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RESUMO – Algumas séries temporais hidrológicas (e outras séries geofísicas) possuem um compor-
tamento peculiar caracterizado pela tendência de anos úmidos de se agruparem em períodos úmidos
plurianuais ou de anos secos de se agruparem em períodos de seca plurianuais. Esse comportamento,
em que valores consecutivos dependem uns dos outros mesmo em escalas de tempo muito grandes,
é conhecido como persistência ou memória de longo prazo. Modelos usuais de geração de séries hi-
drológicas sintéticas, amplamente utilizadas no planejamento e no manejo dos recursos hídricos, não
conseguem preservar esse tipo de persistência nos dados gerados e, portanto, podem ter grande im-
pacto em projetos cuja vida útil compreenda longos períodos de tempo. O presente trabalho consiste
na verificação da existência de memória de longo prazo nos registros de afluências ao reservatório
de Sobradinho, inferindo quanto à sua ocorrência ou não com o auxílio de análise estatística. A me-
todologia utilizada foi a análise de amplitude ajustada reescalonada. A contribuição da pesquisa é
incorporar a esta análise um procedimento estatístico de teste de hipóteses para inferir sobre a per-
sistência da série analisada. Os dados de vazão foram coletados pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico (ONS) e os resultados obtidos revelaram evidências de persistência.

ABSTRACT – Some hydrological (and other geophysical) time series have a peculiar behavior char-
acterized by the tendency of wet years to cluster into multi-year wet periods or of dry years to cluster
into multi-year drought periods. This behavior, in which consecutive values depend on each other
even under very large time scales, is known as long-term persistence or memory. Typical models
used to generate synthetic hydrological series, widely used in the planning and management of water
resources, fail to preserve this kind of persistence in the generated data and therefore may have a
major impact on projects whose design lives span for long periods of time. This study deals with
the evaluation of long-term persistence in streamflow series of the Sobradinho reservoir, inferring its
occurrence or not with the help of statistical analysis. The methodology used is the rescaled adjusted
range analysis. The contribution of the research is to incorporate into this analysis a statistical proce-
dure of hypothesis testing to draw a conclusion about the persistence of the investigated series. The
streamflow data were collected from the National Electric System Operator (ONS) and the results
revealed evidence of persistence.
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1 – INTRODUÇÃO

Ao contrário do que se observa em séries aleatórias comuns como aquelas observadas em jogos
de azar (dados, roletas, etc.), séries temporais hidrológicas possuem uma característica particular em
que valores consecutivos dependem uns dos outros. Por exemplo, numa série mensal de vazões de
um rio, um mês com deflúvio muito elevado é susceptível de ser seguido por outro mês com vazão
elevada. Consequentemente, como explicação para este aspecto tem-se que o escoamento do rio está
diretamente ligado ao armazenamento de água subterrânea, ou seja, uma vazão elevada indica que a
armazenagem de água subterrânea será alta também e, sendo o fluxo subterrâneo um processo lento,
espera-se que a sua contribuição para o escoamento do rio no mês seguinte seja significativa. Logo,
isso explica a dependência entre valores consecutivos de séries temporais hidrológicas, conhecida
como persistência ou memória de curto prazo (Koutsoyiannis 2005).

Porém, ao investigar a série histórica de deflúvios do rio Nilo, no âmbito do projeto da Represa
Alta de Assuã, Hurst (1951) observou que existe um outro tipo de dependência em escalas de tempos
maiores, sendo conhecida como persistência ou memória de longo prazo. Em outras palavras, esse
comportamento representa a tendência de anos úmidos de se agruparem em períodos úmidos pluria-
nuais e de anos secos de se agruparem em períodos de seca plurianuais. Adicionalmente, os termos
“Fenômeno de Hurst”, “Efeito de Hurst” e “Efeito José” (devido a Mandelbrot (1982), a partir da
história bíblica dos “sete anos de grande abundância” e os “sete anos de fome”) têm sido utilizados
como nomenclaturas alternativas para denominar esse comportamento.

Desde a sua descoberta original, o fenômeno de Hurst tem sido verificado em diversas variáveis
ambientais (O’Connel et al. 2016; Sutcliffe et al. 2016), tais como em energia eólica, temperaturas
médias globais ou pontuais, deflúvios de rios, afluências em reservatórios, índices de oscilação do
Atlântico Norte (La Niña), e larguras de anéis de troncos de árvores (Koutsoyiannis 2005). Atual-
mente, esse fenômeno tem recebido nova importância devido à sua relação com as mudanças cli-
máticas. Além do mais, o interesse no expoente hidrológico de Hurst passou a ser motivado pela
possibilidade intrínseca de ocorrências de secas e enchentes, em certas áreas, serem talvez criadas por
fenômenos que possuem dependência de longo prazo (Munshi 2015).

Apesar do fenômeno de Hurst possuir explicações divergentes entre vários pesquisadores, a
sua existência é fácil de ser observada, podendo-se analisar até mesmo em um gráfico de uma série
temporal, desde que a mesma seja suficientemente longa. Como exemplo, a Figura 1 traça a série
histórica do nível d’água anual mínimo do rio Nilo para os anos de 622-1284 dC. Adicionalmente,
também estão plotadas as médias móveis de 5 e 25 anos. Para efeito de comparação, o painel inferior
da Figura 1 mostra uma série de ruído branco (variáveis aleatórias consecutivas independentes e
identicamente distribuídas) com as mesmas características da série histórica. Pode-se observar que as
flutuações presentes nas séries são muito maiores na série histórica do que na série de ruído branco.
É a existência dessas flutuações em uma série temporal longa que a distingue de um ruído aleatório
(Koutsoyiannis 2005).

Uma possível explicação para a ocorrência deste fenômeno foi dada por Koutsoyiannis (2005),
que concluiu que as mudanças climáticas irregulares, que ocorrem em diferentes escalas de tempo,
podem servir de explicação para o fenômeno de Hurst.
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Figura 1 – (Superior) Série histórica de nível d’água anual mínimo do rio Nilo para os anos 622-1284
dC (663 anos) (dados do Nilômetro de Roda, perto do Cairo); (Inferior) Ruído branco com mesma
média e desvio padrão da série histórica. Fonte: Simulação com dados coletados na pesquisa tendo
como base a ilustração contida em Koutsoyiannis (2005).

Dessa forma, este artigo pretende analisar a ocorrência do fenômeno de Hurst nos registros
históricos de afluências ao reservatório de Sobradinho, localizado na bacia do São Francisco, a fim
de verificar a existência de persistência de longo prazo e inferir sobre sua preservação em cenários
sintéticos. Os resultados a serem apresentados poderão exercer relevante influência nas decisões de
alocação de água do sistema no intuito de reduzir possíveis falhas futuras.

2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Análise R/S

Considere-se uma série temporal x1,x2,x3, ...,xn (comprimento n) e defina-se a k-ésima soma
parcial Zk da forma

Zk = Zk−1 +(xk− x̄) =
k

∑
t=1

(xt− x̄) k = 1, ...,n (1)

em que Z0 = 0, Zn = 0 e x̄ = 1
n ∑

n
t=1 xt é a média amostral. A amplitude ajustada, ou adjusted range,

é definida por

R = max
1≤k≤n

Zk− min
1≤k≤n

Zk (2)

e representa a amplitude das diferenças acumuladas das variáveis aleatórias x1,x2, ...,xn em relação
a média x̄. No dimensionamento de um reservatório, se x1,x2, ...,xn são os volumes anuais do curso
d’água barrado, ∑

n
t=1 xt é a afluência ao reservatório em k anos. Neste caso, R representaria a ca-
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pacidade mínima necessária para satisfazer uma demanda constante igual a x̄ ao longo do período
compreendido pela série de afluências. A amplitude ajustada reescalonada, ou rescaled adjusted

range, é definida por

R/S =
amplitude ajustada

desvio padrão amostral
=

R
S
=

max
1≤k≤n

Zk− min
1≤k≤n

Zk

[
1
n ∑

n
t=1 (xt− x̄)2

]1/2
(3)

onde S = n−1/2
[
∑

n
t=1 (xt− x̄)2

]1/2
é o desvio padrão amostral.

Baseando-se em um estudo aprofundado de 690 séries temporais anuais de vazão, níveis de
rios e lagos, precipitação, temperatura, pressão, anéis de árvores, manchas solares, etc., Hurst (1951,
1956) concluiu que R/S varia com n da forma

R/S ∝ nH (4)

com o valor de H sendo conhecido como expoente de Hurst, e variando de 0 a 1. Para a obtenção
deste valor Hurst (1951) utilizou a seguinte relação:

R/S = cnH (5)

Logo, o valor de H pode ser obtido através de uma linearização logarítmica aplicada a equação:

log10 (R/S) = log10 c+H log10 n (6)

Então, o coeficiente de Hurst (H) corresponde à declividade da reta obtida a partir da lineariza-
ção acima. Para as séries que utilizou, Hurst obteve um valor médio de H igual a 0,729 com desvio
padrão de 0,092, porém, para um processo puramente aleatório, o valor teórico de H é estabelecido
em 0,5. Sendo assim, Hurst concluiu que H é usualmente maior que 0,5 para a grande maioria dos
registros geofísicos, implicando que estes registros apresentam dependência de longo prazo. Este
fenômeno ficou mundialmente conhecido por fenômeno de Hurst.

A presença do fenômeno de Hurst aumenta dramaticamente a incerteza dos processos climáticos
e hidrológicos (Koutsoyiannis 2005). Modelos usuais de geração de séries hidrológicas sintéticas,
amplamente utilizadas no planejamento e no manejo dos recursos hídricos, mantêm o valor H = 0,5
nos dados gerados e, portanto, podem ter grande impacto em projetos cuja vida útil compreenda
longos períodos de tempo. Usando novamente o exemplo de dimensionamento de reservatórios, a
relevância reside no fato de que a estimativa da capacidade de armazenamento (R) seria, em média,
inferior quando baseada numa série de afluências que não apresenta o fenômeno de Hurst do que seria
se baseada em uma série em que H > 0,5.

2.1.1 – Divisão das Séries Temporais em Subséries

A Figura 2 representa como as séries temporais, com comprimento total N, são subdivididas
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Figura 2 – Esquema de divisão da série temporal avaliada em subséries para a estimativa do expoente
de Hurst.

em séries menores com a finalidade de empregar o modelo de regressão para a estimativa do expoente
de Hurst. A partir da série temporal a ser avaliada, são realizadas d estimativas da estatística R/S.
Para cada estimativa, a série original é dividida em m (m = 1,2, . . . ,d) subséries de comprimento n,
onde n = floor

(N
m

)
, sendo “floor” uma função que arredonda seu argumento para menos infinito3.

A definição do número de estimativas d ocorre quando floor
(N

d

)
= nmin, o comprimento mínimo

admitido para uma subsérie.
Neste trabalho, a regressão foi realizada considerando nmin = 16, devido ao fato de valores in-

feriores a este produzirem estimativas inconsistentes (Millen e Beard 2003). A m-ésima estimativa da
estatística R/S é, finalmente, determinada pela média das estatística de todas as subséries de tamanho
n = floor

(N
d

)
.

2.1.2 – Correção do Expoente de Hurst para Séries Curtas

Para séries curtas (tamanhos n pequenos) de ruídos brancos Gaussianos, existe um desvio sig-
nificante do valor teórico de 0,5. Por essa razão, o valor teórico (i.e., para ruído branco) da estatística
R/S é geralmente aproximado por (Annis e Lloyd 1976; Weron 2002):

E (R/S) =





n− 1
2

n
Γ( n−1

2 )√
πΓ( n

2)
∑

n−1
i=1

√
n−i

i para n≤ 340,
n− 1

2
n

1√
n π

2
∑

n−1
i=1

√
n−i

i para n > 340
(7)

onde, Γ é a função gama de Euler.
Dessa forma, seguindo Weron (2002), o expoente de Hurst empírico corrigido da série avaliada

foi calculado como 0,5 mais a declividade de R/S−E (R/S). O valor final foi denotado por Hal .

3Isso significa que, por exemplo, ambos floor(15,9) = floor(15,1) = 15.
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2.2 – Análise Estatística do Expoente de Hurst

2.2.1 – Intervalo de Confiança

A grande maioria dos autores interpretam os resultados obtidos para o expoente de Hurst com
base apenas na comparação deste com o valor teórico de 0,5 para processos independentes, assim
inferindo se há persistência (quando H > 0,5) ou não (quando H < 0,5). Porém, deve-se ressaltar
que as estimativas para um processo Gaussiano puro (ruído branco) podem desviar-se do seu valor
teórico de 0,5 (Krištoufek 2010). Dessa forma, as estimativas de H podem ser comparadas com o seu
valor teórico a partir de intervalos de confiança empíricos.

De acordo com Montgomery e Runger (2010), os intervalos de confiança para os parâmetros de
regressão4 podem ser estimados assumindo-se que o erro residual seja uma variável aleatória inde-
pendente e normalmente distribuída. Para a declividade β1, a largura do intervalo de confiança é dada
por

β̂1−β1√
σ̂2

Sxx

(8)

que segue uma distribuição t de Student com d−2 graus de liberdade (sendo d o tamanho da amostra).
Portanto, um intervalo com nível de confiança de 100(1− α̈)% para a declividade pode ser calculado
por:

β̂1− tα̈/2,n−2

√
σ̂2

Sxx
≤ β1 ≤ β̂1 + tα̈/2,n−2

√
σ̂2

Sxx
(9)

onde Sxx = ∑
d
i=1 (xi− x̄)2 é a soma dos desvios quadráticos em relação à média, σ̂2 = ∑

d
i=1(yi−ŷi)

d−2 é a
variância amostral, e β̂1 é a declividade da reta ajustada pelo método dos mínimos quadrados. Neste
trabalho, o nível de significância adotado foi de α̈ = 10% (i.e., confiança de 90%).

2.2.2 – Teste de Hipótese para Persistência

Após a determinação do expoente de Hurst empírico corrigido (Hal) e de seu intervalo de confi-
ança, foi realizado um procedimento de Monte Carlo através do qual 211 séries sintéticas Gaussianas
foram geradas sinteticamente e, para cada uma delas, calculados os respectivos valores de Hal . Todas
as séries sintéticas tinham comprimento igual ao da série avaliada.

A média dos valores de Hal das séries sintéticas foi denominada de H0. Como já discutido, o
valor teórico de H0 é 0,5 mas a média dos valores das simulações Monte Carlo (H0) pode desviar-se
de seu valor teórico. Sendo HIn f

al e HSup
al , respectivamente, os limites inferior e superior do intervalo

de confiança de Hal da série fluviométrica avaliada, a persistência foi inferida a partir do resultado do
seguinte teste (Figura 3):

1. Antipersistente: se HSup
al < H0;

4Regressão linear com a notação Y = β0 +β1x+ εi, sendo Y e x as variáveis dependente e independente, respectiva-
mente; β0 (intersecção) e β1 (declividade) os parâmetros de regressão; e εi o erro residual.
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Figura 3 – Esquema do teste de hipótese utilizado.

2. Ruído branco: se H0 pertence a HIn f
al ≤ H0 ≤ HSup

al ;

3. Persistente: se HIn f
al > H0.

Além do teste de hipótese anterior um diagrama de frequências (de excedência) acumuladas dos
valores de Hal das séries sintéticas foi gerado. Se o valor de Hal da série fluviométrica avaliada for
maior do que o percentil 90% do diagrama, a série avaliada poderá ser considerada como persistente
(se for Gaussiana, será improvável (10%) que o valor seja tão alto).

2.3 – Estudo de Caso

Este artigo faz uma análise da dependência de longo prazo para os registros históricos das
afluências (anuais) coletados pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) durante o período de
1931 a 2015 (85 observações), para a estação fluviométrica cadastrada no reservatório de Sobradinho.

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Figura 4a mostra as flutuações em torno da média de longo período (MLP) da série fluviomé-
trica do reservatório de Sobradinho, com tamanho N = 85. A Figura 4b apresenta as retas originadas
pelas regressões logarítmicas (ver equação 6) tanto para a série de afluências de Sobradinho como,
também, para as séries sintéticas com comportamento de ruído branco. Uma primeira análise da de-
clividade dessas retas mostra que os expoentes das séries sintéticas Gaussianas estão variando em
torno do valor central de 0,5, como era esperado, e que o ajuste linear para a série estudada teve uma
declividade mais íngreme que a teórica (representada pela linha pontilhada e equivalente a H = 0,5),
porém houve ajustes lineares nas regressões das séries sintéticas que foram semelhantes à obtida para
a reta em análise.

A Figura 4c mostra as ferramentas de verificação quanto ao comportamento normal e indepen-
dente dos expoentes das séries sintéticas Gaussianas. Primeiramente, a normalidade dos expoentes
sintéticos é verificada a partir do histograma (parte superior da Figura 4c), que apresenta uma distri-
buição característica de funções normais. Além do mais, este comportamento é confirmado a partir do
desenho esquemático (apresentado na parte superior da Figura 4d), onde não foi identificada nenhuma
assimetria na distribuição de frequência, estando a mediana (linha vermelha central) e os percentis de
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Figura 4 – Gráficos da análise R/S para a série de afluências à Sobradinho.

Tabela 1 – Resultados da análise R/S para a série de afluências à Sobradinho.

He Hal H0 Intervalo de Confiança de Hal Percentil 90% de Hsint

0,79 0,7 0,49 0,65–0,76 0,66
Hipótese de normalidade dos resíduos da regressão: Não rejeitada

Hipótese de normalidade de Hsint : Não rejeitada
Teste de persistência: Evidências de persistência

He representa o expoente empírico de Hurst calculado conforme procedimento descrito na Seção 2.1.
Hsint representa o conjunto de expoentes das séries sintéticas Gaussianas.
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25% e 75% (caixa azul) em uma região central da reta tracejada (distribuição dos dados no histo-
grama). O gráfico de probabilidade normal (apresentado na parte inferior da Figura 4c) também
apresenta o comportamento característico de distribuições normais que, no caso, é atestado pela sua
linearidade. Dessa forma, pode-se concluir que a distribuição dos expoentes das séries sintéticas é
uma distribuição normal e independente.

Os resultados para os parâmetros de análise de persistência estão apresentados na Tabela 1.
Como os testes de hipótese para a normalidade dos resíduos e de Hsint deram positivos, ou seja,
hipóteses não rejeitadas, tem-se que o intervalo de confiança para o expoente de Hurst corrigido
Hal = 0,7 é igual a [0,65;0,76]. Dessa forma, como o valor de H0 = 0,49 é inferior ao limite inferior
do intervalo de confiança de Hal (0,65) e o valor estimado para o coeficiente de Hurst (0,7) é superior
ao percentil 90% da distribuição dos expoentes das séries sintéticas (0,66), tem-se que o resultado
da inferência estatística aponta evidências de persistência de longo prazo nos dados hidrológicos de
vazão da estação de Sobradinho.

4 – CONCLUSÃO

De modo geral, a série fluviométrica testada mostrou um comportamento persistente, o que
difere dos modelos tradicionais de geração sintética de vazões que considera comportamento aleatório
e independente entre os valores da série. Dessa forma, os resultados encontrados para a série estudada
são informações importantes para os gestores hídricos da região e pesquisas adicionais são indicadas
para investigar o fenômeno em outras séries temporais.

Este artigo conclui que uma análise de persistência adequada de uma série temporal não pode
ser feita apenas com base na comparação do coeficiente empírico de Hurst (He) com o valor carac-
terístico de um ruído branco, pois o expoente teórico varia em torno do valor de 0,5, especialmente
quando se trata de séries curtas. Por fim, esta pesquisa contribuiu com a sugestão de um procedi-
mento metodológico de identificação de persistência de longo prazo baseado numa análise estatística
do expoente de Hurst.
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