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Introdução

 As mudanças no clima podem afetar vários aspectos 
da natureza. Estas mudanças também provocam grande 
impacto nos fenômenos agrários e podem levar a 
alterações na fauna e na flora desequilibrando assim o 
ecossistema no qual interferem. Os estudos sobre o 
comportamento dos fenômenos climáticos 
providenciam as informações necessárias para 
desenvolvimento dos métodos eficientes que tanto 
podem minimizar os maus impactos dessas mudanças 
na natureza quanto podem maximizar o desempenho 
agrário. Vários estudos realizados nesta área mostram a 
presença de leis de potência e correlações de longo 
alcance em séries temporais climáticas [1]. Nesse 
trabalho serão comparadas entre si as correlações em 
séries temporais da velocidade e direção do vento nos 
municípios de Arcoverde, Cabrobó, Garanhuns e 
Petrolina, no sertão de Pernambuco, usando o método 
Detrended fluctuation analysis.  

Material e métodos

Os dados estudados foram obtidos na página do 
Instituto Nacional de meteorologia, INMET 
(http://www.inmet.gov.br/), na internet e correspondem 
a quatro séries temporais da velocidade e direção do 
vento na superfície nos municípios de Arcoverde, 
Cabrobó, Garanhuns e Petrolina, situados no sertão de 
Pernambuco. Seus valores foram medidos a cada hora 
durante o período de 01/01/08 a 07/04/09. Foi obtida 
também a posição geográfica (latitude e longitude) de 
cada estação bem como sua altitude.

O método DFA é utilizado em séries temporais que 
não apresentam estacionariedade para quantificar a 
correlação de longo alcance. Este método foi 
introduzido por Peng at al. [2] para análises de 
seqüências gênicas de DNA e vem sendo amplamente 
aplicado em diversas áreas tais como: Variabilidade 
cardíaca [3]; flutuações em canais iônicos [4]; 
climatologia [1, 5]; intervalo entre passos sucessivos 
[6]) e séries temporais econômicas [7, 8].

Entre as vantagens do DFA sobre os métodos 
convencionais são que esta permite a detecção de auto-
similaridade intrínseca embutida numa série não 
estacionária e também evita uma falsa detecção de auto-
similaridade aparente, a qual pode ser um artefato de 
tendência extrínseca [9].

Inicialmente a série deve ser integrada, processo que 
transforma a série original, Xi, i=1, ..., N, em um processo 
auto-similar.

em que  é a média dos valores de Xi com i=1, 2, ..., N, 
e k é um número inteiro.

Em seguida a série temporal integrada é dividida em 
intervalos de mesmo tamanho n, e em cada um destes 
intervalos, uma reta é ajustada aos dados por mínimos 
quadrados. A coordenada y da reta (representando a 
tendência no intervalo de tamanho n) é denotada por yn(k). 
Depois é retirada a tendência da série temporal integrada, 
y(k), subtraindo da mesma a tendência local yn(k) em cada 
intervalo. A medida da flutuação da série para o tamanho n
dos intervalos usados é mensurada por:

Este cálculo é repetido para todas as escalas (tamanhos 
de intervalos) para fornecer a relação entre F(n) e o 
tamanho do intervalo n. Para um processo auto-similar F(n)
tende a crescer com o tamanho do intervalo pela lei de 
potência.

A inclinação da reta entre log F(n) e log n determina o 
expoente (parâmetro de auto-similaridade), α, o qual se 
relaciona com a função de auto-correlação da série original 
da seguinte forma:

• Para ruído branco (séries não correlacionadas) a série 
representa um passeio aleatório e o método DFA 
apresentará α = 0,5, e a série original apresenta valor zero 
para a função de auto-correlação, isto é, a função de auto-
correlação terá decaimento exponencial;

• Um parâmetro de auto-similaridade no intervalo 0,5< α 
≤ 1, indica que a série original apresenta auto-correlações 
de longo alcance persistentes significando que os valores 



grandes (pequenos) têm maior probabilidade de serem 
seguidos por valores grandes (pequenos).

• Para um valor de parâmetro α = 1 a série representa 
um ruído do tipo 1/ f.

• Para parâmetro de auto-similaridade no intervalo 
0< α < 0,5, as auto-correlações são anti-persistentes, 
significando que os valores grandes (pequenos) têm 
maior probabilidade de serem seguidos por valores 
pequenos (grandes);

• Para o caso especial α = 1,5 indica um ruído 
marrom que é a integração do ruído branco.

O parâmetro α pode ser interpretado como o 
parâmetro que indica a suavidade da série original. 
Quanto maior o valor de α, maior será a suavidade da 
série.

Resultados

Para análise dos dados foi utilizado o algoritmo DFA 
de código aberto que está disponível na página da 
Physionet na internet (http://physionet.org). Este 
código foi criado na linguagem C e foi compilado 
utilizando o software Visual Microsoft C++ 6.0. Para a 
geração de gráficos e obtenção do expoente DFA foi 
utilizado o software R 2.8.1.

A Figura 1 mostra os gráficos entre logF(n) e log(n)
para as séries da velocidade do vento nos municípios 
de Arcoverde, Cabrobó, Garanhuns e Petrolina. Pode-
se observar que estes gráficos apresentam curvas de 
dispersão (representada pelos círculos) muito parecidas 
entre si e cada uma com um comportamento quase 
linear. O mesmo comportamento linear se verifica nos 
gráficos para as séries da direção do vento dos quatro 
municípios, como observado na Figura 2. O traço 
contínuo presente nos gráficos mostra o ajuste de uma 
reta aos dados. A inclinação desta reta determina o 
expoente DFA procurado. Os expoentes DFA para cada 
série são mostrados na Tabela 1 bem como a latitude, 
longitude e altitude de cada município.

Observa-se na Tabela 1 que os expoentes de todos os 
municípios estão entre 0,5 e 1, indicando que todas as 
séries são persistentes, o que significa que valores altos 
tem maior probabilidade de serem seguidos por valores 
altos, e valores baixos tem maior probabilidade de ser 
seguidos por valores baixos. É possível notar também 
que os valores dos expoentes obtidos para as séries da 
direção do vento são ligeiramente menores do que os 
obtidos para as séries da velocidade do vento. 
Aparentemente o expoente DFA não tem relação com a 
latitude, longitude ou altitude, porém, a quantidade de 
municípios estudados não permite uma afirmação sobre 
esta possível relação. Estes resultados são similares aos 
apresentados por Kavasseri  [1].

Tabela 1. Expoentes DFA para a velocidade e direção do 
vento para quatro estações meteorológicas em função da 
latitude, longitude e altitude de cada estação.

Estação Latitude
Longitud

e
Altitud

e

Expoente 
DFA da 

Velocidade

Expoente 
DFA da 
Direção

Arcoverde -8,40 -37,08 680,7 0,82 0,71

Cabrobó -8,50 -39,31 342,0 0,84 0,71
Garanhun

s
-8,90 -36,49 822,0 0,91 0,86

Petrolina -9,38 -40,80 370,0 0,87 0,83
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Figura 1. Gráficos entre log F(n) e log(n) para as séries da velocidade do vento nos municípios de Arcoverde (a), Cabrobó (b), 
Garanhuns (c) e Petrolina (d), medidas na superfície.

Figura 2. Gráficos entre log F(n) e log(n) para as séries da direção do vento nos municípios de Arcoverde (a), Cabrobó(b), 
Garanhuns (c) e Petrolina (d), medidas na superfície.


