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ANÁLISE DAS PREVISÕES DE PRECIPITAÇÃO DO MODELO ETA 
REALIZADAS DURANTE A OPERAÇÃO DO SISTEMA DE ALERTA DA 

BACIA DO RIO DOCE – o uso da krigagem na interpolação espacial 

Yuri Givago de Almeida Queiroga¹; Renato Assunção²; Francisco Eustáquio Oliveira e Silva³ 

RESUMO --- O Sistema de Alerta Contra Enchentes da Bacia do Rio Doce beneficia atualmente 15 
municípios localizados nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, às margens dos rios Piranga, 
Piracicaba e Doce. Uma das etapas importantes do sistema são as previsões meteorológicas, capazes 
de antecipar os possíveis eventos meteorológicos críticos. As previsões de precipitação, desde que 
sejam confiáveis, podem ser utilizadas como dados de entrada de modelos hidrológicos específicos, 
permitindo prever vazões com maior antecedência. As previsões do modelo meteorológico ETA são 
fornecidas em forma de pontos de grade, com resolução de 40 km. Para analisá-las, foi necessária 
uma interpolação das informações da grade para os locais onde se têm observações. Para isso, foi 
utilizado o método geoestatístico de krigagem. Esse procedimento permitiu a determinação e 
análise dos erros de previsão meteorológica, em termos de altura de precipitação. A análise das 
previsões de precipitação, realizadas durante a operação do Sistema de dezembro de 2005 a março 
de 2006, mostra que elas foram superestimadas, em termos médios, na maior parte da área. O 
RMSE e o RMAE médio calculado foram de 14,1mm e 28,4%, respectivamente, e confirmam a 
dificuldade do modelo de representar a distribuição espacial das chuvas observadas. 

ABSTRACT --- The Doce River Basin Warning System currently benefits 15 cities, located at 
Minas Gerais and Espírito Santo States, along the Piranga, Piracicaba and Doce rivers. One of the 
important steps of this system is the meteorological forecasting, which is able to predict critical 
meteorological events. The precipitation forecasts, since they are reliable, can be used as indata of 
specifics hydrological models, giving more lead times to streamflow forecasts. The meteorological 
forecasts of the ETA model are supplied in form of grading points, with a 40km resolution. To 
analyze them, it was necessary an interpolation of the grating information to the observation points. 
Therefore, the meteorological forecast errors were analyzed by means of precipitation heights.  The 
analysis of the precipitation forecasts, performed during the system operation, since September 
2005 until March 2006, indicates that they were overestimated, in average, in most part of the basin 
area. The average RMSE and RMAE statistics were 14,1mm and 28,4%, respectively, and confirm 
the model difficulty to estimate the spatial distribution of observed precipitations. 
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1. INTRODUÇÃO 

Segundo Lettenmaier e Wood (1993), a previsão hidrológica é um instrumento importante na 

hidrologia aplicada, sendo utilizada principalmente em sistemas de alerta de eventos extremos 

(cheias e/ou secas) e na operação de sistemas de recursos hídricos. 

O Sistema de Alerta Contra Enchentes da Bacia do Rio Doce beneficia, atualmente, 15 

municípios localizados nos Estados de Minas Gerais e Espírito Santo, às margens dos rios Piranga, 

Piracicaba e Doce, alertando quanto ao risco de ocorrência de cheias. O sistema é operado desde 

1997, pela CPRM, através da Superintendência de Belo Horizonte, em parceria com o IGAM – 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas e com a ANA – Agência Nacional de Águas (CPRM, 2005). 

Uma das etapas importantes desse Sistema são as previsões meteorológicas fornecidas pela 

equipe do IGAM/SIMGE – Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos do Estado de Minas 

Gerais que antecipam os possíveis eventos meteorológicos críticos que podem se tornar causadores 

de enchentes. A previsão meteorológica é feita através da utilização de três modelos numéricos de 

mesoescala e de escala regional de previsão do tempo: GLOBAL, ETA e MM5. 

No âmbito de um sistema de alerta contra enchentes, as previsões de precipitação, desde que 

sejam confiáveis, podem ser utilizadas como dados de entrada de modelos hidrológicos específicos, 

permitindo prever vazões em uma determinada seção de curso d’ água com maior antecedência.  

Durante a operação do Sistema de Alerta Contra Enchentes da Bacia do Rio Doce, no período 

de dezembro de 2005 a março de 2006, as previsões de precipitação do modelo ETA foram 

arquivadas em meio digital. Essas previsões são em forma de pontos de grade, com resolução de 40 

km, para analisá-las é necessária uma interpolação das informações da grade para os locais onde se 

têm observações (estações pluviométricas ou pluviográficas). Esse procedimento permite a 

determinação e análise dos erros de previsão meteorológica, em termos de altura de precipitação.  

 

2. OBJETIVO GERAL 

Avaliar a qualidade das previsões de precipitação realizadas pelo modelo ETA na Bacia do 

Rio Doce no período chuvoso de dezembro de 2005 a março de 2006, as quais são utilizadas na 

operação Sistema de Alerta Contra Enchentes, por meio da aplicação do método geoestatístico da 

krigagem na interpolação espacial das precipitações. 

 

3. A BACIA DO RIO DOCE 

A bacia hidrográfica do rio Doce apresenta uma significativa extensão territorial, cerca de 

83.400 km², dos quais 86% pertencem ao Estado de Minas Gerais e o restante ao Estado do Espírito 

Santo (ver Figura 1). Abrange cerca de 228 municípios, sendo 202 em Minas Gerais e 26 no 
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Espírito Santo e possui uma população total da ordem de 3,1 milhões de habitantes (fonte:  

http://www.ana.gov.br/cbhriodoce/bacia/caracterizacao.asp). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1 – A bacia do Rio Doce e sua hidrografia 

 

O Rio Doce, com uma extensão de 853 km, tem como formadores os rios Piranga e Carmo, 

cujas nascentes estão situadas nas encostas das serras da Mantiqueira e Espinhaço, onde as altitudes 

atingem cerca de 1.200 m. Seus principais afluentes são: pela margem esquerda os rios Piracicaba, 

Santo Antônio e Suaçuí Grande, em Minas Gerais, Pancas e São José, no Espírito Santo; pela 

margem direita os rios Casca, Matipó, Caratinga-Cuieté e Manhuaçu, em Minas Gerais, e Guandu, 

no Espírito Santo. 

 

4. O SISTEMA DE ALERTA CONTRA ENCHENTES 

O Sistema de Alerta contra Enchentes da Bacia do Rio Doce é operado, desde 1997, pela 

CPRM, através da Superintendência de Belo Horizonte, em parceria com o IGAM – Instituto 

Mineiro de Gestão das Águas e com a ANA – Agência Nacional de Águas (CPRM, 2005). Ele 

beneficia 15 municípios localizados às margens dos rios Piranga, Piracicaba e Doce, apresentados 

na Figura 2. 
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Figura 2 – Municípios beneficiados pelo Sistema de Alerta 

 

Resumidamente, segundo CPRM (2005), o Sistema é operado 24h por dia e consiste nas 

seguintes etapas: coleta de dados hidrometeorológicos, armazenamento de dados, análise dos dados, 

elaboração da previsão meteorológica, elaboração da previsão hidrológica e transmissão das 

informações. 

As primeiras atividades executadas no sistema de alerta são a coleta e o armazenamento de 

dados, os quais são obtidos nas estações hidrometeorológicas da ANA, CEMIG – Companhia 

Energética de Minas Gerais e IGAM; e nas usinas hidrelétricas pertencentes à Alcan – Alumínio do 

Brasil Ltda, Belgo Mineira, CEMIG e ESCELSA – Centrais Elétricas do Espírito Santo. Os pontos 

de monitoramento são detalhados em CPRM (2005). 

A previsão meteorológica é elaborada pelo SIMGE/IGAM e disponibilizada no site 

www.simge.mg.gv.br/transferir/previsao. Ela é feita através da utilização de três modelos 

numéricos hierárquicos: mesoescala regional e global, ou seja: os modelos GLOBAL-CPTEC-

COLA, ETA e MM5. 

A previsão hidrológica consiste da estimativa da evolução dos níveis dos rios para 10 pontos 

de monitoramento com antecedência de 3, 5, 6, 8, 12 e 24 horas dependendo da localidade. Maiores 

detalhes sobre a previsão hidrológica podem ser vistos em CPRM (2005). 

Os boletins de monitoramento ou as previsões hidrológicas são enviados via fax, e-mail para 

os municípios beneficiados defesa civil e outras entidades como ANA, CEMIG, ESCELSA e Belgo 
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Mineira, pelo menos uma vez por dia. Essa informação é também divulgada através do site 

http://www.cprm.gov.br/alerta/site/index.html. 

 

5. O MODELO ETA 

Modelos de mesoescala são adotados em áreas limitadas, visando detalhar as previsões 

geradas por modelos globais, mais especificamente para refinar os efeitos dos sistemas de 

mesoescala, tais como, tempestades e linhas de instabilidade (Pinto et al., 2005). 

O ETA é um modelo numérico de previsão do tempo em escala regional de área limitada 

(mesoescala) desenvolvido pela Universidade de Belgrado em conjunto com o Instituto de 

Hidrometeorologia da Iugoslávia, tornando-se operacional no National Center for Environmental 

Prediction (NCEP). Este modelo foi instalado, no Centro de Previsão de Tempo e Estudos 

Climáticos (CPTEC), em 1996, a fim de complementar a previsão do tempo já realizada, nesse 

centro, com o modelo de circulação geral da atmosfera. Em outras palavras, a condição inicial é 

proveniente da análise do NCEP e as condições de contorno lateral são provenientes das previsões 

do modelo global do CPTEC (CPRM, 2003). 

A versão do modelo ETA que roda operacionalmente no CPTEC é hidrostático e cobre a 

maior parte da América do Sul e oceanos adjacentes. As previsões são fornecidas duas vezes ao dia, 

uma com condição inicial às 0h e outra às 12h GMT. Possuem antecedência de 5 dias, com 

discretização de 6 horas e uma malha de resolução de 40 km. 

A letra grega eta (η) dá o nome ao modelo. A topografia é representada em forma de degraus. 

As variáveis prognósticas do modelo são: temperatura do ar, componentes zonal e meridional do 

vento, umidade específica, água líquida da nuvem, pressão à superfície e energia cinética 

turbulenta. Maiores informações também podem ser vistas em  

http://www.cptec.inpe.br/etaweb/index.shtml. 

As previsões numéricas para o Brasil do modelo ETA e de outros modelos são 

disponibilizadas pelo CPTEC/INPE em sua página da internet http://www.cptec.inpe.br/prevnum/.  

 

6. INTERPOLAÇÃO ESPACIAL: KRIGAGEM 

6.1 Introdução 

A interpolação é uma técnica utilizada para a estimativa do valor de um atributo em locais não 

amostrados, a partir de pontos amostrados na mesma área ou região. A interpolação espacial 

converte dados de observações pontuais em campos contínuos, produzindo padrões espaciais que 

podem ser comparados com outras entidades espaciais contínuas. O raciocínio que está na base da 

interpolação é que, em média, os valores do atributo tendem a ser similares em locais mais 

próximos do que em locais mais afastados. Esse conceito também fundamenta a base das relações 
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espaciais entre fenômenos geográficos, utilizando a correlação espacial como meio de diferença dos 

atributos estimados (Câmara e Medeiros, 1998; Jakob e Young, 2006). 

Os métodos de interpolação espacial dividem-se basicamente em dois grupos, os 

determinísticos e os geoestatísticos. O primeiro baseia-se diretamente nos valores medidos no 

entorno ou em fórmulas matemáticas específicas que determinam o comportamento da superfície 

resultante. Nesse grupo encontram-se os métodos: Ponderação do Inverso das Distâncias (IDW), 

Polinomial Global, Polinomial Local e Funções de Base Radial. Já os métodos geoestatísticos são 

baseados em modelos estatísticos que incluem a autocorrelação entre os pontos medidos. Estas 

técnicas não somente fornecem as superfícies de predição, como também são capazes de fornecer 

alguma medida das incertezas ou erros associados a essas predições (ESRI, 2001). 

Conforme citado por Mello et al. (2003), Myers (1994) e Laslett (1994) fizeram uma 

abordagem geral de métodos utilizados para interpolação espacial de parâmetros em áreas de 

pesquisa como ciência do solo, ecologia, engenharia florestal, hidrologia e meteorologia, 

destacando-se a krigagem (ou interpolação geoestatística) como um preditor em potencial de 

inúmeros parâmetros nestas áreas. Dirks et al. (1998) trabalharam com alguns interpoladores 

espaciais para chuvas anuais, mensais, diárias e horárias para a Ilha de Norfolk na Nova Zelândia. 

Os pesquisadores concluíram que os métodos krigagem e inverso do quadrado da distância 

sobressaíram em relação a polígonos de Thiessen, splines cúbicas e inverso da distância com 

expoentes 1, 3 e 4. Contudo, os autores não estabeleceram qual dos dois métodos citados poderia 

produzir maior precisão. 

Segundo Vieira (2000) e Thompson (1992), a krigagem tem capacidade de produzir melhores 

estimativas em termos de interpolação, porque está embasada em duas premissas: não-

tendenciosidade do estimador e variância mínima das estimativas. Além disto, quando se trabalha 

considerando a dependência espacial, podem-se reduzir os erros aleatórios pelo controle de parcela 

deste erro associada à dependência espacial. Deve-se ressaltar que a krigagem mostra uma ótima 

qualidade estatística explícita, exatamente as propriedades descritas anteriormente, enquanto o 

inverso do quadrado da distância não tem tal qualidade objetiva. A única base teórica para adoção 

do inverso do quadrado da distância talvez seja sua semelhança com a Lei de Gravitação Universal 

e Lei de Coulomb (Força e Campo Elétrico), ambas com enfraquecimento diretamente proporcional 

ao inverso da distância (Mello et al. 2003). 

 

6.2 As equações da Krigagem 

Segundo ESRI (2001), o modelo de Krigagem ordinária pode ser representado por: 

( ) ( )ssZ εµ +=             (1) 
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onde ( )YXs ,=  é a localização do valor medido (dado). O modelo é baseado em uma média 

µ constante dos dados (sem tendência) e erros aleatórios ( )sε  com dependência espacial. Assume 

que o processo aleatório é intrinsecamente estacionário. O estimador ou preditor é formado por uma 

soma ponderada dos dados: 

( ) ( )∑
=

=
N

i

ii sZsZ
1

0
ˆ λ

            (2) 

onde, 

( )isZ  é o valor medido no i-ésimo local; 

iλ  é um peso desconhecido para o valor medido no i-ésimo local; 

os  é o local de predição e; 

N é o número total de valores medidos. 

Esse é o mesmo tipo de preditor utilizado pelo método de interpolação IDW. Entretanto, neste 

último, o peso iλ  depende somente da distância do local de predição. Na krigagem ordinária, o peso 

iλ  depende do semivariograma, da distância do local de predição e das relações espaciais entre os 

valores medidos em torno do local de predição (ESRI, 2001). 

Segundo Jakob e Young (2006), o semivariograma é a descrição matemática do 

relacionamento entre a variância de pares de observações (pontos) e a distância separando estas 

observações (h). A Figura 3 mostra os componentes do semivariograma, e seus principais modelos. 

Dentre estes, os mais comuns são o esférico e o exponencial. O efeito pepita (nugget) é o ponto 

inicial da curva, onde a curva toca o eixo γ, quando h = 0. O patamar (sill) é o valor de γ máximo da 

curva, o ponto em que não existe mais nenhuma correlação entre as variáveis, sendo assim a 

variância do conjunto de dados. O alcance (range) é o ponto máximo onde existe autocorrelação 

espacial das variáveis.  Maiores detalhes sobre as características e interpretação de semivariogramas 

podem ser vistos em ESRI (2001), Jakob e Young (2006) ou Oliveira (2003). 

Ao se realizar predições em vários locais, é de se esperar que algumas sejam acima do valor 

real e algumas abaixo. Na média, a diferença entre os valores preditos e os valores observados deve 

ser zero. Em outras palavras, pode-se dizer que as predições são não-enviesadas ou não-

tendenciosas. Para assegurar que o preditor seja não-enviesado para uma medição desconhecida, a 

soma dos pesos iλ  deve ser igual a um. Ao se utilizar esta condição e fazendo a diferença entre o 

valor verdadeiro ( )osZ  e o preditor ( )∑ ii sZλ  ser tão pequena quanto possível, de forma que 

minimize a esperança estatística da seguinte fórmula: 
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( ) ( )
2

1
0 








−∑

=

N

i

ii sZsZ λ             (3) 

da qual as equações da krigagem são obtidas, na média, o preditor da krigagem está tão próximo 

quanto possível do valor desconhecido. A solução para minimizá-la, mantendo a condição de não-

tendenciosidade, fornece as equações da krigagem. 

gλ*Γ =                      (4) 
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É importante lembrar que, o objetivo é resolver as equações para todos os iλ s (pesos), de 

forma que o preditor possa ser formado por ( )∑ ii sZλ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Componentes e modelos do semivariograma. Adaptado de Jakob e Young (2006).  
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Maior parte dos elementos da matriz pode ser preenchido por meio do semivariograma. A 

matriz gama Γ  contém os valores do semivariograma modelado entre todos os pares de pontos 

amostrados, onde ijγ  representa os valores do semivariograma modelado baseado na distância entre 

duas amostras identificadas como o i-ésimo e j-ésimo local. O vetor g contém os valores do 

semivariograma entre cada local medido e predito, onde 0iγ  representa os valores do 

semivariograma modelado baseados na distância entre o i-ésimo local amostrado e o local de 

predição. O valor desconhecido m no vetor λ é também estimado e surge devido a condição de 

não-tendenciosidade. 

Maiores detalhes do método podem ser vistos em ESRI (2001), Jakob e Young (2006) ou 

Oliveira (2003), este último com uma série mais abrangente de referências bibliográficas sobre o 

tema. 

 

7. AQUISIÇÃO DE DADOS 

Os dados de previsão de precipitação do modelo ETA foram obtidos durante a operação do 

Sistema de Alerta Contra Enchentes da Bacia do Rio Doce, no período de dezembro de 2005 a 

março de 2006, gratuitamente, na área de ftp do CPTEC/INPE. Os arquivos das previsões geradas 

às 0h e 12h GMT encontram-se no formato GrADS (Grid Display Analisys System). Os dados 

foram convertidos e armazenados em banco de dados Acess.  

Nesse estudo, foram utilizados os dados de previsão de precipitação gerada diariamente às 

12h GMT, correspondente às 9h de Brasília, acumulados nas primeiras 24h, para todo o período de 

operação do Sistema de Alerta. A Figura 4 mostra a grade de resolução 40 x 40 km do modelo ETA 

sobre a bacia do Rio Doce. 

Os dados observados de precipitação do período de dezembro de 2005 a março de 2006 foram 

obtidos de estações pluviométricas ou pluviográficas da ANA, localizadas na bacia do Rio Doce. 

Foram consideradas ao todo 71 estações. A Figura 5 mostra a distribuição dessas estações na Bacia 

do Rio Doce. Vale a pena ressaltar que toda série de dados hidrometerorológicos das estações da 

ANA podem ser obtidas gratuitamente através do site http://hidroweb.ana.gov.br/.  

 

8. ANÁLISE DAS PREVISÕES DE PRECIPITAÇÃO 

A verificação das previsões climáticas é realizada desde 1884 (Wilks, 1995). Existe uma 

grande variedade de procedimentos de verificação das previsões, mas todos envolvem medidas da 

relação entre uma previsão ou um conjunto de previsões e as observações. Qualquer método de 

verificação da previsão necessariamente envolverá a comparação entre os pares de previsões e 

observações (Pinto et al., 2005). 
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Figura 4 – Pontos de grade (40 x 40 km) do modelo ETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Estações pluviométricas ou pluviográficas da ANA 
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Neste estudo, a análise das previsões de precipitação do modelo ETA para a bacia do Rio 

Doce busca ter uma idéia inicial da magnitude dos erros de previsão e de sua qualidade em termos 

de altura de precipitação. As previsões não são aqui analisadas em termos da probabilidade 

chover/não chover, tal como realizadas por Pinto et al. (2005) e Wilks (1995). 

Conforme já citado, essas previsões são em forma de pontos de grade e, para analisá-las, foi 

necessário interpolar os valores da grade para os pontos de observações – estações pluviométricas 

ou pluvigráficas. Foi, portanto, aplicado o método de krigagem ordinária, utilizando o software 

ArcGIS, para interpolação das previsões. É importante ressaltar que não foi realizada uma análise 

estatística mais profunda dos dados e de sua dependência espacial. Recomenda-se, portanto, que 

esse tipo de análise seja realizado com maior rigor em estudos futuros e mais aprofundados sobre o 

tema. 

 

8.1 Estimativa da magnitude do erro das previsões 

Essa estimativa consiste na comparação entre os valores de precipitação previstos pelo 

modelo e as precipitações observadas nas estações. A estimativa da magnitude do erro das previsões 

pode ser obtida por vários métodos. Entre eles pode-se citar o vício da previsão (Bp), a raiz do erro 

quadrático médio (RMSE), o erro relativo médio absoluto (RMAE) e o coeficiente de Nash (R²), 

definidos a seguir: 

- Vício da previsão (Bp): 

∑

∑

=

==
N

n

n

N

n

n

p

X

P

B

1

1              (5) 

 

- Raiz do erro quadrático médio (RMSE): 

( )

N

XP

RMSE

N

n

nn∑
=

−

= 1

2

           (6) 

 

- Erro relativo médio absoluto (RMAE) 

∑

∑

=

=

−

=
N

n

n

N

n

nn

X
N

XP
N

RMAE

1

1

1

1

           (7) 

 

- Coeficiente de Nash (R²): 
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12 1100            (8) 

onde, 

nP  é a precipitação prevista na estação (valor obtido por interpolação); 

nX é a precipitação observada na estação; 

X  é a média das precipitações observadas na estação; 

N é o número total de previsões ou observações acima de um limiar. 

Essas estatísticas foram calculadas para cada uma das 71 estações 

pluviométricas/pluviográficas localizadas na bacia e mostradas na Figura 5. Foram descartados os 

dias em que houve previsões de não chover (Pn = 0 mm) sobre a bacia, de forma a garantir a 

suavidade da superfície de predição obtida pela krigagem e se evitar maiores problemas com 

relação à não-normalidade dos dados. Os resultados encontram-se na Tabela 1. Essas estatísticas 

foram também espacializadas apenas para facilitar a visualização dos resultados e são mostradas na 

Figura 6. 

 

Tabela 1 – Estatísticas de erro da previsão de precipitação 

NOME LATITUDE LONGITUDE Vicio da Previsão RMSE RMAE (%) 
R² 
(%) 

MALACACHETA -17,84528 -42,07556 1,3033 12,5 24,7 9,02 

AGUA BOA -17,99194 -42,39417 1,0617 16,2 22,5 13,16 

AGUIA BRANCA -18,98472 -40,74611 1,5230 13,0 26,0 11,24 

VILA MATIAS-MONTANTE  (PCD) -18,57500 -41,91778 2,0417 14,9 37,2 -34,55 

CAMPANARIO -18,24139 -41,74861 1,1819 17,5 27,9 -8,33 

TUMIRITINGA -18,97472 -41,64111 2,0027 14,0 38,1 -41,71 

DIVINO DAS LARANJEIRAS -18,77361 -41,48250 1,6795 13,2 31,7 -65,83 

SAO PEDRO DO SUACUI -18,36028 -42,60528 1,3439 18,1 30,5 -10,74 

COROACI -18,61167 -42,27889 1,3581 15,2 23,6 7,28 

GUANHAES -18,77278 -42,93139 1,0944 19,2 27,5 -7,03 

SANTA MARIA DO SUACUI -18,20083 -42,45500 1,1758 17,0 23,8 4,24 

SAO JOAO EVANGELISTA -18,55167 -42,76472 1,3744 12,4 23,3 -20,67 

SERRO -18,59167 -43,41167 1,1582 10,5 16,1 -25,71 

RIO VERMELHO -18,29500 -43,00639 0,9287 15,1 20,4 -2,51 

POVOACAO -19,57750 -39,79444 1,6954 11,9 27,6 -9,45 

ITARANA -19,87389 -40,87306 0,9169 19,5 25,7 31,32 

CAVALINHO -19,69194 -40,39833 2,0624 15,6 34,4 -5,12 

COLATINA  (PCD) -19,53000 -40,62361 1,5531 14,8 27,5 21,77 

PANCAS -19,22000 -40,85278 1,4848 14,9 29,2 -47,09 

ITAIMBE -19,66278 -40,83528 1,4569 11,2 21,1 16,52 

NOVO BRASIL -19,23639 -40,59139 1,6713 12,3 24,7 -19,38 

BARRA DE SAO GABRIEL -19,05750 -40,51694 1,6974 13,1 26,3 -17,18 

CALDEIRAO -19,95500 -40,74167 1,3272 13,7 26,6 8,47 

JACUPEMBA -19,58833 -40,19806 1,8699 11,1 27,5 -0,14 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 13

Tabela 1 – Estatísticas de erro da previsão de precipitação (cont) 

NOME LATITUDE LONGITUDE Vicio da Previsão RMSE RMAE (%) 
R² 
(%) 

RIO BANANAL -19,27333 -40,32056 2,2396 13,7 33,6 -23,36 

SERRARIA (ALTO DO MOACIR) -19,29417 -40,51750 1,6616 13,0 25,2 -25,87 

IPANEMA -19,79361 -41,70611 2,1525 13,0 37,4 -162,03 

BAIXO GUANDU -19,52333 -41,01583 2,4603 10,5 33,6 -119,11 

RESPLENDOR-JUSANTE -19,34278 -41,24583 1,6219 10,6 22,9 2,06 

BARRA DO CUIETE-JUSANTE -19,06167 -41,53167 2,0800 11,6 33,3 -85,56 

ASSARAI-MONTANTE -19,59444 -41,45833 1,7890 12,8 29,3 -47,18 

LARANJA DA TERRA -19,90028 -41,06000 1,0217 14,4 22,0 35,06 

IBITUBA -19,69167 -41,01972 1,8152 13,3 31,7 -11,50 

SAO SEBASTIAO DA ENCRUZILHADA -19,49167 -41,16111 2,0137 12,0 31,6 -104,24 

SANTO ANTONIO DO MANHUACU -19,67833 -41,83583 1,6416 14,4 30,7 -32,31 

ALTO RIO NOVO -19,05861 -41,02750 1,6519 11,7 27,8 -6,70 

ITANHOMI -19,16917 -41,86417 2,1103 12,3 33,1 -92,14 

MUTUM -19,81639 -41,44417 1,9408 12,5 31,5 -59,52 

ALVARENGA -19,41583 -41,73000 1,6447 11,9 24,8 -22,39 

BOM JESUS DO GALHO -19,83361 -42,31778 1,7118 14,3 32,5 -23,11 

VERMELHO VELHO -19,99889 -42,34750 1,6379 16,1 35,9 -28,62 

DOM CAVATI -19,38333 -42,10833 1,5287 13,3 26,2 23,11 

MARIO DE CARVALHO  (PCD) -19,52472 -42,64417 0,9864 30,3 37,5 6,97 

CENIBRA -19,32917 -42,37056 1,2836 17,8 28,6 20,34 

CACHOEIRA DOS OCULOS-MONTANTE -19,78667 -42,48222 2,2055 11,9 33,8 -62,63 

NAQUE VELHO -19,18861 -42,42278 2,0014 14,1 34,3 -74,96 

RIO PIRACICABA -19,92417 -43,17694 0,8361 15,7 27,2 25,69 

CONCEICAO DO MATO DENTRO -19,01667 -43,44444 0,7847 19,7 21,3 6,99 

FERROS -19,25000 -43,01417 1,2835 16,1 26,5 -3,13 

SANTA BARBARA -19,94500 -43,40167 1,1974 15,4 31,0 -6,20 

SANTA MARIA DE ITABIRA -19,44194 -43,11778 1,0845 14,7 22,1 -0,62 

MORRO DO PILAR -19,22611 -43,37667 0,8029 21,2 24,7 -0,66 

USINA PETI -19,88083 -43,36750 0,7763 16,3 21,8 4,33 

DORES DO MANHUMIRIM -20,10750 -41,72889 1,2416 11,4 23,7 -1,11 

AFONSO CLAUDIO-MONTANTE -20,07472 -41,12750 1,3277 9,6 23,3 -23,09 

FAZENDA VARGEM ALEGRE -20,17306 -41,96083 1,7695 13,3 39,7 -41,55 

ABRE CAMPO -20,30111 -42,48194 1,7316 12,7 33,4 -27,73 

RIO CASCA -20,22639 -42,98306 1,3804 15,5 27,2 -6,89 

SERIQUITE -20,72361 -42,92306 2,5973 12,2 47,6 -87,69 

SAO MIGUEL DO ANTA -20,68028 -42,67194 1,3374 10,5 25,3 -17,23 

MATIPO -20,27722 -42,32556 2,0340 12,5 39,8 -39,88 

PONTE NOVA-JUSANTE -20,38361 -42,90250 1,6468 12,4 28,4 -16,14 

FAZENDA CACHOEIRA D'ANTAS -19,99500 -42,67917 1,7057 12,2 26,3 2,70 

ACAIACA-JUSANTE -20,36583 -43,14250 1,4725 13,2 27,2 -22,63 

PIRANGA -20,68556 -43,30861 1,3074 11,7 23,1 -7,89 

FAZENDA PARAISO -20,39056 -43,18139 1,3653 11,6 22,6 -3,26 

PORTO FIRME -20,67306 -43,08250 1,0382 13,2 28,4 11,28 

USINA DA BRECHA -20,54306 -42,96139 1,2097 13,8 24,2 7,70 

BRAZ PIRES -20,84778 -43,24083 1,6845 11,7 27,7 -28,07 

FAZENDA OCIDENTE -20,26444 -43,09583 1,4106 15,4 29,1 -9,67 

DESTERRO DO MELO -21,15028 -43,52000 1,3472 13,5 21,4 -15,10 

Mínimo   0,7763 9,6 16,1 -162,03 

Médio   1,5287 14,1 28,4 -19,52 

Máximo   2,5973 30,3 47,6 35,06 
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Figura 6 – Estatísticas dos erros de previsão de precipitação: Vício da previsão, RMSE, 

RMAE e Coeficiente de Nash (R²) 

 

Os resultados mostram que as previsões de precipitação do modelo ETA na bacia do Rio 

Doce foram superestimadas, em termos médios, na maior parte da área, conforme se pode ver no 

mapa da Figura 6. Apenas numa pequena porção na parte oeste da bacia o vício é abaixo de um. Em 

geral, à medida que se caminha para a região leste da bacia, os valores do vício aumentam, ou seja, 

maiores são as superestimativas das previsões. 

Observa-se que o RMSE possui pequena variação sobre a bacia, de 9,64 a 19,44 (mm) em sua 

grande parte, com uma média de 14,1 (mm), tendo um valor máximo de 30,3 (mm) na estação de 

Mário de Carvalho. 

O RMAE representa o erro médio absoluto em relação à precipitação média observada no 

período. Os valores do RMAE variam em grande parte da bacia de 16,1 a 33,2%, alcançando 

valores maiores em uma pequena área da região sul da bacia. O valor médio do RMAE na bacia é 

de 28,4%. 

O critério de Nash indica a percentagem da variância natural do processo modelado que é 

explicada pelo modelo em relação ao modelo mais simples que apenas estima a média dos valores 
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observados (Xn). Nesse sentido, o critério de Nash é de mais fácil interpretação do que os valores da 

raiz do erro quadrático médio (RMSE). Na maior parte da bacia o critério de Nash apresenta valores 

negativos, como se pode ver no mapa correspondente na Figura 6. Isso significa que, o modelo ETA 

apresenta resultados piores em termos de altura de precipitação do que um modelo que considerasse 

somente a média dos valores de precipitação observada em cada estação no período em estudo. 

 

8.2 Avaliação espacial das previsões 

Além da determinação das estatísticas de erro pontuais, nas 71 estações, também foi realizada 

uma análise do comportamento espacial das previsões. Essa análise deu-se através da comparação 

visual do comportamento espacial das chuvas previstas e observadas em cinco eventos diários de 

chuva ocorridos no período em estudo. Além disso, foram comparadas as precipitações médias 

espaciais previstas e observadas sobre a bacia, calculadas a partir da média aritmética das alturas de 

chuva observadas e previstas nas estações pluviométricas e pluviográficas da bacia para diferentes 

dias. 

As Figuras 7 a 11 mostram os mapas da bacia com as chuvas observadas e previstas para os 

dias 11, 12, 15 e 16/12/2005 e 07/03/06, respectivamente. Esses foram alguns dos dias mais 

chuvosos da bacia no período e os quais se tem registro dos dados (observados e previstos). Os 

resultados mostram que há diferenças significativas na distribuição espacial das chuvas previstas em 

comparação com as chuvas observadas na Bacia do Rio Doce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 –Precipitações observadas e previstas para o dia 11/12/2005 
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Figura 8 –Precipitações observadas e previstas para o dia 12/12/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 –Precipitações observadas e previstas para o dia 15/12/2005 
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Figura 10 –Precipitações observadas e previstas para o dia 16/12/2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 –Precipitações observadas e previstas para o dia 07/03/2006 
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A Figura 12 mostra o gráfico das precipitações médias espaciais observadas versus previstas 

para 48 eventos diários de chuva na bacia do Rio Doce. A Tabela 2 resume as estatísticas de erros 

para essas precipitações. O resultado confirma que mesmo considerando a média espacial das 

precipitações previstas na bacia, o modelo ETA não apresenta bons resultados e confirma a 

tendência do modelo de superestimar as previsões de chuva, em termos médios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Precipitação média na bacia do Rio Doce: Observado x Previsto 

 

Tabela 2 – Estatísticas de erro para as previsões precipitações médias espacias 

Vicio 1,44 
RMSE 6,25 
RMAE (%) 63,5 
R² (%) 2,59 

 

9. CONCLUSÕES 

As previsões de precipitação, desde que sejam confiáveis, podem ser utilizadas como dados 

de entrada de modelos hidrológicos específicos, permitindo prever vazões em uma determinada 

seção de curso d’ água com maior antecedência. Esse tipo de modelo hidrológico ainda não é 

utilizado no Sistema de Alerta da Bacia do Rio Doce, sendo necessário primeiramente avaliar a 

qualidade das previsões de precipitação fornecidas pelos modelos de previsão meteorológica. 

Precipitação média espacial na Bacia do Rio Doce: 
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Esse trabalho buscou, portanto, avaliar a qualidade das previsões de precipitação do modelo 

ETA para a Bacia do Rio Doce com os dados obtidos durante a operação do Sistema de dezembro 

de 2005 a março de 2006. 

Os resultados encontrados mostraram que as previsões de precipitação foram superestimadas, 

em termos médios, na maior parte da área. Apresentou um RMSE e um RMAE médio de 14,1mm e 

28,4%, respectivamente. O coeficiente de Nash, negativo na maior parte da bacia, confirmou que o 

modelo ETA apresenta resultados piores em termos de altura de precipitação do que um modelo que 

considerasse somente a média dos valores de precipitação observada em cada estação no período 

em estudo. 

Os resultados da avaliação espacial das previsões mostram que há diferenças significativas na 

distribuição espacial das chuvas previstas em comparação com as chuvas observadas na Bacia do 

Rio Doce. Em outras palavras, o modelo ETA não consegue reproduzir o comportamento espacial 

das chuvas observadas na escala da bacia em estudo. Além disso, mesmo considerando a média das 

precipitações previstas na bacia para cada evento diário de chuva, o modelo ETA, em geral, também 

não apresenta bons resultados em se comparando com a média das precipitações observadas.  

É importante ressaltar que os resultados encontrados não tiram o mérito das previsões 

meteorológicas realizadas pelo modelo ETA e nem diminuem a sua importância na operação do 

Sistema de Alerta. Eles podem servir como norteadores para um aprimoramento dessas previsões e 

dão uma idéia das dificuldades iniciais de se trabalhar com modelos de previsão hidrológica que 

utilizem as precipitações previstas como dados de entrada. Vale ressaltar também que as previsões 

de precipitação não foram analisadas em termos da probabilidade chover/não chover, tal como 

realizadas por Pinto et al. (2005) e Wilks (1995). 
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