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RESUMO - Reservatórios provaram ao longo do tempo que são um sistema confiável para o 

atendimento das demandas hídricas e energéticas existentes, além da prevenção contra eventos 

extremos, como a contenção de cheias. Nesse contexto, para a operação e dimensionamento de 

reservatórios é fundamental garantir um risco operacional aceitável no manejo dos recursos hídricos. 

No entanto, devido às mudanças climáticas e ações antrópicas, as propriedades estatísticas das séries 

de vazões podem mudar ao longo do tempo, caracterizando um comportamento não estacionário. Os 

reservatórios que possuem este comportamento podem apresentar mudanças em seu risco operacional 

em relação ao inicialmente planejado. Neste trabalho são estudados 85 reservatórios de usinas 

hidrelétricas brasileiras para analisar se houve aumento em seu risco operacional. Este estudo explora 

a Teoria Estocástica dos Reservatórios, que atribui probabilidades de transições de estado de 

enchimento de reservatórios de ano para ano. Através disso é possível identificar o risco operacional 

do reservatório dados uma demanda e um horizonte de análise. Os resultados mostram que, de modo 

geral, as usinas que apresentam capacidade de regularização intra-mensal possuem um risco de falha 

superior às que possuem regularização mensal, e em sua maioria, a probabilidade de esvaziamento 

de um reservatório é menor que 10% para um horizonte de 50 anos. 

Palavras-Chave – Matriz de transição, regularização, teoria estocástica dos reservatórios 

 

ABSTRACT - Reservoirs have proven over time that they are a reliable system for meeting existing 

water and energy demands, in addition to preventing extreme events such as floods. In this context, 

for the operation and sizing of reservoirs it is essential to guarantee an acceptable operational risk of 

the water resources. However, due to climate change and anthropic actions, the statistical properties 

of flow series may change over time, which would characterize a non-stationary behavior. Reservoirs 

that exhibit this behavior may present changes in their operational risk over time due to non-

stationarity. In this work, 85 Brazilian hydroelectric plants reservoirs are studied to analyze whether 

there was an increase in their operational risk. This study explores the Stochastic Reservoir Theory, 

which attributes state-transition probabilities to a reservoir be in a filling or emptying process year to 

year. With these probabilities it is possible to identify the operational risk of the reservoir for a given 

demand and number of years. The results show that, in general, the plants with intra-monthly 

regularization capacity have a higher risk of failure than those with monthly regularization, and in 

most cases the probability of emptying a reservoir remained below 10% for a horizon of 50 years. 
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INTRODUÇÃO 

A capacidade de obter recursos naturais da forma mais constante possível é essencial para todo 

tipo de sociedade, pois diminui a quantidade de riscos e preocupações para com o futuro, facilitando 

processos de planejamento, desenvolvimento e otimização. Dentro desse contexto, reservatórios de 

água são os sistemas que exercem essa importante função de diminuir a variabilidade temporal da 

disponibilidade hídrica de uma determinada região, e, desse modo, são cruciais para a sociedade. A 

capacidade de garantir vazões de forma mais consistente é fundamental para práticas como a 

dessedentação de animais, irrigação, abastecimento público, contenção de cheias e geração 

hidrelétrica (GOMIDE F. L., 2012). 

No caso de reservatórios de água, a probabilidade de que o fornecimento de uma determinada 

vazão não venha a falhar está diretamente relacionada com as características hidrológicas do local em 

que ele se situa, com o seu volume de armazenamento, regras de operação e as oscilações naturais da 

vazão que o abastece. Como meio de estimar as chances de falha de regularização de reservatórios, 

métodos como os propostos por Gomide (1986) e Moran (1954) são utilizados para entender os riscos 

de falha desse tipo de obra, assim como para seu dimensionamento. 

Os métodos utilizados nesse tipo de análise são altamente dependentes de dados históricos de 

vazões. Nesses registros é possível verificar se houve ou não mudanças nos regimes hidrológicos de 

bacias. Essas mudanças, não raro, fazem com que os parâmetros estatísticos das séries temporais, 

como média e variância, sejam alterados com o tempo, classificando essas séries como não 

estacionárias (DETZEL et al., 2018; BARTIKO et al., 2019; CHAGAS & CHAFFE, 2019). A ação 

antrópica e as mudanças climáticas são as principais causadoras do comportamento não estacionário 

nas séries de vazões, seja por alterações no uso e ocupação do solo (SALAS et al., 1980), seja por 

uma alteração no regime de precipitação ou na duração das estações (YESTE, et al., 2018). Esse 

comportamento pode se manifestar de diferentes formas, na forma cíclica, sazonal ou em uma 

tendência (MORETTIN & TOLOI, 2004). 

Com esses conceitos em mente, esse artigo tem como objetivo reavaliar as probabilidades de 

risco de falha na regularização de 85 usinas hidrelétricas (UHE’s) que pertencem aos Sistema 

Interligado Nacional (SIN), utilizando as séries de vazões anuais naturalizadas para o período entre 

1931 e 2018 dessas usinas hidrelétricas (UHE’s), além de avaliar efeitos da não estacionariedade no 

risco de falha dessas UHE’s. Para isso foi utilizado o método de avaliação de risco proposto em Moran 

(1954) associado com o método de correção de tendências proposto em (MINE, et al., 2009). 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Base de Dados e UHE’s  

Para este trabalho foram usados os dados de vazões naturalizadas disponibilizados pelo 

Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). Esses dados são vazões médias mensais para os 

períodos entre os anos de 1931 e 2018. Os dados mensais foram convertidos para médias anuais, 

totalizando 88 anos de dados para cada UHE. A avaliação de risco de falha de regularização também 

necessita dos volumes úteis de cada reservatórios, que foram obtidos da base de dados do ONS. 

Dentre as UHE’s disponíveis, foram selecionados todos os reservatórios do SIN, somando ao 

todo 85 usinas. As UHE’s se encontram dispersas em todo o território nacional, sendo que a  

Figura 1 apresenta o posicionamento das UHE’s dentro do território nacional, enquanto a Figura 

2 traz as informações sobre a vazão e o volume delas. 
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Figura 1 - Disposição das UHEs selecionadas pelo Brasil 

 
 

Figura 2 - Volume Útil e Vazão Média de Longo Termo (QMLT) de cada UHE avaliada 
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Não Estacionariedade 

A não estacionariedade ocorre quando uma determinada série temporal apresenta variações em 

seus parâmetros estatísticos ao longo do tempo, como média e desvio padrão (MORETTIN & TOLOI, 

2004). Para identificar se as séries de vazões das UHE’s analisadas apresentam não estacionariedade, 

foram aplicados os testes de hipótese de Pettitt (PETTITT, 1979) e Mann-Kendall (KENDALL, 1975; 

MANN, 1945) sob a hipótese nula de que as séries são estacionárias. Deve-se destacar que a 

autocorrelação serial pode influenciar nos resultados dos testes citados; devido a isso, aplicou-se o 

procedimento de “pre-whitening” nas séries de vazões, a fim de remover possíveis autocorrelações 

seriais, antes da realização dos testes de Pettitt e Mann-Kendall (STORCH & NAVARRA, 1999). 

Foi adotado um nível de significância de 5%.  

Fator de Regularização 

A capacidade de regularização máxima de um reservatório é por definição a vazão média de 

longo termo do rio em que ele se encontra. É fisicamente impossível que um reservatório regularize 

mais vazão do que sua vazão média de longo termo (𝑄𝑚𝑙𝑡). Isso seria o equivalente a assumir que 

devido à construção do reservatório haverá um aumento na vazão do rio, o que configura uma 

inverdade. Dado que o valor máximo de regularização está atrelado a 𝑄𝑚𝑙𝑡, um dos meios de expressar 

a capacidade de regularização de um reservatório é através do fator de regularização que ele possui, 

sendo esse fator um percentual da 𝑄𝑚𝑙𝑡. A equação 1 apresenta esse cálculo. 

 

𝐹𝑟𝑒𝑔 =
𝑄𝑟𝑒𝑔

𝑄𝑚𝑙𝑡
                                                                                             (1) 

 

Sendo 𝐹𝑟𝑒𝑔 o fator de regularização; 𝑄𝑟𝑒𝑔 a vazão regularizada e 𝑄𝑚𝑙𝑡 a vazão média de longo 

termo. Esse fator é necessário para a estimação do risco de falha de regularização de um reservatório, 

contudo ele não é fornecido nos bancos de dados nacionais. Como alternativa para a obtenção desse 

valor, pode-se utilizar a curva de regularização de um rio. Essa curva fornece uma relação entre a 

vazão de regularização de um reservatório e o seu volume útil, através da implementação do método 

da Análise Sequencial de Picos (ASP). O método corresponde ao método de Rippl (RIPPL, 1883), 

porém na forma de uma única equação (VOGEL & STEDINGER, 1987):  

 

𝐷𝑡 = 𝑚á𝑥 {
0

𝐷𝑡−1 − 𝑍𝑡 − 𝜎�̂�
   (2) 

 

A demanda é definida por 𝜎�̂�, sendo 𝜎 o fator de regularização e �̂� a vazão média de longo 

termo, e 𝑍𝑡 é a vazão no tempo t. Com isso é possível estimar o fator de regularização de uma UHE 

dado a curva de regularização e o seu volume útil, como apresentado na Figura 3, que mostra a usina 

de Foz do Areia, no rio Iguaçu.  O resultado da estimação desse fator junto com a  𝑄𝑚𝑙𝑡 de todas as 

UHE’s se encontra na Figura 4. 
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Figura 3 - Curva de regularização de Foz do Areia 

 

Figura 4 - Fatores de regularização e QMLT’s regularizada. 

 

 

Quantificação do Risco – Matriz de Transição 

Diversos métodos podem ser utilizados para a determinação das probabilidades de falha de um 

sistema; o escolhido nesse artigo é o método de matrizes de transição de estados de Moran (1954), 

que embasa a Teoria Estocástica dos Reservatórios. Esse método aplica uma abordagem markoviana 

para intervalo de análise anual e indica as probabilidades de transição de um estado inicial para um 

estado final de um sistema. No caso de reservatórios os estados avaliados são os volumes de água que 

o reservatório possui em cada intervalo de tempo, de modo que a probabilidade de falha é dada pela 

probabilidade de transição de qualquer volume inicial para um estado de esvaziamento do 

reservatório. 

O método da matriz de transição necessita que a série seja estacionária para que a teoria 

estocástica de reservatórios seja aplicada adequadamente. Mine, et al. (2009) propõem um método 
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para a correção da não estacionariedade nas séries de vazões, baseado em um ajuste no coeficiente 

angular das regressões lineares das séries de vazões acumuladas ao longo do tempo. Este 

procedimento só foi realizado no caso de rejeição da hipótese nula em ambos os testes utilizados para 

verificação de tendência. 

O equacionamento do método pode ser resumido da seguinte forma: a chance de um 

reservatório qualquer falhar (esvaziar) depende de três fatores: (1) a vazão que ele precisa regularizar 

na sua defluência; (2) a distribuição de probabilidades das vazões afluentes e (3) o volume útil do 

reservatório. Dentre essas três variáveis apenas a vazão afluente é considerada como sendo uma série 

temporal, ou seja, o volume útil e vazão regularizada são fixos. O equacionamento desse método está 

presente na equação 3. 

 

{

𝑉𝑡+1 = 𝑉𝑡 + 𝑄𝑖𝑛 − 𝑄𝑜𝑢𝑡 , onde                    

𝑃(𝑄𝑖𝑛) = 𝑁(𝜇, 𝜎),  logo                              
𝑃(𝑉𝑥 < 𝑉𝑡+1 < 𝑉𝑦) = 𝑃(𝑄𝑥 < 𝑄𝑖𝑛 < 𝑄𝑦)

                                                                                                    (3) 

 

Onde 𝑉𝑡 é o volume do reservatório no tempo 𝑡;  𝑄𝑖𝑛 é a vazão afluente; 𝑄𝑜𝑢𝑡 é a vazão defluente 

ou de regularização; 𝑄𝑥 e 𝑄𝑦 são as vazões afluentes que mantém o volume do reservatório entre os 

valores arbitrários de 𝑉𝑥 e 𝑉𝑦. Todas as variáveis utilizadas se encontram em m3/s. 

Com esse tipo de abordagem é possível relacionar a probabilidade de falha do reservatório como 

sendo a mesma a probabilidade da vazão afluente que causou essa falha. Por meio dessa hipótese é 

possível utilizar n cenários de vazões e volumes iniciais do reservatório para obter uma visão global 

do comportamento do reservatório. Ao organizar esses n cenários em formato matricial obtém-se a 

matriz de transição de estados do sistema. A Figura 5 exemplifica o processo de preenchimento e 

criação dessa matriz. 

 
Figura 5 - Exemplo didático da aplicação do método de matriz de transição 

 

Fonte: Adaptado de Carvalho (2021). 

 

Como uma função de distribuição de probabilidades (FDP) deve ser ajustada para a aplicação 

dos métodos, foram testadas as distribuições de probabilidades Normal e Log-Normal. Para avaliar o 

ajuste dessas distribuições os testes de Kolmogorov-Smirnof (KS), Shapiro-Wilk (SW) e D’Agostino 

(DA) foram utilizados, de modo que a distribuição de probabilidades que obteve o maior número de 

aceites foi considerada como sendo a FDP da série de vazões da respectiva UHE. Em caso de empate 

no número de aceites para as distribuições Normal e Log-Normal, a primeira é a FDP utilizada. A 

Figura 6 apresenta os resultados dos testes e a FDP escolhida. 
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Figura 6 - Função de Distribuição de Probabilidade adotada para cada UHE 

 

Com os dados de volume útil, FDP de vazões afluentes e fator de regularização de cada UHE, 

foi possível aplicar o método da matriz de transição para todas as UHE’s. Considerou-se que os 

reservatórios começam com seu volume total, ou seja, cheios, como condição inicial do estudo. 

 

RESULTADOS E CONCLUSÕES 

Os resultados foram separados em duas seções; a primeira contém o apanhado geral de todas 

as UHE’s avaliadas, enquanto a segunda contém apenas os resultados para as UHE’s que 

apresentaram não estacionariedade nas séries de vazões. Desse modo, a primeira parte avalia a 

probabilidade falha geral do SIN, enquanto a segunda parte avalia o efeito que não estacionariedades 

nas séries de vazões pode ter sobre cada reservatório. 

Vale comentar que o método de estimação da probabilidade de falha foi montado para a 

avaliação de UHE’s com capacidade de regularização superior a mensal, logo os resultados obtidos 

das UHE’s com capacidades de regularização diária devem ser analisados com isso em mente e com 

mais cautela. 

Risco Geral do Sistema 

Foram calculadas as probabilidades de falha considerando vidas úteis de projeto de 5 ,10, 20, 

30, 40, 50 ,75 e 100 anos, para todas as 85 UHE’s. A Figura 7 apresenta esses resultados para cada 

UHE e vidas úteis de 5, 50 e 100 anos, enquanto a Figura 8 mostra através de boxplots a variação das 

probabilidades de falhas de todas as UHE’s para todas as vidas úteis calculadas. 

É possível observar na figura 7 que as usinas com capacidade de regularização diária possuem 

uma probabilidade de falha maior do que as com regularização mensal, o que provavelmente decorre 

de o volume útil do reservatório ser pequeno em relação à demanda. A figura 8 mostra que há uma 

grande amplitude nas probabilidades de falha, variando de 5 a 95%.  
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Figura 7 - Probabilidades de falha estimadas para vida úteis de 5, 50 e 100 anos 

 

Figura 8 - Boxplot das probabilidades de falha para diferentes vidas úteis 

 

Considerando a análise com dados não corrigidos, apenas 6 das 85 UHE’s obtiveram 

probabilidades de falha de regularização superior a 15%, sendo que apenas 3 dessas 6 UHE’s possuem 

capacidade de regularização maior que mensal. A probabilidade de falha geral das usinas apresenta 

pouca variação para diferentes vidas úteis de projeto, tanto para a análise com quanto para a sem 

correção de tendências nas vazões. Isso decorre do fato da probabilidade de falha estabilizar com o 

aumento tempo de recorrência. 

Risco e Processos Não Estacionários 

Dentre as 85 UHE’s estudas, cerca de 39 apresentaram comportamentos não estacionários nas 

séries de vazão, desse modo apenas essas 39 usinas foram avaliadas nessa etapa. A fim de estimar o 

impacto desse tipo de comportamento, foi avaliado a diferença entre os riscos calculados utilizando 

as séries de vazão corrigidas e os riscos obtidos na etapa anterior. A Figura 9 apresenta essas 

diferenças para vidas úteis de 5, 50 e 100 anos, enquanto a Figura 10 mostra o boxplot das diferenças 
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obtidas para as 39 UHE’s considerando as vidas úteis de projeto de 5 ,10, 20, 30, 40, 50 ,75 e 100 

anos.  

 
Figura 9 - Diferença entre as probabilidades de falha calculadas utilizando os dados corrigidos para a tendência e não 

corrigidos

 

Figura 10 - Boxplot das diferenças entre os cálculos de probabilidade de falha 

 

Maioria das usinas não apresentaram variações significativas em seu risco de operação após 

a correção da não estacionariedade, as exceções são as usinas de Itaparica, Sobradinho, Jauru, Espora, 

São Domingos, Edgard de Souza, 14 de julho e Monte Claro, sendo estas duas últimas as que mais 

variaram após a correção. Vale mencionar que ambas possuem capacidade de regularização diária. 

As diferenças na estimativa da probabilidade de falha para dados corrigidos e não corrigidos 

é baixa, quando considerado apenas os reservatórios com capacidade de regularização superior a 

mensal. Para essa condição apenas dois reservatórios, Sobradinho e Itaparíca, tiveram um aumento 

na considerável na probabilidade de falha, enquanto apenas um reservatório, Espora, teve uma 
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diminuição na nessa probabilidade. As diferenças na chance de falha para reservatórios com 

capacidade de regularização diária ocorreram em cinco das 13 UHE’s, sendo que em dois casos as 

diferenças foram superiores a 90%. Contudo, como comentado antes, esses resultados dever ser 

observados com cuidado, já que o método não é adequado para esse tipo de sistema. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O método apresenta diversas simplificações, como a não consideração de regras de operação 

e operação conjunta, contudo ele é capaz de informar de forma global as probabilidades de falha de 

regularização dos reservatórios e fornecer um panorama geral dos riscos do sistema hidroelétrica 

nacional. As usinas com capacidade de regularização diária apresentaram mais distorções devido ao 

fato de o método da matriz de transição ser voltado para usinas com capacidade de regularização 

superior à mensal; entretanto, essa análise foi importante para verificar de fato a existência dessas 

distorções e sua magnitude.  
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