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de Escala Discreta em Sistemas com

Criticalidade Auto-Organizada
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“Quem pode, pois, calcular o trajecto de uma

molécula? Que dados temos para não acreditar

que a criação de mundos seja determinada pela

queda de grãos de areia? Quem conhece pois os

fluxos e refluxos do infinitamente grande e do

infinitamente pequeno, o ecoar das causas nos

preciṕıcios do ser e as avalanches da criação? .”

( Victor Hugo )

iv



RESUMO

Recentemente, estudos têm mostrado evidências de comportamento log-periódico em

sistemas não-hierárquicos. Um fato interessante é o surgimento de tais propriedades em

ruptura e quebra de materiais complexos e falhas financeiras. Estes podem ser exemplos

de sistemas com criticalidade auto-organizada (SOC).

Neste trabalho estudamos a detecção de invariância de escala discreta ou log-

periodicidade. Mostrando teoricamente a eficácia de métodos baseados na Transformada

de Fourier na detecção de log-periodicidade, não só com conhecimento prévio do ponto

cŕıtico como também antes deste ponto. Especificamente, estudamos o mercado financeiro

brasileiro com o objetivo de detectar a invariância de escala discreta no ı́ndice Bovespa

(Bolsa de Valores de São Paulo). Algumas séries históricas foram selecionadas de peŕıodos

em 1999, 2001 e 2008. Relatamos evidência de detecção de posśıveis log-periodicidade

antes das quebras, mostrado sua aplicabilidade no estudo de sistemas com provável in-

variância de escala discreta, no caso das falhas financeiras, isso mostra uma evidência da

possibilidade de previsão da quebra.
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ABSTRACT

Recent studies have shown evidence of log-periodic behavior in non-hierarchical sys-

tems. An interesting fact is the emergence of such properties on rupture and breakdown

of complex materials and financial failures. These may be examples of systems with

self-organized criticality (SOC).

In this work we study the detection of discrete scale invariance or log-periodicity.

Theoretically showing the effectiveness of methods based on the Fourier Transform of the

log-periodicity detection not only with prior knowledge of the critical point before this

point as well. Specifically, we studied the Brazilian financial market with the objective

of detecting discrete scale invariance in Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) index.

Some historical series were selected periods in 1999, 2001 and 2008. We report evidence

for the detection of possible log-periodicity before breakage, shown its applicability to the

study of systems with discrete scale invariance likely in the case of financial crashes, it

shows an additional evidence of the possibility of forecasting breakage.
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5.1.2 Análise da Ibovespa no peŕıodo de 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . 50
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2.7 Gráfico da função f(x) = 1√
700π

e−x
2/700 no intervalo: −100 ≤ x ≤ 100. . . . 15
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Caṕıtulo 1

Introdução

A compreensão de eventos extremos na dinâmica de sistemas complexos1 é um im-

portante problema na F́ısica, entre os sistemas complexos, destacam-se: epidemias, terre-

motos, extinção de espécies, ruptura de materiais complexos e quebras financeiras. Estes

fenômenos são estudados utilizando as aplicações da Mecânica Estat́ıstica, que vão muito

além da Termodinâmica do Equiĺıbrio [1, 3].

Os inúmeros modelos utilizados no estudo da dinâmica de sistemas complexos, incor-

poram a teoria das transições de fase e fenômenos cŕıticos [2]. As teorias gerais para as

transições de fase e fenômenos cŕıticos, unificaram o entendimento das transições liquido-

gás dos fluidos simples, as transições magnéticas entre outras [5, 7].

Porém, estas teorias não só se restringiram ao campo da Termodinâmica ou do Magne-

tismo, tendo aplicações em varias áreas do conhecimento [1], até mesmo em processos sem

Termodinâmica ou qualquer processo f́ısico [9] (quebra na bolsa de valores, por exemplo).

Provavelmente é a ideia da F́ısica mais utilizada em outras áreas do conhecimento.

Apesar dessas ideias parecerem contra intuitivas, elas tem uma forte base teórica e

experimental [1, 2], o fato de que esses fenômenos serem descritos como fenômenos de

transição de fase de segunda ordem, significa que próximo a um ponto cŕıtico a forma das

singularidades entre observáveis do sistema não dependem do que é constitúıdo o sistema,

mas sim da sua dimensionalidade ou do seus expoentes cŕıticos entre outros fatores, que

1É um tipo de sistema onde as suas propriedades não são uma consequência natural de seus elemen-

tos constituintes vistos isoladamente (não redutividade do sistema). Suas propriedades emergentes são

consequentes em grande parte da relação não-linear entre as partes.
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são inerentes ao tipo de sistema [5, 7, 8]. Nesse sentido, uma definição de transição de fase

que não fosse baseada na Termodinâmica [3], porém não tão formal, seria: uma transição

de fase é uma mudança abrupta nas propriedades macroscópicas em um sistema com

muitos graus de liberdade (v́ınculos), em função dos seus parâmetros de controle. Esse

estudo ocorreu de forma paralela ao desenvolvimento da teoria dos fenômenos cŕıticos.

A teoria da criticalidade auto-organizada [1, 2] diz que determinados sistemas comple-

xos podem apresentar transições de fase de segunda ordem naturalmente, sem a necessi-

dade de forçamento externo como acontece na transição liquido-gás de um fluido simples,

onde nesse estado cŕıtico as correlações entre observáveis é na forma de lei de potência

1
xb

(discutido no caṕıtulo 2). Uma outra interpretação para este fenômeno, seria que no

estado cŕıtico existe uma invariância de escala entre os observáveis do sistema, ou seja

o sistema é auto-semelhante em qualquer escala. Nesse estado não é posśıvel saber as

causas pois até as mı́nimas flutuações podem causar grandes efeitos.

Pesquisas recentes [15], não só mostraram que sistemas complexos reais possuem um

comportamento análogo a uma transição de fase, mas também que essa transição possúı

correções log-periódicas, a log-periodicidade ou invariância de escala discreta é uma pro-

priedade na qual o sistema é auto-semelhante em escalas preferenciais. Um exemplo

conhecido de invariância de escala discreta são os sistemas que possuem uma hierarquia

geométrica, por exemplo: o conjunto ternário de Cantor e o modelo de Potts para a

estrutura do diamante [24].

As soluções habituais do grupo de renormalização [4, 15] mostram que tais sistemas

têm leis de potência 1
xb

com expoentes complexos b ∈ C quando próximo a um ponto

cŕıtico. O fato peculiar é o aparecimento dessas propriedade em sistemas reais.

Um caracteŕıstica interessante desse tipo de invariância é a possibilidade de estimar

o ponto cŕıtico, ou seja, eventos catastróficos por exemplo: crises financeiras, terremotos,

anomalias climáticas e ruptura de matériais compostos. Estes eram considerados eventos

extremos sem qualquer possibilidade tanǵıvel de previsibilidade2.

2O significado de previsibilidade discutido neste trabalho, não esta relacionado com a busca de funções

determińısticas para o sistema complexo. Mas com a estimativa do ponto cŕıtico xc, supondo que o sistema

possua correlações da forma: 1
(xc−x)b , quando próximo deste ponto.
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Hoje especula-se com muitos resultados favoráveis, a previsibilidade de tais eventos.

Entretanto, a detecção de invariância de escala discreta, ou log-periodicidade em sistemas

não-hierárquicos apresenta inúmeras dificuldades.

Estimativas paramétricas usando funções de ajuste log-periódicas falham, principal-

mente devido a degeneração dos resultados obtidos na regressão não linear. Por essa

razão, na maioria das pesquisas utiliza-se métodos não-paramétricos. Um método muito

utilizado no estudo das log-periódicas cos(ω ln(tc − t)) por exemplo, onde tc é um tempo

cŕıtico, é fazer uma mudança na variável t para um log tempo τ ≡ ln(tc − t), com isto

a função log-periódica teria uma termo na forma cos(ωτ). Assim estudar a nova série

gerada, consequentemente, apesar da log-periodicidade ser conservada sobre uma Trans-

formada de Fourier (isso demostrado no trabalho), métodos baseados na Transformada

Rápida de Fourier falham devido ao espaçamento desigual dos dados amostrados.

Uma solução utilizada neste trabalho é o uso do Periodograma de Lomb-Scargle [29, 30],

adequado para análise de dados amostrados de forma desigual. No intuito de aplicar tal

método no ı́ndice Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo), mostrando evidências do

comportamento log-periódico do mercado financeiro brasileiro. Algumas séries históricas

foram selecionados de peŕıodos em 1999, 2001 e 2008, além disso o trabalho contém um

embasamento das principais teorias envolvidas.

Este trabalho, é composto por 6 caṕıtulos, contando a partir desta introdução (caṕıtulo

1). O caṕıtulo 2 é um embasamento sobre a teoria da criticalidade auto-organizada, sua

relação com a teoria das transições de fase e fenômenos cŕıticos, suas aplicações nos mais

variados sistemas.

No caṕıtulo 3 traz uma explicação sobre a hipótese da invariância de escala discreta

em sistemas não-hierárquicos, descrevendo alguns casos onde esta hipótese se mostra

favorável para estudo. Já o caṕıtulo 4 traz toda a fundamentação teórica utilizada nesta

pesquisa. No caṕıtulo 5 encontra-se os resultados da pesquisa, desenvolvida com o estudo

do mercado financeiro brasileiro. Finalizando com o caṕıtulo 6, discussão e conclusão.
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Caṕıtulo 2

Criticalidade em Ruptura de Materiais, Terremotos e

Quebras Financeiras

Neste caṕıtulo será apresentado um estudo de ruptura de materiais, terremotos e crises

financeiras. Especificamente foram estudados as propriedades dinâmicas de tais sistemas.

Baseado nas ideias da F́ısica Estat́ıstica, esses três fenômenos podem ser interpretados

como fenômenos cŕıticos, apesar de serem de naturezas diferentes ou até mesmo não

apresentar processos termodinâmicos (no caso das crises financeiras), eles possuem uma

dinâmica que se enquadra com grande aproximação das correlações entre observáveis de

um fenômeno de transição de fase cŕıtica. Além disso, o caṕıtulo tem um embasamento

sobre fenômenos cŕıticos e a teoria da criticalidade auto-organizada SOC, mostrando suas

aplicações nos fenômenos de ruptura de materiais, terremos e crises financeiras.

2.1 Fenômenos Cŕıticos e Criticalidade

Fenômenos cŕıticos ocorrem geralmente em sistemas que se encontram longe do

equiĺıbrio, em processos nos quais a história é importante [20]. A Figura 2.1 representa

um diagrama de fases, em termo da pressão e da temperatura, de um fluido simples com

um único componente.

As linhas cheias indicam uma coexistência de fases com densidades diferentes, mas com

os mesmos valores dos campos termodinâmicos [8], as linhas cheias indicam transições de

primeira ordem (segundo a antiga classificação de Ehrenfest).
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No ponto triplo (Tt, pt) há coexistência de três fases [5, 8]. Percorrendo a linha de

coexistência entre as fases ĺıquida e gasosa, a diferença entre as densidades do ĺıquido e do

gás ρl−ρg (parâmetro de ordem1) é cada vez menor, anulando-se no ponto cŕıtico (Tc, pc)

onde não há como diferenciar as fases (a transição é cont́ınua, ou de segunda ordem).

Gás

Sólido Líquido

p

pc

pt

Tt Tc T

Figura 2.1: Diagrama de fases, em termos da pressão em função da temperatura, de um fluido simples

com um único componente. As linhas cheias indicam transições de primeira ordem. No ponto triplo há

coexistência de três fases. Fonte: reproduzido de [8].

Diversas grandezas termodinâmicas, como calor espećıfico, compressibilidade e sus-

ceptibilidade magnética, apresentam nas proximidades da região cŕıtica, divergências

assintóticas caracterizadas por expoentes cŕıticos [5], esse comportamento tem caráter

universal [5, 8].

Teorias clássicas, como a de Van Der Waals para fluidos simples e a de Pierre Curie

para o ferromagnetismo, já indicam esta universalidade [5, 7, 8]. O modelo de Van Der

1O termo parâmetro de ordem foi introduzido por Landau. Ele associa a transição de fase a uma

mudança nas propriedades de simetria do sistema, esta mudança é quantizada pelo parâmetro de ordem

(grandeza f́ısica de caráter extensivo), nula na fase mais simétrica e não nula na fase menos simétrica.
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Waals para fluidos simples tem como equação de estado (V − b)
(
p+ a

V 2

)
= RT , onde p é

a pressão, V o volume, a e b são parâmetros e R a constante universal dos gases perfeitos,

a compressibilidade isotérmica KT = − 1
V

(
∂V
∂p

)
T

, nas proximidades do ponto cŕıtico Tc

(ρl − ρg ≈ 0, Figura 2.1) é

KT ≈

 C+(T − Tc)γ, T → T+
c

C−(Tc − T )γ
′
, T → T−c

(2.1)

onde γ, γ′ são expoentes cŕıticos e C+, C− são coeficientes.

O calor espećıfico CV =
(
∂U
∂T

)
V

, U é a energia interna, para o mesmo modelo nas

proximidades do ponto cŕıtico Tc é

CV ≈

 A+(T − Tc)α, T → T+
c

A−(Tc − T )α
′
, T → T−c

(2.2)

onde α, α′ são expoentes cŕıticos e A+, A− são coeficientes.

Um outro exemplo, é o ferromagneto uniaxial, sendo mais simétrico que um fluido, a

Figura 2.2 mostra o diagrama de fase do campo magnetico H em função da temperatura.

Tc T

H = 0

H < 0

H > 0

H

Figura 2.2: Diagrama de fases, em termos do campo magnético em função da temperatura do ferro-

magneto uniaxial, a curva de coexistência (H = 0, T < Tc) separa as fases do ferromagneto, H > 0 (spins

para cima) e H < 0 (spins para baixo). Fonte: reproduzido de [8].

A curva de coexistência (H = 0, T < Tc) separa as duas fases do ferromagneto,

H > 0 (spins para cima) e H < 0 (spins para baixo). Ao longo da linha as duas fases
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possuem o mesmo módulo da energia livre magnética por átomo, já a magnetização es-

pontânea (parâmetro de ordem) decresce no intervalo 0 < T < Tc, tornando-se nula no

ponto cŕıtico Tc. Usando agora o modelo de Pierre Curie para o ferromagneto uniaxial, a

susceptibilidade magnética χT nas proximidades do ponto cŕıtico Tc é

χ(T,H = 0) ≈

 C+(T − Tc)γ, T → T+
c

C−(Tc − T )γ
′
, T → T−c

(2.3)

onde γ, γ′ são expoentes cŕıticos e C+, C− são coeficientes.

O calor espećıfico CH = T
(
∂S
∂T

)
H

em que S é a entropia, para o mesmo modelo nas

proximidades do ponto cŕıtico Tc é

C(T,H = 0) ≈

 A+(T − Tc)α, T → T+
c

A−(Tc − T )α
′
, T → T−c

(2.4)

onde γ, γ′ são expoentes cŕıticos e C+, C− são coeficientes.

Figura 2.3: T́ıpica forma das divergências de CV , CH , KT ou χ descritas no texto. Em geral as

amplitudes cŕıticas são diferentes (A+/A− 6= 1, por exemplo).

Na Figura 2.3 é mostrado um gráfico t́ıpico das divergências da susceptibilidade (para

fluidos, da compressibilidade) ou do calor espećıfico. Note uma proposital assimetria na
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altura das curvas próximas a Tc. Isso é devido a um fato em geral (com forte apoio

experimental) que as amplitudes cŕıticas são distintas [7] (os coeficientes A± e C±).

O ponto central da teoria dos fenômenos cŕıticos diz repeito aos expoentes cŕıticos.

A ideia fundamental, amparada por evidências experimentais, é que tais expoentes não

dependem do material (ou sistema) espećıfico em estudo [5, 7, 8], mas apenas de uns

poucos fatores, a saber:

1. da dimensionalidade espacial do sistema;

2. da dimensão e simetria do parâmetro de ordem;

3. do alcance das interações responsáveis pelo comportamento f́ısico do sistema;

Além disso, tais expoentes obedecem relações2 simples definidas pela Termodinâmica,

por exemplo: α+ 2β+γ = 2 (relação de Rushbrooke), chamadas de leis de escala. As leis

de escala são satisfeitas, considerando-se que a parte singular da energia livre e da função

de correlação são funções homogêneas dos seus argumentos. A hipótese da homogeneidade,

assim como a universalidade dos expoentes cŕıticos, já são conhecidos da F́ısica há mais

de um século [8, 20]. Em um estado cŕıtico, não há razão para buscar causas especificas

para grandes eventos. Pequenas forças podem ter grandes efeitos e catástrofes súbitas

parecem surgir do nada [1, 2].

O Grupo de Renormalização [7, 8] é um método de aproximação desenvolvido para

tratar problemas em F́ısica envolvendo um grande número de graus de liberdade, fazendo

um reescalonamento do sistema, reduzindo os graus de liberdade. Cujas ideias estão rela-

cionadas a ideia de ponto cŕıtico. A técnica tem como passo inicial, o fato do comprimento

de correlação ξ tender ao infinito ξ →∞ nas transições de segunda ordem, sendo a função

correlação g(r) = e
−r
ξ onde r é a distancia entre dois spins ou śıtios. Esse método traz

uma justificativa para as leis de escala [5, 7, 8].

2Os expoentes cŕıticos não são todos independentes, além disso, existem outras relações entre eles, por

exemplo: α+ β(δ+ 1) = 2 (relação de Griffiths) e γ = β(δ+ 1) (relação de Widom), onde α, β, γ e δ são

expoentes cŕıticos. Estas relações também são conhecidas como leis de escala.
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2.2 Teoria da Criticalidade Auto-Organizada

As teorias clássicas, como a de Van Der Waals para fluidos simples e a de Pierre Curie

para o ferromagnetismo, das quais apresentam transição de fase critica, mostram que

para se atingir um ponto critico é necessário alguma intervenção externa. Porém, às vezes

essa criticalidade é atingida espontaneamente pela natureza, chamada de criticalidade

auto-organizada SOC (Self-Organized Criticality) [1, 2].

O f́ısico dinamarquês Per Bak, propôs a teoria da criticalidade auto-organizada. Para

explicar dois problemas clássicos: o primeiro problema é a existência onipresente do rúıdo

1
f

que foi detectado em sistemas tão diversos como resistores, o fluxo do rio Nilo e a

luminosidade das estrelas.

Os espectros de potência de baixa frequência de tais sistemas exibem um comporta-

mento de lei de potência 1
fb

[1] mais vastamente diferentes escalas de tempo. Apesar dos

grandes esforços, não existe uma teoria geral que explica a ampla ocorrência de rúıdo 1
f
.

O segundo problema é a busca de uma explicação f́ısica para a observação emṕırica

de que os objetos espacialmente estendidos, incluindo paisagens montanhosas e linhas

costeiras, parecem ser as estruturas auto-similares3 fractais. A caracteŕıstica comum a

todos esses sistemas é que as correlações temporais ou espaciais são do tipo de lei de

potência que estender-se por várias décadas em que, ingenuamente, pode-se suspeitar que

a f́ısica poderia variar drasticamente.

Segundo esta teoria, os fenômenos em questão são descritos por um sistema complexo

onde seus vários agentes interagem entre si e o conduzem, de forma espontânea, a um

estado de criticalidade.

Neste estado cŕıtico, o sistema age como um todo e, de forma impreviśıvel, ocorrem

eventos em várias escalas. Surgem então as leis potências que indicam invariância de

escala. Bak dá como paradigma o fenômeno da pilha de areia: imagine que grão de areia

sejam despejados sobre uma mesa.

No ińıcio, a pilha é plana e os grãos de areia permanecem próximos às posições onde

foram depositados. À medida que o tempo passa, com os vários grãos de areia interagem

3Auto-similaridade é a propriedade geométrica da qual uma parte de um objeto ampliada se assemelha

com objeto inteiro de forma exata ou aproximada (estatisticamente auto-similar).
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entre si, a pilha fica maior e maior, até atingir um ponto onde o sistema fica cŕıtico. Nesse

estado, o número de avalanche por exemplo, segui uma distribuição na forma:

N(h) ∼ h−µ, (2.5)

onde N(h) é o número de avalanches, h é o tamanho e µ um expoente. Portanto, cor-

relações entre observáveis na forma de lei de potência, indica a SOC.

Para mostrar o aparecimento de correlações temporais ou espaciais do tipo de lei de

potência em sistemas dinâmicos, Bak fez simulações computacionais do modelo da pilha

de areia. Entretanto o modelo utilizado nas simulações é uma simplificação da pilha de

areia, chamado de autômato celular.

1 1 1 1

1 3 4 1

1 3 2 1

1 1 1 1

1 1 2 1

1 4 0 2

1 3 3 1

1 1 1 1

1 2 2 1

2 0 1 2

1 4 3 1

1 1 1 1

t = 0 t = 1 t = 2

Figura 2.4: Exemplo de autômato celular, uma matriz quadrática onde os śıtios ou elementos de matriz

interagem de forma simples ao longo do tempo.

O autômato celular é um sistema dinâmico constitúıdo por muitos śıtios, cada śıtio

interage com os vizinhos próximos a partir de uma lei de interação simples, o autômato

celular pode ser interpretado como uma matriz quadrática onde cada śıtio corresponde a

um elemento da matriz.

Na Figura 2.4, o autômato celular é uma matriz quadrática, tendo uma configuração

inicial em t = 0, cada elemento da matriz corresponde a um śıtio que possui um valor

inteiro de 0 até 4, esse valor corresponde o tamanho do śıtio. Quando um śıtio em

particular atinge o valor 4, este diminui em 4 e em cada um dos seus quatro primeiros

vizinhos é adicionado em 1. No exemplo da Figura 2.4, o elemento a23 igual a 4 (t = 0)

passa a ser 0 (t = 1) e nos elementos a13, a22, a24 e a33 são adicionados em 1, o que

representa uma avalanche.
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Figura 2.5: Gráfico Log-log da simulação da pilha de areia. Esquerda: distribuição das avalanches

em função do seu tamanho, onde g(h) ∼ t−µ com µ ≈ 1, 33. Direita: distribuição das avalanches em

função do seu tempo de vida ponderadas com a resposta média 〈h(t)〉: com escalas como l(t) ∼ t−µ′ com

µ′ ≈ 0, 43. Fonte: reproduzido de [1].

A Figura 2.5 mostra o resultado numérico feito em [1], o que mostram que os ob-

serváveis do sistema autômato celular possuem correlações na forma de lei de potência.

Com o passar do tempo, distribuição das avalanches g(h) em função do tamanho

h e a distribuição das avalanches l(t) em função do seu tempo de vida t, obedecem

aproximadamente a Eq.(2.5), em [1] g(h), l(t) e 〈h(t)〉
t

(média de vida de uma avalanche

assumindo tempo de vida t), possuem a seguinte relação:

l(t) ≡ g(h)
〈h(t)〉
t
∼ t−µ

′
. (2.6)

Neste estado cŕıtico, avalanches de várias escalas (tamanhos) ocorrem de forma im-

previśıvel. Apesar das avalanches menores serem mais frequentes, é posśıvel detectar um

comportamento regido por uma lei de potência, algo do tipo: cada vez que se duplica o

tamanho de uma avalanche, ela se torna duas vezes mais rara.
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2.3 Criticalidade em Ruptura de Materiais

Os fenômenos de ruptura material são de grande importância cient́ıfica e tecnológica,

havendo um grande interesse econômico e humano. Abrangem uma gama de fenômenos

que ocorrem em diferentes escalas de medida que vão desde a quebra de uma barra

de metal sujeito a uma carga externa, envelhecimento do concreto até o surgimento de

rachaduras na terra seca.

Apesar da grande quantidade de dados experimentais e o esforço considerável que

foi realizado por cientistas de materiais, muitas perguntas sobre a fratura e fadiga ainda

não foram respondidas. Não há compreensão abrangente dos fenômenos de ruptura, mas

apenas uma classificação parcial em situações restritas e relativamente simples [4].

A falta de compreensão se deve na ausência de métodos de previsão adequados para a

ruptura e fadiga de materiais, que pode ser com base em um acompanhamento adequado

do sistema estressado. Não só há uma falta de compreensão não emṕırica, mas as leis

emṕıricas muitas vezes são limitadas e com pouca confiabilidade. Existe a necessidade de

modelos que incorporam a F́ısica subjacente para identificar e utilizar padrões precursores

relevantes [4, 11].

Os modelos recentes desenvolvidos para abordar esta questão baseiam-se em dois

conceitos-chave: o papel da heterogeneidade e da interpretação destes sistemas como

fenômenos de percolação4. Muitas rupturas ocorrem por um mecanismo de nucleação da

trinca devido a progressiva evolução dos dados ou micro fissuras no material de estudo.

O papel da heterogeneidade nos processos de ruptura de materiais surgiu nos trabalhos

do sismólogo japonês K. Mogi [15]. Ele notou que o processo de fratura depende forte-

mente do grau de heterogeneidade do material. Os mais heterogêneos são mais avisos a

ruptura, enquanto os mais perfeitos são mais traiçoeiros a ruptura. No entanto, desde a

sua criação, esta ideia não foi desenvolvida, porque é dif́ıcil de quantificar o graus de he-

terogeneidade útil, o que provavelmente depender de outros factores tais como a natureza

do campo de tensões, na presença de água, etc.

4Percolação (do Lat. percolare, filtrar), o conceito surgiu do estudo do fenômeno de transporte de

um fluido através de um meio poroso. Um efeito comum em percolação é a existência da universalidade.

Assim como os fenômenos de transição de fase cŕıtica térmica.
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Dependência do tempo é esperado para ser um aspecto crucial no processo de cor-

relação construindo nestes processos. À medida que os danos aumentam, uma nova fase

aparece, onde microfissuras começam a se fundir, levando a outros efeitos cooperativos.

Finalmente, a ruptura principal é formada, levando a falha global. Em termos simples

e intuitivos, a falha de sistemas compositivas pode muitas vezes ser encarada como o

resultado de uma processo de percolação. O desafio é descrever a transição do dano e

processos de corrosão a ńıvel microscópico para a ruptura macroscópica.

2.4 Criticalidade em Terremotos

Abalo śısmico ou terremoto é um movimento abrupto do terreno devido ao falhamento

da crosta terrestre. As placas continentais se movimentam lentamente, submetendo a

esforços de tração e compressão. Quando esse estresse ultrapassa o limite de resistência

da rocha, ela se rompe. Esse processo libera grande quantidade de energia, gerando ondas

elásticas que se propagam no terreno. A previsão de terremotos é feita há mais de 100

anos sem muito sucesso. Eles se distribuem de acordo com uma lei de potência, conhecida

como lei de Gutenberg-Richter dN
dE

∝ m−τ [19] onde N é o número de terremotos e m, é

a magnitude (sendo m ≥ 2), E a energia liberada e τ um expoente de escala.

Na Figura 2.6 tem o gráfico da distribuição de terremos na região da Califórnia, du-

rante o peŕıodo 1984 - 2000, a distribuição destes obedece a lei de Gutenberg-Richter. A

relação de Gutenberg-Richter refere-se à distribuição de lei de potência entre a frequência

e a magnitude de terremotos. Abalos śısmicos possuem um comportamento temporal

complexo devido a sua dinâmica, além disso a geometria apresentada pelas falhas e a

distribuição espacial dos epicentros é fractal [23]. Isso leva a hipótese de que os terremo-

tos são resultantes de um processo dinâmico do qual obedece distribuições espaciais ou

temporais na forma de lei de potência. Especula-se em uma posśıvel unificação dessas

observações. Uma explicação é a possibilidade de que terremotos são SOC por causa do

aparecimento de leis de potência na distribuição destes.

Baseados em enumeras evidencias emṕıricas, vários trabalhos defendem a hipótese de

que terremotos são criticamente auto-organizados, portanto a atividade śısmica antes e
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Figura 2.6: Distribuição de terremotos na região da Califórnia. Esquerda: Mapa da região da Ca-

lifórnia. Direita: Número de terremos N(M > m) por ano (quadrados abertos), a linha tracejada é a

lei Gutenberg-Richter log10N(M > m) ∝ −bm, b = 0, 95. Fonte: reproduzido de [17].

depois de um grande terremoto, pode ser entendida como uma transição de fase cŕıtica. A

evidencia mais citada para afirmar que terremotos são SOC é a lei Guntenberg-Richeter,

que se manifesta mesmo com tantos rúıdos naturais presentes.

2.5 Criticalidade em Quebras Financeiras

Uma quebra na bolsa de valores é um evento financeiro peculiar, tanto para acadêmicos

como para profissionais. Historicamente, a mera revelação de uma informação dramática

pode causar uma quebra, entretanto, mesmo as análises mais completas são tipicamente

inconclusivas a respeito do que esta informação pode ter sido.

Geralmente uma quebra financeira acontece quando cria-se um crescimento artificial

do capital devido a dinâmica especulativa do mercado, em um certo ponto, ele sofre uma

variação abrupta, caracterizando a quebra financeira.

O modelo atual utilizado para descrever as variações de preço no mercado financeiro

é uma modificação do modelo de Bachelier (1900), ele propôs que o preço de um dado
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ativo no mercado financeiro seria descrito por um processo estocástico, por hipótese, as

flutuações nos preços tendem para distribuições gaussianas de acordo com o Teorema

Central do Limite, ele diz que a soma de variáveis aleatórias e independentes X1 +X2 +

. . . Xn =
∑n

i Xi (isso devidamente normalizado
∑n
i Xi−µ
σ

), converge para a distribuição

normal (gaussiana), isto se a variância é finita.

Portanto, na ausência de grandes choques de demanda e oferta, considerando o mer-

cado eficiente5, é de esperar pequenas flutuações para ajustar os excessos de demanda e

oferta. Grandes variações seriam improváveis, portanto as variações de preço teriam que

ser comportar de acordo com uma distribuição gaussiana.

f(x) =
1√

2πσ2
e(−(x−µ)

2/2σ2), (2.7)

onde µ = 1
N

∑N−1
i=0 xi é a média aritmética e σ = 1

N−1
∑N−1

i=0 (xi − µ)2 é a variância, isso

definido no intervalo −∞ ≤ x ≤ +∞.

Figura 2.7: Gráfico da função f(x) = 1√
700π

e−x
2/700 no intervalo: −100 ≤ x ≤ 100, comparando com a

expressão (2.7), µ = 0 e σ =
√

350, esse gráfico é um exemplo de gaussiana.

5A hipótese do mercado eficiente (1960), diz que no mercado financeiro todas as informações são

repassadas e processadas instantaneamente aos investidores, refletido novos valores das ações. Ou seja,

um agente não conseguiria alcançar retornos superiores à média do mercado.
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No entanto, não existe nenhum choque que justifique a súbita queda do ı́ndice Dow

Jones em 19 de outubro de 1987, neste dia houve uma queda de 22%, isso foi quase duas

vezes mais do que o colapso 1929, esse evento ficou conhecido como Black Monday.

Figura 2.8: A segunda-feira negra, o dia 19 de outubro de 1987, houve uma queda de mais de 22%

do ı́ndice da Dow Jones. O gráfico de f(t) mostra os valores de fechamento diário da Dow Jones dos

dias uteis de 17/01/1984 até 31/12/1987, o gráfico de R(t) mostra os retornos diários durante o peŕıodo

citado, sendo R(t) = 100 f(ti)−f(ti−1)
f(ti)

. Fonte: elaborado com os dados de [33]

Além disso, se o mercado fosse realmente eficiente, não há como obter lucros signi-

ficativos, os ganhos e as perdas se cancelariam, pois apenas o histórico das flutuações

seria utilizado. Isso contraria o que realmente acontece no mercado real, pois o grau de

ineficiência do mercado é que caracteriza os lucros obtidos pelos investidores.

Mercados financeiros são sistemas complexos que incorporam informações sobre um

dado ativo financeiro na série temporal financeira. De acordo com a teoria da critica-

lidade auto-organizada, sistemas complexos que apresentam estados regidos por leis de

potência, alcançados de forma espontânea, são denominados sistemas criticamente auto-

organizados. Com base nos trabalhos de Mandelbrot e outros cientistas, o mercado fi-
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nanceiro pode ser entendido como um fenômeno de transição cŕıtica em termos de F́ısica

Estat́ıstica.

Mandelbrot descobriu que as variações do preço do algodão não obedeciam uma dis-

tribuição gaussiana. As distribuições mais adequadas para análise desse tipo de sistema

deveriam não decair exponencialmente, como a gaussiana 1√
2πσ2

e(−(x−µ)
2/2σ2). Elas deve-

riam decair seguindo uma lei de potência 1
xb

, em seu trabalho, ele utilizou as distribuições

de Lévy 1
π

∫∞
0
e−γq

α
cos(qx)dq, que de certo modo generalizam a de Gauss e obedecem ao

Teorema Central do Limite Generalizado6.

Partindo da hipótese que os mercados financeiros são criticamente auto-organizados,

quebras em bolsas de valores não seriam anomalias mas eventos esperados.

6Existem distribuições onde a variância tende ao infinito (por exemplo, distribuições de Lévy), nesses

casos pode-se usar o Teorema Central do Limite Generalizado, ele diz que a soma de variáveis aleatórias

independentes (isso devidamente normalizado) da mesma distribuição, converge para uma distribuição

estável (por exemplo, a distribuição de Pareto).
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Caṕıtulo 3

A Hipótese de Didier Sornette

O fato de que um determinado sistema complexo tenha criticalidade auto-organizada,

implica em uma imprevisibilidade inerente desse sistema quando este se aproxima do

estado cŕıtico. Sendo apenas posśıvel estimar a frequência de certo observável do sis-

tema. No estado cŕıtico pequenas pertubações podem gerar grandes efeitos, fato que se

prova com o aparecimento das leis de potência, isto não traz informações sobre o tempo

cŕıtico. Recentemente, Sornette em [15], mostrou que em determinados sistemas ditos

SOC possuem uma certa previsibilidade nas proximidades do estado cŕıtico. Baseado na

ideia de invariância de escala discreta. Um caso conhecido de sistemas com invariância

de escala discreta, são os que possuem hierarquia geométrica onde a sua estrutura é cons-

trúıda através de um processo de agregação executado de forma interativa, por exemplo,

o conjunto de Cantor ternário (Figura 4.1).

Figura 3.1: A construção do conjunto de Cantor ternário: é um exemplo sistema hierárquico, constrúıdo

por um processo recursivo, dividir o intervalo unitário em três intervalos iguais de comprimento e excluir

o do um centro e assim por diante.
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O conjunto de Canto ternário possui dimensão1 fractal D = log(2)
log(3)

≈ 0, 63, ele possui

auto-similaridade apenas para ampliações de 3p, p ∈ Z. Por exemplo, fazendo uma

ampliação de 1,3 não é posśıvel reproduzir a parte ampliada, por esse motivo o conjunto

de Canto ternário possui invariaria de escala discreta (discutido no caṕıtulo 4).

Um exemplo canônico é o modelo de Potts sobre a estrutura do diamante (Figura 4.1).

Ela possui uma estrutura hierárquica, obtida partindo de uma ligação com a ampliação

de 1, substituindo esta ligação por quatro pontes dispostas em forma de um diamante

com uma ampliação de 2, e assim por diante.

σ2

σ1

s2s1

σ2 σ2

σ1σ1

n = 0 n = 1 n = 3

Figura 3.2: A construção da estrutura de diamante hierárquica utilizada no modelo de Potts, n é o

numero da interação ou escala, σ1, σ2, s1 e s2 são spins. Fonte: reproduzido de [4].

A F́ısica dos sistemas hierárquicos leva a invariância de escala discreta, fato que se

comprova com a solução do modelo de Potts sobre a estrutura do diamante. Para isso,

calcula-se a energia total de interação entre os spins da rede que estão dispostos nos

vértices é

E = −J
∑
〈ij〉

δ(σiσj) (3.1)

onde J é o termo de acoplamento, σi e σj os spins de cada vértice e δ(σiσj) é o delta

de Kronecker, considera-se que o sistema esta em equiĺıbrio térmico e as configurações de

1A dimensão de Hausdorff D = log(N)
log(L/n) , onde N é o comprimento do segmento de interação, L é o

comprimento de uma linha e n é o numero de partes que essa linha será dividida na interação.
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spins evoluem de forma aleatória no tempo e no espaço, em resposta a flutuações térmicas

com uma probabilidade proporcional ao fator de Boltzmann e−βE. A função partição de

uma determinada interação x = 2p

Zp =
∑
{σ}

e−βE. (3.2)

Devido as inúmeras interações do modelo, a função partição não será calculada de

imediato, mas uma soma parcial dos spins de um único diamante em uma escala n,

usando a escala n = 1 (Figura 3.2), a soma parcial será∑
{s1,s2}

Kδ(σ1,s1)+δ(σ2,s1)+δ(σ1,s2)+δ(σ2,s2) (3.3)

onde K = e−β, s1 e s1 são spins (Figura 3.2), existem duas possibilidades para cada ligação

da estrutura do diamante, σ1 6= σ2 ou σ1 = σ2. Portanto a soma parcial2, considerando

σ1 = 1, 2 . . . Q e σ2 = 1, 2 . . . Q é

∑
{s1,s2}

Kδ(σ1,s1)+δ(σ2,s1)+δ(σ1,s2)+δ(σ2,s2) =

 (2K +Q− 2)2 , σ1 6= σ2

(K2 +Q− 1)
2
, σ1 = σ2

. (3.4)

Usando a identidade K ′δ(σ1,σ2) = 1 + (K ′ − 1)δ(σ1, σ2), sendo K ′ ≡
(
K2+Q−1
2K+Q−2

)2
, a soma

parcial (3.4) pode ser escrita da seguinte forma:

∑
{s1,s2}

Kδ(σ1,s1)+δ(σ2,s1)+δ(σ1,s2)+δ(σ2,s2) =

 (2K +Q− 2)2
[
1 +

(
(K2+Q−1)

2

(2K+Q−2)2 − 1

)
δ(σ1, σ2)

]
(2K +Q− 2)2K ′δ(σ1,σ2)

se essa soma parcial for realizada para cada um dos quatro diamantes, seria o mesmo do

que a soma de um sistema com a redução de magnitude 2p−1.

Portanto nesse sistema, em qualquer escala apenas serão acoplados os spins vizinhos,

com um termo de acoplamento determinado de forma recursiva através do mapa do grupo

de renormalização

Kp−1 =

(
K2
p +Q− 1

2Kp +Q− 2

)2

≡ φ (Kp) , (3.5)

2A soma parcial em (3.4) foi obtida com a dizimação de spins [4], originando os termos quadráticos.
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cada ampliação (um determinado p) no sistema contribui com um fator numérico na

função partição igual a (2Kp + Q − 2) por borda na identidade K ′δ(σ1,σ2) = 1 + (K ′ −

1)δ(σ1, σ2). Esse fator numérico adicional mostra que a função partição não é invariante

com o reescalonamento, mas se torna

Zp (Kp) = Zp−1 [φ (K)]
[
(2Kp +Q− 2)2

]4p
, (3.6)

sendo que para cada ampliação 2p, existe 4p conexões. Portanto a energia livre por spin

será fp(K) = 1
4p+1 lnZp(K), sendo definido como o logaritmo neperiano da função partição

dividido pelo numero de bordas, a energia livre pode ser escrita

fp(K) = g(K) +
1

4
fp−1(K

′), (3.7)

sendo g(K) = 1
2

ln(2K+Q−2), para um fractal infinito a energia livre satisfaz a seguinte

equação f(K) = g(K) + 1
µ
f(K ′), comparando com a equação (3.7), µ = 4. Portanto este

calculo mostra a origem da escala para a energia livre, tendo a mesma forma funcional

(3.7) em cada um dos ńıveis de ampliação (discreto), comprovando invariância de escala

discreta. Porém, redes hierárquicas estão longe de simular um sistema f́ısico real, sendo

pouco provável o aparecimento de invariância de escala discreta em sistemas f́ısicos reais.

O fato interessante é que tais propriedades foram detectadas em sistemas reais

[10, 11, 12, 13, 16], por exemplo, ruptura e quebra de materiais complexos e falhas financei-

ras. Estes podem ser exemplos de sistemas complexos, com criticalidade auto-organizada

(SOC). A hipótese de Sornette [24, 15] diz que determinados sistemas complexos SOC

(sem a necessidade de uma hierarquia pré-existente) possuem uma quebra parcial em sua

invariaria escala, quando próximos do ponto cŕıtico, apresentando uma invariância de es-

cala discreta e seus expoentes complexos que aparecem espontaneamente nesses sistemas.

Consequentemente a lei de potência possui uma correção log-periódica.

3.1 Ruptura de Material e a Log-Periodicidade

Devido a propriedade de criticalidade em rupturas de materiais heterogêneos e a sua

analogia com o modelo de percolação [15, 11], muitos f́ısicos começaram a sugerir (isso

na década de oitenta) que materiais suficientemente heterogêneos apresentam algumas
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propriedades universais quando próximos a ruptura, sendo análogo a uma transição de

segunda ordem.

Um dos primeiros modelos de ruptura baseado na evolução de dano foi proposto 1992

[15]. Descobriram que a taxa total de danos (medido por exemplo pela energia elástica

libertada por unidade de tempo), aumenta como uma lei de potência do tempo até a

ruptura. Neste modelo, quando próximo da ruptura houve o crescimento e fusão das

microfissuras, levando a um padrão fractal, mas os expoentes encontrados foram conside-

rados não universais [15].

Na investigação sobre as emissões acústicas do tanque de pressão industrial do foguete

European Ariane, detectaram a existência de comportamento log-periódico em sistemas

não-hierárquicos. Considere que a energia acústica E ∼ (tc − t)−α segui uma lei de

potência em função do tempo para falha, onde tc é o tempo cŕıtico ou tempo de falha.

Suponha-se que há, ainda, um sinal de modulação log-periódico

E ∼ (tc − t)−α [1 + C cos (2π ln(tc − t)/ lnλ)] . (3.8)

O valor máximo do termo 1 + C cos
(

2π ln(tc−t)
lnλ

)
ocorrem em tn tal que o argumento

do cosseno é uma múltiplo de 2π ou 2π ln(tc−t)
lnλ

≈ 2πn, portanto tc − tn ≈ λ−n, sendo uma

série geométrica onde n é um número inteiro. As oscilações são, portanto, em frequência

modulada, com um aumento geométrico da frequência na região próxima ao ponto cŕıtico

tc. Esta propriedade aparente acaba por ser surpreendentemente geral tanto experimen-

talmente quanto teoricamente. De um ponto de vista formal, a log-periodicidade pode

ser vista como nada mais que a expressão concreta do fato de que os expoentes da leis de

potência em sistemas com criticalidade auto-organizada podem ser complexos.

3.2 Previsão de Terremotos

Até hoje, há um parecer de que os terremotos são inerentemente impreviśıveis [18],

de fato, os terremotos apresentam as caracteŕısticas dos sistemas com criticalidade auto-

organizada. Portanto, durante um terremoto não ha como saber as causas, invalidando

qualquer método de previsão dos mesmos [18]. Vários trabalhos apontaram uma provável

sáıda para este impasse, sugerindo que a atividade śısmica antes dos grandes terremotos
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tenha um comportamento log-periódico [14, 16], a justificativa é um evidente aumento

da quantidade de sismos com magnitude intermediaria, anos antes de um grande terre-

moto, por exemplo em Loma Prieta [16]. Porém, existem algumas dificuldades que torna

a detecção da log-periodicidade em terremotos complicada, como por exemplo as dificul-

dades na medição de sismos com magnitude menor que 2 e a delimitação espacial destes,

entretanto são dificuldades que podem ser parcialmente contornadas com a melhoria dos

métodos de detecção de log-periodicidade.

3.3 Previsão de Quebras Financeiras

Uma das aplicações da hipótese de Sornette, sendo a mais propensa para estudo, são as

crises financeiras. Amparando por evidencias experimentais, bolsas de valores possui um

comportamento cŕıtico em termos de F́ısica Estat́ıstica, a dinâmica complexa da bolsa

de valores leva-a ao estado cŕıtico caracterizado por leis de potência, isto já discutido

no caṕıtulo anterior. A relevância do uso da hipótese de Sornette esta justamente na

possibilidade de previsão do ponto cŕıtico (instante tc de ocorrência da crise).

Segundo [15], uma quebra financeira acontece quando uma grande quantidade de inves-

tidores fazem vendas simultaneamente. Isso gera um desequiĺıbrio nas variações de preço

das ações devido a sua natureza abrupta. É importante enfatizar que esses investidores

normalmente não se conhecem, eles não se reúnem para decidirem o que fazer. Portanto

o mecanismo que faz eles ser organizem não depende de uma liderança ou alguma rede

de liderança no grupo.

Uma explicação para este fenômeno, discutido em [15] é a seguinte: todo investidor

é organizado em uma rede (de famı́lia, amigos, colega, etc), da qual recebe opiniões

localmente da rede. Se um certo investidor esta ligado a k próximos vizinhos da rede,

então existem duas causas que influencia a opinião dele:

1. as opiniões dessas k pessoas;

2. um sinal idiossincrático que só ele recebe;

A causa 1 tende a criar ordem enquanto a causa 2 tende a criar desordem. A hipótese
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sobre o comportamento dos investidores, é que eles tendem a imitar as opiniões dos seus

vizinhos mais próximos, não contradizê-los. Ou seja, no mercado de ações existe uma

luta entre a ordem e a desordem. Uma quebra na bolsa de valores acontece quando a

ordem vence (todo mundo tem a mesma opinião: a venda), em tempos normais quando a

desordem ganha (compradores e vendedores em desacordo uns com os outros e equilibrar-

se mutuamente). E importante enfatizar que isso é exatamente o oposto da caracterização

popular de acidentes como tempos de caos. Para que um determinado modelo incorpore

essa hipótese são necessárias as seguintes caracteŕısticas:

1. um sistema de investidores que são influenciados por seus vizinhos;

2. imitação local que se propaga espontaneamente na cooperação global;

3. cooperação global entre os investidores que causam uma quebra;

4. os preços relacionam-se com as propriedades do sistema;

5. os parâmetros do sistema evoluem lentamente com o tempo;

O ponto principal do trabalho de Sornette é que o mercado mostra ind́ıcios de uma

quebra antes da sua ocorrência, o mercado comporta-se como um sistema complexo onde a

quebra indica uma transição de segunda ordem, surgem leis de potência com correções log-

periódicas, o que traz a possibilidade de estimar o tempo cŕıtico tc para a quebra. Portanto

os dados de uma série temporal financeira podem ser ajustados através da seguinte função

f(t) = A+B(tc − t)z [1 + C cos (ω ln(tc − t) + φ)] . (3.9)

A expressão (3.9) é uma generalização da lei de potência 1
xb

que serve tanto para

valores de b reais quanto para valores complexos.

Na figura 3.3, os dados da Dow Jones g(t) em função de t dias, foram ajustados a esta

expressão, mostrado um melhor ajuste do que as leis de potência convencionais, a Tabela

3.1 mostra resultados favoráveis a esta hipótese.

Propõe-se que a causa da quebra financeira deve ser procurada até anos antes da

subida aceleração progressiva do preço de mercado. Além disso, a maneira espećıfica pela

qual os preços desabou não é importante, isso porque de acordo com o conceito de ponto
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cŕıtico, qualquer pequena perturbação ou processo pode ter provocado a instabilidade.

As divergências ou quebras de acordo com esta ideia são propriedades inerentes presentes

mercado. A visão é de que o acidente tem uma origem endógena e que os choques exógenos

servem apenas como fatores desencadeantes.

g

Figura 3.3: Utilizando a função de ajuste (3.9) nos ı́ndices da Dow Jones (quadrados), correspondentes

aos valores corregidos de 256 dias uteis antes da quebra de 1987 (19 de outubro de 1987). Os parâmetros

calculados por regressão não linear foram: A = 2611, B = −0, 766, C = 0, 01, φ = 22, 29, ω = 7, 508 e

z = −0, 766 com rms = 0, 026, considerando tc = 257. Fonte: elaborado com os dados de [33].

Tabela 3.1: O tc é o tempo cŕıtico a partir do ajuste previsto da série temporal financeira. Os outros

parâmetros: z e ω são também mostrados. O tmin é o tempo do ponto mais baixo do mercado depois do

máximo. A queda percentual é calculado a partir da perda total de tmax para tmin. Fonte: reproduzido

de [13].

Quebra tc tmax tmin %drop z ω

1929 (Dow Jones) 1930,22 1929,65 1929,87 47% 0,45 7,9

1987 (Hong-Kong) 1987,84 1987,75 1987,85 50% 0,29 5,6

1994 (Hong-Kong) 1994,02 1994,01 1994,04 17% 0,12 6,3

1997 (Hong-Kong) 1997,74 1997,60 1997,82 42% 0,34 7,5

1999 (IBM) 1999,56 1999,53 1999,81 34% 0,24 5,2

2000 (Nasdaq) 2000,34 2000,22 2000,29 37% 0,27 7,0
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Caṕıtulo 4

Detecção da Invariância de Escala Discreta

A detecção de invariância de escala discreta, ou log-periodicidade em sistemas não

hierárquicos, apresenta inúmeras dificuldades. Estimativas paramétricas usando funções

log-periódicas pode ter falhas, devido a grandes flutuações nos valores, além do problema

da degeneração das soluções, ou seja existe mais de um conjunto de parâmetros que fazem

um bom ajuste dos dados.

Devido ao fato que muitas vezes, não se sabe qual a distribuição subjacente, métodos

paramétricos não são úteis. Além disso, segundo [27], grandes eventos catastróficos pode

ter valores at́ıpicos que não obedecem a mesma distribuição que os eventos de menor

escala. Por essas razão a maioria das pesquisas se concentram no uso de métodos não

paramétricos na detecção de invariância de escala discreta.

Um método bastante utilizado para o estudo de posśıveis log-periódicas, consiste em

fazer uma mudança de variável t para um tempo de registro τ ≡ ln(tc − t), em seguida

estudar o espectro da nova série gerada [10, 13]. Uma consequência desse método é

a não uniformidade dos dados amostrados, segundo [27] as técnicas baseadas em TRF

(Transformada Rápida de Fourier) falham, a solução é uso do Periodograma de Lomb

Scargle, que é adequado para pontos amostrados de forma desigual.

4.1 Invariância de Escala Discreta

O conceito de invariância de escala esta relacionado à reprodução de um mesmo padrão

(forma) em diferentes escalas que pode ser espacial ou temporal. Ou seja, se uma função
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f(x) (um observável do sistema) é invariante sob uma transformação cont́ınua de escala

x→ x′ = λx, então haverá um µ(λ), onde f(x) tem a seguinte propriedade:

f(x) = µf(λx). (4.1)

Essa equação define uma função homogênea, a solução para essa equação é f(x) =

Cxα, chamada lei de potência. Agora fazendo a substituição f(x) = Cxα, a equação (4.1)

se torna Cxα = µCλαxα.

Figura 4.1: Exemplo de invariância de escala cont́ınua, uma transformação de escala com um λ arbitrário

centrado na origem não afeta a forma da lei de potência, a figura mostra o gráfico da função f(x) = 1
x1,5

no intervalo de 0 < x ≤ 4.

Consequentemente, λαµ = 1 com α = − lnµ
lnλ

. Relações na forma de leis de potência

são caracteŕısticos de fenômenos que apresentam alguma invariância de escala, uma vez

que a razão de f(λx) por f(x) é

f(λx)

f(x)
= λα. (4.2)

Essa razão independe do valor de x, ou seja, um valor de uma observável do sistema

em duas escalas distintas depende apenas da razão desse valores, esse tipo de invariância
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é chamada de invariância de escala cont́ınua, sendo que tanto λ quanto µ podem assumir

qualquer valor no limite cont́ınuo, um exemplo é a Figura 4.1.

A invariância de escala discreta é uma restrição na invariância de escala, onde o sistema

ou um observável do sistema é invariante apenas para certos valores de λ ou µ, sendo λ a

razão de escala fundamental. Com isso, a transformação discreta de escala x→ x′ = λnx,

fornecerá a reprodução de f(x) (um observável do sistema) apenas para valores espećıficos

de λn. A principal caracteŕıstica desse tipo de invariância é a presença de expoentes α

complexos na lei de potência, o que leva em correções de escala log-periódicas. Agora

observando que λαµ = 1, pode ser escrito como:

λαµ = e2πin, (4.3)

onde i =
√
−1 é a unidade imaginária e n ∈ N, a expressão α = − lnµ

lnλ
, fica da seguinte

forma αn = − lnµ
lnλ

+ 2πn
lnλ
i.

Portanto, a restrição imposta pela invariância de escala discreta, implica no apareci-

mento do termo imaginário no expoente da função, a expressão αn = − lnµ
lnλ

+ 2πn
lnλ
i volta a

ser α = − lnµ
lnλ

para n = 0, indicando que a invariância de escala discreta é um correção no

comportamento de escala (restrição no valor de λ ou µ). Substituindo αn = − lnµ
lnλ

+ 2πn
lnλ
i,

na equação f(x) = Cxα, e trocando o argumento da função por xc − x,

f(xc − x) = C(xc − x)−
lnµ
lnλ (xc − x)

2πn
lnλ

i (4.4)

= C(xc − x)−
lnµ
lnλ e

(
ln(xc−x)

2πn
lnλ

i
)

(4.5)

= C(xc − x)−
lnµ
lnλ e(

2πn
lnλ

ln(xc−x)i). (4.6)

Supondo que essa expressão seja para os diferentes valores de n, ela na verdade é um

somatório, (4.6) pode ser escrito da seguinte maneira:

f(xc − x) = C(xc − x)−
lnµ
lnλ

+∞∑
n=−∞

cne
( 2πn

lnλ
ln(xc−x)i). (4.7)
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O somatório da equação (4.7) pode ser desenvolvido em série de Fourier1 de uma

função par, usando a fórmula de Euler eθi = cos(θ) + i sin(θ) para substituir o termo

exponencial, a equação (4.7) terá a seguinte forma:

f(xc − x) = C(xc − x)−
lnµ
lnλ

+∞∑
n=0

cn cos

(
2πn

lnλ
ln(xc − x)

)
(4.8)

= C(xc − x)−
lnµ
lnλ

[
1 +

+∞∑
n=1

cn cos

(
2πn

lnλ
ln(xc − x)

)]
. (4.9)

Restringindo o valor de n = 1, a expressão (4.8) será:

f(xc − x) = A+B(xc − x)α [1 + C cos (ω ln(xc − x) + φ)] . (4.10)

Onde α = − lnµ
lnλ

, ω = 2π
lnλ

, φ é uma fase arbitrária e A e B são duas constantes.

Figura 4.2: Gráfico da função f(x) = (10− x)−0,8 [1 + 0, 5 cos(30 ln(10− x))] no intervalo: 0 ≤ x < 10,

comparando com a expressão (4.10), A = 0, B = 1, C = 1, ω = 30, φ = 0 e xc = 10. Este gráfico

possuem invariância de escala discreta onde a forma da lei de potência é invariante para transformações

de escala com valores espećıficos de λ, igual a Figura 4.3.

Supondo que uma determinada análise de dados mostram estruturas log-periódicas.

Que tipo de informações podem ser extráıdas? Isso mostra em primeiro lugar, que o

1Séries de Fourier: f(x) =
∑+∞
n=−∞ cne

iπnx
L = a0

2 +
∑∞
n=1

[
an cos

(
πnx
L

)
+ bn sin

(
πnx
L

)]
, sendo f(x) =

f(x+ 2L), l ≤ x ≤ l + 2L. Para funções impares an = 0 e funções pares bn = 0.
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peŕıodo da log-periódica está diretamente relacionado com a existência de uma relação de

escala preferencial. Assim a log-periodicidade deve ser imediatamente vista e interpretada

como a existência de um conjunto de escalas caracteŕısticas preferenciais, que formam uma

série geométrica . . . ,λ−p,λ−p+1,. . . ,λ,λ2,. . . ,λn,. . . sendo λ a razão de escala fundamental,

mostrado na equação (4.40).

Figura 4.3: Exemplo de invariância de escala discreta, a forma da lei de potência é invariante para trans-

formações de escala com valores espećıficos de λ, a figura mostra o gráfico da função f(x) = cos(3 ln(x))

no intervalo: 0 ≤ x ≤ 100.

Outra informação sobre o surgimento de estruturas log-periodicas nos dados é que isso

traz restrições sobre o sistema ou a F́ısica subjacente, senão os dois. O que oferece um

potencial para modelagem.

4.2 Transformada de Fourier

A Transformada de Fourier (TF) é uma ferramenta amplamente utilizada para análise

de dados (funções matemáticas, medidas experimentais e etc), de forma simplificada, a

TF decompõem um sinal x(t) em termos elementares de seno e cosseno.
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Definição 4.2.1 (Transformada de Fourier) Sendo x(t) um sinal, sua Transformada

de Fourier é definida como a distribuição complexa X(ω) tal que:

x(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

X(ω)eiωtdω. (4.11)

Inicialmente é necessário definir os tipos de sinais que podem se aplicar a Transformada

de Fourier. Os sinais devem corresponder, ao menos hipoteticamente, à medição de uma

grandeza f́ısica num sistema fisicamente realizável.

Portanto é posśıvel fazer uma considerável simplificação, todos os sinais irão satisfazer

as condições de convergência da Transformada de Fourier (condições de Dirichilet). Sinais

f́ısicos necessariamente atendem a tais condições, sendo que sinais que não o fazem não

podem ser empiricamente produzidos.

Definição 4.2.2 (Condições de Dirichilet) Um sinal x(t) ∈ D é definido como uma

distribuição que satisfaz às condições de Dirichilet:

1.
∫
T
|x(t)|dt <∞ ∀T ;

2. x(t) possui um número finito de mı́nimos e máximos em todo intervalo T ;

3. x(t) possui um número finito de descontinuidades em todo intervalo T ,

sendo T um intervalo finito de R.

De acordo com esta definição, os sinais podem ser, por exemplo, descont́ınuos, o que se

aproxima do comportamento de muitos sinais f́ısicos. Esta é uma das razões para definir

sinais no conjunto das distribuições, e não no conjunto das funções cont́ınuas.

Para compreender o significado da distribuição complexa X(ω), ela será decomposta

em sua representação polar, na forma:

X(ω) = ρ(ω)eiθ(ω). (4.12)

Substituindo na integral em (4.11):

x(t) =
1

2π

∫ ∞
−∞

ρ(ω)eiθ(ω)eiωtdω (4.13)

=
1

2π

∫ ∞
−∞

ρ(ω)ei(ωt+θ(ω))dω. (4.14)
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Um das propriedades da distribuição X(ω) na forma (4.12), é que ρ(ω) deve ser uma

distribuição real par, enquanto θ(ω) deve ser uma distribuição real ı́mpar. Essas condições

garantem que x(t) seja uma distribuição real. Então:

x(t) =
1

2π

∫ 0

−∞
ρ(ω)ei(ωt+θ(ω))dω +

1

2π

∫ ∞
0

ρ(ω)ei(ωt+θ(ω))dω (4.15)

=
1

2π

∫ ∞
0

ρ(ω)
(
ei(ωt+θ(ω)) + e−i(ωt+θ(ω))

)
dω. (4.16)

Usando a fórmula de Euler, é posśıvel mostrar que:

cos(ωt+ θ) =
1

2

(
ei(ωt+θ) + e−i(ωt+θ)

)
. (4.17)

Substitúıdo esta relação em (4.16), leva a:

x(t) =
1

π

∫ ∞
0

ρ(ω) cos(ωt+ θ(ω))dω. (4.18)

Da relação (4.18), as funções ρ(ω) e θ(ω) podem ser interpretadas da seguinte maneira.

A distribuição ρ(ω) traz a informação sobre quais cossenoides existem no sinal x(t), e quais

as suas amplitudes. A distribuição θ(ω) informa qual é o defasamento entre as diversas

cossenoides do sinal x(t). Geralmente X(ω) é chamando de espectro de frequência, devido

a sua conotação de informar as frequências de um determinado sinal x(t). Porém, para

análise de sinais emṕıricos, é necessário obter uma aproximação da Transformada de

Fourier através de cálculo numérico. O cálculo pode ser realizado considerando o sinal

x(t) constitúıdo por valores discretos e igualmente espaçados no tempo, esta operação

denomina-se Transformada Discreta de Fourier (TDF).

Definição 4.2.3 (Transformada Discreta de Fourier) Sendo x(t) um sinal cons-

titúıdo por valores discretos e igualmente espaçados no tempo, sua Transformada Discreta

de Fourier é definida como a distribuição complexa X(ω) tal que:

X(ω) =
1

N

N−1∑
t=0

x(t)e−iω
2πt
N . (4.19)

Além disso, é posśıvel otimizar o cálculo da TDF, com a chamada TRF (Transformada

Rápida de Fourier), porém, este método só pode ser aplicado para conjunto de dados com

número de potência de 2.
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4.3 Detecção de Invariância de Escala discreta no

Espaço de Fourier

Como é posśıvel explorar o papel das correlações para detectar log-periodicidade sem

conhecimento prévio de tc? O espectro de potência, definido como o módulo quadrado

da transformada de Fourier de uma série temporal, permite medir correlações. Como

ponto de partida, considerar um fato útil, mas não é amplamente conhecido sobre séries

temporais log-periódica e suas transformadas de Fourier. Invariância de escala discreta

em uma série de tempo pode, por vezes, também se manifestar no domı́nio da frequência.

Matematicamente, log-periodicidade no domı́nio do tempo aparece no domı́nio da

frequência, porque expoentes complexos também aparecem na transformada de Fourier

do sinal. Considere a integral indefinida de Fourier:∫
eiω
′t cos (ω ln(tc − t)) dt. (4.20)

Usando a fórmula de Euler, é posśıvel mostrar que:

cos(ω ln(tc − t)) =
1

2

(
ei(ω ln(tc−t)) + e−i(ω ln(tc−t))

)
. (4.21)

Substituido esta relação em (4.20), leva a:

1

2

∫
eiω
′t
(
ei(ω ln(tc−t)) + e−i(ω ln(tc−t))

)
dt (4.22)

=
1

2

∫
eiω
′t
[
(tc − t)iω + (tc − t)−iω

]
dt (4.23)

=
1

2

∫
eiω
′t(tc − t)iωdt+

1

2

∫
eiω
′t(tc − t)−iωdt. (4.24)

Essas integrais podem ser substitúıdas por funções Gamma, para este caso, será usada

a função Gamma incompleta superior:

Γ [a, x] =

∫ ∞
x

ta−1e−tdt : (4.25)

Para 1
2

∫
eiω
′t(tc − t)iωdt e fazendo a substituição u = iω′(tc − t):

− 1

2iω′

∫ ∞
0

eiω
′(tc− u

iω′ )
( u

iω′

)iω
du (4.26)

= − eiω
′tc

2(iω′)1+iω

∫ ∞
0

e−uuiωdu (4.27)

= − eiω
′tc

2(iω′)1+iω
Γ [1− iω, 0] . (4.28)
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Para 1
2

∫
eiω
′t(tc − t)−iωdt e fazendo a substituição u = iω′(tc − t):

− 1

2iω′

∫ ∞
0

eiω
′(tc− u

iω′ )
( u

iω′

)−iω
du (4.29)

= − eiω
′tc

2(iω′)1−iω

∫ ∞
0

e−uu−iωdu (4.30)

= − eiω
′tc

2(iω′)1−iω
Γ [1 + iω, 0] . (4.31)

Substituindo em (4.24),
∫
eiω
′t cos (ω ln(tc − t)) dt é igual:

− eiω
′tc

2(iω′)1+iω
Γ [1− iω, 0]− eiω

′tc

2(iω′)1−iω
Γ [1 + iω, 0] (4.32)

= −e
iω′tc

2iω′
[
(iω′)iωΓ [1− iω, 0] + (iω′)−iωΓ [1 + iω, 0]

]
. (4.33)

Isso mostra ao menos teoricamente, que a log-periodicidade é conservada sobre uma

transformada de Fourier, note que os termos da forma: (ω′)iω e (ω′)−iω da equação (4.33)

são funções log-periodicas (discutido na seção 4.1 deste caṕıtulo).

As Figuras 4.4 e 4.5 mostram séries temporais log-periódicas e seus espectros de

potência S(f), definido como o módulo quadrado da transformada de Fourier de uma

série temporal. Nota-se que a log-periodicidade no domı́nio do tempo se manifesta como

log-periodicidade no domı́nio da frequência, dentro de uma faixa de frequências.

Mais especificamente, o escalonamento das log-periódicas quebra nos espectros de

baixas e altas frequências e as frequências de corte depende tanto o valor de ω (Figura

4.5) quanto da separação temporal da singularidade tc − t (Figura 4.4). Exceto por esses

cortes de alta e baixa frequência, a invariância de escala discreta no domı́nio do tempo se

manifesta como invariância de escala discreta no domı́nio da frequência.

Uma relação similar vale para a invariância de escala cont́ınua, ou seja, a transformada

de Fourier de uma lei de potência de uma função g(t) ∼ t−α também pode ter um compor-

tamento de lei de potência (por exemplo, em baixas frequências). Um aumento no tempo

cŕıtico tc leva a uma diminuição na frequência de corte2 superior da log-periodicidade do

espectros. Em prinćıpio, pode-se explorar essa relação. Na verdade, pode mostrar de uma

forma simples que invariância de escala discreta no espaço de Fourier vai quebrar perto

2Nesse texto, frequência de corte esta no sentido de limites. Ou seja, os limites inferior e superior para

a observação do comportamento log-periódico.
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a)

b)

c)

d)

e)

f)

g

g

g

Figura 4.4: Exemplos de sinais log-periódicos g(t) = cos(ω ln(tc − t)) mostrados para t = 1, 2, 3 . . . 216

com ω = 30 e tc = 216 + 1 e (a), t = 65600 (b), t = 70000 (c), juntamente com os seus espectros de

potência S(f) correspondente (d, e, f). Fonte: reproduzido de [27].
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g

g

g

Figura 4.5: Mais exemplos de sinais log-periódicos g(t) = cos(ω ln(tc − t)) mostrados para t =

1, 2, 3 . . . 216 com tc = 216 + 1 e ω = 30 (a), ω = 20 (b), ω = 10 (c), juntamente com os seus espec-

tros de potência S(f) correspondente (d, e, f). Fonte: reproduzido de [27].
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de uma frequência de corte superior fhigh dado por ln
(

1 + 1
fhigh(tc−tmax)

)
≈ 2π/ω, onde

tmax denota o maior tempo contido na série temporal, para um ω muito pequeno, pode

aproximar fhigh ≈ ω
2π(tc−tmax) . Dessa forma é posśıvel estimar tc sabendo ω e a frequência

de corte superior fhigh nos espectros. Esta relação concorda razoavelmente bem para os

dados mostrados na Figura 4.4.

No entanto, na prática, este método pode não funcionar muito bem com dados reais.

Para a série de tempo realista, o espectro contém também muitas outras caracteŕısticas que

amortiza (suprime ou oculta) o comportamento log-periódico. Não se pode de forma sis-

temática e confiável aplicar este método para detectar oscilações log-periódica em cenários

realistas. No entanto, o conceito parece ter validade com um ńıvel fundamental. Além

disso, estes resultados oferecem uma visão sobre o potencial de investigar o comporta-

mento de análise para detectar as cruciais log-periodicidades. De fato, a premissa básica

de previsão baseado na exploração das propriedades anaĺıticas parece válido.

4.4 Periodograma de Lomb-Scargle

O periodograma de Lomb-Scargle (PLS) ou Lomb-Scargle Fourier Transform (LSFT)

é uma técnica de análise espectral, desenvolvida por Lomb (1976) [29] e modificado por

Scargle (1982) [30]. Diferente do espectro da Transformada Rápida de Fourier (TRF), o

periodograma de Lomb-Scargle pode ser aplicado a séries temporais não espacializadas

no tempo, sendo também uma técnica de análise por mı́nimos quadrados.

Ele fornece uma boa aproximação para o espectro obtido com ajuste por mı́nimos

quadrados aos dados e traçando a redução na soma dos reśıduos contra a frequência.

Este método de mı́nimos quadrados ou espectro, proporciona a melhor medida prove-

nientes das diferentes frequências para a variância global de dados e pode ser considerada

como a extensão natural de métodos de Fourier para dados não-uniformes.

Definição 4.4.1 (Periodograma de Lomb-Scargle) Para uma série temporal X(tn),

onde n = 1, 2, . . . , N , o periodograma de Lomb-Scargle Px(ωi), considerando Xz(tn) =

X(tn)−µ
σ

=
X(tn)− 1

N

∑N
n=1X(tn)

1
N−1

∑N
n=1(X(tn)− 1

N

∑N
n=1X(tn))

é
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Px(ωi) =
1

2


[∑N

n=1Xz(tn) cos(ωi(tn − ε))
]2

∑N
n=1 cos2(ωi(tn − ε))

+

[∑N
n=1Xz(tn) sin(ωi(tn − ε))

]2
∑N

n=1 sin2(ωi(tn − ε))

(4.34)

sendo ωi = 2πfi e fi > 0, i = 1, 2, . . . , N . Onde o valor de ε (dependente de ωi) é definido

como:

tan(2ωiε) =

∑N
n=1 sin(2ωitn)∑N
n=1 cos(2ωitn)

. (4.35)

Segundo Scargle [30], a estimativa espectral Px(ω) = 1
N

∣∣∣∑N
n=1Xne

−iωn
∣∣∣2 é obtida a

partir do periodograma modificado (4.34) possúı a mesma distribuição exponencial tanto

para dados igualmente espaçados quanto para dados não espaçados. O valor de ε na

equação (4.34) torna o periodograma invariante sobre um deslocamento constante nos

tempos amostrados, isso equivale ao ajuste mı́nimos quadrados de uma função de senos e

cossenos da forma h(t) = sin(ωt) + cos(ωt) [29], a minimização resulta segundo [29, 30],

em
∑N

n=1 cos(ωi(tn − ε)) sin(ωi(tn − ε)) = 0, isso equivale a equação (4.35).

O periodograma de Lomb-Scargle não só avalia a ordem dos dados de entrada, mas os

instantes de tempo em que foram coletados, fazendo correções estat́ısticas justamente para

análise de séries temporais não espacializada no tempo. Decompondo dados numéricos

em somas de seno e cosseno. A Figura 4.6 mostra os gráficos de funções log-periódicas

g(t) = cos(ω ln(tc − t)) mostrados para t = 1, 2, 3 . . . 216 com ω = 30 e tc = 216 + 1 (a),

tc = 65600 (b), tc = 70000 (c), substituindo τ ≡ ln(tc−t) a função se torna g(t) = cos(ωτ).

Porém, a substituição τ ≡ ln(tc − t) faz inviável o uso do método TRF por causa

da não espacialidade do tempo τ , sendo mais adequado nesse caso o uso do periodo-

grama de Lomb-Scargle. No exemplo da Figura 4.6, os periodogramas P (f) (d, e, f),

que corresponde respectivamente das funções (a), (b) e (c), possuem picos justamente nas

frequências (f = ω
2π

) previstas fa = 30
2π

, fb = 20
2π

e fc = 10
2π

.

O resultado implica na possibilidade de estimar o valor de ω da função log-periódica

de ajuste utilizando métodos não paramétricos.

Sobre a detecção de log-periódicas, existem algumas dificuldades quando se trata de da-

dos reais, mesmo com a otimização dos métodos de análise, uma delas é sobre a translação
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g

g

Figura 4.6: Exemplos de sinais log-periódicos g(t) = cos(ω ln(tc − t)) mostrados para t = 1, 2, 3 . . . 216,

fazendo a substituição τ ≡ ln(tc − t), com tc = 216 + 1 e ω = 30 (a), ω = 20 (b), ω = 10 (c), juntamente

com os seus periodogramas de Lomb-Scargle P (f) correspondente (d, e, f).
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do ponto cŕıtico, quando se estuda dados reais com o propósito de fazer estimativas de um

futuro próximo, baseadas nas informações atuais, deve-se considerar que os parâmetros

encontrados (por exemplo ω) podem ser ligeiramente diferentes dos parâmetros encontra-

dos nas proximidades do ponto cŕıtico.

A Figura 4.7 é um exemplo, nele encontra-se dois gráficos de uma mesma função, tal

que o gráfico da direita o ponto cŕıtico ou singularidade é transladada em n pontos, já

a Figura 4.8 mostra as diferenças nos periodogramas de Lomb-Scargle da função g(t) =

cos(ω ln(tc − t)), feito esse tipo de translação.

ti tf t

tc tc

tc - n

ti tf t

Figura 4.7: Gráfico mostrando a translação do ponto cŕıtico ou singularidade. Esquerda: gráfico

mostrando os valores para análise de ti até tf sendo tf - ti = ∆t = N , onde tc = tf + 1 é o ponto cŕıtico.

Direita: é o mesmo gráfico mas com uma translação do ponto cŕıtico de tc para tc − n, mantendo a

mesma quantidade de dados amostrados (tf - ti = ∆t = N) a partir deste ponto, onde tc − n = tf + 1 é

o novo ponto cŕıtico.

A causa disso é que para usar uma função de ajuste g(t) = cos(ω ln(tc−t)), é necessário

fixar o ponto cŕıtico t = tc, pelo desconhecimento desse ponto nas analises de tempo real,

é utilizado um ponto que esta transladado em relação ao ponto cŕıtico real t = tc − n

isso causa uma translação da frequência do ponto cŕıtico, na (Figura 4.8) foram gerados
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periodogramas P (f) da função log-periódica cos(ω ln(tc− t−n)) usando os valores n = 0,

n = 60 e n = 120, mostrado aparente translação da frequência.

Com o intuito de estudar o comportamento de ω, será deduzida um expressão para o

valor de ω em função do valor transladado, com base em resultado numérico.

Considerando um valor de n (que significa a quantidade de pontos transladados) pe-

queno em relação a quantidade de dados amostrados N , a expressão para valor de ω após

a translação é

ωT ≈
N + 1

N + 2n+ 1
ω. (4.36)

Ela tem como base a observação feita na Figura 4.9 de que a frequência de translação

é (de forma aproximada) inversamente proporcional ao valor transladado, ou seja: ωt ≈

ωT (t+ n) isso para t = 1, 2, 3 . . . N , somando todos termos

ω
N∑
t=1

t ≈ ωT

(
N∑
t=1

t+Nn

)
(4.37)

ω
N(N + 1)

2
≈ ωT

(
N(N + 1)

2
+Nn

)
(4.38)

ωT ≈ N + 1

N + 2n+ 1
ω. (4.39)

Tabela 4.1: A tabela o ajuste da função fT (n) = (N+1)a
(N+1)+bn com os valores das frequências de translação

fT medidas (quadrados).

n 60 120 180 240 300 360

fT = ωT
2π

8,5119 7,899 7,2851 6,9245 6,5282 6,0954

Na Figura 4.9, foi calculado as frequências translação (fT = ωT
2π

) em função de n da

expressão cos(60 ln(tc − t − n)), utilizando os seguintes valores: n = 0, 60, 120 . . . 360,

tc = 212 + 1 e ∆t = 210.

A expressão h(n) = (210+1)9,48
(210+1)+1,48n

foi obtida por regressão linear, utilizando a expressão

fT (n) = (N+1)a
(N+1)+bn

, os parâmetros encontrados foram a = 9, 48 e b = 1, 48, a frequência

a = 9, 48τ−1 (comparando com a expressão (4.36)) se aproxima da frequência calculada

em n = 0 (ponto cŕıtico), f = 9, 5578τ−1.
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Figura 4.8: Periodogramas de Lomb-Scargle P (f) da função log-periódica cos(ω ln(tc−t−n)) mostrados

para ∆t = 210, com tc = 212 + 1 e ω = 60, observando de cima para baixo os periodogramas de n = 0,

n = 60 e n = 120 respectivamente.
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h(n)fT (n)

Figura 4.9: Gráfico com as frequências obtidas (quadrados) da função cos(ω ln(tc−t−n)) mostrados para

∆t = N = 210, com tc = 210 + 1 e ω = 60 para os valores de n = 0, 60, 120 . . . 360 e h(n) = (210+1)9,48
(210+1)+1,48n .

Entretanto, a função log-periódica de ajuste (4.10) é mais complexa, tendo a seguinte

forma com a substituição τ ≡ ln(tc − t) e supondo para fins de simplificação φ = 0 que

g(τ) = A+Beατ [1 + C cos (ωτ)] . (4.40)

Nesse caso é posśıvel estimar o valor de ω, porém, é necessário fazer as seguintes

observações: devido as constantes e o termo exponencial, é de esperar maiores valores

de P (f) nas proximidades de zero, tendo a forma de uma distribuição exponencial. Isso

porque o termo C cos (ωτ) da equação (4.40), assume o valor máximo ω = 2πf = 0,

resultando em A + Beατ (1 + C). Outra observação é sobre os valores de ω nos picos

de frequência, quanto mais próximo de zero menos evidente será o comportamento log-

periódico além disso este valor pode ser amortizado dependendo dos outros parâmetros.
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Caṕıtulo 5

Resultados

Neste caṕıtulo, será apresentado os resultados de posśıveis evidências das hipóteses

levantadas nos caṕıtulos anteriores. Utilizando como objeto de estudo, um exemplo citado

no trabalho, quebra de bolsa de valores, devido a grande disponibilidade de dados.

Dentre os eventos catastróficos citados, um crach (quebra) no mercado financeiro tem

uma grande repercussão, afetando de forma significativa as pessoas. Existem inúmeras

evidências do comportamento cŕıtico (caṕıtulo 2) quando próximo de uma quebra. Além

disso, este comportamento cŕıtico pode ter correções log-periódicas, evidenciado in-

variância de escala discreta em sistemas não hierárquicos.

Especificamente, o objeto de estudo deste trabalho é o mercado financeiro brasileiro,

com intuito de detectar invariaria de escala discreta (ou log-periodicidade) nos ı́ndices

das ações. Foram selecionadas algumas séries históricas da Ibovespa ou ı́ndice Bovespa

(Bolsa de Valores de São Paulo). O parâmetro de escolha foi o fato de que essas séries

financeiras correspondessem a posśıveis quebras do mercado, provocado muitas vezes por

informações especulativas que levam a quebra.

Foi selecionado três peŕıodos com posśıveis quebras: 14 de janeiro de 1999, quando o

governo decidiu flutuar o real após a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso,

11 de setembro de 2001 data dos atentados terroristas contra os Estados Unidos e 15 de

setembro de 2008 quando houve a quebra do banco de investimentos Lehman Brothers.

A data da quebra (t = tc) deve ser tratada como uma singularidade e não deve ser

computada na série temporal, contando a partir de t = 1, 2, 3 . . . tc − 1.
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O método de análise espectral utilizado foi o periodograma de Lomb-Scargle, o al-

goritmo para o cálculo numérico é uma pequena modificação do código fonte: lomb.c,

dispońıvel em [29], tendo como base [28]. Usando uma distribuição do sistema operacio-

nal Linux, chamada Ubuntu, com o pacote GNU C++ compiler.

Executa-se o comando no terminal: gcc -o lomb lomb.c -lm, compilado o código fonte

lomb.c, em seguida executa-se o comando: ./lomb Dados.dat > Periodograma.dat no

diretório do arquivo, sendo Dados.dat o arquivo de entrada e Periodograma.dat o perio-

dograma de Lomb-Scargle da base de dados Dados.dat.

5.1 Análise das Quebras Financeiras

Utilizando o método espectral de Lomb-Scargle e fazendo a substituição τ ≡ ln(tc −

t), são gerados os periodogramas. O procedimento consiste em uma primeira análise

do periodograma com um ponto cŕıtico pre estabelecido, alterando apenas o número de

pontos tf − ti = N da série temporal a partir do ponto cŕıtico.

O objetivo desta primeira análise é a detecção da log-periodicidade, picos de frequência

significativos no periodograma indicam provável log-periodicidade com uma frequência f ,

onde o parâmetro ω pode ser determinado por ω = f
2π

.

A segunda análise consiste em usar o periodograma em séries com uma translação no

tempo de registro τ ≡ ln(tc−t) para τ ≡ ln(tc−t−n) onde o tc−n é o novo ponto cŕıtico da

série, discutido no caṕıtulo anterior, apesar disso o espectro da nova série temporal ainda

deve manter a log-periodicidade para valores de n pequenos, isso ao menos teoricamente

caso tenha log-periodicidade.

Útil para análise de dados em tempo real ou antes da quebra, apesar do método ser

aparentemente distinto da análise anterior, onde é necessário saber o verdadeiro tempo

cŕıtico, esse método serve também para detectar log-periodicidade. As séries são distan-

ciadas a um valor n do ponto cŕıtico, fixando em N pontos, ou seja: tf − ti = N .
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5.1.1 Análise da Ibovespa no peŕıodo de 1999

Os dados foram coletados da página do Yahoo Finance [32] correspondendo a peŕıodos

de tempo em 1999 com quebra 14 de janeiro de 1999 (tempo cŕıtico tc).

Tabela 5.1: A tabela mostra as séries temporais utilizadas na análise da Ibovespa durante o peŕıodo de

1999, sendo o tempo cŕıtico tc, o instante zero da série.

Dados ti tf tc da serie no de pontos V alor de n

Dados 1 25/11/1994 13/01/1999 14/01/1999 1024 0

Dados 2 18/12/1996 13/01/1999 14/01/1999 512 0

Dados 3 30/12/1997 13/01/1999 14/01/1999 256 0

Dados 4 03/06/1994 21/07/1998 22/07/1998 1024 120

Dados 5 03/12/1993 23/01/1998 24/01/1998 1024 240

Dados 6 14/06/1993 04/08/1997 05/08/1997 1024 360

A Tabela 5.1 mostra a relação de todos os dados coletados, os arquivos: Dados 1,

Dados 2, Dados 3, Dados 4, Dados 5 e Dados 6 são as séries temporais para a análise.

O resultado da primeira análise (Tabela 5.2), corresponde aos periodogramas dos ar-

quivos com um ponto cŕıtico fixo nas séries temporais (Dados 1, Dados 2, Dados 3 da

Tabela 5.1).

Tabela 5.2: Resultados da primeira análise, corresponde aos periodogramas dos arquivos com um ponto

cŕıtico fixo, os valores de P (f) são as amplitudes das respectivas frequências de pico.

Dados Gráfico dos Dados Periodograma Frequência de pico P (f)

Dados 1 Figura 5.1 (a) Figura 5.1 (d) 0, 2885τ−1 e 1, 6591τ−1 1280 e 452

Dados 2 Figura 5.1 (b) Figura 5.1 (e) 0, 4007τ−1 e 1, 6431τ−1 523 e 472

Dados 3 Figura 5.1 (c) Figura 5.1 (f) 0, 5410τ−1 e 1, 6230τ−1 687 e 292

Uma observação importante é a presença de picos significativos que mostram um

provável comportamento log-periódico, entretanto existe mais de um, a primeira suposição
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é que a função log-periódica que mais se aproxima dos valores amostrados seria uma sobre-

posição de sinais log-periódicos, uma outra suposição para este fato é que as evidências de

sinais log-periódicos encontrados no periodograma são referentes tanto a quebras passadas

quanto a futuras quebras (isso discutido no caṕıtulo 4). Vale ressaltar que esta análise

usa um modelo aproximado bastante restrito do modelo proposto. Porém, mesmo com as

limitações nota-se a permanência de picos no espectro nas frequências: f = 1, 6591τ−1,

f = 1, 6431τ−1 e f = 1, 6230τ−1 nos três periodogramas, fortalecendo a evidência da

log-periodicidade. Uma outra observação pertinente é a alteração brusca de uma das

frequências de pico com a diminuição de dados amostrados.

O resultado da segunda análise (Tabela 5.3), corresponde aos periodogramas com uma

translação no tempo de registro τ ≡ ln(tc− t) para τ ≡ ln(tc− t−n) nas séries temporais

(Dados 4, Dados 5, Dados 6 da Tabela 5.1), onde o tc−n é o novo ponto cŕıtico da série.

Tabela 5.3: Resultados da segunda análise, corresponde aos periodogramas dos arquivos com uma

translação no tempo de registro, os valores de P (f) são as amplitudes das respectivas frequências de pico.

Dados Gráfico dos Dados Periodograma Frequência de pico P (f)

Dados 4 Figura 5.2 (a) Figura 5.2 (d) 0, 1443τ−1 e 1, 1542τ−1 1327 e 384

Dados 5 Figura 5.2 (b) Figura 5.2 (e) ==== ====

Dados 6 Figura 5.2 (c) Figura 5.2 (f) ==== ====

As Figuras 5.2 (e) e 5.2 (f), são os periodogramas dos arquivos Dados 5 (Figura 5.2

gráfico b) e Dados 6 (Figura 5.2 gráfico c) da Tabela 5.1. Os periodogramas não mostram

picos significativos no espectro, não evidenciado comportamento log-periódico, existe uma

grande elevação no espectro próximo do zero, isso se deve a outras constantes ou funções

envolvidas nos dados amostrados. Apenas na Figura 5.2 (d) mostra picos de frequências

evidenciando que o sinal log-periódico antecede a quebra e é detectável a partir de um

certo distanciamento n, além disso este sinal não é detectável em qualquer peŕıodo.

A utilização dos valores dispońıveis de ω = 2πf para ajustar uma função log-periódica

aos dados amostrados tem como resultado a Figura 5.3. Usando o valor ω = 2π(1, 6591) =

10, 42, obteve-se um valor de ajuste ω = 11, apesar da melhoria na parametrização com
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Figura 5.1: Séries temporais financeiras da Ibovespa correspondentes a Tabela 5.1, Dados 1 (a), Dados

2 (b), Dados 3 (c), juntamente com os seus periodogramas de Lomb-Scargle P (f) correspondente (d, e,

f), feito a substituição τ ≡ ln(tc − t) antes de realizar o periodograma.
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Figura 5.2: Séries temporais financeiras da Ibovespa correspondentes a Tabela 5.1, Dados 4 (a), Dados

5 (b), Dados 6 (c), os seus periodogramas de Lomb-Scargle P (f) (d, e, f), feito a substituição τ ≡

ln(tc − t− n), sendo (a) n = 120, (b) n = 240 e (c) n = 360, antes de realizar o periodograma.
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esta informação, o processo de ajuste paramétrico ainda é complicado, isso porque o ajuste

ocorre quase de forma artesanal, sendo necessário várias tentativas com valores escolhidos

de forma emṕırica, tornando ineficaz até mesmo para detectar log-periodicidade. Apesar

disso os dados amostrados se ajustam relativamente bem as funções log-periódicas.

g

Figura 5.3: Utilizando a função de ajuste (3.9) nos valores corregidos de 256 dias úteis antes da quebra

de 1999 (14 de janeiro de 1999). Os parâmetros calculados por regressão não linear foram: A = 5520,

B = 212, 6, C = 0, 03, φ = −38, 8, ω = 11 e z = 0, 6 com rms = 0, 05, considerando tc = 257. Fonte:

elaborado com os dados de [32].

5.1.2 Análise da Ibovespa no peŕıodo de 2001

Os dados foram coletados da página do Yahoo Finance [32] correspondendo a peŕıodos

de tempo em 2001 com quebra 11 de setembro de 2011 (tempo cŕıtico tc).

A Tabela 5.4 mostra a relação de todos os dados coletados, os arquivos: Dados 1,

Dados 2, Dados 3, Dados 4, Dados 5 e Dados 6 são as séries temporais para a análise.

O resultado da primeira análise (Tabela 5.5), corresponde aos periodogramas dos ar-

quivos com um ponto cŕıtico fixo nas séries temporais (Dados 1, Dados 2, Dados 3 da

Tabela 5.4).

Assim como na análise anterior, observou-se a presença de picos significativos no pe-

riodograma indicando provável log-periodicidade. Entretanto, alguns fatores devem ser

considerados na interpretação deste caso, o ajuste dos dados a um modelo limitado e com
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Tabela 5.4: A tabela mostra as séries temporais utilizadas na análise da Ibovespa durante o peŕıodo de

2001, sendo o tempo cŕıtico tc, o instante zero da série.

Dados ti tf tc da serie no de pontos V alor de n

Dados 1 31/01/2000 10/09/2001 11/09/2001 400 0

Dados 2 26/06/2000 10/09/2001 11/09/2001 300 0

Dados 3 17/11/2000 10/09/2001 11/09/2001 200 0

Dados 4 12/05/2000 26/07/2001 27/07/2001 300 30

Dados 5 29/03/2000 12/06/2001 13/06/2001 300 60

Dados 6 14/02/2000 30/04/2001 01/05/2001 300 90

Tabela 5.5: Resultados da primeira análise, corresponde aos periodogramas dos arquivos com um ponto

cŕıtico fixo, os valores de P (f) são as amplitudes das respectivas frequências de pico.

Dados Gráfico dos Dados Periodograma Frequência de pico P (f)

Dados 1 Figura 5.5 (a) Figura 5.5 (d) 1, 1266τ−1 e 2, 1280τ−1 267 e 322

Dados 2 Figura 5.5 (b) Figura 5.5 (e) 1, 4902τ−1 409

Dados 3 Figura 5.5 (c) Figura 5.5 (f) 1, 0852τ−1 360

uma quantidade menor de pontos, além do peŕıodo considerado não ser necessariamente

de uma quebra mais um impacto na economia devido a uma not́ıcia dramática. Uma

interpretação é que neste peŕıodo, o mercado financeiro estava em um estado cŕıtico, o

que justificaria os picos de frequência. A not́ıcia sobre os atentados terroristas nos Esta-

dos Unidos, apenas desencadeou uma variação abrupta dos preços no mercado, sendo que

qualquer not́ıcia de impacto teria um efeito semelhante, admitindo o modelo proposto.

O resultado da segunda análise (Tabela 5.6), corresponde aos periodogramas com uma

translação no tempo de registro τ ≡ ln(tc− t) para τ ≡ ln(tc− t−n) nas séries temporais

(Dados 4, Dados 5, Dados 6 da Tabela 5.4), onde o tc−n é o novo ponto cŕıtico da série.

A permanência do pico de frequência nestes três periodogramas, mostra que o provável

comportamento log-periódico antecede a quebra financeira ou estado cŕıtico deste sistema,
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Tabela 5.6: Resultados da segunda análise, corresponde aos periodogramas dos arquivos com uma

translação no tempo de registro, os valores de P (f) são as amplitudes das respectivas frequências de pico.

Dados Gráfico dos Dados Periodograma Frequência de pico P (f)

Dados 4 Figura 5.6 (a) Figura 5.6 (d) 1, 4026τ−1 418

Dados 5 Figura 5.6 (b) Figura 5.6 (e) 1, 0958τ−1 376

Dados 6 Figura 5.6 (c) Figura 5.6 (f) 0, 6575τ−1 319

isso também verificado na análise anterior. Também verificado o decaimento da amplitude

do pico de frequência além da diminuição de sua frequência, o que esta de acordo com

que foi mostrado no caṕıtulo 4 sobre a variação da frequência de pico com a translação

do ponto cŕıtico.

A utilização dos valores dispońıveis de ω = 2πf para ajustar uma função log-periódica

aos dados amostrados tem como resultado a Figura 5.4. Usando o valor ω = 2π(1, 49) =

9, 36, obteve-se um valor de ajuste ω = 9, 5

g

Figura 5.4: Utilizando a função de ajuste (3.9) nos valores corregidos de 300 dias úteis antes da quebra

de 2001 (11 de setembro de 2001). Os parâmetros calculados por regressão não linear foram: A = 11795,

B = 713, 8, C = 0, 06, φ = 1165, ω = 9, 5 e z = 0, 326 com rms = 0, 04, considerando tc = 301. Fonte:

elaborado com os dados de [32].
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Figura 5.5: Séries temporais financeiras da Ibovespa correspondentes a Tabela 5.4, Dados 1 (a), Dados

2 (b), Dados 3 (c), juntamente com os seus periodogramas de Lomb-Scargle P (f) correspondente (d, e,

f), feito a substituição τ ≡ ln(tc − t) antes de realizar o periodograma.
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Figura 5.6: Séries temporais financeiras da Ibovespa correspondentes a Tabela 5.4, Dados 4 (a), Dados

5 (b), Dados 6 (c), os seus periodogramas de Lomb-Scargle P (f) (d, e, f), feito a substituição τ ≡

ln(tc − t− n), sendo (a) n = 30, (b) n = 60 e (c) n = 90, antes de realizar o periodograma.

54



5.1.3 Análise da Ibovespa no peŕıodo de 2008

Os dados foram coletados da página do Yahoo Finance [32] correspondendo a peŕıodos

de tempo em 2008 com quebra 15 de julho de 2011 (tempo cŕıtico tc). A Tabela 5.7 mostra

a relação de todos os dados coletados, os arquivos: Dados 1, Dados 2, Dados 3, Dados 4,

Dados 5 e Dados 6 são as séries temporais para a análise.

Tabela 5.7: A tabela mostra as séries temporais utilizadas na análise da Ibovespa durante o peŕıodo de

2008, sendo o tempo cŕıtico tc, o instante zero da série.

Dados ti tf tc no de pontos V alor de n

Dados 1 26/07/2004 14/09/2008 15/07/2008 1024 0

Dados 2 15/08/2006 14/09/2008 15/07/2008 512 0

Dados 3 29/08/2007 14/09/2008 15/07/2008 256 0

Dados 4 25/11/2003 17/01/2008 15/07/2008 1024 120

Dados 5 08/08/2003 20/09/2007 15/07/2008 1024 240

Dados 6 11/02/2003 30/03/2007 15/07/2008 1024 360

O resultado da primeira análise (Tabela 5.8), correspondem aos periodogramas dos

arquivos com um ponto cŕıtico fixo nas séries temporais (Dados 1, Dados 2, Dados 3 da

Tabela 5.4).

Tabela 5.8: Resultados da primeira análise, corresponde aos periodogramas dos arquivos com um ponto

cŕıtico fixo, os valores de P (f) são as amplitudes das respectivas frequências de pico.

Dados Gráfico dos Dados Periodograma Frequência de pico P (f)

Dados 1 Figura 5.7 (a) Figura 5.7 (d) 0, 1443τ−1 6935

Dados 2 Figura 5.7 (b) Figura 5.7 (e) 0, 2004τ−1 4432

Dados 3 Figura 5.7 (c) Figura 5.7 (f) 0, 3156τ−1 1483

Nesta análise observa-se uma caracteŕıstica incomum as outras, as frequências dos picos

são pequenas quando comparadas com outras quebras, isso sugere que o comportamento
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log-periódico apesar de ser aparentemente detectável, ele não ser torna predominante na

série podendo ser facilmente amortizado por constantes e outras funções no sinal. Uma

outra observação é o aumento da frequência de pico acompanhado com uma diminuição

da sua amplitude, mediante a redução dos dados amostrados.

O resultado da segunda análise (Tabela 5.9), correspondem aos periodogramas com

uma translação no tempo de registro τ ≡ ln(tc − t) para τ ≡ ln(tc − t − n) nas séries

temporais (Dados 4, Dados 5, Dados 6 da Tabela 5.7), onde o tc−n é o novo ponto cŕıtico

da série.

Tabela 5.9: Resultados da segunda análise, corresponde aos periodogramas dos arquivos com uma

translação no tempo de registro, os valores de P (f) são as amplitudes das respectivas frequências de pico.

Dados Gráfico dos Dados Periodograma Frequência de pico P (f)

Dados 4 Figura 5.8 (a) Figura 5.8 (d) ==== ====

Dados 5 Figura 5.8 (b) Figura 5.8 (e) ==== ====

Dados 6 Figura 5.8 (c) Figura 5.8 (f) ==== ====

Devido a presença de picos de frequência com baixa amplitude, não é posśıvel afirma

se estes são realmente devido a log-periodicidade dos dados amostrados.

A utilização dos valores dispońıveis de ω = 2πf para ajustar uma função log-

periódica aos dados amostrados tem como resultado a Figura 5.9. Usando o valor

ω = 2π(0, 316) = 1, 982, obteve-se um valor de ajuste ω = 1, 97
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Figura 5.7: Séries temporais financeiras da Ibovespa correspondentes a Tabela 5.7, Dados 1 (a), Dados

2 (b), Dados 3 (c), juntamente com os seus periodogramas de Lomb-Scargle P (f) correspondente (d, e,

f), feito a substituição τ ≡ ln(tc − t) antes de realizar o periodograma.
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Figura 5.8: Séries temporais financeiras da Ibovespa correspondentes a Tabela 5.7, Dados 4 (a), Dados

5 (b), Dados 6 (c), os seus periodogramas de Lomb-Scargle P (f) (d, e, f), feito a substituição τ ≡

ln(tc − t− n), sendo (a) n = 120, (b) n = 240 e (c) n = 360, antes de realizar o periodograma.
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Figura 5.9: Utilizando a função de ajuste (3.9) nos valores corregidos de 256 dias úteis antes da quebra

de 1999 (15 de julho de 2008). Os parâmetros calculados por regressão não linear foram: A = 50676,

B = 1260, C = 0, 56, φ = 1167, ω = 1, 97 e z = 0, 5 com rms = 0, 05, considerando tc = 257. Fonte:

elaborado com os dados de [32].

5.1.4 Análise complementar da Ibovespa no peŕıodo de 1999

Agora será apresentado o resultado da análise da Ibovespa no peŕıodo de 1999 utili-

zando a hipótese levantada no caṕıtulo anterior, sobre o comportamento das frequências

de pico do periodograma de Lomb-Scargle, quanto existe uma translação do tempo de

registro de τ ≡ ln(tc− t) para τ ≡ ln(tc− t−n). O procedimento é obter as frequências de

translação para os valores de n, entretanto para simular uma situação de desconhecimento

do ponto cŕıtico, será associado a cada frequência de translação um nteste que é diferente

de n, mas com uma boa aproximação deste, mostrado na Tabela 5.10.

Tabela 5.10: A tabela o ajuste da função fT (n) = (N+1)a
(N+1)+bn com os valores das frequências de translação

fT medidas (quadrados).

n 60 90 120 150 180

fT = ωT
2π

1,371 1,262 1,118 1,081 0,938
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h(n)

fT (n)

Figura 5.10: Gráfico com as frequências de translação obtidas (quadrados) da quebra de 1999 da

Ibovespa, com ∆t = N = 210 + 1 para os valores de n = 0, 60, 120 . . . 360, onde h(n) = (210+1)1,759
(210+1)+4,676n .

No exemplo, tc − n é o novo ponto cŕıtico da série e tf − ti = N . A Tabela 5.10 Na

Figura 5.10 mostra as frequências de translação em função de n sendo que estas possuem

uma boa aproximação com a curva h(n) = (210+1)a
(210+1)+bn

, os parâmetros são: a = 1, 759,

b = 4, 676.

A curva h(n) conseguiu obter uma boa aproximação do comportamento das frequências

de translação, muito similar ao que foi exposto no caṕıtulo 4, entretanto tal comporta-

mento não fornece informações sobre o tempo cŕıtico, mas fornece informações úteis para

a parametrização de uma curva log-periódica, além disso, esse resultado mostra que as

informações em tempo presente contidas no sinal trazem consigo informações sobre o

comportamento futuro deste sinal. Isto ao menos para o caso estudado.
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Caṕıtulo 6

Conclusão

6.1 Conclusão e Discussão

O estudo de sistemas complexos apresenta inúmeras dificuldades, geralmente a des-

crição das suas propriedades dinâmicas são baseadas em um modelo que se aproxima

razoavelmente dos valores observados, entretanto nos sistemas com criticalidade auto-

organizada, a previsão dos seus pontos cŕıticos, torna esse estudo ainda mais complicado.

A hipótese da log-periodicidade em sistemas com criticalidade auto-organizada, traz

a possibilidade de previsão do ponto cŕıtico, em uma ampla gama de sistemas complexos

como foi discutido neste trabalho. A previsão do ponto cŕıtico está condicionada a de-

tecção da log-periodicidade ou invariância de escala discreta, isso ao menos teoricamente.

As dificuldades na detecção da log-periodicidade, principalmente com o uso de métodos

paramétricos, são parcialmente contornadas com a utilização de métodos de análise es-

pectral. Um método adequado é o periodograma Lomb-Scargle, sendo capaz de detectar.

O uso da substituição τ = cos(ω ln(tc−t)) e aplicado o periodograma de Lomb-Scargle,

foi encontrado numericamente o valor de ω, como foi constatado no caṕıtulo 5. Devido

aos erros e rúıdos ou até mesmo a simplificação do modelo proposto, a detecção de log-

periodicidade em dados reais é complicada. Uma outra hipótese que foi levantada neste

trabalho, a que as frequências de pico do espectro em dados com translação do tempo de

registro τ = cos(ω ln(tc−t−n)), aumentam proporcionalmente com a diminuição de n até

um ω cŕıtico, útil para análise de dados em tempo real, porém com algumas limitações.
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Sobre os resultados da análise da Ibovespa, houve evidências do comportamento log-

periódico nas séries de dados analisadas, uma constatação é que a log-periodicidade surge

em uma certa faixa de frequência. Outra é que duas quebras podem apresentar faixas

de frequências aproximadas. Com relação ao estudo das séries com translação do tempo

cŕıtico, constatou um provável aumento das frequências de pico com a diminuição de n.

Todavia, estes resultados são animadores, sendo que mostram evidências de que a

explanação teórica discutida neste trabalho, pode ser aplicada em dados reais. Entretanto

tais métodos ainda não estão adequados para análise de dados reais, sendo necessário

explorar ainda mais suas propriedades.

6.2 Perspectivas

De acordo com que foi exposto, esta teoria possui inúmeras aplicações. Propõe-se

então a continuidade desta pesquisa, as dificuldades encontradas na detecção da log-

periodicidade podem ser contornadas com aplicação de variados métodos estat́ısticos e

otimização dos métodos numéricos. Sobre o estudo da detecção log-periodicidade em

tempo real, é crucial o desenvolvimento de modelos adquados as observações feitas. Em

resumo, tal desenvolvimento torna posśıvel a implementação de um método de previsão

dos pontos cŕıticos em sistemas complexos com log-periodicidade.
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[33] Dispońıvel em: http://www.ipeadata.gov.br. Acesso em: 10 de dez. 2013.

65

http://arxiv.org/abs/0707.2194v1
http://arxiv.org/abs/0707.2194v1
http://arxiv.org/abs/physics/0611281v2
http://arxiv.org/abs/physics/0611281v2
http://www.physionet.org
http://www.physionet.org
http://br.financas.yahoo.com/
http://www.ipeadata.gov.br

	Introdução
	Criticalidade em Ruptura de Materiais, Terremotos e Quebras Financeiras
	Fenômenos Críticos e Criticalidade
	Teoria da Criticalidade Auto-Organizada
	Criticalidade em Ruptura de Materiais
	Criticalidade em Terremotos
	Criticalidade em Quebras Financeiras

	A Hipótese de Didier Sornette
	Ruptura de Material e a Log-Periodicidade
	Previsão de Terremotos
	Previsão de Quebras Financeiras

	Detecção da Invariância de Escala Discreta
	Invariância de Escala Discreta
	Transformada de Fourier
	Detecção de Invariância de Escala discreta no Espaço de Fourier
	Periodograma de Lomb-Scargle

	Resultados
	Análise das Quebras Financeiras
	Análise da Ibovespa no período de 1999
	Análise da Ibovespa no período de 2001
	Análise da Ibovespa no período de 2008
	Análise complementar da Ibovespa no período de 1999


	Conclusão
	Conclusão e Discussão
	Perspectivas

	Referências Bibliográficas

