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Resumo 

A previsão e a geração de cenários de vazões afluentes ao sistema hidroelétrico são utilizadas por 

diversos agentes do setor elétrico no planejamento da operação e expansão do sistema hidrotérmico 

brasileiro. Visando aprimorar a metodologia atualmente utilizada, este trabalho tem como objetivo investigar 

a relação existente entre a precipitação na área de drenagem e a vazão em duas importantes usinas 

hidrelétricas no Brasil: Três Marias e Itá. Para as séries mensais de precipitação, utilizaram-se os dados 

consistidos de 84 postos pluviométricos entre 1943 e 2005 para a UHE Três Marias e de 49 postos entre 

1961 e 2004 para a UHE Itá. Os resultados mostram que as precipitações estão intimamente correlacionadas 

com as afluências naturais, variando em função do regime climático predominante na região em que se 

localiza a área de drenagem. Deste modo, é importante averiguar o impacto da introdução de informações de 

chuva em modelos de previsão e geração de cenários de vazões. 

Palavras-Chave: correlação, precipitação, modelos hidrológicos 

CORRELATION ANALYSIS BETWEEN  

PRECIPITATION AND STREAMFLOW ON THE  

TRÊS MARIAS AND ITÁ HYDROELECTRIC PLANTS  
Abstract 

The streamflows forecast and scenarios generation of the Brazilian hydroelectric system are used by 

the electrical sector agents in the operation and expansion planning. Looking for the improvement of the 

actual methodology utilized, this paper has the objective to investigate the existing relation between the 

precipitation of the drainage area and the streamflow in two important hydroelectric plants in Brazil: Três 

Marias and Itá. Regarding to the monthly precipitation series, it was used 84 rain gauges sites between 1943 

and 2005 to the Três Marias hydroelectric plant and 49 rain gauges sites between 1961 and 2004 to the Itá 

hydroelectric plant. The results show that the precipitation is intimately correlated with the streamflow, 

varying in function of the prevailing climate regime in the drainage area. Therefore, it is important to examine 

the impact of the introduction of precipitation information in the forecast and scenarios generation of 

streamflows.  
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1. INTRODUÇÃO 

A geração de energia elétrica no Brasil procede majoritariamente das vazões fluviais naturais 
que afluem aos aproveitamentos hidrelétricos distribuídos por doze bacias hidrográficas no país. A 
aleatoriedade é uma das principais características das vazões naturais. A previsão e a geração de 
cenários de vazões afluentes ao sistema hidroelétrico são utilizadas pelo Operador Nacional do 
Sistema Elétrico (ONS) e pelo Ministério de Minas e Energia / Empresa de Pesquisa Energética 
(MME/EPE) no planejamento da operação e expansão do sistema hidrotérmico brasileiro (Maceira 
et al., 2002; Tucci et al., 2003; Costa et al., 2007; Penna et al. 2011). 

Para a previsão de vazões podem ser utilizados modelos determinísticos ou modelos 
estocásticos. Já para a geração de cenários de vazões são utilizados modelos estocásticos. Em 
ambas, sempre há a possibilidade de integrar a estes modelos um modelo de previsão quantitativa 
de precipitação. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é a execução de uma análise da relação 
existente entre precipitações e vazões afluentes a duas usinas hidrelétricas (UHEs) no Brasil: UHE 
Três Marias, no rio São Francisco, e UHE Itá, no rio Uruguai. Desta maneira, é importante 
investigar a relevância da inserção de informações de chuva em modelos de previsão e de geração 
de cenários de vazões. 

2. METODOLOGIA 
2.1.Dados 

As séries históricas de precipitações mensais consistidas foram obtidas no Sistema de 
Informações Hidrológicas (HidroWEB) mantido pela Agência Nacional de Águas (ANA). Já as 
séries históricas de vazões naturais mensais disponibilizados na página web do ONS. 

2.2. Áreas de Estudo 

As UHEs Três Marias e Itá foram selecionadas em virtude de suas importâncias na geração de 
energia para as Regiões Sudeste/Nordeste e Sul do Brasil, respectivamente. Além disso, as 
respectivas áreas de drenagem (Figura 1) sofrem a influência de climas distintos, com reflexos nos 
regimes de precipitações e de vazões locais.  

A área de drenagem da UHE Três Marias situa-se na bacia do Rio São Francisco, região 
Sudeste/Nordeste do Brasil (Figura 1a). Para a construção da sua série histórica de precipitação, 
foram utilizados dados de 84 postos pluviométricos entre 1943 e 2005. A área de drenagem da UHE 
Itá situa-se na bacia do Rio Uruguai, região Sul do Brasil (Figura 1b). Para a construção da sua série 
histórica de precipitação, foram utilizados dados de 49 postos pluviométricos entre 1961 e 2004. 
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(a)   (b) 
Figura 1 – Mapas das bacias de drenagem de Três Marias (a) e de Itá (b) com a localização dos seus 
respectivos postos pluviométricos. 
 

2.3. Interpolação da Precipitação nas Bacias de Drenagem - Método do Inverso do 
Quadrado da Distância (IQD) 

Dentre os diversos métodos para o cálculo da precipitação média em uma área de drenagem, 
optou-se pelo método do inverso do quadrado da distância (IQD), pois apresenta uma solução de 
compromisso entre precisão e esforço computacional. 

Para estimar a chuva em um ponto estP , este estudo utiliza o método do inverso do quadrado 

da distância (Viola et al., 2010), que pondera a precipitação observada no pluviômetroi ,  
iobsP , 

conforme a Equação 1: 

                                                                      (1) 

    

onde id  é a distância euclidiana entre o pluviômetro i e o ponto no qual se quer estimar a 

precipitação; e np  é o número de pluviômetros utilizados para a bacia em estudo. Após essa etapa, 
para o cálculo da precipitação média, soma-se as precipitações estimadas nos pontos contidos 
dentro da área de drenagem e divide-se pelo número de observações. 

2.4.Correlação entre Precipitação e Vazão Afluente 

Visando identificar uma relação entre as séries de precipitações e de vazões naturais afluentes, 
esta pesquisa utiliza o coeficiente de correlação de Pearson (Figueiredo e Silva Junior, 2009). Para 
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   −1 ≤ m
kρ ≤ 1           (2)                           

 

Para estimar a correlação anual calcula-se a média anual para a vazão e para a precipitação 
com os dados mensais de cada ano i , respectivamente iV  e iP .  A partir da série de médias anuais é 

calculada a correlação anual, segundo a Equação 3: 

 

                                                                                                    (3)                                          

 
 
 

3. RESULTADOS 
3.1. UHE Três Marias  

A Figura 2 apresenta as médias e desvios padrões mensais da precipitação e das afluências 
naturais mensais da UHE Três Marias para o período entre 1943 e 2005. Nota-se que os maiores 
acumulados pluviométricos mensais, bem como as maiores vazões, ocorrem entre outubro e março 
(primavera e verão). Os menores valores de ambos os parâmetros são observados entre abril e 
setembro (outono e inverno), característica padrão de uma área tropical. 

(a)   (b) 

Figura 2 – Precipitações (a) e vazões naturais (b) na UHE Três Marias para o período de 1943 a 
2005. A linha verde corresponde às médias mensais, enquanto que a linha azul mostra os desvios 
padrões. 

A Figura 3 apresenta as correlações cruzadas mensais entre as afluências naturais e as 
precipitações médias sem atraso (próprio mês) e com atraso de até seis meses da bacia de Três 
Marias. Verifica-se uma alta correlação entre as precipitações médias sem atraso e as vazões 
naturais para os seis meses com maiores acumulados pluviométricos, chamado de período úmido 
(outubro a março, Figura 2), com valores oscilando entre 0,60 e 0,75. Para o período seco, que 
compreende os meses de abril a setembro, as afluências possuem uma correlação maior com a 
precipitação dos meses anteriores (janeiro a abril). 
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Figura 3 – Correlograma com as correlações cruzadas mensais entre as vazões naturais e as 
precipitações médias sem atraso (próprio mês) e com atraso de até seis meses na UHE Três Marias. 

As variações da precipitação anual normalizada e da vazão anual normalizada na bacia de 
Três Marias entre 1943 e 2005 é apresentada na Figura 4. Nota-se que os picos superiores e 
inferiores de precipitação de praticamente toda a série histórica coincidem com as vazões superiores 
e inferiores, inclusive no elevado valor de 1983, ano em que houve um intenso evento de El Niño 
(Rasmusson e Wallace, 1983). A correlação anual entre a vazão natural na UHE Três Marias e a 
precipitação anual na sua área de drenagem é 0,75.  

 

Figura 4 – Variação da precipitação anual normalizada e da vazão anual na UHE Três Marias entre 
1943 e 2005. 
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3.2. UHE Itá  

A Figura 5 mostra as médias e desvios padrões mensais da precipitação e das afluências 
naturais da UHE Itá para o período de 1961 a 2004. Observa-se que, ao contrário da chuva da bacia 
de Três Marias, a precipitação na área de drenagem de Itá não apresenta uma sazonalidade 
marcante, ou seja, não há períodos secos ou úmidos de maneira destacada, característica típica de 
uma região subtropical. As chuvas acontecem frequentemente e com intensidades variadas ao longo 
de todo o ano, sendo levemente menores entre abril e agosto. As vazões indicam uma pequena 
sazonalidade, porém o período de maiores afluências naturais ocorre entre junho e novembro. Esta é 
uma característica comum nas UHE’s da região Sul do Brasil, onde as maiores vazões ocorrem na 
época em que as demais regiões do país encontram-se no período seco. Este fenômeno é 
extremamente benéfico para o setor elétrico brasileiro, contribuindo para a chamada 
complementaridade hidrológica (Fortunato et al., 1990). 

(a) (b) 

Figura 5 – Precipitações (a) e vazões naturais (b) na UHE Itá para o período de 1961 a 2004. A 
linha verde corresponde às médias mensais, enquanto que a linha azul mostra os desvios padrões.  

A Figura 6 apresenta as correlações cruzadas mensais entre as afluências naturais e as 
precipitações médias sem atraso (próprio mês) e com atraso de até seis meses da bacia de Itá. 
Verifica-se uma alta correlação entre as precipitações médias sem atraso e as afluências naturais 
para todos os meses do ano, com valores variando entre 0,60 (janeiro) e 0,94 (julho). Estes 
resultados evidenciam o clima subtropical da área em que se situa a bacia de Itá, ou seja, 
precipitações regulares que ocorrem no decorrer de todo o ano, influenciando constantemente as 
vazões naturais. 
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Figura 6 – Correlograma com as correlações cruzadas mensais entre as vazões naturais e as 
precipitações médias sem atraso (próprio mês) e com atraso de até seis meses na UHE Itá. 

A variabilidade da precipitação anual normalizada e da vazão anual normalizada na bacia de 
Itá entre 1961 e 2004 é mostrada na Figura 7. Nota-se que as precipitações máximas e mínimas de 
toda a série histórica coincidem significativamente com as vazões máximas e mínimas, 
acompanhando todos os ciclos interanuais destas variáveis. Observa-se também a influência direta 
do fenômeno El Niño nos extremos de precipitação e de vazão nos anos de 1983 e de 1998. A 
correlação anual entre a vazão natural na UHE Itá e a precipitação anual na sua área de drenagem é 
0,97, isto é, bastante expressiva. 

 

Figura 7 – Variação da precipitação anual normalizada e da vazão anual normalizada na UHE Itá 
entre 1961 e 2004. 
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4. CONCLUSÕES 

O propósito deste trabalho é a realização de uma análise da relação existente entre as 
precipitações e as afluências em duas importantes hidrelétricas do Brasil: Três Marias, na região 
Sudeste/Nordeste e Itá, na região Sul.  

Os resultados mostraram que as precipitações estão intimamente correlacionadas com as 
afluências naturais, variando em função do regime climático predominante na área em que se 
localiza a bacia. A área de drenagem de Três Marias situa-se em uma região tropical e, assim, as 
chuvas e as vazões possuem uma sazonalidade bastante definida. Já a área de drenagem de Itá está 
localizada em uma porção subtropical, com precipitações regulares ao longo de todo o ano. Em 
ambas, o regime de vazões acompanha as chuvas temporalmente. Deste modo, corrobora-se a 
importância de averiguar o impacto da integração de informações de chuva em modelos de previsão 
de vazões e geração de cenários. 
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