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1. Introdução 
 
O Centro de Investigação e Desenvolvimento em Matemática e Aplicações (CIDMA), alojado no 
Departamento de Matemática da Universidade de Aveiro, é, em Portugal, com mais de uma centena de 
membros e colaboradores, um dos maiores centros de investigação em matemática e aplicações.  
 
Entre outras atividades, o Grupo de Probabilidades e Estatística (GPE), um dos oito grupos de 
investigação que constituem o CIDMA, desenvolve investigação fundamental em diversas áreas das 
probabilidades e da estatística, com especial enfoque em séries temporais, estatística multivariada, 
bioestatística, estatística robusta e máxima entropia. A investigação desenvolvida está, naturalmente, 
articulada com inúmeras aplicações, em variadíssimas áreas científicas, tais como a educação, a 
medicina, a genómica, o ambiente e a economia. 
 
Inevitavelmente incompleto e fatalmente enviesado pela perspetiva dos seus autores, este pequeno 
trabalho destaca alguns dos presumíveis tópicos de investigação promissores no seio do GPE. 
 
2. Genómica e padrões genómicos 
 
No contexto atual existe um grande volume de dados genómicos disponível, e é esperado que, com toda 
esta informação, seja possível construir modelos matemáticos que contribuam para um melhor 
conhecimento do ADN (sigla de ácido desoxirribonucleico), eventualmente, para uma descrição concisa 
do genoma. No campo das aplicações estatísticas, a exploração deste tipo de dados exige não só o 
conhecimento de técnicas estatísticas, mas também de saber interdisciplinar para uma efetiva translação 
do conhecimento. A área da análise de dados genómicos tem sido visada pelo GPE num contexto 
dinâmico de interdisciplinaridade, envolvendo investigadores de outras áreas, como a informática, a 
biologia ou a genética. 
 
A genómica estuda a sequência de ADN de organismos, vírus ou linhas celulares, que pode ser vista 
como uma longa sequência de quatro símbolos (os nucleótidos), sendo que uma parte significativa do 
ADN é composta por sequências repetitivas. Acredita-se que repetições de sequências específicas 
tenham um significado biológico em função dos seus padrões de distribuição. A identificação de 
características estruturais de novas repetições em todo o genoma poderá fornecer informação sobre 
funções biológicas. 
 
Um fenómeno que mereceu a atenção de investigadores do GPE é o da simetria em cadeias simples de 
ADN, conhecido por single strand symmetry. Este fenómeno, amplamente confirmado em muitos 
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organismos, indica que a abundância de uma palavra genómica tende a ser semelhante à abundância da 
palavra que é seu complemento invertido (termo que não é fundamental aqui explicitar, mas entenda-se 
como palavras com um determinado tipo de estrutura simétrica). Não há uma explicação consensual para 
a ocorrência do fenómeno de simetria, mas acredita-se que a ocorrência deste tipo de simetria tenha 
motivação biológica. Em Afreixo et al. (2013) é efetuada uma avaliação do fenómeno de simetria no 
genoma humano completo, considerando palavras até tamanho 10. O estudo conclui que o fenómeno de 
simetria é menos vincado em palavras de tamanhos maiores. Afreixo et al. (2015a) desenvolvem uma 
metodologia estatística para quantificar a simetria tendo esta medida sido posteriormente utilizada para 
identificar locais de simetria excecional no genoma humano (Afreixo et al., 2016). 
 
Uma outra abordagem para estudar as repetições no ADN prende-se com a análise das distâncias a que 
estas ocorrem, e com a exploração dos seus padrões. Afreixo et al. (2009) desenvolvem uma metodologia 
de processamento do genoma com base em distâncias entre nucleótidos. A distância entre nucleótidos 
revelou grande potencial na obtenção de assinaturas genómicas para genomas completos, capazes de 
discriminar entre espécies e de recuperar relações evolutivas entre estas. Neste trabalho, a assinatura 
genómica de uma espécie obtém-se por confrontação (erro relativo) do vetor que descreve a distribuição 
de distância entre nucleótidos de um genoma e a distribuição de distância de referência, nomeadamente, 
a distribuição de uma sequência onde os nucleótidos são gerados aleatoriamente e independentemente. 
Enfatize-se que o mapeamento através das distâncias entre nucleótidos permite analisar e comparar 
sequências de ADN sem recorrer ao alinhamento das mesmas (alignment free). Estes métodos são 
particularmente úteis quando se pretende analisar genomas completos de grande dimensão, como é o 
caso do genoma humano (com mais de três mil milhões de nucleótidos). 
 
Um passo natural após a investigação de distribuições de distâncias entre nucleótidos é o de se estender 
a análise a distâncias entre “palavras”, como dinucleótidos, trinucleótidos, etc. Também nestes casos se 
definem modelos teóricos que descrevem as distribuições de distâncias entre palavras em cenários 
aleatórios, designados por dados de referência. As propriedades estatísticas de distribuições de distâncias 
entre dinucleótidos foram estudadas e exploradas utilizando dados de genomas empíricos e dados de 
referência (Afreixo et al., 2015b). Com base nessas propriedades, os autores propõem um modelo com 
alta capacidade para discriminar ilhas CpG em sequências de ADN. 
 
Algumas estruturas do ADN, como steem-loops e cruciformes, têm demonstrado desempenhar um papel 
importante no dano e reparação do genoma, instabilidade e regulação genética. Estas estruturas formam-
se em locais que contêm palavras que são complementos invertidos. Por esse motivo, o seu estudo leva 
naturalmente à investigação de propriedades de simetria em sequências genómicas e, em particular, das 
distâncias entre palavras “simétricas”. Tavares et al. (2017a) efetuaram um estudo exaustivo das 
distribuições de distâncias, em palavras de tamanho 6 e 7, e identificaram pares de palavras simétricas 
que ocorrem muito frequentemente a uma distância fixa entre si. A sobrerrepresentação de uma 
determinada distância, cunhada de “pico” (peak), sugere características estruturais do ADN. Ainda no 
contexto da análise da estrutura do ADN, o trabalho de Bastos et al. (2019) explora e caracteriza a 
existência de regularidades nos picos de frequências. Os resultados obtidos nestes trabalhos identificam 
palavras genómicas que são fortes candidatas à formação de estruturas cruciformes e regiões do genoma 
humano com potencial para a formação dessas estruturas. 
 
A estreita relação entre a frequência das palavras que são complementos invertidos (fenómeno de 
simetria) não é necessariamente extrapolada para o padrão de distribuição de tais palavras. A 
semelhança/dissimilaridade entre a distribuição de distâncias de uma palavra e a distribuição de 
distâncias da palavra que é seu complemento invertido foi explorada em Tavares et al. (2017b, 2018). 
Os autores propõem uma medida de dissimilaridade entre distribuições, com base na comparação dos 
seus picos de frequências, que se mostra bastante eficiente na identificação de distribuições de distâncias 
muito dissimilares. 
 
A associação entre a dissimilaridade de distribuição e a discrepância de frequência também é explorada, 
e especula-se que pares de palavras simétricas que combinam valores baixos e altos de cada medida 
podem encobrir características biológicas de interesse. 
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Naturalmente, a caracterização mais geral das distribuições de distâncias entre palavras genómicas 
envolve o problema do crescimento exponencial do número de distribuições com o aumento do 
comprimento da palavra, gerando a necessidade de redução dos dados. Uma solução apontada é o 
agrupamento das distribuições de distâncias, e consequentemente o agrupamento das palavras 
genómicas. Tavares et al. (2020) propuseram uma metodologia para o agrupamento de distribuições de 
distâncias que tem em conta a existência de picos de frequências. Neste procedimento cada distribuição 
de distâncias é primeiramente decomposta numa curva de baseline, através de um método robusto a 
valores atípicos, e numa distribuição de picos. O procedimento, aplicado em palavras de tamanho 3 a 5 
(trinucleótidos, tetranucleótidos e pentanucleótidos), demonstrou ter potencial para identificar palavras 
com padrões de distância semelhantes. Ao observar a composição das palavras em cada cluster, foram 
encontradas associações com a frequência de certos dinucleótidos que desempenham um papel biológico 
específico. 
 
Neste contexto de dados genómicos, ainda há um longo caminho a desbravar. As metodologias 
estatísticas apresentam, sem dúvida, um grande potencial para a identificação de padrões evolutivos e 
para a previsão das propriedades funcionais representando, assim, um passo adicional na criação de 
conhecimento sobre sequências genómicas. 
 
3. Análise e previsão de séries temporais 
 
A análise de séries temporais e o desenvolvimento de modelos estatísticos para este tipo de dados são 
temas de investigação que há muito têm suscitado interesse no GPE. É inquestionável que o estudo de 
dados com uma estrutura de dependência temporal tem vindo a ter cada vez mais interesse. De facto, 
tem emergido um vasto conjunto de problemas contemporâneos em diversas áreas, por exemplo no 
Ambiente, na Economia ou na Saúde Pública, aos quais os investigadores nesta área devem responder. 
Nestas áreas destacam-se a emergência sem precedentes da problemática associada às alterações 
climáticas, reconhecida por inúmeras instituições internacionais, como a Organização das Nações 
Unidas através do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas; a relevância da obtenção de 
previsões e monitorização dos ciclos económicos, cujo impacto é inquestionável nas políticas 
internacionais ou nos governos nacionais ou nas políticas da microeconomia e da macroeconomia; ou, 
mais recentemente, o impacto que os modelos de séries temporais têm tido na área da epidemiologia na 
atual pandemia provocado pelo vírus SARS-CoV-2.  
 
O GPE tem vindo a desenvolver investigação sobre a modelação de séries temporais e a aplicação de 
técnicas multivariadas, como análise de componente principais e métodos de agregação, em bases de 
dados complexas com o foco nas aplicações ambientais (Silva e Freitas, 2020; Scotto et al., 2010; Scotto 
et al., 2011; Gouveia et al., 2015; Costa e Monteiro, 2016a). Estas aplicações têm tido uma particular 
relevância nas áreas emergentes do Big Data, neste caso no estudo de dados com correlação temporal. 
A investigação sobre modelos de séries temporais de valores inteiros (não negativos), também 
designadas por séries temporais de contagens, tem caracterizado de uma forma crescente o GPE, tanto 
na perspetiva clássica como na perspetiva bayesiana. O GPE tem vindo a estudar a deteção de outliers, 
em particular na modelação de séries temporais não-Gaussianas (Silva et al., 2019), bem como novas 
variantes dos modelos autorregressivos de médias móveis (ARMA) para séries de contagem com suporte 
limitado (Gouveia et al., 2018) e a desenvolver os processos autorregressivos de valores inteiros com 
limiares autoinduzidos (Pereira et al., 2015; Monteiro et al., 2012). O estudo das propriedades 
estocásticas e o estudo inferencial dos modelos de séries temporais de valores inteiros tem vindo a ser 
desenvolvido tanto em séries univariadas como bivariadas (Silva et al., 2020; Santos et al., 2019). Alguns 
desenvolvimentos no âmbito dos modelos de espaços de estados têm permitido a análise de problemas 
complexos através da modelação de séries temporais baseada em modelos dinâmicos com erros não 
gaussianos ou com parâmetros estimados (Costa e Monteiro, 2016a, 2016b). 
 
A modelação e a previsão de séries temporais continuam a suscitar interesse ao GPE uma vez que os 
problemas atuais implicam o desenvolvimento e o estudo de modelos de séries temporais que incorporem 
múltiplas sazonalidades e erros não gaussianos (Monteiro et al., 2017). Rob Hyndman tem desenvolvido 
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alguns trabalhos baseados em modelos de suavização exponencial para incorporar as múltiplas 
sazonalidades, mas, contudo, estes modelos apresentam, ainda, algumas limitações e um desempenho a 
melhorar em termos da qualidade das previsões produzidas. A deteção e o tratamento de outliers em 
séries temporais continua a constituir um grande desafio aos investigadores uma vez que estes podem 
sinalizar a ocorrência de eventos raros e pontuais ou podem constituir erros no registo ou na medição. 
Do ponto de vista da estimação dos parâmetros dos modelos, a presença de outliers pode implicar 
dificuldades na convergência de processos iterativos, principalmente no caso da estimação pela máxima 
verosimilhança, ou a obtenção de estimativas fora do espaço de parâmetros. Neste contexto, a estimação 
dos parâmetros dos modelos através de métodos independentes da distribuição de base ou de métodos 
robustos são áreas promissoras nos próximos anos. O estudo de bases de dados de múltiplas séries 
temporais tem evidenciado que em muitos problemas a questão mais relevante não é a modelação 
individual de cada uma das séries, mas, sim, a identificação de padrões comuns, como por exemplo nas 
suas componentes de tendência sazonal, etc., ou a redução de dimensionalidade com base num critério 
pertinente para aquele problema concreto. Estes problemas colocam o desafio da aplicação de técnicas 
multivariadas associadas à modelação de séries temporais especialmente adaptadas às características 
intrínsecas dos dados ou dos objetivos a atingir (por exemplo, a agregação de séries baseadas em 
dissemelhanças avaliadas com distâncias adequadas à natureza das séries). 
 
Nas últimas décadas têm sido propostos na literatura modelos e métodos para séries temporais de valores 
inteiros, que, devido à sua relevância, começam a ter a visibilidade merecida. No contexto dos modelos 
de contagem para a modelação de séries estacionárias considerando a possibilidade de as contagens 
serem limitadas ou ilimitadas, destacaram-se duas classes de modelos: a família de modelos baseados 
no operador de filtragem (INARMA) (com larga predominância do operador de filtragem binomial) e a 
classe de modelos de regressão para séries de contagem, dos quais se popularizaram os modelos 
INGARCH e os processos com a estrutura dos modelos lineares generalizados, permitindo uma estrutura 
de autocorrelação não linear. Ocupando um lugar de menor destaque ainda temos os modelos de Markov 
escondidos e os modelos ARMA discretos propostos por Jacobs e Lewis (1983). 
 
Os diversos constrangimentos dos modelos de contagem ou de valores inteiros apresentados têm 
motivado propostas e desenvolvimentos que surgiram mais recentemente na literatura. Um dos 
constrangimentos de grande parte dos modelos INARMA ou INGARCH apresentados, sobretudo 
quando o suporte das observações é infinito, é o facto de terem pouca flexibilidade para incorporarem 
autocorrelações negativas. Mantendo a estrutura de autocorrelação linear, esta restrição tem fomentado 
a que mais recentemente tenham começado a surgir novos modelos. A título de exemplo, no âmbito de 
séries com observações de suporte infinito: a utilização de cópulas, de operadores de filtragem binomial 
sinalizados ou em séries com contagens limitadas através de sobreposição de processos binários. O 
desenvolvimento de modelos com estrutura de autocorrelação aproximadamente linear permitindo 
também a existência de autocorrelações negativas irá continuar a nortear novas propostas de 
investigação.  
 
Outra tendência de investigação que se tem vindo a delinear deu origem a propostas de modelos de 
contagem que apresentem uma estrutura de dependência não linear. Nomeadamente, e a título ilustrativo, 
a exploração de modelos de regressão condicionais ou modelos que assumem que os seus parâmetros 
possam depender de observações anteriores. Ainda neste âmbito, o desenvolvimento de modelos de 
séries de contagem de memória longa aparenta ser uma área de investigação promissora. 
 
Apesar de ultimamente terem sido desenvolvidas versões multivariadas sobretudo dos modelos 
INARMA e INGARCH, este é um tópico que deverá ser alvo de novas e promissoras abordagens. O 
acesso a grandes quantidades de dados possibilitará novos desafios e oportunidades. Por exemplo, o 
desenvolvimento de modelos multivariados para a monitorização de dados de vigilância na área da saúde 
pública, permitindo capturar a sobredispersão existente nos dados e lidar com variáveis de natureza 
diferentes, será um grande desafio que urge dar resposta. 
 
Se os processos que admitem uma representação de espaço de estados, como os modelos ARMA, entre 
muitos outros, têm sido largamente considerados para modelar muitos fenómenos dinâmicos, o seu 
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potencial está longe de ser esgotado. As diversas extensões desenvolvidas desde o inicial filtro de 
Kalman (FK) propostas por Swerling, Kalman e Bucy, nomeadamente para modelos não-lineares, têm 
permitido a extração de componentes estocásticas não observáveis através de predições ótimas, no 
sentido do menor erro quadrático médio, quando os parâmetros dos modelos são conhecidos. O estudo 
do impacto da aplicação do FK quando os parâmetros são substituídos por estimativas, por exemplo, 
pelo método da máxima verosimilhança, tem sido estudado (Rodríguez e Ruiz, 2012; Costa e Monteiro, 
2016a) mas é um tema ainda muito relevante uma vez que, neste caso, os erros quadráticos médios dos 
preditores de Kalman são subestimados. A flexibilidade dos modelos de espaço de estados dá-lhes um 
potencial para modelar séries temporais com estruturas dinâmicas complexas, como tendência e 
múltiplas sazonalidades. Este é um desafio atual nesta área e implica o desenvolvimento de algoritmos 
computacionalmente eficientes. Como em todas as áreas da modelação estatística, a modelação de séries 
temporais a partir de modelos de espaço de estados coloca desafios para a investigação de métodos 
alternativos de estimação dos parâmetros, baseados no método dos momentos generalizados, bootstrap 
ou outras técnicas de reamostragem, etc. As bases de dados atuais, pela sua complexidade, nem sempre 
permitem a verificação dos pressupostos dos modelos, nomeadamente das distribuições dos resíduos ou 
da sua estrutura de correlação, usualmente considerada compatível com um ruído branco, pelo que 
métodos alternativos aos mais aplicados, como o método da máxima verosimilhança, podem constituir 
avanços importantes na modelação de séries temporais. 
 
4. Máxima entropia e aplicações 
 
A área de máxima entropia, ainda com reduzida expressão no GPE, possui um enorme potencial de 
investigação. No centro de uma recente abordagem científica denominada info-metrics (Golan, 2018), a 
máxima entropia, pela sua inegável riqueza histórica e cariz multidisciplinar, desempenha um papel 
preponderante em ciência. A investigação com máxima entropia desenvolvida pelo GPE centra-se em 
regularização (Macedo et al., 2016; Macedo, 2017), estimação de parâmetros em fronteiras de produção 
estocásticas e predição de eficiência técnica (Macedo et al., 2014; Macedo e Scotto, 2014; Robaina-
Alves et al., 2015; Silva et al., 2019), agregação na análise de grandes volumes de dados (Costa e 
Macedo, 2019) e seleção de variáveis (Macedo, 2020). Aos três últimos – que serão, previsivelmente, 
os mais promissores –, poderá ainda adicionar-se, como tópico de crescente interesse no GPE, o 
bootstrap com máxima entropia no estudo de séries temporais.  
 
A estimação de parâmetros em fronteiras de produção estocásticas, com a consequente predição de 
eficiência técnica, tem sido assegurada, quase exclusivamente, pelo estimador de máxima 
verosimilhança e suas variantes. Embora a literatura estatística esteja bem consolidada neste tópico, 
diversas dificuldades subsistem: colinearidade (termo não usado aqui no seu sentido literal), utilização 
de amostras de reduzida dimensão (uma dificuldade divertidamente designada como 
micronumerosidade), erros não gaussianos, distribuições estatísticas assumidas para a estrutura de erro 
composto e modelos indeterminados. Algumas destas dificuldades ditam fortes simplificações na 
modelação – o que, naturalmente, não constitui um procedimento desejável – ou restringem duramente 
a abordagem metodológica. Veja-se, por exemplo, a área de regulação do setor elétrico na Europa, na 
qual, devido às dificuldades anteriormente mencionadas, as fronteiras de produção estocásticas são, 
recorrente e lamentavelmente, preteridas. Recentemente, Silva et al. (2019) revelam que estas 
dificuldades não são, de modo algum, um obstáculo inultrapassável, dado que a existência de um modelo 
mal-posto (no sentido lato do termo) não impede a estimação dos seus parâmetros através de máxima 
entropia, mesmo quando formas funcionais flexíveis são usadas na especificação de funções distância 
radiais. 
 
O magging (Bühlmann e Meinshausen, 2016) assumiu-se como um procedimento de referência para 
agregação, ao permitir a análise de grandes volumes de dados não-homogéneos, os quais serão, quiçá, a 
regra, e não a exceção, em problemas reais. Costa e Macedo (2019) sugerem uma nova abordagem, na 
qual os pesos são definidos pela informação de cada grupo, informação essa que é medida, por sua vez, 
através da entropia normalizada. Neste contexto, a estimação de parâmetros é efetuada através dos 
estimadores de máxima entropia generalizada ou entropia relativa generalizada. Embora muito 
permaneça por averiguar, alguns resultados de investigação em curso sugerem que esta nova abordagem, 
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quando comparada com algumas técnicas clássicas de agregação, possui um desempenho similar em 
predição, mas apresenta um desempenho muito superior em precisão, particularmente em cenários 
adversos de ruído e de colinearidade severa. 
 
A seleção de variáveis é um tópico que dispensa apresentação e cuja literatura é vastíssima. As 
abordagens metodológicas são variadas, dependem do tipo de modelação, e incluem, entre inúmeras 
outras, a família stepwise, a regressão de todos os subconjuntos possíveis, a ponderação de modelos 
bayesianos, o lasso e suas generalizações. A indiscutível popularidade do tópico, naturalmente associada 
às suas implicações, não é alheia, todavia, à crescente capacidade computacional verificada nas últimas 
décadas. Duas críticas recorrentes aos procedimentos automáticos de seleção são o esforço 
computacional requerido (a investigação em otimização tem resolvido algumas destas dificuldades) e a 
ausência de contextualização do problema (parcialmente abordada por algumas técnicas que incorporam 
informação de contexto). Golan et al. (1996) sugerem o uso da entropia normalizada em seleção de 
variáveis e apresentam diversas vantagens desta abordagem: facilidade de implementação, incluindo em 
modelos com muitas variáveis; possibilidade de utilização de informação de contexto, através de 
suportes de parâmetros ou vetores de informação; utilização de estimadores de contração; possibilidade 
de implementação em modelos mal-postos; entre outras. No entanto, não obstante estas e outras 
vantagens, é escassa, na literatura, a implementação desta abordagem. Uma possível justificação poderá 
estar relacionada com os suportes de parâmetros, necessários ao problema de otimização, pois existe 
evidência empírica de que diferentes suportes podem implicar diferentes resultados na seleção de 
variáveis. Num trabalho recente, Macedo (2020) ilustra esta sensibilidade na avaliação do paradoxo de 
Freedman. Neste caso, onde a entropia normalizada é obtida através dos estimadores de máxima entropia 
generalizada e entropia relativa generalizada, a sensibilidade verificada poderá, no entanto, não ser 
impeditiva da correta identificação de um modelo de puro ruído.  
 
Em 1994, Ehsan S. Soofi, no artigo intitulado Capturing the Intangible Concept of Information, no 
Journal of the American Statistical Association, refere, na página 1244, que “(Edwin) Jaynes introduced 
the maximum entropy principle of inference with which many statisticians have some familiarity but for 
which the statistics community as a whole has not yet developed sufficient appreciation.”. Presume-se 
que exista, atualmente, um maior reconhecimento, dada a imensa investigação entretanto realizada em 
torno deste tópico. E, com o protagonismo que a estatística tem granjeado nos últimos anos, a máxima 
entropia continuará, previsivelmente, a desempenhar um papel importante na ligação da estatística com 
a ciência da computação e com a teoria da decisão. Dos trabalhos de investigação acima mencionados, 
e no que aos tópicos aqui discutidos diz respeito, emergem diversas linhas de investigação futura: 
adequação das metodologias para estimação de parâmetros em modelos mal-postos; avaliação da 
sensibilidade das estimativas aos suportes de parâmetros e à informação de contexto definida na função 
objetivo; avaliação da performance da entropia normalizada em diversas circunstâncias de violação de 
pressupostos clássicos, no âmbito da agregação e da seleção de variáveis. 
 
5. Conclusão 
 
A avaliação realizada neste trabalho é, naturalmente, da inteira responsabilidade dos seus autores e não 
reflete, necessariamente, a apreciação individual dos membros e colaboradores do GPE. Certamente, 
outros tópicos de investigação serão, se não mais, igualmente promissores. Note-se, além do mais, que, 
por vezes, são insondáveis e desconcertantes as vagas de popularidade em alguns tópicos da investigação 
científica. Contudo, considera-se que os tópicos aqui desenvolvidos são áreas de investigação 
consolidadas no GPE e que, certamente, terão novos avanços no futuro próximo, sem prejuízo de outros 
tópicos que se encontram em desenvolvimento. 
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