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1. Introdução
Neste trabalho apresentamos uma análise de séries temporais que 
medem a radiação solar global horizontal. Os dados são diários 
medidos ao longo de 12 meses para diversos anos. As observações 
foram medidas para diferentes latitudes e envolvem três regiões: Oeste, 
Leste e Centro.

2. Objetivo
Desejamos obter um modelo adequado aos dados, isto é, um modelo 
que ajuste adequadamente os dados observados. Primeiramente, 
analisamos apenas a região Centro.

3. Análise Preliminar da Região Centro
A região centro possui 38.000 dados. A Figura 1(a) apresenta a função 
de autocorrelação amostral. Através do gráfico observamos que esta 
serie possui sazonalidade. A Figura 1(b) apresenta a função 
periodograma e, através dela, conseguimos verificar que a 
sazonalidade é 12. De fato o que se confirma pela fórmula.

Posteriormente a esta análise, decidimos excluir as observações para 
latitudes acima de 40º, pois nessas regiões ocorrem neve e as medições 
referentes a radiação solar ficam muito comprometidas.
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5. Resultados:

Queremos ajustar um modelo para os dados. Devido as 
características da série, modelos da classe 
SARFIMA(p,d,q)x(P,D,Q)s parecem adequados.

Consideramos p,q,P,Q  {0,1,2} e através do critério AIC 
(Akaike,1978) o melhor modelo foi SARFIMA(0,d,0)x(0,D,0)12. 
Onde             ;        ;             e

6. Conclusões:

Através da análise feita até o momento, o modelo mais 
apropriado para esses dados é o SARFIMA completo. 
Posteriormente faremos essa análise para as demais 
latitudes, assim como  analisaremos as demais regiões, 
ajustando o modelo adequado.

4. Análise por Latitude

Apresentamos apenas a análise para a série temporal das 
radiações correspondentes a latitude de 35,23°. O tamanho 
desta série temporal é de n=360.

Pela Figura 2 observamos que a maior radiação ocorrida nesta 
latitude dentro do período analisado ,é de 25.98° e 
corresponde ao mês de julho no ano de 1977.


