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Resumo: Séries temporais de contagem surgem nos mais variados campos de aplicação. Estas
séries caracterizam-se por apresentar valores baixos, assimetrias, valores nulos e sobre-dispersão,
pelo que os modelos tradicionais não são adequados. A substituição da multiplicação por uma
operação aleatória (thinning) na família dos modelos ARMA é uma das formas utilizadas para
construir modelos para séries de valor inteiro não negativo, obtendo-se então a família de modelos
auto-regressivos e de médias móveis de valor inteiro, INARMA.

No contexto de séries temporais univariadas, os modelos do tipo INARMA têm sido objeto de
estudo por muitos autores (ver [6]). A investigação tem-se centrado sobretudo na generalização da
operação thinning para construção de modelos com uma determinada distribuição marginal e nos
métodos de estimação dos parâmetros dos modelos. Por outro lado, métodos para a avaliação da
adequação e qualidade de ajuste do modelo são considerados em [1], e resultam da adaptação de
técnicas de diagnóstico e validação de modelos contínuos para o contexto discreto.

Contudo, no contexto multivariado, em que várias variáveis de contagem correlacionadas entre si
são observadas ao longo do tempo, os avanços são menos pronunciados. São no entanto de referir
os modelos INAR multivariados propostos por [2, 3], os modelos INMA bivariados estudados por
[7, 8, 9], os modelos INAR bivariados periódicos de [4] e ainda os modelos binomiais bivariados de
[5]. Estes autores dedicam-se essencialmente ao estudo das propriedades dos modelos e estimação
dos respetivos parâmetros.

Neste trabalho, desenvolvem-se algumas ferramentas para a validação e para o diagnóstico baseadas
em métodos de amostragem paramétricos, análise dos resíduos e distribuições preditivas no contexto
de modelos para séries de contagem bivariadas. As ferramentas são aplicadas a um conjunto de dados
reais modelado por um processo bivariado de médias móveis, BINMA.
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