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RESUMO – Este trabalho apresenta uma análise das séries de vazões naturais definidas para as 

usinas hidrelétricas no rio Teles Pires. Nesse contexto, a série de vazões observadas na estação 

fluviométrica Cachoeirão é de fundamental importância para a definição das séries das usinas 

Colíder, Sinop, Teles Pires e São Manoel. Como esta estação possui dados de vazões a partir de 

1976, a série vigente foi estendida de 1931 a 1975 com o modelo chuva-vazão CN-3S. Porém o 

período estendido destas séries apresenta características estatísticas diferentes do período 

observado, evidenciando comportamento mais oscilante e instável e incompatibilidade na estrutura 

de autocorrelação, com baixos valores de correlação lag 1 e valores negativos nos meses de janeiro 

e fevereiro. As análises realizadas dentro de uma abordagem multi-objetiva apontaram a 

necessidade de revisão das séries naturais das usinas, com base em uma nova solução proposta para 

extensão da série de vazões da estação Cachoeirão, através do uso do modelo chuva-vazão IPH-II, 

tendo como função objetivo o Erro Médio Absoluto Relativo (MAPE). A adoção das séries 

propostas representa um ganho em relação às séries vigentes, por apresentar uma maior adequação 

de diversas características estatísticas das vazões estimadas além contemplar critérios específicos 

relacionados à estrutura de autocorrelação. 

 

ABSTRACT– This work presents an analysis on natural series of streamflows defined for the 

hydropower plants in installation along the Teles Pires river. In this context, the flows observed in 

the fluviometric gauge Cachoeirão is crucial for defining the series of Colíder, Sinop, Teles Pires 

and São Manoel plants. As this gauge has only data from 1976, the current series was extended by 

CN-3S rainfall-runoff model. But these series shows statistical characteristics in the extended 

period different of the observed period, indicating a more oscillating behavior, and also an 

autocorrelation structure with low values of lag 1 correlation. The analysis performed within a 

multi-objective approach have identified the need of a review of the natural series, based on a new 

solution for extending the series of Cachoeirão by  the use of hydrological IPH-II rainfall-runoff 

model, coupled with Mean Absolute Relative Error (MAPE) as objective function. The adoption of 

the proposed series represents advantages with respect to the current series for present a better 

adequacy of different statistical characteristics estimated for the remote period related to the flow 

observed in the recent period, besides contemplating specific criteria related to autocorrelation 

structure of the series. 
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A implantação de reservatórios e estruturas de desvio de água em e entre bacias hidrográficas 

modifica a distribuição temporal e espacial das vazões, introduzindo uma alteração na dinâmica 

fluvial. Estas alterações são percebidas nas séries de vazões observadas em estações fluviométricas 

e demais locais de medição, pois refletem as perdas de água decorrentes de retiradas diversas para 

consumo. 

A vazão natural em um determinado local é vazão que teria sido observada neste local caso 

não existissem retiradas de água para consumo nem reservatórios em operação a montante. As 

séries de vazões naturais são de fundamental importância para o planejamento dos usos múltiplos 

dos recursos hídricos e, em particular, no caso do setor elétrico, para o planejamento da operação e 

expansão do sistema de geração. As séries de vazões afluentes aos locais de usinas hidrelétricas 

(UHEs) são obtidas a partir das séries observadas em estações fluviométricas próximas ao local da 

UHE e transferidas até este local utilizando técnicas de regionalização. A esta série afluente, em 

geral são devolvidos os valores estimados de usos consuntivos a montante e a evaporação do 

reservatório da usina, obtendo-se assim a série de vazões naturais reconstituídas. 

Para fins de declaração de reserva de disponibilidade hídrica (DRDH) essas séries devem ser 

definidas contemplando o período critico do sistema elétrico (de junho de 1949 a novembro de 

1956). No entanto, as estações fluviométricas quase sempre não apresentam dados de vazão para 

este período, sendo necessária a utilização de diferentes técnicas, dentre as quais a modelagem 

hidrológica chuva-vazão, para complementação das séries, uma vez que normalmente existem 

dados de precipitação disponíveis para este período.  

A aplicação de modelos hidrológicos chuva-vazão para a extensão das series de vazões 

partem do pressuposto de que o comportamento hidrológico da série é estacionário, de modo que 

para avaliar a qualidade da aplicação do modelo deve-se verificar a preservação das características 

estatísticas das séries, dentre elas média, desvio-padrão e autocorrelação, sendo esta última 

essencial para o setor elétrico tendo em vista que a cadeia de modelos de planejamento da operação 

eletro-energética tem como base a modelagem auto-regressiva em grande parte do processo. 

Durante os estudos preliminares do Plano da Operação Energética 2012/2016, o modelo 

NEWAVE não pôde ser processado da maneira que originalmente havia sido concebido, devido à 

existência de correlação negativa entre as Energias Naturais Afluentes (ENAs) dos meses de janeiro 

e fevereiro nas UHEs Colíder e Teles Pires, havendo, nesses casos, a necessidade de alterações para 

permitir a utilização dos modelos auto-regressivos de ordem zero. 

Com base em uma avaliação das séries de vazões naturais médias mensais afluentes às UHEs 

supracitadas, que eram usadas no planejamento da operação à época, o Operador Nacional do 

Sistema Elétrico (ONS) constatou um comportamento hidrológico distinto das séries de vazões 

naturais dessas usinas, no período completo de 1931 a 2008, notadamente nos meses de janeiro e 
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fevereiro, em que foram identificados, em ambas as séries, coeficientes de correlação negativos 

entre esses meses. Adicionalmente, constatou-se um grau de interdependência negativo e próximo 

de zero, entre as vazões dos meses de janeiro e fevereiro do período anterior à década de 1980 

(período no qual praticamente não há medições fluviométricas, sendo as vazões estimadas por 

modelagem chuva-vazão ou correlação entre vazões de postos fluviométricos). Tal comportamento 

não foi verificado no período subsequente à década de 1980, onde as vazões são observadas. Neste 

período, os coeficientes de correlação apresentaram valores positivos. A análise das séries de 

vazões das duas usinas mostraram que o padrão dos hidrogramas estimados até a década de 80 é 

diferente do padrão dos hidrogramas observados no período posterior a esta década, principalmente 

no período chuvoso, no qual se verifica um comportamento mais oscilante e instável. Em virtude 

destes fatos, foi aventada a hipótese de que a incompatibilidade nas séries, considerando esses 

critérios de análise, poderia estar relacionada à estimativa de vazões de 1931 até meados da década 

de 70, a partir da modelagem chuva-vazão ou da correlação entre vazões observadas em postos 

fluviométricos distintos. 

O objetivo do artigo é realizar uma análise das séries de vazões naturais afluentes às futuras 

Usinas Hidroelétricas (UHEs) localizadas no rio Teles Pires, notadamente nas UHEs Colíder e 

Teles Pires. Para esta análise foram utilizadas diferentes modelagens hidrológicas como apoio à 

definição da série de vazões naturais estendida para o período anterior ao período de dados 

observados. 

 2 – CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA 

Inicialmente, foram realizadas as análises nas séries de vazões naturais médias mensais 

afluentes às UHEs do rio Teles Pires usadas no planejamento da operação à época. Essas séries 

tinham sido obtidas utilizando postos fluviométricos e estendidas por meio de modelagem 

hidrológica utilizando o modelo CN-3S (Curve Number 3 Step) (TABORGA & FREITAS, 1987). 

A figura 1 ilustra a localização das UHEs e das estações fluviométricas do no rio Teles Pires 

analisadas.Para efeitos das análises foram definidos três períodos: completo ou total (de jan de 1931 

a dez de 2008), observado (de jan de 1976 a dez de 2008) e estendido (de jan de 1931 a dez de 

1975). Foi feita uma verificação preliminar nos hidrogramas das UHEs no que se refere às 

características das oscilações nos diferentes períodos das séries, seguida da verificação dos 

resultados relacionados ao cálculo dos coeficientes de correlação entre as vazões médias mensais de 

todos os meses. As tabelas 1 e 2 apresentam os resultados para diferentes defasagens temporais das 

séries atuais das UHEs Colíder e Teles Pires, respectivamente, considerando os três diferentes 

períodos. As correlações com defasagem de um mês (lag 1) estão apresentadas na diagonal 

principal das tabelas. As cores destacam faixas de magnitude da correlação, onde a cor vermelha 
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indica valores de correlação menores que 0,3, a cor amarela indica valores de correlação entre 0,3 e 

0,7 e as verdes indicam correlações acima de 0,7. 

Analisando as tabelas 1 e 2 verifica-se que no período total (1931 a 2008) os menores valores 

de correlação (< 0,3) ocorrem nos meses de outubro a fevereiro, caracterizado pelo período úmido. 

No período dos dados observados (1976 a 2008) ocorre o mesmo, no entanto, com magnitude e 

frequência inferiores em relação ao período total. Observando a série de vazões no período 

estendido (1931 a 1975) verifica-se que possivelmente estas são responsáveis pelos baixos valores 

de correlação no período total, visto que é o período que apresenta frequência de valores mais 

baixos de correlação dentre os três períodos. 

 
Figura 1 - Localização das UHEs e das estações fluviométricas de interesse no rio Teles Pires. 

 

Nas figuras 2 e 3 são apresentados resultados na forma de histogramas para defasagens de 1 

mês (lag 1). Observa-se relativa divergência entre os valores de autocorrelação da série do período 

observado e os valores de autocorrelação do período estendido. A maior diferença ocorre no mês de 

fevereiro, quando a autocorrelação dos períodos estendido e total é negativa. 

A figura 4 ilustra o comportamento hidrológico médio das vazões dos períodos estendido e 

observado na estação fluviométrica Cachoeirão. Esta estação foi utilizada para calibrar o modelo 

hidrológico utilizado a época para as UHEs Sinop e Colíder. Observa-se uma clara diferença no 

comportamento nos meses dos dois períodos. Essa diferença fica mais proeminente entre os meses 
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de janeiro e fevereiro, visto que no período estendido, em média, a vazão de janeiro é maior que a 

de fevereiro. Já no período observado ocorre o inverso. Assim, de um modo geral, a correlação 

entre esses meses fica próxima de zero, visto que eles estão apresentando um comportamento 

antagônico. 

Tabela 1. Coeficientes de autocorrelação 

identificados na série de vazões da UHE Colíder, 

para diferentes defasagens, nos períodos completo 

(1931 a 2008), estendido (1931 a 1975) e observado 

(1976 a 2008). 

Tabela 2. Coeficientes de autocorrelação 

identificados na série de vazões da UHE Teles Pires, 

para diferentes defasagens, nos períodos completo 

(1931 a 2008), estendido (1931 a 1975) e observado 

(1976 a 2008). 
1931 a 2008

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

JAN -0,0126 0,3816 0,2349 0,3746 0,3854 0,3712 0,3050 0,0806 0,1537 0,0340 0,1834

FEV 0,2288 0,3466 0,4943 0,4571 0,5078 0,5105 0,4479 0,0761 -0,0170 -0,2023

MAR 0,3455 0,5371 0,5832 0,5936 0,6010 0,3431 0,0577 0,0510 -0,1021

ABR 0,7675 0,6378 0,6125 0,6144 0,5554 0,0956 0,0123 -0,1143

MAI 0,8917 0,8338 0,7862 0,5307 0,1261 0,0664 -0,1051

JUN 0,9420 0,8273 0,5275 0,2034 0,1783 -0,0027

JUL 0,9114 0,6155 0,2054 0,2275 0,0180

AGO 0,7625 0,2192 0,1422 -0,0679

SET 0,2290 0,1057 0,0434

OUT 0,1838 -0,0250

NOV 0,1075

DEZ 0,2568

1931 a 1975

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

JAN -0,0811 0,3984 0,3102 0,4252 0,4280 0,3715 0,2944 0,0098 0,1140 0,0016 0,2110

FEV 0,1656 0,2498 0,4658 0,4126 0,4185 0,4045 0,3666 0,0725 0,0298 -0,1741

MAR 0,3556 0,6582 0,6576 0,6257 0,6369 0,3273 0,0596 0,0904 -0,0883

ABR 0,7152 0,7530 0,7140 0,6236 0,5171 0,1731 0,1810 0,0226

MAI 0,9707 0,9568 0,8823 0,5453 0,1576 0,1699 -0,0436

JUN 0,9805 0,9045 0,6011 0,1614 0,2251 -0,0065

JUL 0,9252 0,6187 0,1199 0,2588 0,0213

AGO 0,7088 0,1605 0,1979 -0,0216

SET 0,2001 0,1948 0,1667

OUT 0,1283 -0,0846

NOV 0,0272

DEZ 0,2390

1976 a 2008

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

JAN 0,2534 0,3515 0,4860 0,5832 0,4198 0,4594 0,4659 0,4238 0,3789 0,1434 -0,1875

FEV 0,4036 0,3815 0,5027 0,5255 0,6577 0,6332 0,5209 0,2847 0,0430 -0,2037

MAR 0,4647 0,5198 0,5826 0,6556 0,6097 0,3875 0,1758 -0,0386 -0,0320

ABR 0,7727 0,7235 0,7578 0,6499 0,5048 0,4968 0,4044 0,1248

MAI 0,9015 0,8316 0,7156 0,4533 0,4087 0,3181 0,0221

JUN 0,9080 0,7627 0,4733 0,4978 0,2611 0,0740

JUL 0,9248 0,6813 0,6164 0,3169 0,0232

AGO 0,8337 0,7008 0,3206 -0,0540

SET 0,7531 0,2643 -0,0342

OUT 0,4475 0,1311

NOV 0,2946

DEZ 0,3065 

1931 a 2008

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

JAN -0,0126 0,3471 0,1118 0,2109 0,4057 0,4204 0,3467 0,0661 0,1811 0,0331 0,2572

FEV 0,2856 0,3565 0,4104 0,4344 0,4308 0,4498 0,4253 0,0460 -0,0468 -0,2417

MAR 0,4655 0,5421 0,6089 0,5772 0,6050 0,3534 0,0134 -0,0168 -0,1400

ABR 0,8216 0,5687 0,3912 0,4083 0,4147 -0,0661 -0,1916 -0,2545

MAI 0,7786 0,5387 0,4907 0,3749 -0,0457 -0,1570 -0,2378

JUN 0,9006 0,8000 0,5463 0,1494 0,1253 -0,0366

JUL 0,9213 0,6251 0,1928 0,2655 0,0788

AGO 0,7407 0,2037 0,1868 0,0036

SET 0,2033 0,1361 0,0702

OUT 0,2577 0,0222

NOV 0,1930

DEZ 0,3251

1931 a 1975

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

JAN -0,0698 0,4097 0,3205 0,4321 0,4331 0,3714 0,2935 0,0126 0,1350 -0,0482 0,2473

FEV 0,1745 0,2497 0,4662 0,4125 0,4177 0,4047 0,3663 0,0725 0,0376 -0,1978

MAR 0,3784 0,6708 0,6694 0,6371 0,6507 0,3324 0,0750 0,1073 -0,0817

ABR 0,7155 0,7530 0,7146 0,6223 0,5166 0,1729 0,1836 0,0256

MAI 0,9710 0,9569 0,8813 0,5450 0,1569 0,1704 -0,0330

JUN 0,9806 0,9035 0,5998 0,1618 0,2192 0,0072

JUL 0,9248 0,6185 0,1196 0,2508 0,0338

AGO 0,7083 0,1597 0,1880 -0,0095

SET 0,1999 0,1894 0,1558

OUT 0,1573 -0,0884

NOV 0,0416

DEZ 0,2606

1976 a 2008

FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

JAN 0,3750 0,3757 0,4621 0,4761 0,4988 0,5723 0,5559 0,3743 0,3331 0,2367 -0,0223

FEV 0,4875 0,4374 0,3418 0,4674 0,6177 0,6301 0,5634 0,4100 0,0931 -0,1304

MAR 0,5982 0,4584 0,5191 0,6728 0,6134 0,3742 0,2012 0,0108 0,1869

ABR 0,7152 0,7142 0,8072 0,7177 0,5709 0,4779 0,3640 0,0880

MAI 0,8907 0,7207 0,4993 0,3233 0,2926 0,0910 -0,0206

JUN 0,8595 0,6633 0,4552 0,4639 0,1910 -0,0152

JUL 0,9282 0,7343 0,5555 0,2995 -0,0001

AGO 0,8610 0,6017 0,3782 -0,0363

SET 0,6528 0,3872 -0,1237

OUT 0,6737 -0,0246

NOV 0,2413

DEZ 0,5979 
 

Como as séries das UHEs Colíder e Sinop são definidas por relação entre suas respectivas 

áreas de drenagem e a área da estação fluviométrica Cachoeirão (código 17280000) e as séries das 

UHEs Teles Pires e São Manoel são definidas por relação de área de drenagem entre suas 

respectivas áreas e a área da estação Jusante Foz Peixoto de Azevedo (código 17380000) e esta, por 

sua vez, tem sua série estendida de janeiro de 1931 a outubro de 1978, por correlação linear com a 

estação Cachoeirão, torna-se evidente a vital importância de uma análise detalhada da série de 

vazões definidas para o posto Cachoeirão e, por esta razão, as principais análises foram realizadas 

sobre esta estação. De modo geral, ao comparar os períodos observado e estendido, pode-se 

constatar que embora tenha ocorrido uma conservação aproximada de volume (devido às médias 

anuais serem praticamente as mesmas), o período estendido (onde as vazões são estimadas por 

modelagem chuva-vazão) apresenta maior variabilidade. Esta maior variabilidade no período 

estendido ocorre justamente nos meses de outubro a dezembro, que corresponde ao início do 

período úmido (subida do hidrograma) o que está relacionado com oscilações bruscas identificadas 

neste período e ausentes no período observado. Por outro lado, ocorre o inverso na entrada do 

período seco (descida do hidrograma), no qual constata-se uma redução na variabilidade. 
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Figura 2. Coeficientes de autocorrelação lag 1 das 

vazões da UHE Colíder, em diferentes meses, para 

3 períodos: completo (1931 a 2008), estendido (1931 

a 1975) e observado (1976 a 2008). 

Figura 3. Coeficientes de autocorrelação lag 1 das 

vazões da UHE Teles Pires, em diferentes meses, 

para 3 períodos: completo (1931 a 2008), estendido 

(1931 a 1975) e observado (1976 a 2008). 

 
Figura 4. Comportamento hidrológico médio nas séries atuais do período estendido (1931-1975) e 

observado (1976-2008) na estação Cachoeirão. 

 

 Diante dessas análises, foi proposta neste trabalho uma revisão da série de vazões mensais 

de 1931 a 1975, buscando a definição séries com características que conseguissem melhor 

reproduzir estatisticamente os dados do período observado no que se refere à preservação da 

estrutura de autocorrelação entre os meses, além de não comprometer a conservação do volume 

definida na série atual.  

Tabela 3. Diferenças em valores absolutos e percentuais entre os valores da série de vazões médias mensais 

da estação fluviométrica Cachoeirão (17280000), dos períodos observado (1976 a 2008) e estendido (1931 a 

1975). 
Diferença Absoluta:        Período Observado(1976-2008)  -  Período Estendido (1931-1975)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

Mínima 139 174 349 183 61 25 39 17 59 45 135 221 95

Média -79 146 91 288 81 7 0 18 32 -51 -148 -283 8

DesvioP -315 -46 -304 51 44 18 6 2 -8 -130 -252 -465 -37

CoefVar 3,96 -0,31 -3,34 0,18 0,55 2,46 39,77 0,12 -0,24 2,56 1,70 1,64 -4,35

Máxima -1031 278 -1240 130 334 66 -2 15 -13 -567 -1053 -2732 -81

Diferença Percentual:     Período Observado(1976-2008)  -  Período Estendido (1931-1975)

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Anual

Mínima 17% 21% 35% 24% 11% 6% 11% 5% 19% 14% 28% 36% 14%

Média -6% 10% 6% 24% 10% 1% 0% 4% 8% -11% -24% -30% 1%

DesvioP -100% -12% -100% 21% 31% 19% 9% 4% -15% -176% -241% -232% -34%

CoefVar 1711% -123% -1619% 85% 305% 1540% 28575% 97% -187% 1573% 1014% 780% -3374%

Máxima -48% 10% -54% 7% 26% 8% 0% 3% -3% -87% -106% -202% -7%  
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 3 – RESULTADOS 

Dentre as soluções possíveis analisadas optou-se por manter a metodologia de extensão da 

série utilizando modelagem chuva-vazão, pelo fato que a região em questão não apresenta registros 

fluviométricos suficientemente longos que permitam uma transferência regional. 

Foram investidos esforços na busca de uma solução de modelagem chuva-vazão que 

também contemplasse as questões relacionadas à preservação da estrutura de autocorrelação das 

séries observadas, uma vez que foi identificado que o modelo hidrológico CN3S, utilizado a época, 

não atendia a este requisito. Na seleção do modelo chuva-vazão para a definição de uma nova série 

para o período estendido, foi utilizada uma ferramenta computacional, desenvolvida internamente 

no núcleo de estudos hidrológicos (NHI) da ANA, que é representada por uma interface SIG 

(sistema de informações geográficas), que comporta diversos aplicativos, dentre eles um que 

engloba um conjunto de modelos chuva-vazão concentrados, em escala mensal e diária: MODHAC, 

IPH-II, CN3S e diferentes versões de SMAP (com 2 e 3 reservatórios) (ANA, 2012). Foi utilizado 

uma calibração automática a partir de um algoritmo de otimização baseado em algoritmo genético, 

denominado SCE-UA. 

A seleção do modelo foi baseada em um critério multi-objetivo, que cumprisse 

simultaneamente os requisitos apresentados na tabela 4. Com base nesses requisitos, foram 

efetuadas inúmeras simulações, em escala mensal, com os modelos chuva-vazão concentrados, 

MODHAC, IPH-II e SMAP (2 e 3 reservatórios) que não tinham sido testados na bacia até o 

momento. O período de calibração foi de janeiro de 1976 a dezembro de 2008. A validação foi 

executada calibrando os dados em aproximadamente metade da série, (de 1976 a 1992 e de 1993 a 

2008), e validando os dados do período complementar. O mesmo procedimento foi repetido, 

utilizando aproximadamente dois terços da série para calibração e um terço para validação. Ao todo 

foram testadas 10 funções objetivo: CE (Coeficiente de Eficiência), R2 (Coeficiente de 

Determinação), ERA (Erro Absoluto Relativo), MAPE (Erro Médio Relativo Absoluto), ERV (Erro 

Relativo Volumétrico), EMAXR (Erro Máximo Relativo), MSRE (Erro Médio Quadrático 

Relativo), FLOG, FINV e FCE, cujas equações correspondentes são apresentadas em ANA (2012).  

Considerando o requisito boa calibração, foram encontradas diversas configurações 

possíveis, sendo pré-selecionadas três delas consideradas ótimas, conforme a Tabela 5, que 

apresenta o desempenho e as estatísticas dos modelos, e a tabela 6, que apresenta as diferenças nas 

médias e desvios-padrões entre a série vigente e as séries modeladas para os períodos crítico (PC), 

total (PT) e estendido (PE). A Tabela 5 apresenta os resultados da simulação com os modelos 

chuva-vazão IPH, MODHAC e SMAP (3 reservatórios) para as Funções Objetivo (Fobjetivo) 

MAPE, CE e ERA, respectivamente. 
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Tabela 4 – Critérios utilizados na seleção da modelagem hidrológica mais adequada. 

 
 

A 3ª coluna mostra os valores da função objetivo considerada. As colunas 4 e 5 apresentam 

os valores das métricas MAPE e CE, cujos melhores valores seriam, respectivamente, 1(um) e 0 

(zero). A 6ª e a 7ª coluna indicam as médias dos valores observado e calculado, no período de 

calibração (1976 a 2008). Na 8ª coluna estão as médias dos valores do período estendido (1931 a 

1975). Finalmente, na 9ª, 10ª e 11ª colunas são apresentados, respectivamente, os desvios-padrões 

dos valores observado e calculado (no período de calibração), e no período estendido (1931 a 1975). 

A tabela 6 apresenta uma comparação (diferença percentual) das médias e desvios-padrões entre a 

série vigente e as séries simuladas com os mesmos modelos chuva-vazão apresentados na tabela 5. 

Conforme pode ser observado nos resultados, diante de 3 soluções com bons resultados na 

etapa de calibração, foi o modelo IPH-II, tendo o MAPE como função objetivo, o que apresentou a 

melhor calibração, satisfazendo o 1º requisito da tabela 4, apontado anteriormente, e o que 

apresentou menor variação nas médias e desvios-padrões em todos os períodos considerados, 

satisfazendo o 2º requisito da mesma tabela. As análises dos demais requisitos confirmaram a 

escolha deste modelo para a definição da série proposta para o local da estação Cachoeirão. 

Tabela 5. Resultados de desempenho (valores das métricas) e estatísticas (média e desvio-

padrão) das simulações com os modelos IPH-II (com função objetivo MAPE), MODHAC (com 

função objetivo CE) e SMAP - 3 reservatórios (com função objetivo ERA) para os períodos 

observado (obs) e estendido (Est). 
Modelo Fobjetivo Valor CE MAPE Méd obs Méd calc Méd Est Dpad obs Dpad calc Dpad Est

IPH MAPE 0,177 0,736 0,177 852,07 829,36 849,90 457,47 425,17 461,63

MODHAC CE 0,731 0,731 0,205 852,07 863,16 886,08 457,47 401,55 421,87

SMAP 3R T1 ERA 0,431 0,709 0,183 852,07 778,18 796,79 457,47 358,20 386,65  
 

Uma comparação dos ajustes das curvas de permanência mensais dos valores calculados à 

curva de permanência dos valores observados, para os dois modelos (CN3S e IPH-II) é apresentada 

na Figura 5. Na figura 6 é apresentada uma comparação entre as curvas de permanência relativas ao 

período observado e aquelas relativas ao período estendido, considerando os dois modelos. 

Analisando a figura 5 observa-se que de um modo geral, ambas as alternativas de modelagem 

apresentaram um desempenho satisfatórios em termos de representação da curva de permanência. 

Apresentar um bom ajuste no processo de calibração, acompanhado de bons resultados na etapa

de validação cruzada, quando são selecionados diferentes períodos para calibração e validação

simultâneas, sem que ocorra perda significativa de desempenho;

Que os principais indicadores estatísticos dos períodos observado e estendido apresentem valores

semelhantes;

Que haja similaridade entre as curvas de permanência correspondentes aos períodos observado e

estendido;

Que a seja preservada, no período estendido, a estrutura de autocorrelação temporal do período

observado.

Que a nova série proposta preserve, aproximadamente, o volume de água da série atual e que a

distribuição sazonal apresente a menor modificação possível.



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  9 

Entretanto, quando avalia-se a figura 6 verifica-se que, enquanto a modelagem proposta preservou 

as principais características da curva de permanência do período observado, a modelagem vigente 

não mantinha essas mesma características.  

Tabela 6. Diferenças percentuais na média e desvio-padrão, comparando a serie Atual (obtida com o uso 

do CN3S) com as séries dos modelos IPH-II, MODHAC e SMAP (3 reservatórios), para o período 

crítico (PC), período total (PT) e período estendido (PE). 

Modelo Fobjetivo PC PT PE PC PT PE

IPH MAPE -1,70 0,43 0,74 -27,20 -0,99 -1,34

MODHAC CE 2,05 2,81 4,8 -39 -24 -44

SMAP 3R T1 ERA -9,79 -3,29 -5,87 -49,74 -47,51 -136,54

Diferença %  nas Médias Diferença % no Desvio Padrão

 
 

Após a aplicação da modelagem hidrológica na estação Cachoeirão foram efetuadas as 

correspondentes modificações necessárias à obtenção das séries propostas para as quatro UHEs  

localizadas no rio Teles Pires e com essas novas séries foram realizadas analises a seguir.  

Na tabela 7, apresentam-se as comparações, em valores relativos, entre as médias e desvio-

padrões das séries vigentes a época e as séries propostas. Nessa tabela podemos notar que a adoção 

das séries propostas provoca um impacto nas médias inferior a 1,8%. O impacto sobre o desvio-

padrão é inferior a 3,1% nos períodos total e estendido, apresentando, entretanto, um efeito maior 

(da ordem de 20%) no período crítico. 

  
Figura 5. Comparação das Curvas de Permanência 

das Vazões Calculadas (CN3S e IPH-II) e 

Observadas no Período de Calibração (1980 a 1995). 

Figura 6. Comparação da Curva de Permanência das 

vazões do período observado com as curvas do 

período estendido, considerando as séries vigente 

(CN3S) e proposta (IPH-II). 
 

As figura 7 e 8 ilustram os histogramas relativos às autocorrelações com defasagem temporal de 1 

mês (lag 1), para os períodos estendido, observado e total. Verificam-se, para as séries das UHEs 

Colider e Teles Pires, que na aplicação da modelagem hidrológica proposta a estrutura de auto-

correlação temporal, com defasagem de 1 mês, apresenta valores positivos e maiores que a estrutura 

correspondente das séries vigentes. Resultados análogos foram obtidos para as outra duas séries de 

usinas analisadas. 

 



XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  10 

Tabela 7. Comparação entre médias e desvios-padrões das séries atual e proposta para as UHEs no rio 

Teles Pires.  
  Diferença entre as MÉDIAS (proposta - atual) diferença entre os DESVIOS-PADRÕES  (proposta - atual) 

 
PERÍODO TOTAL 

PERÍODO 
ESTENDIDO 

PERÍODO CRÍTICO PERÍODO TOTAL 
PERÍODO 

ESTENDIDO 
PERÍODO CRÍTICO 

UHE SINOP 4 7 -16 -1 -2 -140 

UHE COLÍDER 4 8 -17 -1 -2 -152 

UHE TELES PIRES 23 39 -11 8 14 -298 

UHE SÃO MANOEL 22 40 -11 7 14 -300 

  Diferença % entre MÉDIAS (–proposta - atual) diferença % entre DESVIOS-PADRÕES (–proposta - atual) 

 
PERÍODO TOTAL 

PERÍODO 
ESTENDIDO 

PERÍODO 
CRÍTICO 

PERÍODO 
TOTAL 

PERÍODO 
ESTENDIDO 

PERÍODO CRÍTICO 

UHE SINOP 0,4% 0,8% -1,7% -0,7% -1,3% -21,4% 

UHE COLÍDER 0,4% 0,8% -1,6% -0,6% -1,1% -21,3% 

UHE TELES PIRES 1,0% 1,8% -0,5% 2,0% 3,1% -16,6% 

UHE SÃO MANOEL 1,0% 1,8% -0,5% 1,7% 3,1% -16,5% 

 

  
Figura 7. Solução Proposta: Coeficientes de 

Correlação com defasagem lag 1 das vazões da UHE 

Colíder, comparando diferentes meses, para 3 

períodos: completo, estendido e observado . 

Figura 8. Solução Proposta: Coeficientes de 

Correlação com defasagem lag 1 das vazões da UHE 

Teles Pires, comparando diferentes meses, para 3 

períodos: completo, estendido e observado. 

 

4 – CONCLUSÃO 

As análises realizadas e os resultados apontaram a necessidade de revisão e refinamento das 

séries de vazões médias mensais para as quatro UHEs do rio Teles Pires, com base em uma nova 

solução proposta para extensão da série de vazões da estação fluviométrica Cachoeirão, esta 

definida com o uso do modelo IPH-II, tendo como função objetivo o Erro Médio Absoluto Relativo 

(MAPE). A adoção das séries propostas representa um ganho em relação às séries vigentes a época, 

no sentido de apresentar uma maior adequação de diversas características das vazões estimadas para 

o período remoto em relação às características das vazões observadas no período recente, além 

contemplar novos critérios específicos relacionados à estrutura de autocorrelação das séries. 
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