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RESUMO 

Os Modelos híbridos de previsão de séries temporais propostos por [1] e [2] baseiam o modelo 

desenvolvido neste trabalho. O interesse desse tipo de modelo de previsão, está no fato de 

terem a capacidade de utilizar o potencial de cada método de forma conjunta, aumentando a 

assertividade da previsão. Um novo método híbrido é proposto neste trabalho. Aplica-se a 

Decomposição Wavelet na série temporal e, em seguida, as séries resultantes são modeladas 

pelo método estatístico ARIMA. Os resíduos gerados nessa fase são decompostos novamente 

e aplicados no algoritmo de Redes Neurais Artificiais de Funções de Bases Radiais (RNA-

RBF). A previsão final da série temporal é a combinação da modelagem da série pelo método 

ARIMA e seu resíduo pela RNA-RBF. Esta metodologia é aplicada à série temporal do 

instrumento Piezômetro, este instrumento monitora a subpressão na fundação e faz parte de 

um conjunto de instrumentos cuja função é auxiliar o monitoramento e segurança da barragem 

da Usina Hidrelétrica de Itaipu Binacional. A previsão dos dados desse tipo de instrumento 

atua como um suporte para os engenheiros responsáveis, trazendo maior agilidade na tomada 

de decisão de ações de manutenção preventiva e corretiva em relação a segurança da barragem. 

O método híbrido proposto obteve melhores resultados em comparação com os métodos de 

previsão aplicados isoladamente.  
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