
lineares tradicionais, como por exemplo, Modelos de Regressão Linear ou Modelos de
Séries Temporais de Box & Jenkins. As redes feedforward têm se mostrado uma
alternativa vantajosa, em alguns casos, em relação aos modelos lineares tradicionais, e
uma das características marcantes desse tipo de modelo é sua capacidade de modelar
tanto estruturas lineares quanto não lineares, podendo, aproximar, qualquer função
arbitrária. No entanto, se a Série Temporal apresentar algum componente MA (Moving
Average) ou estrutura de memória longa, é natural que algum tipo de realimentação
deva ser introduzido na rede. Uma rede com essa característica é chamada de Rede
Neural Recorrente (“Recurrent Neural Network”). Um modelo do tipo rede recorrente é
o modelo de rede NARX (Nonlinear AutoRegressive model with eXogenous input), que
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trata-se de uma rede MLP cuja entrada consiste da própria saída realimentada com
atrasos no tempo e uma entrada exógena, também com atrasos. Nesta arquitetura, as
saídas estimadas da rede são introduzidas novamente às entradas, permitindo
implementar a predição de passos múltiplos (PRINCIPE & KUO, 1995 Apud JÚNIOR,
ALDAYR D.A, 2010).
Na engenharia de petróleo uma das atividades essenciais é a estimativa de
produção de óleo existente nas reservas petrolíferas de reservatórios maduros. O cálculo
dessas reservas é fundamental para a determinação da viabilidade econômica de sua
explotação. Atualmente, a indústria do petróleo faz uso de técnicas convencionais de
modelagem de reservatórios como simulação numérica matemática para previsão da
produção de petróleo (JÚNIOR, ALDAYR D.A, 2010). No entanto, o objetivo
fundamental deste trabalho é propor uma metodologia de Análise de Séries Temporais
baseada nos tradicionais modelos estatísticos de Box & Jenkins, que em conjunto com a
técnica inteligente de Redes Neurais Artificiais (RNA’s), possibilite a construção de um
modelo híbrido de previsão de dados de produção de petróleo, tomando por base a
capacidade que a rede tem em aprender com a experiência e partir para generalização
baseada no seu conhecimento prévio. A Rede Neural será treinada com a finalidade de
estimar e corrigir os erros associados ao modelo estatístico de Série Temporal, de forma
a aproximar a série estimada à série de dados original.
Os dados da Série Temporal em estudo referem-se à curva de vazão de petróleo
(m³/dia) de um reservatório localizado em um campo da região nordeste do Brasil. A
série em estudo foi obtida no período de 31de julho do ano 1998 ate 31 de dezembro de
2007, com os dados (vazão (m³/dia)) sendo obtidos com intervalos mensais, totalizando
127 meses de informações.

Neste trabalho, será apresentado o estudo a respeito do uso da técnica de
Análise de Séries Temporais baseada na metodologia de Box & Jenkins na modelagem
e previsão de Séries Temporais, bem como um estudo sobre a aplicação da técnica de
Redes Neurais Artificiais como ferramenta de auxílio para predição de Séries
Temporais, o que compreende sua fundamentação teórica, principais arquiteturas e
algoritmos de aprendizagem e sua implementação computacional. Em seguida, serão
apresentados os resultados obtidos e um estudo comparativo da performance preditiva
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da Rede Neural e do modelo estatístico de Box & Jenkins para Série Temporal em
estudo.
1.1

Estado da Arte

Na literatura, vários trabalhos envolvendo a modelagem de problemas de
engenharia propõem algum tipo de utilização de redes neurais. Na área de petróleo não
tem sido diferente. PANDA, M., CHOPRA, A. (1998) sugeriram a resolução da
interação entre poços injetores e produtores modelando o problema utilizando Redes
Neurais. Vantagens relativas ao consumo de tempo e de recursos computacionais foram
obtidas em relação a métodos convencionais na resolução de problemas de esquemas de
injeção e de potencial de adensamento de malha de injeção.
Nos últimos anos as aplicações das Redes Neurais na previsão de Séries
Temporais têm se destacado. Tal fato pode ser atestado pela tese de doutorado,
CASTRO (2001), que apresenta uma nova técnica de predição não-linear de Séries
Temporais em que a predição é obtida através de Redes Neurais artificiais do tipo
Radial Basis Function (RBF), com atribuição dos centros Gaussianos das funções de
base radial por decomposição do conjunto de dados em sub-espaços, técnica
denominada de centros por Decomposição em Sub-Espaços (DSE). A decomposição em
sub-espaços – ou componentes principais – do espaço de dados é baseada na
Transformada Karhunen-Loève (KLT). A predição requer menos amostras prévias
conhecidas do que as técnicas convencionais. Adicionalmente é representada uma
possível solução para o problema de encontrar dinamicamente a arquitetura da Rede
Neural mais apta a acompanhar não-estacionariedades presentes em muitas Séries
Temporais. Esta heurística foi denominada como Janela de Predição Seletiva (JPS).
WEISS, W. W., BALCH, R. S., STUBBS, B. A. (2002) utilizaram a
classificação por lógica fuzzy para escolher as variáveis de entrada de uma Rede Neural
em que estas podem ser treinadas, testadas e usadas para prever a produção de petróleo.
GOMES (2005) realiza um estudo de Redes Neurais recorrentes para predição
de Séries Temporais, o que compreende sua fundamentação teórica, principais
arquiteturas e algoritmos de aprendizagem e sua implementação computacional. No
estudo comparativo da performance preditiva dessas redes para Séries Temporais, tanto
Francisca de Fátima do Nascimento Silva
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no caso de Séries Temporais de memória curta quanto de memória longa, tomando-se
como referência modelos padrão tipo ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving
Average) e ARFIMA (Autoregressive Fractionally Integrated Moving Average
Process). São utilizadas Séries Espaciais e Séries Temporais. Os resultados mostram
que o uso das redes para predição é vantajoso em relação a modelos lineares para
diversas séries. Também é desenvolvido um novo modelo (Redes Neurais com pesos
variáveis) e seu correspondente algoritmo de estimação, baseado nas características dos
dados.
DIAS, GLÁUCIO J. CARDOZO (2006) propõe o planejamento estratégico de
um centro de distribuição por meio de uma aplicação de Redes Neurais Artificiais de
Funções de Bases Radiais para previsão de Séries Temporais. O trabalho apresenta
estudos de previsões de Séries Temporais através das Redes Neurais Artificiais de
Funções de Bases Radiais e compara seus resultados, com as previsões dos modelos
ajustados através da Metodologia Box & Jenkins. Para efeito de comparação dos dois
métodos, utiliza-se a medida do RMSE (Raiz Quadrada do Erro Médio Quadrático).
MEUM, P. (2008) propôs o uso de um método da teoria de controle preditivo
não-linear juntamente com o simulador de reservatório ECLIPSE, usado para
modelagem e predições, para a otimização da produção de petróleo. O uso deste
algoritmo deve-se a capacidade de poder tratar com as propriedades não-lineares
encontradas nos modelos de reservatório. O estudo demonstrou um aumento em média
de 30% na recuperação de petróleo em comparação a poços sem o uso desta técnica.
SAMPAIO (2009) apresenta o uso de Rede Neurais Artificiais do tipo
feedforward como uma alternativa para acelerar o processo de ajuste de histórico de
produção na simulação numérica de reservatórios. O objetivo do ajuste de histórico é
minimizar as diferenças entre os dados observados no campo e os previstos pela
simulação numérica, avaliando as incertezas. A Rede Neural feedforward é utilizada
como um metamodelo não-linear para a simulação numérica do reservatório e podem
mapear uma superfície de resposta no espaço multidimensional do modelo do
reservatório (i.e. produção de água, pressão no fundo do poço, vazão e etc.) ou da
função objetivo com apenas algumas simulações e, então, ser usada como um substituto
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às rodadas de simulação numérica durante o processo de ajuste de histórico. Um estudo
de caso usando o método de trabalho proposto é apresentado para validá-lo.
JÚNIOR, ALDAYR D.A (2010) apresenta como proposta de trabalho o uso de
técnicas inteligentes, como as Redes Neurais Artificiais, para a predição de produção de
petróleo e comparar seus resultados com os obtidos pela simulação numérica, método
bastante utilizado na prática para a realização de predição do comportamento da
produção de petróleo. As redes neurais artificiais foram usadas devido à sua capacidade
de aprendizado, adaptação e interpolação.

1.2

Motivação

Na engenharia de reservatórios campos inteligentes podem ser vistos como um
sistema de poços injetores e produtores integrados. Esse tipo de poço possui um
conjunto de equipamentos de instrumentação (sensores, válvulas e dispositivos de
controle de fluxo, etc.) instalados ao longo de sua tubulação de produção e servem para
medir as variáveis de operação do poço (temperatura, pressão, abertura de válvula, etc.).
Os resultados dessas medições são utilizados na estruturação de bancos de dados e são
usados para monitorar, em tempo real, todas as operações do poço. Essa grande
quantidade de dados gerada permite a implementação de estratégias para melhorar a
operação dos poços, ter uma noção completa do que esta acontecendo quando
intervenções são feitas e, principalmente, prever o que se pode acontecer no futuro.
Porém, ao se deparar com essa grande quantidade de dados surge o desafio de se pensar
como se pode modelar esse tipo de problema adequadamente. Normalmente, para
eventos como esse, em que uma sequência de dados é acompanhada ao longo do tempo,
métodos de Séries Temporais tem sido usados, com êxito, nas mais variadas áreas
(Medicina, Economia, Engenharia, Meteorologia, etc.), porém ainda tem sido usados de
forma incipiente na tecnologia de reservatórios (JÚNIOR, ALDAYR D.A, 2010 ). Neste
contexto, as redes neurais artificiais se inserem como uma importante técnica de análise
de problemas de Séries Temporais, devido sua capacidade de tratar com relações não
lineares de entrada-saída, aprendizado e generalização a partir de exemplos.
De posse de tais informações, surge a proposta de uma metodologia de análise
de Séries Temporais que faz uso da técnica de Redes Neurais como uma ferramenta de
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auxílio na previsão de Séries Temporais baseada na Metodologia estatística de Box &
Jenkins, possibilitando a construção de um modelo híbrido de previsão de dados de
produção de petróleo. É importante ressaltar que a metodologia proposta não visa
substituir as ferramentas e métodos clássicos de estimar a produção de reservatórios,
como por exemplo, a análise de curvas de declínio de produção, mas buscar novas
metodologias de análise de Séries Temporais que podem apresentar vantagens em
situações que os métodos clássicos (em especial a simulação numérica) consumam mais
tempo e recursos computacionais.

1.3

Objetivos

Propor uma metodologia de Análise de Séries Temporais que em conjunto com
técnica inteligente de Redes Neurais seja uma ferramenta robusta para previsão de
dados (curvas) de produção de petróleo. Fundamentalmente a finalidade é utilizar a
Rede Neural na correção do erro associado à estimação de parâmetros da Série
Temporal de produção de petróleo por meio de modelos estatísticos clássicos.
Objetivos Específicos
Para alcançar o objetivo do trabalho pretende-se:
 Construir rotinas computacionais (Algoritmos) de treinamento que
possibilite a RNA estimar o vetor de erros associados ao modelo estatístico de Série
Temporal;
 Fazer comparações entre os erros gerados pelo Modelo de Série Temporal e
os erros estimados pela RNA;
 Utilizar os erros estimados pela RNA para corrigir o erro associado ao
Modelo de Série Temporal, de forma a aproximar a série estimada à série de dados
original;
 Fazer prognósticos de valores futuros de Séries Temporais fazendo uso do
Modelo estatístico de Série Temporal corrigido pela RNA;
 Estabelecer parâmetros de comparação, utilizando diferentes medidas de
erros dos prognósticos realizados para os valores futuros das séries com o objetivo de
verificar o comportamento das previsões por meio do Modelo estatístico de Série
Temporal corrigido pela RNA e o Modelo estatístico de Box & Jenkins.
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1.4

Organização do trabalho

Esta seção pretende fornecer ao leitor uma visão geral da estruturação adotada
para a elaboração deste trabalho.
Inicialmente é descrita uma breve introdução a cerca do uso de Redes Neurais
Artificiais em previsões de Séries Temporais. Apresentação da motivação para
realização deste trabalho e os objetivos que se pretende alcançar ao final do mesmo.
Além desta parte introdutória, este trabalho esta dividido em mais três partes, quais
sejam:
• Embasamento teórico;
• Trabalho desenvolvido;
• Conclusão.
A primeira parte apresenta Capítulos de embasamento teórico necessários para
a melhor compreensão do problema que se esta tentando resolver, bem como da
metodologia adotada como solução. Nesta primeira parte estão incluídos os Capítulos 2,
3e4
No Capítulo 2 serão apresentados alguns conceitos essenciais da Engenharia de
reservatórios, a saber: Estimativa de Reservas e Desempenho do Reservatório.
O Capítulo 3 pretende fornecer ao leitor um panorama sobre Séries Temporais.
Em primeiro lugar são apresentados os conceitos básicos, os principais objetivos de uma
análise de Série Temporal bem como a descrição da Metodologia Box & Jenkins de
previsão de Séries Temporais, bem como a descrição de outros modelos não-lineares de
Séries Temporais que consideram séries com heterocedasticidade, ou seja, séries que
apresentam a característica das variâncias não serem constantes no tempo, são eles:
Modelos ARCH e GARCH.
No Capítulo 4 são apresentados os conceitos fundamentais sobre Redes
Neurais Artificiais. Iniciando por uma rápida análise de seus componentes básicos,
passando pela discussão do conceito de aprendizado e uma breve apresentação dos
principais modelos de Redes Neurais existentes.
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A segunda parte do trabalho, formada pelos Capítulos 4, e 5 apresenta a forma
como pretende-se atingir os objetivos.
O quarto Capítulo apresenta a proposta deste trabalho para a determinação de
uma metodologia de análise de Séries Temporais que faz uso da técnica de Redes
Neurais Artificiais como uma ferramenta de auxílio na previsão de Séries Temporais
através da definição de três etapas: estudo das características da série, determinação da
camada de entrada da rede e determinação da camada de saída, além da definição do
algoritmo de aprendizado utilizado pelo modelo de Rede Neural.
No quinto Capítulo, são apresentadas as análises dos resultados obtidos de
acordo com os objetivos do estudo, fazendo-se uma comparação entre os erros gerados
pelos dois modelos e comparações entre os prognósticos do Modelo estatístico de Série
Temporal corrigido pela RNA e o Modelo estatístico de Box & Jenkins a uma
determinada Série em estudo, visando confirmar o bom desempenho da rede em estimar
e corrigir os erros associados ao modelo estatístico, aproximando a série estimada à
série original.
Finalmente, o trabalho é complementado destacando-se as principais
conclusões obtidas, alguns comentários sobre o trabalho realizado, sobre os objetivos
alcançados e sobre expectativas futuras em relação à metodologia proposta em estudo.
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Capítulo 2
Considerações sobre Engenharia de Reservatórios
No presente Capítulo serão apresentados alguns conceitos essenciais da
Engenharia de Reservatórios, a saber: Estimativa de Reservas e Desempenho do
Reservatório.
2.1

Estimativa de Reservas e Desempenho do Reservatório

A engenharia de reservatórios busca retirar os fluidos do interior das rochas e
levá-los a superfície de forma segura e a custos otimizados. Para isso, estuda a
caracterização das jazidas, as propriedades das rochas, as propriedades dos fluidos nelas
contidos, a maneira como estes fluidos interagem dentro da rocha e as leis físicas que
regem o movimento dos fluidos no seu interior, tudo isso para maximizar a produção de
hidrocarbonetos e minimizar custos (THOMAS, 2001 Apud JÚNIOR, ALDAYR D.A,
2010 ).
A impossibilidade de visualização da rocha reservatório, uma vez que esta se
encontra a muitos metros abaixo da superfície terrestre, seja em áreas continentais ou
marítimas, faz com que todos os métodos existentes para avaliar a quantidade de
hidrocarbonetos disponível num dado reservatório sejam métodos indiretos. A importância
das estimativas de volumes é vital para o planejamento da indústria, pois é a partir dessas
estimativas de volumes e de reservas que são tomadas as decisões de investimento, seja para
um poço exploratório, seja para a elaboração de um plano de desenvolvimento de uma
descoberta de petróleo.

Na engenharia de reservatório são muitas as formas de estimar os volumes
originais de hidrocarbonetos presentes em uma acumulação, em destaque estão: por
analogia, análise de risco, método volumétrico. Cada uma mostra-se mais eficaz em
determinada situação, cabendo ao analista optar pela mais apropriada, ou até aplicar mais de
uma para depois comparar os resultados obtidos. A escolha entre um método e outro é feita,
principalmente, em função do estágio de desenvolvimento do projeto e também da
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quantidade de dados disponíveis sobre a jazida na época do estudo. Todos estes métodos
citados estão descritos em THOMAS, 20011 Apud MORSE, 2006.
Além de estimar a reserva, outra tarefa importante na engenharia de reservatórios é
a análise do desempenho (performance) do reservatório. Os métodos envolvidos nesta
análise baseiam-se no comportamento passado do reservatório para construir uma previsão
de performance futura, o que torna imprescindível um histórico de produção, com dados
confiáveis, bem como informações sobre o mecanismo de produção do reservatório.
As seções 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3 apresentarão os três principais métodos que se
inserem entre os métodos de performance do reservatório: a análise do declínio de
produção; a equação de balanço de materiais; e a simulação numérica de reservatórios
(THOMAS, 2001). A escolha entre os métodos depende de uma série de fatores, dentre os
quais destacam-se a quantidade e tipo dos dados de rocha e fluido disponíveis, e a
disponibilidade de software e hardware.

2.1.1 Análise de Declínio de Produção
As análises de declínio de produção e desempenho são normalmente utilizadas em
campos maduros e baseiam-se na observação do comportamento das vazões de produção no
decorrer do tempo, identificando uma tendência de desempenho dos poços de um
reservatório. O declínio gradual observado da pressão do reservatório ocorre devido à
produção dos fluidos e acarreta a redução da vazão de produção dos poços.
A extrapolação dessa tendência de declínio da produção dos poços permite estimar
o comportamento futuro da produção de um dado campo, o que se denomina volume a
recuperar, ou ainda, reserva. Esse método é considerado bastante simplificado, uma vez que
não utiliza informações sobre propriedades da rocha-reservatório; comportamento dos
fluidos; relações rocha-fluido; leis de fluxo; e mecanismos responsáveis pela produção.
Os procedimentos utilizados nesse tipo de abordagem podem ser classificados em
análise do declínio de produção e análise da tendência dos indicadores de desempenho.
A análise do declínio de produção avalia as tendências de declínio das vazões de
produção de óleo, condensado ou gás, em relação ao tempo ou em relação à produção
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Este capítulo está fortemente baseado em THOMAS, 2001.
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acumulada e resulta em uma estimativa para as reservas remanescentes do campo. A
experiência passada indica que o declínio de produção normalmente apresenta três tipos de
comportamento: o harmônico, o hiperbólico e o exponencial (MORSE, 2006).
O declínio harmônico caracteriza-se por apresentar taxas de declínio decrescentes
ao longo do tempo, o que o torna extremamente favorável. A ocorrência desse tipo de
declínio é relativamente rara, e é verificada em certas fases da vida produtiva de
reservatórios que apresentam mecanismo acentuado de influxo de água (aqüífero atuante).
O declínio exponencial apresenta taxas constantes de declínio, sendo um caso
bastante desfavorável. É observado em reservatórios ou poços que produzem através de
mecanismo de gás em solução, ou no fim da vida produtiva de reservatórios com outros
mecanismos de produção.
O declínio hiperbólico é o mais comum e apresenta taxas de declínio
intermediárias em relação aos dois tipos supracitados.
Pelo procedimento da análise da tendência de desempenho é possível estimar os
volumes a serem futuramente recuperados por poços individuais, dependendo do
mecanismo de produção, antes do início da fase de declínio. Esse procedimento envolve a
análise de indicadores de desempenho que incluem, entre outros:

 Razão água-óleo;
 Razão água-gás;
 Razão gás-óleo;
 Razão condensado-gás; e
 Pressão de fundo de poço.
Como exemplo de utilização desse método pode-se citar o caso de reservatórios de
óleo, cujo mecanismo de elevação é o gás em solução. Nesse caso, a recuperação final pode
ser estimada a partir de um gráfico Gp versus Np (gás produzido acumulado X óleo
produzido acumulado). A extrapolação do crescimento de Gp fornece o valor da
recuperação final de óleo. (MORSE, 2006)
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2.1.2 Equação de Balanço de Materiais
O balanço de materiais em reservatórios de petróleo trata-se de um balanço das
massas dos fluidos existentes no interior dos poros da rocha reservatório (ROSA, 2002).
Matematicamente, o balanço de materiais é representado através de uma equação,
denominada equação de balanço de materiais.
A massa de fluidos existente no reservatório em um determinado instante é a
diferença entre a massa original e a massa produzida. Como os volumes dos fluidos
produzidos são geralmente medidos em uma determinada condição padrão de pressão e
temperatura, a equação de balanço de materiais é usualmente escrita de tal maneira que,
em um instante qualquer, o volume de fluido existente seja a diferença entre o volume
inicial e o produzido, ambos medidos nessa condição padrão. (ROSA, 2002)
As principais utilizações da Equação de Balanço de Materiais (EBM) são:
 - determinação do volume original de gás e óleo;
 - determinação do influxo de água proveniente de aquíferos;
 - previsão do comportamento de reservatórios.

2.1.3 Simulação Numérica de Reservatórios
A simulação numérica de reservatórios é uma prática utilizada desde o início
da década de 60 para se estimar o comportamento futuro de campos de petróleo
(CONSENTINO, 2001 Apud JÚNIOR, ALDAYR D.A, 2010). Os procedimentos
utilizados para se fazer previsões do comportamento futuro são semelhantes aos
utilizados na equação de balanços de materiais, onde são introduzidas no modelo as
informações geológicas e geofísicas, os dados de rocha, os dados de fluido, as
propriedades rocha-fluido, etc., de maneira que este reproduza, com uma certa precisão,
o histórico de produção (THOMAS, 2001,). Quando o modelo passa a descrever o
passado de maneira satisfatória, o modelo está ajustado para ser utilizado na previsão do
comportamento futuro.
A grande diferença entre esse método e o da Equação de Balanço de Materiais
(EBM) consiste no seguinte: na EBM uma única equação é utilizada para representar
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todo o reservatório, como se ele tivesse propriedades homogêneas; na simulação
numérica, por outro lado, o reservatório é melhor representado, uma vez que é
subdividido em células, sendo possível atribuir a cada uma delas propriedades
diferentes, traduzindo assim a heterogeneidade natural do reservatório. Além disso,
dentro dos modelos computacionais é possível resolver de forma simultânea um enorme
conjunto de equações, que traduzem o escoamento em meio poroso, e também obter
mais rapidamente os resultados em função do tempo.
Os simuladores garantem maior flexibilidade e permitem ao engenheiro de
reservatório colocar maior sofisticação em seus cálculos, calibrando melhor os planos
de desenvolvimento do campo e garantido a melhor recuperação possível, via
otimização de produção e valor presente líquido (VPL). No entanto, é preciso que não
se perca o domínio do universo de métodos existentes, uma vez que são eles que
conferem ao profissional a sensibilidade necessária para a utilização ótima das
ferramentas computacionais. (MORSE, 2006)
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Capítulo 3
Modelos de Séries Temporais

Neste Capítulo é feita uma apresentação dos conceitos básicos introdutórios da
Análise de Séries Temporais, bem como um apanhado geral de algumas das diversas
Metodologias estatísticas existentes na literatura de previsão de Séries Temporais, com
o objetivo de situar o método estatístico que este trabalho adotou dentro da área de
previsão de Séries Temporais, uma vez que este será o modelo utilizado como
referência para comparação dos resultados das previsões feitas pelo modelo com os
erros corrigidos pelas Redes Neurais.

3.1

Introdução

Durante a década de 1960 os professores George E. P. Box e Gwilym M.
Jenkins escreveram diversos trabalhos sobre a teoria de controle e análise de Séries
Temporais. Em 1970, publicaram o livro Time Séries Analysis, forecasting and control,
apresentando uma metodologia para a análise de Séries Temporais e, em 1976, foi
lançada a versão revisada desse livro que normalmente é a mais mencionada. O grande
mérito desse trabalho foi reunir as técnicas existentes numa metodologia para construir
modelos que descrevessem, com precisão e de forma parcimoniosa, o processo gerador
da Série Temporal, proporcionando, dessa forma previsões acuradas de valores futuros.
A característica mais importante de uma Série Temporal é que as observações vizinhas
são dependentes e o que interessa é analisar e modelar esta dependência.

Definição

Uma Série Temporal pode ser vista como um conjunto de observações

,

geradas sequencialmente no tempo (BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.;REINSEL, G.C.,
2008). Fazendo-se referência ao parâmetro t como sendo o tempo, mas a série

poderá

ser função de algum outro parâmetro físico, como espaço, volume, profundidade, etc. Se
o conjunto de instantes de tempo for discreto (usualmente t = 0, ±1, ±2, . . . ) ou
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contínuo

(usualmente

),

a

série

será

discreta

ou

contínua,

respectivamente.
De um modo mais formal, uma Série Temporal é qualquer conjunto de
observações ordenadas no tempo, ou seja, é uma realização ou trajetória de um processo
estocástico. Um processo estocástico é uma família de variáveis aleatórias
definidas num mesmo espaço de probabilidades. Ou seja, para cada t
variável aleatória definida sobre o espaço amostral Ω. Portanto,
argumentos,

3.2

onde

T,

, é uma

é uma função de dois

.

Objetivos de uma análise de Séries Temporais

Em algumas situações o objetivo pode ser fazer previsões de valores futuros
enquanto em outras a estrutura da série ou sua relação com outras séries pode ser o
interesse principal. De modo geral, os principais objetivos em se estudar Séries
Temporais podem ser os seguintes:
 Descrição: Descrever propriedades da série, em geral o padrão de tendência,
existência de variação sazonal ou cíclica, observações discrepantes (outliers), alterações
estruturais (em geral mudanças no padrão da tendência ou da sazonalidade), etc;
 Explicação: Usar a variação em uma série para explicar a variação em outra
série;
 Predição: Predizer valores futuros com base em valores passados. Aqui
assume-se que o futuro envolve incerteza, ou seja as previsões não são perfeitas. Porém
deve-se tentar reduzir os erros de previsão.

São exemplos de Séries Temporais:
 Valores diários de poluição numa região produtora de petróleo;
 Preços diários das ações de uma empresa de petróleo;
 Cotações diárias do barril de petróleo;
 Registro de direção de ventos e correntes marinhas em um porto marítimo.
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3.3

Processos Estocásticos Estacionários

Para atingir os objetivos mencionados em 3.2 utiliza-se modelos estocásticos
(ou probabilísticos). Uma classe importante de modelos estocásticos para descrição de
Séries Temporais é a dos modelos estacionários, que são baseados na hipótese de que o
processo permanece em equilíbrio em torno de um nível médio constante. Em outras
palavras, o processo evolui no tempo de modo que a escolha de uma origem dos tempos
não é importante, ou seja, as características de

, para todo k, são as mesmas de

(MORETTIN, P.; TOLOI, C.,2006). Desta forma, a média
são constantes para todo t

A covariância entre

e a variância

de

T, ou seja,

e

, é denominada função de autocovariância (facv), e

é definida por:

Pela própria definição de , tem-se que
estacionário, | | 0 quando k
.

= Var [ ] =

e, sendo o processo

Em outras palavras (definição formal), uma Série Temporal é dita estritamente
estacionária se a distribuição de probabilidade conjunta de Z(t1), . . . ,Z(tk) é a mesma de
Z(t1 + τ ), . . . ,Z(tk + τ ). Ou seja, o deslocamento da origem dos tempos por uma
quantidade τ não tem efeito na distribuição conjunta que, portanto depende apenas dos
intervalos entre t1, . . . , tk.
No entanto, na prática, a maioria das séries que se encontra apresenta algum
tipo de não-estacionariedade. Por isto, ao se analisar uma ou mais Séries Temporais a
representação gráfica dos dados sequencialmente ao longo do tempo é fundamental e
pode revelar padrões ou características típicas de comportamento importantes.
Tendências de crescimento (ou decrescimento), padrões cíclicos, alterações estruturais,
observações aberrantes, etc. são muitas vezes facilmente identificados. Sendo assim, o
gráfico temporal deve ser sempre o primeiro passo e antecede qualquer análise.
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3.4

Fenômenos Típicos de Séries Temporais

De acordo com o que foi citado anteriormente, boa parte das séries tem
características típicas, as principais são:
i) Tendência: é o efeito de longo prazo na média. Especificação de longo
prazo é difícil.
ii) Sazonalidade: efeitos ligados a variações periódicas (semanal, mensal,
anual, etc.).
iii) Ciclos: variações que apesar de periódicas não são associadas
automaticamente a nenhuma medida temporal.
Nas Figuras 1. (a) e 1. (b) é possível verificar exemplos de Séries Temporais
que apresentam algum tipo de padrão em seu comportamento.
A Figura 1. (a) mostra que na série existe uma clara tendência de crescimento
bem como um padrão sazonal ao longo dos anos. A Figura 1. (b) mostra a série com um
padrão cíclico em torno de 10 ou 11 anos.

(a)

(b)

Figura 1 - Representação de séries não-estacionárias que apresentam algum tipo de padrão em seu
comportamento.
Fonte: MORETTIN, P.; TOLOI, C., 2006.
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Na seção 3.5 aborda-se a classe de modelos ARIMA baseados na metodologia
de Box & Jenkins, que será útil para descrever de maneira satisfatória séries
estacionárias e séries não-estacionárias que não apresentam comportamento caótico. A
fim de facilitar a manipulação dos modelos abordados mais adiante, utiliza-se o
operador translação para o passado, denotado por B e definido por

Mesmo quando uma série é não-estacionária, pode-se transformar os dados
originais, a fim de tentar obter uma série estacionária. O procedimento mais utilizado
consiste em diferenciar sucessivamente a série original, até se obter uma série
estacionária. Diferenciar, aqui, significa considerar diferenças sucessivas da série
original. A primeira diferença de Zt é definida por

onde B é o operador translação para o passado. A segunda diferença é:

A n-ésima diferença de Zt é definida por:

.

Em geral, pode-se considerar vários modelos diferentes para descrever o
comportamento de uma série. No entanto, deve-se utilizar critérios de comparação entre
eles, a fim de escolher o modelo mais parcimonioso, ou seja, aquele com uma
quantidade mínima de parâmetros e que forneça previsões bastante precisas. A escolha
do modelo adequado baseia-se num ciclo iterativo do método de Box & Jenkins
(MORETTIN, P.; TOLOI, C.,2006), cujas etapas consistem em:
1- Fazer uma descrição da série, através do cálculo de estatísticas resumo e da
representação gráfica dos dados e, a partir daí, escolher uma classe de modelos para a
análise;
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2- Identificar um modelo através da análise de autocorrelações, dentre outros
critérios;
3- Estimar os parâmetros do modelo identificado;
4- Realizar uma análise de resíduos, a fim de verificar se o modelo ajustado é
adequado para fazer previsões de valores futuros da série. Se o modelo identificado não
for adequado, o ciclo deve ser repetido a partir da etapa 2.

3.5 A metodologia de Box & Jenkins

A metodologia de um modelo de previsão, segundo (BOX, G. E. P.; JENKINS,
G. M.;REINSEL, G.C., 2008), é um processo iterativo envolvendo as seguintes etapas:
identificação, estimação do modelo e avaliação dos resultados obtidos (ver figura 2).

Problema de Previsão de
Séries Temporais

Identificação

Estimação

Avaliação
Modelo de Previsão
Figura 2 - Projeto dos modelos de Box & Jenkins, 2008.
Fonte: MORETTIN, P.; TOLOI, C., 2006.

A etapa de identificação nos modelos de Box-Jenkins consiste em definir a
ordem do modelo, ou seja, os valores dos parâmetros p e q. Uma das ferramentas mais
usadas na identificação desses modelos é a análise das autocorrelações e das
autocorrelações parciais, que são estatísticas das séries, capazes de quantificar
dependências no tempo. A estratégia para a identificação aqui é analisar os gráficos
dessas estatísticas e tentar identificar algum comportamento que possa associar a série
analisada à ordem do modelo. Uma desvantagem dessa estratégia é que ela exige
habilidade para analisar os gráficos e inferir a ordem dos modelos. Mais detalhes sobre
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a identificação através das autocorrelações, assim como exemplos, são encontrados em
(BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.;REINSEL, G.C., 2008)
A estimação dos modelos é geralmente baseada em alguma técnica que
minimize a soma dos erros quadrados (BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.;REINSEL,
G.C., 2008). Como esses modelos têm em geral poucos parâmetros livres, a estimação é
geralmente uma etapa rápida.
A forma mais usual para avaliar modelos de previsão é através de alguma
medida quantitativa dos erros de previsão, como a média ou a soma dos erros
quadráticos. Além disso, outras características dos erros podem ser analisadas como,
por exemplo, a normalidade e a aleatoriedade.
Nas seções 3.5.1 a 3.5.5 é apresentado os diversos modelos lineares mais
usuais, baseados na metodologia de Box-Jenkins, são eles: o Modelo de Filtro Linear, o
AR (Auto Regressive), MA (Moving Average), ARMA (Auto Regressive - Moving
Average), ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving Average. Além destes, há
também a classe de modelos não-lineares de Séries Temporais, são eles: ARCH
(Autoregressive Conditional Heteroskedastic) e GARCH (Generalized Autoregressive
Conditional Heterocedasticity) e são descritos na seção 3.6 deste Capítulo.
3.5.1 Modelo de Filtro Linear
Os modelos abordados a nesta seção são casos particulares de um modelo de
filtro linear. A principal suposição deste modelo é que a Série Temporal tenha sido
gerada a partir de um filtro linear, cuja entrada é um ruído branco
≤ T,

, ou seja, para cada t

é uma variável aleatória com

Assim, a série pode ser expressa de acordo com a equação 3.1
...(3.1)
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onde , em geral, é o parâmetro que determina o nível da série e

é o operador linear, cuja finalidade é transformar

em

, denominado função de

transferência do filtro.
Quando a série de pesos

... for finita ou infinita convergente, então Zt é

estacionária com média . Caso contrário,

é não-estacionária e

não tem significado

específico (MORETTIN, P.; TOLOI, C.,2006).
Lembrando que

é um ruído branco e supondo que

,
tem-se que a função de autocorrelação (fac) de

pode ser escrita conforme equação

, onde:

com

= 1. Assim, para k = 0, obtem-se a variância de

A série

,

, pode ser escrita como uma soma de valores passados mais um

ruído at, ou seja,

ou ainda

Donde segue que
(B)

=

,

...(3.2)
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onde

(B) = 1 −

B−

B² − . . .

Comparando as expressões (3.1) e (3.2), tem-se que
(B)

(B)

=

,

daí,
...(3.3)
mostrando que os pesos

podem ser obtidos a partir dos pesos

e vice-versa.

Quanto às condições de estacionariedade e invertibilidade, um processo linear
será estacionário se a série

(B) convergir para |B| <1 e será invertível se

(B)

convergir para |B|<1 (MORETTIN, P.; TOLOI, C.,2006).
A classe de Box & Jenkins contém dois modelos básicos, o modelo Autoregressivos e o modelo de médias móveis. Esses modelos podem ser usados
individualmente ou podem ser combinados.
3.5.2 Modelos Auto-Regressivos
Em um modelo Auto-regressivo puro, a previsão de um valor da série é feita
através de uma combinação linear dos valores passados da série. O modelo Autoregressivo de ordem p - AR(p) (Autoregressive model) pode ser descrito pela Equação
3.4.
...(3.4)
Nesse modelo o valor da série Z no tempo t é previsto usando os últimos p
valores da série. O parâmetro p é chamado de ordem do modelo. Os valores dos
parâmetros  i são ajustados conforme a série que se deseja modelar, visando diminuir o
erro de previsão. A variável  representa o erro de previsão obtido pelo modelo.
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3.5.3 Modelos de Médias Móveis
Um modelo de médias móveis puro de ordem q, MA(q) (Moving Average),
representa uma série a partir de valores passados dos erros de previsão, podendo ser
descrito pela equação 3.5.
...(3.5)
Nesse modelo o parâmetro q indica quantos valores passados do erro de
previsão são usados como regressores. Os parâmetros  i devem ser ajustados conforme
a série sendo modelada.
3.5.4 Modelos Auto-regressivos e de Médias Móveis
O modelo ARMA(p,q) (Autoregressive-Moving Average) de ordem p e q é uma
generalização dos modelos anteriores, e é formado por uma soma de um componente
Auto-regressivo e um componente de médias móveis . Esses modelos podem ser
escritos pela Equação 3.6.

...(3.6)
Os modelos de Box & Jenkins têm limitações teóricas por serem apenas modelos
lineares, e portanto, incapazes de modelar um grande número de fenômenos. As
vantagens desses modelos é que eles são simples, fáceis e rápidos de serem
implementados.
3.5.5 Modelos Auto-Regressivos Integrados e de Médias Móveis (ARIMA)
A seguir, abordaremos uma classe de modelos apropriados para descrever
Séries Temporais não-estacionárias homogêneas, ou seja, séries que, apesar de não
evoluírem em torno de uma média constante ao longo do tempo, quando diferenciadas d
vezes, tornam-se estacionárias. Por exemplo, se a série for não-estacionária quanto ao
nível, então d = 1. Isto significa que basta calcular sua primeira diferença para torná-la
estacionária. Já séries não-estacionárias quanto à inclinação, devem ser diferenciadas
duas vezes (d = 2), para obter a estacionariedade (MORETTIN, P.; TOLOI, C.,2006).
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Se

for estacionária, pode-se representá-la através de um modelo

ARMA(p, q)
(B)

= (B)

.

Neste caso, dizemos que

é uma integral de

sentido de diferenças sucessivas) obtem-se

, já que diferenciando

. Dizemos, ainda, que

(no

segue um

modelo Auto-regressivo integrado de médias móveis de ordem (p, d, q), denotado por
ARIMA(p, d, q) (Auto Regressive Integrated Moving Average)
(B)

…(3.7)

= (B)

Sendo

estacionária, então todas as raízes de

(B) = 0 caem fora do círculo unitário.

Uma forma alternativa de escrever a expressão (3.7) é
= (B) ,

...(3.8)

em que
= (B)

= (B)

é um operador Auto-regressivo não-estacionário de ordem p + d, com d raízes sobre o
círculo unitário e as p restantes, fora do círculo unitário.
Com essa notação, o modelo ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving
Average) pode ser representado pela seguinte expressão
,
...(3.9)
que é denominada equação de diferenças, bastante útil para o cálculo de previsões.
Quando o interesse é calcular a variância dos erros de previsão, é conveniente
expressar o modelo ARIMA na forma de choques aleatórios, ou seja, em termos do
valor atual e prévios de

, ou seja,
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Com essa notação, o modelo ARIMA pode ser representado pela seguinte
expressão
... (3.10)
Outra maneira de representar o modelo ARIMA é a forma invertida, que
consiste em expressar

em termos de seus valores prévios e do valor atual de

, isto

é,
...(3.11)
Às vezes, é útil considerar uma extensão do modelo ARIMA, acrescentando
um termo constante

na expressão (3.7), obtendo
... (3.12)

O modelo ARIMA é uma generalização dos modelos vistos anteriormente, já que
ARIMA(p, 0, 0) = AR(p) ,
ARIMA(0, 0, q) = MA(q) e
ARIMA(p, 0, q) = ARMA(p, q) .

3.6

Modelos Não-lineares: ARCH e GARCH

3.6.1 Introdução
Modelos não-lineares de Séries Temporais são bastante empregados em séries
que apresentam a característica das variâncias constantes no tempo, ou seja, apresentam
volatilidade, como por exemplo séries econômicas e financeiras. Portanto, os modelos
lineares mais usuais, como o AR (Auto Regressive), MA (Moving Average), ARMA
(Auto Regressive - Moving Average), ARIMA (Auto Regressive Integrated Moving
Average) e SARIMA (Seasonal Auto Regressive Integrated Moving Average), não
conseguem captar o padrão heteroscedástico presente no fenômeno sob estudo, isto é,
não consideram o fato da volatilidade variar com o tempo, pois os modelos lineares
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ajustam o comportamento médio da série. Em outras palavras, a suposição de
homocedasticidade é quebrada.
No caso dos modelos lineares, quando os erros

são considerados variáveis

aleatórias, com as suposições de média zero e variância constante, a variância
condicional do

, dada as observações passadas

, é uma constante

independente do passado (BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.;REINSEL, G.C., 2008). Por
esse fato os modelos lineares são chamados de homocedásticos. Então, para se modelar
a variabilidade em uma série com volatilidade é necessário recorrer aos modelos
heterocedásticos (modelos no qual a variância não é constante ao longo do tempo).
Nesses modelos a variância de uma variável aleatória (no caso em estudo, retornos) em
um dado instante de tempo depende das observações passadas, de modo que é
necessário se definir uma variância condicional.
No ano de 1982, Engle introduziu o modelo ARCH (Autoregressive
Conditional Heteroskedastic) que propõe, de uma forma auto-regressiva, modelar a
variância condicional do erro (BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.;REINSEL, G.C., 2008),
assumindo que a variância condicional depende de volatilidade passada (BOX, G. E. P.;
JENKINS, G. M.;REINSEL, G.C., 2008)

Esse

modelo

foi

posteriormente

generalizado por BOLLERSLEV, 1986 originando o modelo conhecido como GARCH
(Generalized Autoregressive Conditional Heterocedasticity), numa tentativa de
expressar de forma mais parcimoniosa a dependência temporal da variância condicional.
3.6.2 Modelo ARCH
Nesta seção será apresentado o modelo ARCH de ordem
por definição assume que
variância condicional do

ou ARCH ( ), que

, então quando é calculada a
, admitindo à suposição da esperança condicional igual a

zero, verifica-se que o ARCH (s) é escrito da seguinte forma,
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com
Onde

e

para

corresponde à variância condicional dos erros ( ).
Observa-se, através da resolução da expressão

condicional do

, que como a esperança

é igual a zero, o resultado da variância condicional do

esperança condicional do
esperança condicional do
Neste modelo os

.

é apenas a

O modelo ARCH é construído efetuando apenas a

.
são ruído branco, ou seja, possuem média zero e são não

correlacionados entre si.
e

.

Nos modelos lineares tradicionais, a variância não condicionada de

é

estacionária, isto implica que as características do processo não se alteram no decorrer
do tempo, isto é, para todo

e

, o resultado da variância

não condicionada irá tender para a mesma constante
dependente da informação do período

. Isto quer dizer que ela não

. BOX, G. E. P.; JENKINS, G.

M.;REINSEL, G.C., 2008 afirmam que ao assumir que a variância incondicional do
igual a

é

, eles são fracamente estacionários.
3.6.3 Modelo GARCH
Nesta parte é apresentado uma extensão do modelo ARCH denominada de

GARCH, (BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.;REINSEL, G.C., 2008) afirmam que os
resultados básicos indicados para o ARCH (1) podem ser estendidos para o GARCH e
para o próprio modelo ARCH de ordem superior, contudo para efeito de ilustração serão
demonstrados alguns resultados para o GARCH.
Visto que os modelos ARCH necessitavam de muitos parâmetros para serem
estimados, então no ano de 1986, Bollerslev sugeriu um novo modelo, o de
Heterocedasticidade Condicional Auto-Regressivo Generalizado, GARCH (Generalized
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Autoregressive Conditional Heterocedasticity) mais abrangente e parcimonioso, no
sentido de descrever a volatilidade com menos parâmetros do que um ARCH. No
GARCH a variância condicional inclui também as variâncias passadas, ou seja, a
volatilidade depende dos quadrados dos erros anteriores e também de sua própria
variância em momentos anteriores.
O modelo GARCH (

em que ,
somatório é igual a

), quando

para

,

é definido por:

,

e

o

do

.

3.6.4 Identificação do modelo
A seguir será mostrado como se identifica os padrões heterocedásticos na Série
Temporal para que se possam utilizar os modelos não lineares (ARCH/GARCH).
De acordo com MORETTIN, P.; TOLOI, C.,2006 e BOX, G. E. P.; JENKINS,
G. M.;REINSEL, G.C., 2008, o passo inicial para se identificar um modelo ARCH, é
tentar ajustar um modelo ARMA (p,q) para remover a correlação serial na série
Como segundo passo para identificação do modelo, verifica-se se a série

.

apresenta

heterocedasticidade condicional. Na literatura existem vários testes que possibilitam a
verificar se a série segue o padrão heterocedástico.
BOX, G. E. P.; JENKINS, G. M.;REINSEL, G.C., 2008, sugerem, que após
ajustar o modelo ARMA, se observar a função de autocorrelação (fac) e a função de
autocorrelação parcial (facp) dos resíduos ao quadrado

para verificar se a série segue

um padrão heterocedástico. A facp informará qual a ordem do modelo ARMA que será
ajustado.
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Capítulo 4
Redes Neurais Artificiais
Neste Capítulo é feita uma revisão sobre Redes Neurais Artificiais.
Inicialmente serão descritos os componentes básicos destes modelos e como se interrelacionam, além de algumas considerações sobre o neurônio biológico por ser ele a
inspiração para o neurônio artificial, e este por sua vez, é a unidade processadora da
Rede Neural Artificial. A seguir é introduzido o conceito de aprendizado em Redes
Neurais. Por fim, é apresentado o modelo perceptron de múltiplas camadas e seu
algoritmo de aprendizado que serão utilizados neste trabalho como proposta de
algoritmo na construção rede responsável por estimar e corrigir os erros associados ao
Modelo de Série Temporal.
4.1

Introdução

Técnicas de programação elaboradas como as de Inteligência Artificial, vêm
sendo empregadas na resolução de novos e antigos problemas, pois fornecem soluções
que apresentam melhores resultados, seja no produto final como na execução da tarefa
trazendo economia de tempo e recursos computacionais.
Dentre estas técnicas as características das Redes Neurais Artificiais que se
destacam são a capacidade de aprendizado e generalização. São empregadas no
reconhecimento de padrões, composição musical, processamento de sinais digitais e
imagens, otimização, visão computacional, robótica e previsão de Séries Temporais (A.
BRAGA; A. CARVALHO & T. LUDERMIR, 2000).
Como foi citado anteriormente, as Redes Neurais Artificiais (RNA’s) As redes
neurais artificiais consistem em um método de solucionar problemas de inteligência
artificial, construíndo um sistema que tenha circuitos que simulem o cérebro humano,
inclusive seu comportamento, ou seja, aprendendo, errando e fazendo descobertas. São
mais que isso, são técnicas computacionais que apresentam um modelo inspirado na
estrutura neural de organismos inteligentes e que adquirem conhecimento através da
experiência.
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Segundo HAYKIN, 2001, uma RNA é um processador maciçamente,
paralelamente distribuído e constituído de unidades de processamento simples (nodos),
que têm a propensão natural para armazenar conhecimento experimental e torná-lo
disponível para uso. Ela se assemelha ao cérebro humano nos aspectos de que o
conhecimento é adquirido pela rede a partir de seu ambiente através de um processo de
aprendizagem e as forças de conexão entre neurônios, conhecidas como pesos
sinápticos, são utilizadas para armazenar o conhecimento adquirido.
4.2 Alguns Conceitos Fundamentais
Para entender melhor as redes neurais artificiais, é importante fazer algumas
considerações sobre o funcionamento do neurônio biológico, já que é este, o biológico,
que inspira a criação do neurônio artificial, e que, por sua vez, é a unidade processadora
da rede neural artificial.
4.2.1 Neurônio biológico
O sistema nervoso é formado por um conjunto extremamente complexo de
neurônios. Nos neurônios a comunicação é realizada através de impulsos, quando um
impulso é recebido, o neurônio o processa, e passado um limite de ação, dispara um
segundo impulso que produz uma substância neurotransmissora o qual flui do corpo
celular para o axônio (que por sua vez pode ou não estar conectado a um dendrito de
outra célula). O neurônio que transmite o pulso pode controlar a freqüência de pulsos
aumentando ou diminuindo a polaridade na membrana pós-sináptica. Eles tem um papel
essencial na determinação do funcionamento, comportamento e do raciocínio do ser
humano. (BORGES, M. E., 2012)
A figura 3 apresenta a estrutura biológica de um neurônio, a qual foi utilizada
como base para o desenvolvimento da teoria sobre RNA’s.
Os principais componentes dos neurônios são:
 Os dendritos, que tem por função, receber os estímulos transmitidos pelos outros
neurônios;
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 O corpo de neurônio, também chamado de soma, que é responsável por coletar e
combinar informações vindas de outros neurônios;
 E finalmente o axônio, que é constituído de uma fibra tubular que pode alcançar
até alguns metros, e é responsável por transmitir os estímulos para outras células

Figura 3 - Neurônio biológico
Fonte: http://www.borges-solutions.com/algoritmo-genetico-para-otimizacao-de-arquiteturas-de-redesmlp/

4.2.2 Neurônio artificial
No ano de 1943, McCulloch e Pitts propuseram um modelo artificial de
neurônio e apresentar suas capacidades computacionais (McCulloch; Pitts, 1943).
De forma geral, nos neurônios artificiais os seguintes elementos estão
envolvidos:
Conjunto de sinapses (W): Ligações entre neurônios. Cada ligação possui um valor
(peso), que representa a sua força: os estímulos de entrada são multiplicados pelos
respectivos pesos de cada ligação, podendo gerar um sinal tanto positivo (excitatório)
quanto negativo (inibitório).
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Combinador Linear( ): Executa o somatório dos sinais produzidos pelo produto entre
os pesos sinápticos e as entradas fornecidas ao neurônio. Em outras palavras, é o
integrador dos sinais que chegam ao neurônio.
A saída do neurônio é definida pelo seu valor de ativação calculado da seguinte forma:

...(4.1)
Onde:
v é o valor de ativação do neurônio k;
w são os pesos das conexões do neurônio k;
x é o valor de cada um dos m estímulos que chegam ao neurônio k;
b é o valor do bias que será somado ao valor do combinador linear para compor o valor
de ativação.
Função de Ativação: Fornece o valor da saída de um neurônio.

4.2.3 Funções de ativação
A partir do modelo proposto por McCulloch e Pitts em 1943, foram derivados
vários outros modelos que permitem a produção de uma saída qualquer, não
necessitando ser zero ou um, e com diferentes funções de ativação. Existem quatro tipos
de funções de ativação diferentes: a função linear, a função rampa, a função degrau
(step) e a função sigmoidal.
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Figura 4- Neurônios artificial
Fonte: http://www.lncc.br/~labinfo/tutorialRN/frm1_neuronio.htm

A função de ativação linear é definida pela Equação 4.2.
...(4.2)
onde

é um número real que define a saída linear para os valores de entrada, Y é a

saída e x é a entrada.
A função linear pode ser restringida para produzir valores constantes em uma
faixa [- , + ], e neste caso a função passa a ser a função rampa como mostra a Equação
4.3.
Os valores máximo e mínimo da saída são + e - , respectivamente.

...(4.3)

A função passo é similar a uma função sinal no sentido de que a função produz
a saída +y para os valores de x maiores que zero, caso contrário a função produz o valor
-y. A função degrau é definida pela Equação 4.4:
...(4.4)
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A função sigmoidal, conhecida também como S-shape, ilustrada na Figura 5, é
uma função semilinear, limitada e monotônica. A função sigmoidal é a versão contínua da em
rampa.

É possível definir várias funções sigmoidais. As funções sigmoidais são

encontradas na construção de diversos modelos nas mais variadas áreas. Umas das
funções sigmoidais mais importantes é a função logística definida pela Equação 4.5:
...(4.5)
Onde o parâmetro

determina a suavidade da curva.

Figura 5 - Função Logística
Fonte: CARDON, A.; MÜLLER, D N., 1994

4.2.4

Arquitetura de uma RNA

As diferentes arquiteturas de RNAs são formadas pela combinação de
neurônios artificiais e são definidas pelo tipo de conexão entre as redes. A rede que será
utilizada neste trabalho apresenta a arquitetura com alimentação para frente
(feedforward) em que os neurônios são divididos em camadas. Cada neurônio transfere
o seu sinal apenas para os neurônios que se encontram em uma das camadas
subsequentes, ou seja, não há retro acoplamento entre os neurônios. Três tipos de
camadas são identificadas: (BORGES, M. E., 2012)


Camada de entrada: é a interface de entrada, onde os sinais de entrada externos
são passados para dentro da rede.



Camada de saída: os sinais de saída da rede são capturados a partir dos nós de
saída.
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Camadas ocultas: definem a representação interna do mapeamento e não tem
ligação direta com o usuário externo. (BORGES, M. E., 2012)
Destaca-se ainda na arquitetura das RNAs, os tipos de conexão entre os

neurônios, ou seja, diz-se que a rede é totalmente conectada quando todas as saídas de
uma camada estão conectadas em todos os neurônios da próxima camada. Na falta de
alguma dessas conexões se diz que a rede é parcialmente conectada. A definição da
arquitetura de uma RNA é um parâmetro importante na sua concepção, uma vez que ela
restringe o tipo de problema que pode ser tratado pela rede. (BORGES, M. E., 2012)
Rede Neural Artificial com uma única camada de neurônios, por exemplo, só
conseguem resolver problemas linearmente separáveis. Redes recorrentes, por sua vez,
são mais apropriadas para resolver problemas que envolvam processamento temporal
(HAYKIN, 2001). A figura 6 apresenta arquiteturas de redes Recorrentes.

Figura 6 - Arquiteturas de redes recorrentes

4.3 Métodos de Aprendizado
A propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender de
seu ambiente e com isso melhorar seu desempenho. Isso é feito através de um processo
iterativo de ajustes aplicado a seus pesos, o treinamento. O aprendizado ocorre quando a
rede neural atinge uma solução generalizada para uma classe de problemas.
Denomina-se algoritmo de aprendizado a um conjunto de regras bem definidas para a
solução de um problema de aprendizado. Existem muitos tipos de algoritmos de
aprendizado específicos para determinados modelos de redes neurais, estes algoritmos
diferem entre si principalmente pelo modo como os pesos são modificados.
(FREEMAN, J. A.; SKAPURA, D. M.)
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A rede neural se baseia nos dados para extrair um modelo geral. Portanto, a
fase de aprendizado deve ser rigorosa e verdadeira, a fim de se evitar modelos espúrios.
Todo o conhecimento de uma rede neural está armazenado nas sinapses, ou seja, nos
pesos atribuídos às conexões entre os neurônios. De 50 a 90% do total de dados deve ser
separado para o treinamento da rede neural, dados estes escolhidos aleatoriamente, a fim
de que a rede "aprenda" as regras e não "decore" exemplos. O restante dos dados só é
apresentado à rede neural na fase de testes a fim de que ela possa "deduzir"
corretamente o interrelacionamento entre os dados. (FREEMAN, J. A.; SKAPURA, D.

M.)
Existem diversos métodos de aprendizado de uma RNA, sendo que os
principais são o supervisionado e o não supervisionado. Outros métodos também
bastante conhecidos são os de aprendizado por reforço (que é um caso particular de
aprendizado supervisionado) e por competição (que é um caso particular de aprendizado
não supervisionado).
Aprendizado supervisionado: o usuário dispõe de um comportamento de referência
preciso que ele deseja ensinar a rede. Sendo assim, a rede deve ser capaz de medir a
diferença entre seu comportamento atual e o comportamento de referência, e então
corrigir os pesos de maneira a reduzir este erro (desvio de comportamento em relação
aos exemplos de referência). O aprendizado supervisionado utiliza conhecimentos
empíricos, habitualmente representados por um conjunto de exemplos etiquetados, ou
seja, exemplos com pares de dados de entrada com a respectiva saída associada.
(OSÓRIO 1991)
Aprendizado não-supervisionado: os pesos da rede são modificados em função de
critérios internos, tais como, por exemplo, a repetição de padrões de ativação em
paralelo de vários neurônios. O comportamento resultante deste tipo de aprendizado é
usualmente comparado com técnicas de análise de dados empregadas na estatística (e.g.
clustering). (KOHONEN, 1987).
A desvantagem do aprendizado supervisionado é que, na ausência de uma
referência, a rede não conseguirá aprender novas estratégias para situações não cobertas
pelos exemplos do treinamento da rede. Os exemplos mais conhecidos de algoritmos
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para aprendizado supervisionado são: a regra delta e a sua generalização para redes de
múltiplas camadas, o algoritmo backpropagation.
4.4 Redes Multilayer Perceptron (MLP’s)
A rede neural artificial é um sistema de neurônios ligados por conexões
sinápticas e dividido em neurônios de entrada, que recebem estímulos do meio externo,
neurônios internos ou hidden (ocultos) e neurônios de saída, que se comunicam com o
exterior. (A. BRAGA; A. CARVALHO & T. LUDERMIR, 2000)
A forma de arranjar perceptrons em camadas é denominado Multilayer
Perceptron. O multilayer perceptron foi concebido para resolver problemas mais
complexos, os quais não poderiam ser resolvidos pelo modelo de neurônio básico. Um
único perceptron ou uma combinação das saídas de alguns perceptrons poderia realizar
uma operação XOR, porém, seria incapaz de aprendê-la. Para isto são necessárias mais
conexões, os quais só existem em uma rede de perceptrons dispostos em camadas. Os
neurônios internos são de suma importância na rede neural pois provou-se que sem estes
torna-se impossível a resolução de problemas linearmente não separáveis. Em outras
palavras pode-se dizer que uma rede é composta por várias unidades de processamento,
cujo funcionamento é bastante simples. Essas unidades, geralmente são conectadas por
canais de comunicação que estão associados a determinado peso. As unidades fazem
operações apenas sobre seus dados locais, que são entradas recebidas pelas suas
conexões. O comportamento inteligente de uma Rede Neural Artificial vem das
interações entre as unidades de processamento da rede. (BARRETO, J. M., 1997)
A maioria dos modelos de redes neurais possui alguma regra de treinamento,
onde os pesos de suas conexões são ajustados de acordo com os padrões apresentados.
Em outras palavras, elas aprendem através de exemplos. Arquiteturas neurais são
tipicamente organizadas em camadas, com unidades que podem estar conectadas às
unidades da camada posterior. A rede neural passa por um processo de treinamento a
partir dos casos reais conhecidos, adquirindo, a partir daí, a sistemática necessária para
executar adequadamente o processo desejado dos dados fornecidos. Sendo assim, a rede
neural é capaz de extrair regras básicas a partir de dados reais, diferindo da computação
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programada, onde é necessário um conjunto de regras rígidas pré-fixadas e algoritmos.
(A. BRAGA; A. CARVALHO & T. LUDERMIR, 2000)
Usualmente as camadas são classificadas em três grupos:
Camada de Entrada: onde os padrões são apresentados à rede;
Camadas Intermediárias ou Ocultas: onde é feita a maior parte do processamento,
através das conexões ponderadas; podem ser consideradas como extratoras de
características;
Camada de Saída: onde o resultado final é concluído e apresentado. É o que apresenta a
Figura 7.

Figura 7- Organização em camadas das Redes Multilayer Perceptron (MLP’s)
Fonte: http://www.din.uem.br/ia/neurais/

4.4.1 Algoritmo Levenberg-Marquardt
Este trabalho utiliza o método de Levenberg-Marquardt (LM) como algoritmo
de treinamento supervisionado para redes recorrentes usado na predição não-linear dos
erros do modelo estatístico de Série Temporal.
O algoritmo de Levenberg-Marquardt foi desenvolvido para resolver
iterativamente problemas de minimização de funções não-lineares pelo método de
mínimos quadrados. Ele é o algoritmo de otimização mais utilizado hoje em dia,
superando outros algoritmos em uma grande variedade de problemas.
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De maneira geral, o algoritmo de Levenberg-Marquardt propõe uma solução
de compromisso entre o algoritmo do gradiente descendente e o método iterativo de
Gauss-Newton. Sua regra de atualização dos pesos, como proposta por Levenberg é:
...(4.7)
onde

representa o vetor de pesos e

representa o gradiente do erro médio

quadrático, H representa a matriz Hessiana e

é um fator de ajuste.

(RANGANATHAN, ANANTH, 2004).
Pode-se ver que a regra de atualização leva em consideração tanto a inclinação
da superfície do erro (método do gradiente descendente) quanto à curvatura desta
superfície (método de Gauss-Newton). O fator de ajuste indica qual dos dois métodos
será redominante: para fatores de ajuste grandes, o método do gradiente descendente
predomina e a atualização dos pesos ocorre fortemente na direção de inclinação da
superfície do erro; caso contrário, o método de Gauss-Newton predomina e a
atualização ocorre mais no sentido da curvatura da função.
O algoritmo controla o valor do fator de ajuste da seguinte forma: começa-se
com um valor arbitrário. Calcula-se o erro na situação atual e aplica-se a regra de
atualização de pesos. Calcula-se, então, o novo erro. Caso o erro tenha aumentado,
deve-se desfazer a atualização e aumentar o fator de ajuste (geralmente multiplicando-o
por dez). Em seguida, deve-se recomeçar a iteração novamente. Caso o erro tenha
diminuído, aceita-se a iteração e diminui o fator de ajuste (geralmente dividindo-o por
dez).
Desta maneira, caminha-se mais na direção do gradiente quanto mais distante
estiver do ponto mínimo. Ao chegar às proximidades dele, o algoritmo de GaussNewton será predominante, o que faz com que o algoritmo de Levenberg-Marquardt
funcione utilizando o que cada um dos algoritmos anteriores tinha de melhor!
Claro que há problemas com o algoritmo LM: o primeiro deles é a clara
dificuldade de se calcular a Hessiana da função erro, porém, isso pode ser simplificado
considerando que a função é aproximadamente linear nas vizinhanças do ponto em que
se calcula a matriz. Essa consideração é incorporada ao algoritmo e sempre é utilizada,
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fazendo com que o algoritmo se torne heurístico, porém obtendo, na prática, excelentes
resultados. Além disso, outra clara dificuldade é calcular a matriz inversa presente na
regra de atualização, o que é computacionalmente trabalhoso e impossibilita que o
algoritmo seja utilizado quando o espaço de parâmetro seja da ordem de alguns
milhares; porém, quando o espaço de parâmetro é da ordem de algumas centenas, o
algoritmo é muito mais rápido que os demais. Do mesmo modo, aqui há uma grande
vantagem

em

relação

ao

método

de

Newton:

a

inversa

sempre

existe.

(RANGANATHAN, ANANTH, 2004).
Um último ponto de dificuldade do algoritmo é que, para valores muito
elevados do fator de ajuste, praticamente o cálculo da matriz Hessiana é praticamente
desprezado. Esse último ponto levou Marquardt a propor uma melhoria no algoritmo
original que faz com que a parcela relativa ao gradiente descendente também passe a
incorporar informação da curvatura da superfície do erro, fazendo com que a
atualização de pesos seja considerável mesmo quando o gradiente é bem pequeno. Por
outro lado, assim como ocorre no treinamento do algoritmo backpropagation, no
algoritmo de Levenberg-Marquardt a função erro a ser minimizada também é não linear
e no formato de mínimos quadrados. Sendo assim, o algoritmo LM é perfeitamente
aplicável a este tipo de treinamento, tornando-se uma excelente melhoria em relação ao
algoritmo de backpropagation.
A regra final de atualização do algoritmo de Levenberg-Marquardt é então:
...(4.8)
onde

representa o vetor de pesos e

representa o gradiente do erro médio

quadrático, H representa a matriz Hessiana e

é um fator de ajuste.

(RANGANATHAN, ANANTH, 2004).
4.5 Rede NARX (Nonlinear Auto-Regressive model with eXogenous input)
Uma rede NARX trata-se uma rede MLP cuja entrada consiste da própria saída
realimentada com atrasos no tempo e uma entrada exógena, também com atrasos e fazer
comparações com o modelo de Série Temporal corrigido pela rede MLP.
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A arquitetura de uma rede do tipo NARX, as saídas estimadas da rede são
introduzidas novamente as entradas, permitindo implementar a predição de passos
múltiplos (PRINCIPE & KUO 1995 Apud JUNIOR, 2010). Esta Rede Neural e um
equivalente do modelo estatístico NARX (Nonlinear Auto-Regressive model with
eXogenous input), que realiza o seguinte mapeamento entrada-saída:

...(4.9)

Onde u(n) e

(n) correspondem à entrada e saída da rede no tempo t e l e k são,

respectivamente, as ordens da saída e da entrada. A função g(.) e uma função não-linear
geralmente desconhecida que pode ser aproximada, justamente, por ter uma rede MLP
resultando na topologia apresentada na Figura 8.

RNA
MLP

Figura 7 - Rede NARX
Fonte: JÚNIOR, ALDAYR D.A, 2010

O modelo tem uma única entrada que e aplicada a uma memória de linha de
atraso derivada com k unidades e também uma única saída que e realimentada para a
entrada através de outra memória de linha de atraso derivada, também, com k unidades.
Os conteúdos destas duas memórias são utilizados para alimentar a camada de entrada
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de um perceptron de múltiplas camadas. O valor presente da entrada do modelo é
representado por u(n) representa os valores iniciais de uma determinada série de dados,
e o valor correspondente da saída do modelo e representado por

(n) são os valores da

série que foram estimados pela Rede Neural. (JÚNIOR, ALDAYR D.A, 2010)

4.6

Redes Neurais e Previsão

O problema da previsão de valores futuros de Séries Temporais tem se
mostrado bastante apropriado à aplicação de Redes Neurais Artificiais em busca de uma
solução satisfatória. O modelo de Redes Neurais utilizado para resolver este tipo de
problema que aparece com maior frequência na bibliografia é o modelo Multilayer
Perceptron com aprendizado baseado na retropropagação de erros (backpropagation).
Este modelo tem se mostrado apropriado para previsões, embora não exista ainda uma
definição da arquitetura ótima da Rede Neural para cada problema.
Como será visto nesta seção, este trabalho pretende, a partir da análise da Série
Temporal em questão, encontrar a arquitetura mais apropriada para a rede na correção
do erro associado à estimação de parâmetros de uma Série Temporal por meio de
modelos estatísticos clássicos, a ponto de conseguir prognósticos tão bons ou melhores
que os obtidos pelos métodos estatísticos mais utilizados obtendo, ainda, considerações
a respeito da modelagem. Inicialmente, é necessário estabelecer de que forma uma Rede
Neural se ajusta como um modelo de previsão de Séries Temporais:


As unidades de entrada são compostas por informações relevantes para a
previsão. Como, por exemplo, valores passados da própria série.



Os pesos são parâmetros do modelo e serão estimados através do
aprendizado da rede que leva em consideração pares de entradas com as
respectivas saídas alvos (observações reais da Série Temporal);



As unidades da camada escondida servem de ligação entre as camadas de
entrada e saída. Sua função é fundamental para que o melhor conjunto de
pesos seja atingido ao final da fase de treinamento, porque a não linearidade
do modelo se localiza na função de ativação (função de transferência) das
unidades escondidas (RUMELHART, D. E.; WEIGEND, 1990);
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A camada de saída é composta por apenas uma unidade que fornecerá a
informação desejada: a previsão;



O treinamento dos pesos representa a estimação dos parâmetros do
modelo. Uma vez que o aprendizado é supervisionado, pode-se, a partir do
conjunto de pesos obtidos na fase de treinamento, gerar na unidade de saída
previsões de um, dois, n passos a frente do ultimo ponto da Série Temporal
que fez parte do conjunto de informações de treinamento.

Existem ainda os parâmetros constantes que são fornecidos a Rede Neural. São
eles: taxa de aprendizado, o termo de momento e o tamanho do intervalo de variação
dos pesos.
Diversos pesquisadores têm trabalhado com a utilização do modelo Multilayer
Perceptron na previsão de Séries Temporais. Em geral a maior preocupação destes
pesquisadores é quanto à determinação da melhor topologia da rede. Existem ainda os
que estudam métodos de aceleração e convergência do conjunto de pesos.
De acordo com o que foi descrito, o desempenho das Redes Neurais é afetado
por vários fatores, tais como a topologia das redes, os parâmetros de treinamento e a
natureza das Séries Temporais. Neste trabalho será explorada a estrutura das funções de
autocorrelação e autocorrelação parcial da série original para definir as entradas da rede.
Neste caso, a rede é treinada para estimar o erro associado ao Modelo de Série
Temporal e corrigi-lo utilizando o algoritmo Levenberg-Marquardt. Neste sentido são
apresentados resumidamente uma proposta a qual procurara modelar a entrada da rede
de maneira a captar as componentes da Série Temporal.
4.6.1 Determinação das Camadas de Entrada e ocultas da Rede
Antes de determinar do número de unidades da camada de entrada da Rede
Neural o pesquisador deve levar em consideração o comportamento da série em estudo.
Nesta fase são identificadas as componentes não-observáveis presentes na série em
questão, quais sejam: tendência, sazonalidade e ciclo. Também é realizada uma análise
da componente irregular ou aleatória da série a qual permite uma antecipação do nível
de precisão das previsões realizadas, pois quanto maior for a presença da componente
irregular de uma série, mais difícil se torna identificar um padrão que possibilite a
realização de prognósticos com erros reduzidos. Uma vez feita a análise dos dados da
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série, têm-se os subsídios necessários para que se possa estabelecer o número de
neurônios que farão parte da camada de entrada e que tipo de informação estará contida
neles. O objetivo é conseguir representar nestes neurônios da camada de entrada as
informações a respeito do comportamento da série. Esta representação visa permitir que
a fase de aprendizado da Rede Neural capte as características mais relevantes da série.
Finalmente, a terceira fase tem o objetivo de estabelecer o número de neurônios da
camada escondida da arquitetura.
No presente trabalho a escolha do número de entradas é realizada considerando
o estudo preliminar sobre as funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série,
com o intuito de identificar as componentes não-observaveis presentes na série em
questão, quais sejam: tendência, sazonalidade e ciclo. Entretanto, a escolha do número
adequado de camadas ocultas e os respectivos números de neurônios são encontrados
empiricamente realizando-se testes com várias configurações da rede e escolhendo-se
aquela que apresentou menor erro para o conjunto de treinamento.
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Capítulo 5
Materiais e Métodos
Neste Capítulo é apresentada a estruturação da base de dados; a metodologia de
aplicação das técnicas de Análise de Séries Temporais e Redes Neurais; as ferramentas
computacionais que serão utilizadas na obtenção dos resultados, ou seja, é mostrada a
metodologia que este trabalho propõe para a modelagem dos dados por meio de um
modelo de Série Temporal estatístico e modelagem da arquitetura (topologia) da Rede
Neural (Multilayer Perceptron) que seja capaz de realizar prognósticos confiáveis sobre
valores futuros de Séries Temporais, neste caso, os erros associados ao modelo
estatístico de Série Temporal.

5.1

Estruturação da base de dados

A base de dados em estudo é referente a dados reais de vazão de petróleo
(m³/dia) de um reservatório localizado em um campo da região nordeste do Brasil.
A série em estudo foi obtida no período de 31 de julho do ano 1998 até 31 de
dezembro de 2007, com os dados (vazão (m³/dia)) sendo obtidos com intervalos mensais,
totalizando 127 meses de informações. Nas predições foi considerado um número de 12

passos adiante, ou seja, para elaboração dos modelos de redes neurais e o modelo
estatístico de Série Temporal foi utilizado um período de 115 meses de produção de
óleo para o referido campo de estudo.
Nos dados é possível verificar que, aproximadamente no 3º ano de produção
(maio de 2001) a vazão do reservatório diminui devido a exaustão da sua energia
natural,

consequentemente

o

reservatório

retém

grandes

quantidades

de

hidrocarbonetos. Neste caso, é gerado um estímulo no reservatório por meio da injeção
de um fluido, água ou gás, cujas funções primárias são manter a pressão do reservatório
e deslocar o óleo em direção aos poços produtores, aumentando-se assim a vazão de
óleo. Neste período a produção de óleo passa de 5.89 m³/dia para 38.19 m³/dia.
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5.2

Análise de Séries Temporais

De acordo com o que foi apresentado no Capítulo 3, na análise temporal
utilizando métodos paramétricos, os modelos de Box & Jenkins têm recebido muita
atenção nas últimas décadas. Tais métodos consistem em ajustar modelos AR, MA,
ARMA e ARIMA.
O ajuste do modelo auto-regressivo é realizado por meio da análise das funções
de autocorrelação e autocorrelação parcial e a escolha da ordem mais adequada do
modelo é feita a partir dessas funções.
A metodologia que será utilizada para ajuste dos modelos de Séries Temporais
é a seguinte:


Analisar o gráfico da série original e sua função de autocorrelação,
verificando os indícios da existência de tendência e sazonalidade;



Confirmar, por meio de testes, a existência ou não de tendência e
sazonalidade;



Fazer o número de diferenças necessárias para retirar a tendência e a
sazonalidade determinística da série de modo a tornar a série
estacionária;



Analisar as funções de autocorrelação (FAC) e autocorrelação parcial
(FACP) da série diferenciada (livre de tendência e ou sazonalidade
determinística). As correlações significativas da FAC indicam a ordem
do modelo de médias móveis (MA) e as da FACP indicam a ordem do
modelo auto-regressivo (AR);



Ajustar o modelo e verificar se suas estimativas são significativas;



Testar a partir da FAC e FACP dos resíduos do modelo ajustado se o
resíduo é um ruído branco (teste da autocorrelação residual) e confirmar
pelo teste de Box & Pierce;



Fazer as previsões;

Francisca de Fátima do Nascimento Silva
58

Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN


Aplicar o critério de AIC e BIC para escolha do melhor modelo que se
ajusta aos dados;



Escrever o modelo matemático com os parâmetros estimados.

Os métodos de Box & Jenkins baseiam-se na proposição de que o valor atual
da Série Temporal é a combinação de p valores precedentes e q impactos aleatórios
anteriores, mais o impacto atual. Os p valores antecedentes formam o componente autoregressivo e os q impactos prévios formam o componente de média móvel da série. A
modelagem de uma Série Temporal objetiva, então, a determinação dos valores de p e q,
seguida da estimação dos respectivos coeficientes da combinação linear.
5.3

Redes Neurais Artificiais

Considerável atenção tem sido dedicada a métodos alternativos para o estudo
de séries com padrões não-lineares, destacando-se a utilização de Redes Neurais
Artificiais. O emprego das arquiteturas MLP (multilayer perceptron) trouxe resultados
muito positivos no campo da predição de valores futuros em Séries Temporais, em
virtude do caráter essencialmente não-linear dessas estruturas.
Para o emprego de uma rede neural artificial como preditor de um passo à
frente, é necessário definir quais valores passados da série serão utilizados na definição
da entrada da rede neural. Feito isso, o problema de síntese do preditor se transforma em
um problema de treinamento supervisionado, quando, o que se deseja é obter um
mapeamento multidimensional não-linear de entrada-saída. A sequência de passos
abaixo mostra a metodologia usada para ajuste dos modelos de redes neurais.


Obter a Série Temporal, ou seja, os valores históricos da variável a ser

predita um ou vários passos à frente. Se necessário, normalizar os dados (média
zero e variância unitária), evitando que o intervalo de excursão dos valores seja
qualquer;


Definir quais valores passados da série serão considerados na predição.

Separar esses valores em 2 conjuntos: conjunto de treinamento e conjunto de
validação;
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Treinar a rede neural com o conjunto de treinamento e parar o

treinamento de acordo com critérios de parada. O treinamento pode ser
interrompido quando: for atingido o valor mínimo do erro quadrático médio
para os dados de validação; ou for alcançado um número pré-determinado de
épocas de treinamento; ou ocorrer uma combinação dos fatores anteriores;


Executar o preditor para fazer previsões utilizando como entrada o

conjunto separado para treinamento;


Aplicar o critério do EQM para escolha do melhor modelo que se ajusta

aos dados.
Com o objetivo de estabelecer parâmetros de comparação, será utilizada uma
medida de erros dos prognósticos realizados para os valores futuros das séries:

 Erro Quadrático Médio - Mean Square Error (MSE): representado
pela divisão do somatório dos quadrados dos erros ( ) pelo número de
prognósticos realizados (n).
...(5.1)

5.4

Ferramentas Computacionais

Para efetuar o estudo proposto, algumas ferramentas computacionais são
necessárias. Tanto aquelas relacionadas à simulação numérica de reservatórios quanto à
inteligência computacional.
O processo de estruturação da base de dados (Série Temporal da produção de
petróleo em m³/dia) foi realizado em ambiente EXCEL 2007.
O software utilizado para realização do ajuste do modelo estatístico de Série
Temporal foi o R Project for Statistical Computing - versão 2.14.1. Este é um software
gratuito para elaboração de gráficos e computação estatística. O programa oferece uma
variedade de técnicas gráficas e estatísticas modelos lineares e não lineares testes
estatísticos clássicos, análises de Séries Temporais, classificação, etc..
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Para a utilização do modelo de Redes Neurais a ferramenta computacional
utilizada para se fazer as implementações necessárias foi o software Matlab Matlab
Versão 7.0.2 (R2011a). Este possui uma grande facilidade de operar com matrizes e
vetores, alem de possuir uma linguagem interpretada bastante intuitiva. Além disso,
possui vários toolboxes para diferentes aplicações, entre elas para otimização, e
utilização de diversos tipos de redes neurais.
5.5

Proposta de metodologia para correção do Erro na Estimação de

Parâmetros de uma Série Temporal.
De acordo com o que foi descrito no Capítulo 3, a previsão de Séries
Temporais pode ser realizada com o uso dos tradicionais modelos de Box & Jenkins,
são eles; Auto-Regressivos e/ou Medias Moveis (AR, MA e ARMA) e modelos AutoRegressivos Integrados de Medias Moveis (ARIMA). Tratam-se de modelos
paramétricos através dos quais a previsão das futuras observações é obtida a partir da
combinação linear de valores passados e, quando for o caso, com as componentes de
ruído da série de interesse ponderadas por um conjunto de parâmetros.
Porém, a partir do final da década de 1980 as Redes Neurais começaram a ser
consideradas para realizar atividades de previsão de Séries Temporais. Devido à sua
capacidade de agregar conhecimento em sua estrutura, a partir de exemplos, um preditor
baseado em Rede Neural tem condições de estimar o comportamento futuro de uma
Série Temporal apenas a partir de suas amostras passadas. Um modelo de predição deste
tipo e chamado de não-paramétrico, uma vez que não há a necessidade de se conhecer
os parâmetros do processo que gera o sinal. O modelo do processo é estimado através
de um algoritmo de aprendizagem onde os exemplos são apresentados a Rede Neural e
seus pesos são atualizados de acordo com o erro de predição.
Além da capacidade de aprendizagem, as Redes Neurais tem capacidade de
lidar com sistemas cujas Séries Temporais apresentam maiores dificuldades para a
predição, como não-linearidades e ruídos. Os modelos estatísticos tradicionais são
lineares e não são capazes de lidar com a natureza não-linear e a não-estacionaridade de
certos sinais. Já as Redes Neurais têm condições de realizar um mapeamento entradasaída não linear devido às funções de ativação.
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Um exemplo típico de Rede Neural aplicada à predição consiste de uma rede
treinada a partir de janelas de tempo. A entrada da rede consiste em uma memória com
a observação atual e as passadas do sinal, e a saída desejada para esta entrada e a
observação obtida no próximo passo de tempo.
A metodologia proposta por este estudo consiste em utilizar uma Rede Neural
Multilayer perceptron (MLP) na correção dos erros de estimação associados a um
determinado Modelo de Série Temporal. No entanto, para que seja possível a Rede
Neural fazer a estimação e correção dos erros no passo

utiliza-se para constituir a

entrada da rede os valores dos k erros iniciais associados ao Modelo de Série Temporal
já estimado para uma determinada série de dados, ou seja, a rede possui uma ordem de
memória de linha de atrasos igual a k. Em seguida, a rede é treinada e fornece a saída
obtida que são os erros do modelo de Série Temporal estimados pela rede neural. Por
fim, é realizada a criação de um vetor contendo zeros nas k primeiras posições e as
posições seguintes são preenchidas pelos erros estimados pela Rede Neural ( ,
i=(k+1),..., n), sendo a saída desejada (

) produzida pela soma entre o vetor de

dados gerados pelo Modelo de Série Temporal já estimado (
erros (

) e o vetor de

) estimados pela rede neural. Logo, o modelo gerado pela rede neural é da

seguinte forma:
.
A implementação de uma Rede Neural MLP utilizando o algoritmo
backpropagation com termo de momento terá como arquitetura uma camada de entrada
com k neurônios (erros atrasados), uma camada de saída com um neurônio (saída), e
como foi mencionado anteriormente, a escolha do número adequado de camadas ocultas
e os respectivos números de neurônios são encontrados empiricamente realizando-se
testes com várias configurações da rede e escolhendo-se aquela que apresentou menor
erro para o conjunto de treinamento. A função de ativação sugerida para a camada
intermediária e para a camada de saída é a linear. Na figura 8 é apresentado o esquema
que constitui a metodologia proposta em estudo.
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d(n)
DADOS
(SÉRIE TEMPORAL)

+
M(n) + e(n)
MODELO
DE
SÉRIE TEMPORAL

Z-¹

+
RNA

-

MLP
Figura 8 - Rede MLP
Fonte: Elaboração própria

Saída desejada
(Modelo de Série
Temporal
corrigido)

Outra etapa do estudo consiste em ajustar um modelo de rede MLP cuja
entrada consiste dos atrasos no tempo e fazer comparações com o modelo de Série
Temporal corrigido pela rede MLP.
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Capítulo 6
Análises dos Resultados

6.1

Ajustando o Modelo Linear para predição de curvas de produção de

petróleo via modelos baseados na metodologia de Box & Jenkins
Como aplicação da metodologia proposta em estudo foi realizado o ajuste de
um modelo média móvel (MA), onde estudou-se a estrutura de dependência entre os
dados para construção de um modelo que se adéque aos dados de vazão (produção) de
óleo (m³/dia), no período de julho do ano 1998 ate dezembro de 2007, totalizando 127
meses de informações. A priori, será construído um gráfico da série original com o
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objetivo de analisar seu comportamento. (Gráfico 1).
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Gráfico 1 - Dados de vazão (m³/dia) no período de julho do ano 1998 ate dezembro de 2007.
Fonte: Elaboração própria

Através do Gráfico 1, verifica-se que a série não apresenta um comportamento
estacionário. Diante deste fato deve-se aplicar algum tipo de transformação à série de
modo a torná-la estacionária, uma vez que este é o pressuposto inicial para utilização
(ajustes) de modelos baseados na metodologia de Box & Jenkins.
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Para tornar a série estacionária o procedimento mais utilizado consiste em
diferenciar sucessivamente a série original, até se obter um padrão de estacionariedade
da série. No presente estudo, foram aplicadas duas diferenças na série de vazão (m³/dia),

0
-20
-40

2ª diferença da série

20

Como mostra o Gráfico 2.
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Meses

Gráfico 2 - Segunda diferença da série
Fonte: Elaboração própria

Analisando o Gráfico 2 está claro que a série não apresenta tendência ao longo
do tempo, ou seja, é estacionária. Por outro lado é possível verificar que sua variância
ainda não é constante. Neste caso, é necessário aplicar algum tipo de transformação. As
transformações testadas foram aplicar a função ln à série ou utilizar a transformação
Box-cox. Porém, nenhuma destas transformações tornou a variância dos dados
constante, então foi necessário, além de um modelo para média, modelar a variância por
meio do ajuste do modelo conhecido como ARCH (Autoregressive Conditional
Heterocedasticity), numa tentativa de expressar de forma mais parcimoniosa a
dependência temporal da variância condicional, como descrito no Capítulo 3.
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Nos gráficos das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial (Gráfico
3), confirmou-se a estacionariedade da série, com o fim de sugerir um possível modelo
para ela.
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Gráfico 3 - Funções de autocorrelação e autocorrelação parcial para a segunda diferença da série.
Fonte: Elaboração própria

Ao tomar a segunda diferença verifica-se que a função de autocorrelação
apresenta um decaimento para zero, reforçando a análise prévia da série ser estacionária.
Verifica-se, no Gráfico 3 da função de autocorrelação parcial, que apenas o primeiro
Lag apresenta um pico, o que sugere um ajuste de um modelo MA (1). A qualidade do
ajuste verificada por meio da análise de resíduos (aplicação do teste de Ljung-Box, com
base na estatística Q* da função de autocorrelação) e avaliação da ordem do modelo. Os
modelos ajustados foram selecionados, por meio do critério AIC (Akaike Information
Criterion) e indicou-se aquele que melhor se ajustou à série de forma parcimoniosa. A
Figura 9 revela que, para o modelo sugerido, os resíduos apresentam comportamento
aleatório, ou seja, não revelam padrão específico. Assim, a análise dos resíduos
confirma a adequação dos modelos. O uso do teste de Ljung-Box Q* reforça essa
afirmativa. Esse teste compara o valor da estatística de teste com os teste com os valores
tabelados da distribuição Qui-quadrado com k-p-q graus de liberdade. Aplicando o teste
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obtém-se uma estatística de teste Q* = 6.156 (p-value = 0.908) para a série de vazão
(m³/dia). De acordo com os resultados das estatísticas Q* é possível verificar que não
obteve-se um resultado significativo, logo os modelos identificados estão aprovados no
aspecto da correlação dos erros. Assim, pela análise do teste de Ljung-Box, os resíduos
podem ser considerados ruído branco.
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Figura 9 - Análise de correlação dos resíduos para os modelos ajustado (ARIMA (0,2,1)).
Fonte: Elaboração própria

O modelo ajustado fica na forma ARIMA (0,2,1) e a equação do modelo
proposto é definida por:

...(5.2)
De acordo com o que foi apresentado na figura 9, é possível verificar que a
variância dos erros não é constante. Neste caso, é necessário o ajuste do modelo
conhecido como ARCH (Autoregressive Conditional Heterocedasticity), numa tentativa
de expressar de forma mais parcimoniosa a dependência temporal da variância
condicional.
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Foram realizadas análises de adequação do modelo e o modelo sugerido para a
variância condicional ( ) de

é um ARCH (1) da seguinte forma:

...(5.3)
Onde

representa a variância condicional de

com

e

. O ARCH (1) terá média zero e ao assumir
do

será especificada por,

para

a variância incondicional
.

O Gráfico da série original e do modelo ajustado (Gráfico 4) foi desenvolvido
com o objetivo de verificar visualmente o ajuste do modelo à série estudada. Porém, é
possível verificar que, aproximadamente no 3º ano de produção (maio de 2001) o
modelo ARIMA perde sua eficiência e não consegue acompanhar o comportamento dos
dados ao longo do tempo. Isto se deve ao fato de que neste período o reservatório retém
grandes quantidades de hidrocarbonetos após a exaustão da sua energia natural, ou seja,
a vazão diminui. Neste caso, ocorre é feita a injeção de um fluido, neste caso a água,
cujas funções primárias são manter a pressão do reservatório e deslocar o óleo em
direção aos poços produtores, aumentando-se assim a vazão de óleo do reservatório.

40

Neste período a produção de óleo passa de 5.89 m³/dia para 38.19 m³/dia.
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Gráfico 4 - Série de vazão (m³/dia) no período de julho do ano 1998 até dezembro de 2007 versus
modelo ARIMA (0,2,1).
Fonte: Elaboração própria
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Abaixo segue o gráfico da Predição a 12 passos estimados pelo ajuste do

8.4

modelo ARIMA (0,2,1).

8.0
7.8
7.6
7.2

7.4

Vazão (m³/dia)

8.2

Série
predição a 12 passos

2

4

6

8

10

12

Meses

Gráfico 5 - Predição a 12 passos estimadas pelo ajuste do modelo ARIMA (0,2,1).
Fonte: Elaboração própria
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6.2

Correção do Erro na Estimação de Parâmetros de uma Série

Temporal
Na seção anterior foi realizado o ajuste de um Modelo de Série Temporal do
tipo ARIMA junto aos dados de vazão de óleo (m³/dia) no período de julho do ano de
1998 até dezembro de 2007. Nos resultados obtidos (Gráfico 4) é possível verificar que,

de forma geral, o modelo ajustado segue os dados. Porém, existem algumas partes da
referida série em que o modelo não se ajusta. Para tanto, utiliza-se a técnica de Redes
Neurais Artificiais (RNA’s) com a finalidade de aproximar a série estimada à série
original de vazão (m³/dia), por meio de uma estimação e correção do erro associado ao
Modelo de Série Temporal. Para que fosse possível a Rede Neural fazer a estimação e
correção dos erros no passo

utilizou-se para constituir a entrada da rede os valores

dos dois erros iniciais associados ao modelo ARIMA, ou seja, a rede possui uma ordem
de memória de linha de atrasos igual a 2 (p=2). Em seguida, a rede é treinada e fornece
a saída obtida que são os erros estimados pela rede. Por fim, é realizada a criação de um
vetor contendo zeros nas duas primeiras posições e as posições seguintes são
preenchidas pelos erros estimados pela Rede Neural ( i, i=3,..., 115), sendo a saída
desejada (

) produzida pela soma entre o vetor de dados gerados pelo modelo

ARIMA (

) e o vetor de erros estimados pela rede neural, ou seja,

A implementação de uma Rede Neural MLP utilizando o algoritmo de
Levenberg-Marquardt teve como arquitetura uma camada de entrada com dois neurônios

(erros atrasados), três camadas ocultas com 10 neurônios cada e uma camada de saída
com um neurônio (Saída) (MLP (2,10,10,10,1)), A função de ativação escolhida para a
camada intermediária e para a camada de saída foi a tangente sigmóide. O conjunto de
treinamento da rede foi constituído dos 9 primeiros anos (115 meses) da série e a
validação foi feita por meio das predições a 12 passos simples (12 meses).
Foi construído o gráfico da curva do erro de treinamento cujo resultado foi
3,8214

para até 19 épocas de treinamento (Figura 10). Na Figura 11(a) é realizada

uma comparação entre os erros associados ao Modelo de Série Temporal e os erros
estimados pelo modelo de RNA, o que pode-se verificar é que após o treinamento, a
Rede Neural foi capaz de estimar os erros associados ao Modelo de Série Temporal , o
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que possibilita utilizar os erros estimados na correção do modelo ARIMA. Este
resultado se deve a duas características relevantes das Redes Neurais que é a adaptação
por experiência e a capacidade de aprendizado. Isto garante um bom ajuste do modelo e
uma maior confiabilidade em análises como previsões temporais de dados na série.

Figura 10 - Curva do erro de treinamento
Fonte: Elaboração própria
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Figura 11 - (a) Erro estimado pela RNA versus erro associado ao Modelo ARIMA (0,2,1);
Fonte: Elaboração própria
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A Figura 12 – (b) foi elaborada com o objetivo de apresentar o comportamento
do Erro estimado pela RNA e comparar com o erro associado ao Modelo ARIMA
(0,2,1) para o período de validação (predição a 12 passos)
(b)
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Figura 12 - (b) Erro estimado pela RNA versus erro associado ao Modelo ARIMA (0,2,1) para o
período de validação (predição a 12 passos)
Fonte: Elaboração própria

O Gráfico 6 apresenta a comparação entre a série original e o modelo ARIMA
(0,2,1) com os erros corrigidos pela RNA para os conjuntos de treinamento e validação.
A escolha do número adequado de camadas ocultas e os respectivos números de
neurônios são encontrados empiricamente realizando-se testes com várias configurações
da rede e escolhendo-se aquela que apresentou menor erro quadrático médio (MSE)
para o conjunto de treinamento.
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Gráfico 6 - Série original versus Modelo ARIMA (0,2,1) com os erros corrigidos pela RNA.
Fonte: Elaboração própria

O Gráfico 7 é apresentado com o objetivo de analisar a predição de passo simples
com 12 passos adiante, realizada pela rede neural para vazão (m³/dia) de petróleo. Este
gráfico mostra os sinais de saída do modelo ARIMA corrigido pela RNA utilizados como
preditor de passo simples. O sinal do preditor e representado pela linha preta, enquanto o
sinal gerado pela saída do simulador e representado pela linha azul
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Gráfico 7 - Sinal da vazão (m³/dia) obtido pela predição de 12 passos
Fonte: Elaboração própria
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O Gráfico 8 corresponde ao erro de predição da série de vazão (m³/dia) para 12
passos simples.
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Gráfico 8 - Sinal erro de predição da série de vazão (m³/dia)
Fonte: Elaboração própria

6.3 Predição Não-linear de curvas de produção de Petróleo via Redes
Neurais

Nesta seção é feito o ajuste de um modelo para predição não-linear de curvas de

produção de Petróleo. O modelo de rede neural ajustado foi o de Redes Multilayer
Perceptron (MLP’s).
O Gráfico 9 ilustra a curva de treinamento da rede neural com a curva da série de
vazão (produção) de petróleo. O algoritmo de Levenberg-Marquardt foi utilizado para o
processo de aprendizado e a rede foi treinada com 2 sinais de atrasos. O sinal azul
representa a série real de vazão de óleo, enquanto que a rede neural e representada pelo
sinal verde. O conjunto de treinamento tem os dados de aproximadamente 9 primeiros anos
de produção, ou seja, 115 meses.
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Gráfico 9 - Treinamento para a curva de vazão

O Gráfico 10 corresponde ao erro obtido no treinamento da rede neural. O erro para
o treinamento da rede pode ser considerado baixo, pois esse não apresentou valores
consideráveis em relação a quantidade gerada.
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Gráfico 10 - Sinal erro de treinamento da vazão
Fonte: Elaboração própria

O Gráfico 11 é ilustrado para analisar a predição de passo simples com 12 passos
adiante, realizada pela rede neural para a vazão de petróleo. Este gráfico mostra os sinais de
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saída do simulador e da rede NARX utilizada como preditor de passo simples. O sinal do
preditor e representado pela linha verde, enquanto o sinal gerado pela saída do simulador
representado pela linha azul.
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Gráfico 11- Sinal da vazão obtido pela predição de 12 passos
Fonte: Elaboração própria

O Gráfico 12 corresponde ao erro de predição. Foi verificado que para o gráfico da
predição da vazão, não foi apresentado erro com valor acima de 10% em relação ao sinal do
simulador para um numero de 12 passos adiante, ou 12 meses.

0.02
0
-0.02

Erros

-0.04
-0.06
-0.08
-0.1
-0.12

0

2

4

6
Tempo

8

10

12

Gráfico 12 - Sinal erro de predição para a vazão com 12 passos
Fonte: Elaboração própria
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Nas Tabelas 1 e 2 são apresentados os erros médios quadráticos encontrados.

Fazendo-se uma comparação entre os erros gerados pelos dois modelos, foi constatado
que, para o período de treinamento que corresponde a aproximadamente 9 anos e 5
meses iniciais da série, o modelo ARIMA (0,2,1) apresentou um erro quadrático médio
(MSE) superior (10,8427%) ao erro do modelo ARIMA (0,2,1) corrigido pela RNA
MLP (9,6249%), o que confirma o bom desempenho da rede em estimar e corrigir os
erros associados ao modelo ARIMA, aproximando a série estimada à série original. Por
outro lado, é possível verificar que a Rede MLP apresentou um MSE bem inferior aos
dois modelos citados (2,23%).
Para o período de predição, o modelo ARIMA (0,2,1) apresentou um erro
quadrático médio (MSE) inferior (0,009%) ao erro do modelo ARIMA (0,2,1) corrigido
pela RNA MLP (2,10,10,10,1) (1,2%) e ao erro da rede MLP (2,10,10,10,1) (0,56%).
Este resultado se deve ao fato de que nos extremos o modelo ARIMA se adequou muito
bem a série, ou seja, quase não apresentou erro, logo a rede neural não tem tanta
eficiência em corrigir o erro associado ao modelo ARIMA. A proposta que fica nesta
situação é fazer predições (validação) com partes da série onde ocorre maior variação
dos dados, pois é nesta situação que o modelo ARIMA perde sua eficiência e não
consegue acompanhar o comportamento dos dados ao longo do tempo e rede neural
atuaria na correção do erro com mais qualidade. A Rede MLP (2,10,10,10,1) por sua
vez, apresentou nas predições a 12 passos um MSE bem inferior ao erro do modelo
ARIMA (0,2,1) corrigido pela RNA MLP (2,10,10,10,1) dois modelos citados (0,56).
Porém, o modelo ARIMA foi o que apresentou o menor erro de predição em relação aos
dois modelos citados.
Tabela 1- Erros observados no período de treinamento e de predição para os modelos
ajustados.
Modelos
Modelo ARIMA (0,2,1)
Modelo ARIMA (0,2,1) corrigido
pela RNA MLP (2,10,10,10,1)
Rede MLP (2,10,10,10,1)

Erros de Treinamento (%)
Erro Quadrático Médio (MSE)
10,842
9,6249
2,23

Fonte: Elaboração própria
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Tabela 2 - Erros observados no período de predição para os modelos ajustados
Modelos
Modelo ARIMA (0,2,1)
Modelo ARIMA (0,2,1) corrigido
pela RNA MLP (2,10,10,10,1)
Rede MLP (2,10,10,10,1)

Erros de Predição (%)
Erro Quadrático Médio (MSE)
0,009
1,2
0,56

Fonte: Elaboração própria
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Considerações Finais

As considerações finais deste trabalho são referentes aos dados reais de vazão
(produção) de petróleo, de um reservatório localizado em um campo da região nordeste
do Brasil. Os modelos de Redes Neurais Artificiais e Box & Jenkins selecionados e
apresentados neste estudo foram modelados a partir do conjunto de dados citado.
Em relação à modelagem por meio do ajuste de um modelo linear, técnica
sugerida por Box & Jenkins, concluiu-se que o melhor modelo foi o ARIMA (0,2,1). Os
resultados das análises mostraram que a metodologia utilizada fornece informações
importantes sobre o padrão comportamental de Séries Temporais. Informações tais que
auxiliam na elaboração de modelos eficientes referentes à Série Temporal em questão.
Referente à modelagem não-linear da curva de produção de petróleo por Redes
Neurais Artificiais, as várias simulações realizadas (não apresentadas neste texto)
permitiram testar várias arquiteturas de rede, escolhendo a arquitetura adequada às
variações da série. Concluiu-se que a melhor arquitetura para rede é a MLP
(2,10,10,10,1), onde foi possível desenvolver uma RNA capaz de modelar, de forma
satisfatória, o comportamento aleatório da série de vazão de óleo, tornando possível a
estimação e correção dos erros associados ao modelo de Box & Jenkins. Também foi
possível generalizar os resultados por meio de predição dos dados da série em estudo.
Fazendo-se uma comparação entre os erros gerados pelos modelos, foi
constatado que, para o período de treinamento que corresponde aos 10 anos iniciais da
série, o modelo ARIMA (0,2,1) apresentou um erro quadrático médio (MSE) superior
(10.8427%) ao erro do modelo ARIMA (0,2,1) corrigido pela RNA MLP (9.6249%), o
que confirma o bom desempenho da rede em estimar e corrigir os erros associados ao
modelo ARIMA, aproximando a série estimada à série original. Por outro lado, é
possível verificar que o modelo não-linear de Rede MLP apresentou um MSE bem
inferior aos dois modelos citados (2.23%).
Para o período de predição, o modelo ARIMA (0,2,1) apresentou um erro
quadrático médio (MSE) inferior (0,009%) ao erro do modelo ARIMA (0,2,1) corrigido
pela RNA MLP (2,10,10,10,1) (1.2%) e ao erro da rede MLP (2,10,10,10,1) (0.56%).
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Este resultado se deve ao fato de que nos extremos o modelo ARIMA se adequou muito
bem a série, ou seja, quase não apresentou erro, logo a rede neural não tem tanta
eficiência em corrigir o erro associado ao modelo ARIMA.
Foi possível identificar que a utilização de modelos estatísticos de Séries
Temporais, como forma de modelar e predizer o comportamento de curvas de produção
de petróleo, ainda é uma ferramenta pouco difundida pelas pesquisas na área de
Engenharia de Reservatórios, como apresentado na revisão bibliográfica. De forma
análoga, a utilização destes modelos estatísticos como uma ferramenta de auxílio às
Redes Neurais no processo de predição não-linear também é algo inovador na literatura,
visto que, encontrar referências com o resultado de pesquisas que apresentem a junção
da técnica não-linear de Redes Neurais e os modelos lineares estatísticos no processo de
predições, tornou-se a grande dificuldade encontrada neste trabalho. Apenas alguns
pesquisadores apresentam modelos empíricos para a estimativa das curvas de produção
de petróleo. Isto destaca a grande importância do trabalho para a literatura e para área de
Engenharia de Reservatórios.
Os resultados apresentados neste trabalho podem sugerir o uso de modelos
lineares estatísticos como uma ferramenta adicional às já atualmente utilizadas, como as
curvas de declínio e simulação numérica ou ainda em situações que essas ferramentas
são de difícil utilização, uma vez que demandam grande tempo computacional.
Ressaltando a redução da complexidade durante as simulações, daí a proposta da
elaboração de um modelo híbrido para predizer dados de produção de petróleo.
Como

trabalhos

futuros,

esta

metodologia

pode

ser

empregada

na

implementação de problemas de inteligência artificial, como tomadas de decisão, alem
de situações praticas e de grande porte.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS INICIAL PARA A VARIÁVEL PRODUÇÃO DE ÓLEO (m³/dia)
Caso Base

Caso I
Qo

Dados
31/07/1998
05/08/1998
11/08/1998
25/08/1998
31/08/1998
21/09/1998
30/09/1998
22/10/1998
31/10/1998
22/11/1998
30/11/1998
23/12/1998
31/12/1998
23/01/1999
31/01/1999
23/02/1999
28/02/1999
26/03/1999
31/03/1999

3

m /d
0,00
5,26
5,26
5,26
5,26
6,75
6,75
7,22
7,22
7,10
7,10
10,25
10,25
10,41
10,41
11,14
11,14
11,29
11,24

Qo
Dados
31/05/2000
30/06/2000
31/07/2000
31/08/2000
30/09/2000
31/10/2000
30/11/2000
31/12/2000
31/01/2001
28/02/2001
31/03/2001
30/04/2001
31/05/2001
30/06/2001
31/07/2001
31/08/2001
30/09/2001
31/10/2001
30/11/2001

m3/d
38,19
30,27
26,10
23,05
21,10
19,04
21,14
27,89
34,19
39,48
43,62
45,93
47,17
47,39
46,86
45,49
44,03
42,37
40,65

*Qo: Série de Produção de óleo.
*Caso Base: Reservatório produzindo com sua energia natural.
*Caso I: Reservatório produzindo depois de algum estímulo
(injeção de água ou gás).
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APÊNDICE B – FUNÇÕES IMPLEMENTADAS NO SOFTWARE
ESTATÍSTICO R – 2.14.1

#Ajustando um modelo de Série Temporal nos valores de vazão mensal.
#importando a base de dados
(dados=read.table("C:vazaoB.txt",header=T,dec=","))
#Identificando as variáveis
attach(dados)
oleo.casoI
plot.ts(oleo.casoI,col="blue")
#a série não está estacionária, então, trabalha-se com a diferença da série.
dif=diff(oleo.casoI)#1ª diferença
plot.ts(dif,col="blue")
d2=diff(dif)#2ª diferença
plot.ts(d2,col="blue")
#Gráfico da série
Y <- ts(d2[2:127],start=c(1998,7),end=c(2007,12),frequency=12)
y <- window(Y, end=2007+11/12) # deixar 12 últimos meses para previsão
y
plot.ts(y,ylab="2ª diferença da série", xlab="Meses",type="l",col="blue",axes=T,main="")
# Gráficos das funções de autocorrelação e autocorrelação parcial da série
par(mfrow=c(2,1))
acf(d2,lag.max=12,main="Função de autocorrelação (2ª diferença da série) ")
pacf(d2,lag.max=12,main="Função de autocorrelação parcial(2ª diferença da série) ")
#como se tem um pico (correspondendo a ordem do modelo)na função de autocorrelação e um
decaimento do tipo exponencial na função de autocorrelação parcial o modelo adequado a se ajustar é um
modelo do tipo MA(1).
w=y[1:115]#115 observações e o restante é para previsão (12)
(mdl2=arima(y,order=c(0,2,1),include.mean=F))
ajustado=predict(mdl2)
#parâmetros do modelo
-0.9875/0.0456# o módulo é maior do que 2
#quanto aos aspectos da estacionariedade e da invertibilidade, o modelo está adequado.
#teste de correlação dos erros
tsdiag(mdl2,gof.lag=12)
Box.test(mdl2$res,lag=12)
# de acordo com o teste não rejeita-se a hipótese de que os erros são não correlacionados,logo, o modelo
ajustado é adequado.
#ANÁLISE DOS RESÍDUOS
resi=mdl2$res
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plot(resi)
par(mfrow=c(2,2))
hist(resi,main="Gráfico dos Resíduos",xlab="Resíduos",ylab="Densidade",prob=T)
curve(dnorm(x,mean(resi),sd(resi)),col="red",add=T,)
qqnorm(resi,main="Gráficos da Normal",xlab="Quantis Teóricos",ylab="Quantis")
qqline(resi,col="red")
par(mfrow=c(2,1))
acf(resi,xlim=c(0,25),main="Gráfico da Função de Auto-correlação",xlab="FAC",ylab="Resíduos")
pacf(resi,main="Gráfico da Função de Auto-correlação Parcial",xlab="FACP",ylab="Resíduos")
#Gráfico da série com o modelo ajustado
w=y[1:127]
(mdl2=arima(w,order=c(0,2,1),include.mean=F))
ajustado=predict(mdl2)
round((ajustado<-y[1:115]-mdl2$res),2)
#mdl$res
plot(y[1:115],ylab="Vazão (m³/dia)", xlab="Meses",type="l",col="blue",axes=T,main="")
lines(1:115,ajustado[1:115],col="red")
legend(85,39, c("Série", "Modelo ajustado"), col=c("blue","red"), lwd=1,box.col="white")
length(ajustado)
rep(1998:2008, each = 12, len = 115)
# Exportando os dados do modelo ajustado
write.table(ajustado, "ajustado.txt")

#FAZENDO PREDIÇÕES:
(w=read.table("C:vazaoB.txt",header=T,dec="."))
attach(dados)
w=dados$oleo.casoI
(mdl2=arima(w,order=c(0,2,1),include.mean=F))
#predições pontuais
(prev=predict(mdl2,n.ahead=12))
(li=prev$pred-1.96*prev$se)
(ls=prev$pred+1.96*prev$se)
prev1=prev$pred
prev1
par(mfrow=c(2,2))
plot(dados$oleo.casoI[116:118],ylab="Vazão (m³/dia)",
xlab="Meses",type="l",col="blue",axes=T,main="")
lines(1:12,prev1,col="red")
legend(“toprigth” ,c("Série", "Predição a 12 passos"), col=c("blue","red"), lwd=1,box.col="white")
#Erro Quadrático Médio (Mean Squared Error - MSE )das previsões
(sum((oleo.casoI[1:127]-ajustado)^2))/127)*100
(sum((oleo.casoI[115:127]-ajustado[115:127])^2))/127)*100
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APÊNDICE C – FUNÇÕES IMPLEMENTADAS NO SOFTWARE MATLAB
VERSÃO 7.0.2 (R2011A).


Ajuste do modelo de Rede Neural para correção dos erros associados ao Modelo Estatístico
de Série Temporal

% Carregando os dados
load('dados')
% Treinamento
erro = vazao - ajustado;
erroTrunc = erro(1:115);
t = [];
d = [];
p = 2; %Ordem de Memoria de linha de atraso
for i = 1:length(erro)-p
t = [t erro((p-1)+i:-1:i)];
d = [d erro(p+i)];
end
% Embaralhando os dados
tam = length(t)-12;
shuffle = randperm(tam);
tshuffle = t(:,shuffle);
dshuffle = d(shuffle);
% net = newff(tshuffle,dshuffle,[20 20 20],{'purelin' 'purelin'});
% net.divideFcn = '';
% net.trainParam.show = 10;
% net.trainParam.lr = 0.01;
% net.trainParam.goal = 1e-3;
% net.trainParam.epochs = 100; % Número de épocas
% net = train(net,tshuffle(),dshuffle());
load rede01
% Plot do erro entre dados reais e modelo ARIMA
figure(1); clf(1);
plot(vazao(2:115))
hold on;
plot(ajustado (2:115),'r'); xlabel('Meses'); ylabel('vazão (m³/dia) ');
legend('Série', 'Modelo ARIMA(0,2,1)')
% Utilização dos dados reais para simular a rede
erroPred = sim(net,t);
Erro = zeros(1,127);
Erro(1,3:127) = erroPred;
erroRede = erro(1:115)-Erro(1:115)';
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figure(4); clf(4);
hold all;
plot(erro)
plot(Erro)
legend('Erro-RNA', 'Erro-Modelo ARIMA (0,2,1)')
figure(5); clf(5);
plot(erroRede);
% Plot entre os dados reais e o modelo arima corrigido com os dados
% da rede neural
figure(6);clf(6);
novoAjuste = ajustado + Erro';
plot(vazao(1:127),'-b');xlabel('Meses'); ylabel('vazão (m³/dia)');
hold on
plot(2:127,novoAjuste(2:127),'-r',115:127,novoAjuste(115:127),'-k');
legend('Série','Modelo ARIMA (0,2,1) corrigido pela RNA','Previsão a 12 passos')
figure(7);clf(7);
plot(vazao(115:126),'-b');xlabel('Meses'); ylabel('vazão (m³/dia)');
hold on
plot(novoAjuste(115:126),'-k');
legend('Série','Previsão a 12 passos')
figure(8);clf(8);
plot(erro(115:126),'-b');xlabel('Meses'); ylabel('vazão (m³/dia)');
hold on
plot(vazao(115:126)-novoAjuste(115:126),'-k');xlabel('Tempo'); ylabel('Erros');

%Erro quadrático médio
eqmARIMA= mse(vazao(1:127)- novoAjuste(1:127))
eqmRNA= mse(vazao(115:127)-novoAjuste(115:127))

%previsões com saída realimentada da rede
% In = t(:,115);
% Y1 = sim(net,In);
% In = [Y1;In(1)];
% Y2 = sim(net,In);
% In = [Y2;Y1];
% Y3 = sim(net,In);
% In = [Y3;Y2];
% Y4 = sim(net,In);
% In = [Y4;Y3];
% Y5 = sim(net,In);
% In = [Y5;Y4];
% Y6 = sim(net,In);
% In = [Y6;Y5];
% Y7 = sim(net,In);
% In = [Y7;Y6];
% Y8 = sim(net,In);
% In = [Y8;Y7];
% Y9 = sim(net,In);
% In = [Y9;Y8];
% Y10 = sim(net,In);
% In = [Y10;Y9];
% Y11 = sim(net,In);
% In = [Y11;Y10];
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% Y12 = sim(net,In);
%
% Yt = [Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Y8 Y9 Y10 Y11 Y12];
% erroRede = erro(115:127)-Yt';
%
% figure(4); clf(4);
% hold all;
% plot(erro(115:127))
% plot(Yt)
% figure(5); clf(5);
% plot(erroRede);
% % Utilização dos dados da própria rede para simular a rede
% erroPred = sim(net,t(:,1:115));
% Erro = zeros(1,127);
% Erro(1,3:127) = [erroPred Yt];
% figure(2); clf(2);
% plot(Erro)
% hold on;
% plot(erro,'-r'); xlabel('Meses'); ylabel('Erros');
% legend('Erro-RNA', 'Erro-Modelo ARIMA (0,2,1)')



Ajuste do modelo de Rede Neural MLP

% Treinamento
dado = vazao ;
t = [];
d = [];
p = 2; %Ordem de Memória de linha de atraso
for i = 1:length(dado)-p
t = [t dado((p-1)+i:-1:i)];
d = [d dado(p+i)];
end
tam = length(t)-12;
shuffle = randperm(tam);
tshuffle = t(:,shuffle);
dshuffle = d(shuffle);
% net = newff(tshuffle,dshuffle,[20 20 20],{'purelin' 'purelin'});
% net.divideFcn = '';
% net.trainParam.show = 5;
% net.trainParam.lr = 0.02;
% net.trainParam.goal = 1e-1;
% net.trainParam.epochs = 100; % Número de épocas
% net = train(net,tshuffle(),dshuffle());
load rede02
% Plot dados reais
figure(1); clf(1);
plot(vazao(2:116))
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% Utilização dos dados reais para simular a rede
dadosim = sim(net,t);
% Plot entre os dados reais e o modelo ARIMA corrigido com os dados da rede neural
figure(2);clf(2);
% novoAjuste = ajustado + Erro';
plot(vazao(1:115),'-b');xlabel('Meses'); ylabel('vazão (m³/dia)');
hold on
plot(1:115,dadosim(1:115),'-k');
legend('Série','Modelo RNA')
figure(3);clf(3);
plot(vazao(1:115)'- dadosim(1:115),'-k');;xlabel('Meses'); ylabel('Erro absoluto (m³/dia)');
figure(4);clf(4);
plot(vazao(116:127),'-b');xlabel('Meses'); ylabel('vazão (m³/dia)');
hold on
plot(dadosim(116:127),'-k');
legend('Série','Previsão a 12 passos')
figure(5);clf(5);
plot(vazao(115:127)'-dadosim(115:127),'-k');xlabel('Tempo'); ylabel('Erros');
%Erro quadrático médio
mse(vazao(1:115)'- dadosim(1:115))
mse(vazao(116:127)'-dadosim(116:127))
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