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Resumo – O planejamento da operação do Sistema Interligado Nacional (SIN) deve garantir o 

melhor aproveitamento dos recursos hídricos, de modo a minimizar o preço final da energia. Este 

problema possui uma forte dependência espacial e temporal, assim, uma decisão presente afeta 

diretamente a capacidade de geração do sistema no futuro. Como a geração no Brasil é 

preponderantemente hidroelétrica, as previsões das afluências futuras são fundamentais para o 

planejamento da operação do SIN. Esse trabalho se concentrará nas previsões de vazões semanais 

utilizadas no planejamento de curto prazo e obtidas através do modelo estocástico PREVIVAZ, 

baseado na modelagem de séries temporais. Objetiva-se avaliar a acurácia das previsões até seis 

semanas a frente como forma de subsidiar o melhor uso e aprimoramento do modelo. A avaliação 

dos erros foi efetuada para todos os postos presentes no PMO de janeiro de 2013 com cinco anos de 

simulação. Os resultados mostraram maiores erros para horizontes mais longos de previsão e em 

bacias localizadas no Sul do Brasil. Para bacias da região Sudeste, Norte e Nordeste o modelo 

apresentou melhor desempenho. As características dos erros verificados em cada bacia forneceram 

indícios para o aprimoramento da modelagem adotada. 

Palavras-Chave – Previsão de Vazões Semanais, Modelos Hidrológicos Estocásticos, Planejamento 

da Operação de Sistemas Hidrotérmicos. 

FORECASTING ERRORS EVALUATION FOR PREVIVAZ STOCHASTIC 

HYDROLOGICAL MODEL IN THE FRAMEWORK OF THE BRAZILIAN 

POWER SYSTEM OPERATIONAL PLANNING 

Abstract – The operational planning for the Brazilian National Interconnected Power System (SIN) 

should guarantee the better use of water resources, in order to minimize energy’s final cost. This 

problem has a strong spatial and time dependency, thus a present decision directly affects system’s 

future generation capacity. The hydropower predominance on Brazilian Energy Matrix makes 

streamflow forecasts an issue of utmost importance. This project will focus on the weekly inflow 

forecasts used at the short-term planning and performed by PREVIVAZ stochastic model, which is 

based on time series modeling. Aiming at supporting model improvement and better use, 

PREVIVAZ’s weekly forecasts up to six weeks ahead were evaluated. The error evaluation was 

performed for all stations considered in January 2013 PMO and for a five years simulation period. 

Results showed that errors were higher for longer forecast horizons and basins in southern Brazil. 

For basins in Brazil’s southeastern, northern and northeastern regions, model’s performed better. 

Error main patterns revealed by the study provided valuable hints that should guide model further 

improvement. 

Keywords – Weekly Inflows Forecasting, Stochastic Hydrological Models, Hydrothermal Systems 
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SISTEMAS HIDROTÉRMICOS E PREVISÃO DE VAZÕES 

No Brasil a geração de energia elétrica possui características únicas, quando comparada com 

a de outros países do mundo. Aproximadamente 69% (390,9 TWh) da energia elétrica produzida no 

país em 2013 proveio das hidroelétricas espalhadas por todo o território nacional (EPE, 2014). 

Nesse ano a participação da geração hídrica foi relativamente pequena, devido às condições 

hidrológicas desfavoráveis. Em um ano mais próximo do comportamento padrão, a participação da 

hidroeletricidade na matriz elétrica brasileira pode chegar a 82%, como em 2011 (EPE, 2014). A 

complementação do sistema gerador é feita com usinas termelétricas a gás (7,9%), biomassa 

(6,8%), petróleo e derivados (3,3%) e carvão (1,6%) e usinas nucleares (2,7%) – que, em essência, 

são usinas térmicas, ou seja, utilizam um combustível para gerar calor, mover uma turbina e 

transformar essa energia em eletricidade. Destaca-se ainda presença crescente de geração eólica na 

matriz elétrica brasileira (0,9%, EPE, 2014). 

Considerando as dimensões continentais do Brasil, as diferenças regionais em termos de 

produção e demanda por eletricidade, as irregularidades e incertezas inerentes aos fenômenos 

hidrológicos, o problema de se alocar da melhor maneira possível, no tempo e espaço, os recursos 

disponíveis para geração de eletricidade torna-se extremamente complexo e é realizado em três 

etapas. Em cada uma destas, o planejamento da operação é realizado considerando diferentes 

horizontes de planejamento e representações do Sistema Interligado Nacional (SIN), com o uso de 

diversos modelos computacionais. Como característica comum, o uso desses modelos tem como 

objetivo a minimização do custo operativo total ao longo do horizonte de planejamento 

considerado, de acordo com as restrições operativas representadas. Pode-se dizer que, nas diferentes 

etapas, há um trade-off entre o nível de detalhamento na representação do sistema e o nível de 

incorporação da incerteza hidrológica; Maceira et al. (2007) apresenta com mais detalhes essas 

diferenças e os diferentes modelos utilizados. De toda forma, a estimação da disponibilidade de 

água nas bacias que constituem o SIN é, portanto, fundamental para uma melhor operação desse 

sistema e muitos são os modelos hidrológicos utilizados pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) 

e por outros agentes do setor na tarefa de se estimar vazões futuras nos diferentes horizontes de 

planejamento. 

No planejamento da operação de curto prazo são definidas metas semanais de geração para 

cada usina do SIN no âmbito do Programa Mensal da Operação (PMO), a cargo do ONS. Nessa 

etapa, as vazões afluentes aos aproveitamentos hidroelétricos são consideradas parte determinística 

e parte estocástica: (i) para o primeiro mês são consideradas previsões de afluências semanais, e (ii) 

a partir do segundo mês, são considerados cenários sintéticos de vazões mensais. Atualmente, o 

planejamento de curto prazo é realizado adotando um horizonte de até dois meses. 

Dentre os diversos modelos hidrológicos utilizados neste processo destaca-se o PREVIVAZ, 

desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (CEPEL) para previsão de vazões 

semanais, cujos resultados são usados nos estudos de curto prazo para operação do sistema 

brasileiro (Costa et al., 2007). O PREVIVAZ é um modelo hidrológico estocástico de séries 

temporais univariado e baseia-se na dependência serial dos termos da série de vazões para 

estimação de seus parâmetros e previsão das vazões para até seis semanas à frente. O modelo é 

utilizado para todos os postos contemplados no PMO para previsões a partir da segunda semana. 

Para primeira semana, em muitos postos são adotados modelos de previsão diária, de diferentes 

naturezas, mas que de formas distintas consideram a informação de precipitação prevista pelo 

modelo atmosférico ETA (Black, 1994) para até 10 dias à frente.  
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Na Figura 1 o calendário de previsões de vazões e as indicações para os tipos de modelos 

utilizados para elaboração do PMO de um mês m arbitrário é mostrado. O PMO e suas revisões são 

normalmente realizados na quinta-feira. Os modelos diários são utilizados para preenchimento da 

semana operativa em curso e, em bacias selecionadas pelo ONS, também para a previsão da 

primeira semana (semanas operativas se estendem de sábado a sexta-feira). Nessas bacias o 

PREVIVAZ é utilizado apenas a partir da segunda semana de previsão. Portanto, a média das 

previsões realizadas pelos modelos diários entre o 3º e 9º dias é considerada como valores 

realizados para o PREVIVAZ. De maneira geral, o ganho esperado a partir do uso desses modelos 

em detrimento ao PREVIVAZ é devido à utilização de dados de previsão de precipitação como 

entrada em suas formulações. Entretanto, considerando que previsões de precipitação de modelos 

atmosféricos possuem grande incerteza para horizontes superiores a alguns dias, as previsões 

reportadas pelo ONS a partir da segunda semana realizadas pelo PREVIVAZ incorporam a 

estrutura de erros das previsões de precipitação. 

 
Figura 1. Calendário de previsões de vazões para o PMO de um mês arbitrário. 

O presente trabalho tem por objetivo a avaliação dos erros de previsão do modelo 

PREVIVAZ para todos os postos do SIN. Os resultados do modelo nas seis semanas do horizonte 

de previsão foram analisados. Assim, de modo diverso ao efetuado no âmbito do PMO, não foram 

considerados outros modelos para previsão da primeira semana operativa. Esta abordagem se 

justifica por permitir a avaliação independente dos erros do PREVIVAZ, uma vez que, evita a 

incorporação dos erros de outros modelos causados por suas limitações intrínsecas e pelos erros nos 

dados de entrada – sobretudo precipitação prevista. Desta forma, acredita-se que os resultados deste 

estudo poderão subsidiar seu melhor uso e fornecer indícios para seu aprimoramento. 

MODELO PREVIVAZ 

O modelo PREVIVAZ tem como objetivo a análise e avaliação de um conjunto de 

alternativas metodológicas baseadas em modelos de séries temporais univariados para modelagem 

estocástica de vazões semanais. Modelos de séries temporais aplicados à previsão de vazões fluviais 

assumem que a vazão futura pode ser escrita como uma função linear de n observações passadas. 

Para tal, os parâmetros desse tipo de modelo baseiam-se na função de autocorrelação (FAC) da série 

de vazões, que expressará a dependência temporal entre termos adjacentes. A natureza dessa 

estrutura de dependência temporal, na escala desejada (p.ex. diária ou mensal), será função de 

diversas características da bacia. Uma discussão mais aprofundada sobre a relação entre tais 

características e a estrutura de dependência em séries de vazões pode ser encontrada em Costa et al. 

(2007). Apenas através da análise da série de vazões poderá ser avaliada a premissa básica da 

modelagem por séries temporais: termos anteriores podem descrever o comportamento futuro da 

série. Entretanto como a vazão é o resultado da interação de diversos fatores hidrometeorológicos, a 

consideração de outras fontes de informação pode levar à melhoria da modelagem. Tais questões 

ainda dependerão da bacia em questão e da escala de modelagem adotada. 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  4 

Considerando a abordagem de séries temporais, modelos autorregressivos (AR) ou 

autorregressivos periódicos (PAR) poderiam ser utilizados para reprodução do comportamento das 

afluências semanais, sendo esta uma abordagem simples, flexível e adequada para modelagem 

estocástica de vazões fluviais (Hipel & McLeod, 1994). Conceitualmente esses modelos expressam 

a vazão (Q) no tempo t em função das n vazões passadas, cada qual com seu respectivo coeficiente 

e, aos quais, um termo de resíduo é somado. Estes últimos, por definição, possuem média nula, 

variância constante e são independentes. Simplificadamente esses modelos são do tipo: 

𝑄𝑡 =  𝑎1𝑄𝑡−1 +  𝑎2𝑄𝑡−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑄𝑡−𝑛 +  𝑟𝑛  (1) 

Uma vez conhecidos os coeficientes ai e o resíduo rn, encontrar o valor de qualquer vazão em 

um tempo t qualquer seria trivial. Entretanto, definir esses parâmetros é a principal atividade no 

processo de modelagem e deverá ser feito a partir do histórico de vazões observadas. Supondo 

conhecida a distribuição de probabilidades dos resíduos, é possível determinar os intervalos de 

confiança associados à previsão Qt. Com isso, tem-se uma estimativa da incerteza associada à 

previsão, o que se constitui em um grande ganho em relação à modelagem determinística 

tradicional.  

Apesar de ter como estrutura principal os modelos AR, periódicos ou não, o modelo 

PREVIVAZ, na verdade, avalia um conjunto de modelos do tipo Box-Jenkins construídos a partir 

dos seguintes procedimentos: 

 As séries históricas de vazões podem sofrer pré-transformações do tipo Box&Cox ou 

logarítmica para garantir a independência dos ruídos da série; 

 Aos modelos podem ser inseridos um termo de média móvel (MA) para suavizar a série de 

resíduos tanto em modelos estacionários do tipo ARMA(q) ou periódicos do tipo 

PARMA(p,q); 

 A ordem dos AR varia de 1 a 4 (ou 1 a 3, em modelos com termos MA); 

 Podem considerar os parâmetros diferentes em cada período (semana) ou não, ou seja, uma 

estrutura de correlação periódica ou não. Modelos PAR(p) e PARMA(p,q); 

 Distintas formas de estimação da FAC da série temporal e demais parâmetros. 

Costa et al. (2007) apresenta todas as alternativas de modelagem presentes no PREVIVAZ. 

Para cada semana a ser prevista o PREVIVAZ utiliza um procedimento de validação cruzada para 

escolha da alternativa a ser adotada. Nesse procedimento as séries são divididas em duas partes: em 

um primeiro momento a primeira parte é utilizada para estimação dos parâmetros e a segunda para 

cálculo do erro de previsão. Em um segundo momento os papéis se invertem e um segundo erro de 

previsão, agora para a primeira metade da série, é obtido. Aquele modelo que apresentar o menor 

erro médio de previsão é o escolhido para aquela semana. 

Com parâmetros definidos o PREVIVAZ calcula, para cada semana, tanto o valor esperado 

para previsão quanto seu respectivo intervalo de confiança a um nível de significância previamente 

definido. Ambas as informações são fornecidas como saída do modelo. Assim, o usuário pode, para 

cada semana do horizonte de planejamento, avaliar o grau de incerteza associado à previsão 

correspondente. No planejamento da operação efetuado semanalmente no âmbito do PMO, apenas o 

valor esperado das previsões é utilizado. Mesmo que esta seja uma abordagem estabelecida em 



  

 

XXI Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  5 

termos metodológicos, o caráter estocástico do modelo é perdido ao se considerar 

deterministicamente suas previsões. 

ANÁLISE DE ERROS DE PREVISÃO 

O modelo PREVIVAZ foi executado para todos os postos presentes no conjunto de dados do 

PMO de janeiro de 2013. A estimação dos parâmetros do modelo foi realizada a partir do registro 

de vazões até o ano de 2007, já que o restante do registro, ou seja, os dados correspondentes ao 

período compreendido entre os anos de 2008 e 2012 foram usados para avaliação de desempenho 

do modelo. A Tabela 1 apresenta alguns dos principais postos analisados, divididos em bacias 

conforme nomenclatura definida pelos autores. Os postos localizados no próprio rio Paraná foram 

agrupados na sub-bacia do afluente mais próximo. 

Tabela 1. Postos base do ONS para o PMO de janeiro de 2013 para bacias selecionadas. 

Bacia Abreviação Postos Base ONS - Ano Operativo 2013 
Pot. Instalada 

Total (MW) 

Amazonas M. 

Direita 

(Madeira) 

AMZD 
 Rondon II, Samuel, Santo Antonio, Dardanelos, 

Guaporé, Curuá-Una 
3.852 

Grande GRND 
Camargos, Furnas, Caconde, Marimbondo, Água 

Vermelha, Funil - Grande 
4.359 

Iguaçu IGUA 
Santa Clara PR, Jordão, G.B. Munhoz, Salto 

Santiago, Salto Grande 
3.263 

Paranaíba PANB 

Emborcação, Nova Ponte, Itumbiara, Cachoeira 

Dourada, São Simão, Espora, Corumbá I, Corumbá 

IV, Miranda, Caçu, Salto 

7.275 

Paranapanema* PANP 
Jupiá, Porto Primavera, A.A. Laydner, Mauá, 

Capivara, Rosana, Itaipu 
11.526** 

São Francisco SFX 
Retiro Baixo, Três Marias, Queimado, Sobradinho 

Incremental 
1.635 

Tocantins TOC Serra da Mesa, Peixe Angical, Estreito, Tucuruí 11.396 

Uruguai URUG 
Barra Grande, Campos Novos, Itá, Passo Fundo, 

Monjolinho, Quebra Queixo, São José 
3.491 

* Considerando trechos do rio Paraná próximos a confluência. 

** Considerando apenas a metade brasileira de Itaipu de 7.000 MW instalados. 

As séries de vazões utilizadas tanto para estimação dos parâmetros no modelo PREVIVAZ 

quanto para análise de erros de previsão correspondem às séries de vazões naturais agrupadas de 

acordo com as semanas operativas do ano de 2013 e disponibilizadas pelo ONS em seu sítio
1
. 

Os erros de previsão para todas as semanas e horizontes foram calculados a partir do erro 

relativo percentual, que indica o percentual de desvio entre o valor previsto e aquele observado para 

uma semana específica. 

 

                                                           
1
 http://www.ons.org.br/publicacao/PrevisaoVazoes/EntradaSaida/ 
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RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A Figura 2 apresenta o erro médio para todas as semanas (52 semanas x 5 anos de simulação) 

encontrado para cada uma das bacias selecionadas e para o horizonte de previsão de uma semana. 

Para todas as bacias à medida que o horizonte de previsão aumenta os erros tendem a ser maiores. 

As bacias que apresentaram maiores erros médios foram aquelas localizadas na região Sul do país 

(Uruguai – 64% e Iguaçu – 37%). Considerando as bacias mais importantes da região Sudeste 

(Grande, Paranaíba e Paranapanema), os erros médios obtidos com o PREVIVAZ estiveram em 

patamares mais baixos (18%, 16% e 19%, respectivamente). Para as bacias localizadas nas regiões 

Norte e Nordeste, São Francisco (20%), Tocantins (16%) e Amazonas/Madeira (13%), há boa 

acurácia nas previsões do PREVIVAZ. 

 
Figura 2. Erro médio de previsão para cada horizonte e divido por Bacias. 

Estes resultados corroboram as principais conclusões de Colonese (2014), que identificou 

maiores erros para primeira semana de previsão do PREVIVAZ para postos com regime 

hidrológico com alta variabilidade, como o de Itá na bacia do rio Uruguai. Para postos localizados 

em bacias de resposta mais lenta, como o de Tucuruí na bacia do rio Tocantins, os erros eram 

significativamente menores. 

De forma a avaliar tais conclusões à luz dos resultados obtidos neste trabalho, serão 

detalhados a seguir os erros de previsão para dois postos representativos de bacias localizadas nas 

de duas regiões brasileiras. Para a bacia do Uruguai, escolheu-se o posto da UHE Itá. Para a bacia 

do rio Paranaíba, o posto da UHE Itumbiara. Na Figura 3 são mostrados os gráficos Box-plot para 

as séries semanais de cada um desses postos a partir de sua data inicial (1974 para Itumbiara e 1940 

para Itá) até 2012.  

Desses gráficos é possível notar a clara diferença de comportamento hidrológico entre as 

bacias. Em Itá, onde não se observa qualquer sazonalidade na série, há grande dispersão nas 

observações semanais, comportamento verificado ao longo de todo ano, o que possivelmente 

contribui para a baixa dependência entre os termos da série. Já no posto de Itumbiara podem ser 

identificados dois períodos distintos em termos de comportamento de vazões. Entre as semanas 50 e 

14, aproximadamente, observa-se grande dispersão nos valores e possível baixa dependência serial. 

Já no restante do ano as observações são sempre próximas a média histórica e com possível maior 

dependência entre termos adjacentes. 
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A B 

Figura 3. Série de vazões para os postos de Itumbiara (A) e Itá (B). 

Nas Figura 4 e Figura 5 são mostrados os erros absolutos médios por semana para cada um 

dos postos escolhidos. Para ambos os postos, nota-se que as características descritas anteriormente 

se expressam também na distribuição do erro de previsão semanal ao longo do ano, com valores 

muito maiores e dispersos para Itá (Figura 5). Já para Itumbiara os maiores erros encontrados estão 

no período mais úmido do ano, época em que se observa a maior variabilidade na série, conforme 

mostrado na Figura 3A. É interessante notar que os maiores erros encontrados em Itá estão 

associados a superestimações. Como também destacado por Colonese (2014), estes resultados 

indicam que, para bacias com comportamento semelhante à do Uruguai, a abordagem do 

PREVIVAZ não é capaz de capturar todos os fenômenos geradores de vazão. Quanto aos horizontes 

de previsão não é possível identificar padrões distintos entre os mesmos, apenas patamares maiores 

para horizontes mais distantes. Os erros médios encontrados foram de 17%, 25% e 26% para 

previsões realizadas, respectivamente, uma, três e seis semanas antes para Itumbiara e 59%, 77%, 

81% para Itá. 

A B 

Figura 4. Distribuição dos erros médios ao longo das semanas para diferentes horizontes de previsão para o 

posto de Itumbiara (A). Maiores detalhes para previsão uma semana à frente (B). 

É importante notar que há grande dificuldade em se avaliar precisamente a relação entre 

causas de erro apenas sob a ótica dos resultados, uma vez que, o PREVIVAZ pode adotar diversas 

alternativas de modelagem para cada semana. Entretanto, o que fica claro a partir dos resultados 

obtidos é que, considerando em sua formulação apenas as vazões já observadas, o modelo possui 

desempenho satisfatório para várias bacias relevantes do SIN. Considerando a facilidade e baixo 
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custo para sua aplicação o PREVIVAZ é de fato uma ferramenta importante no planejamento da 

operação do sistema energético brasileiro. Para bacias com regimes hidrológicos com grande 

variabilidade o modelo apresenta maiores dificuldades. Nesses casos, apenas o uso do valor 

esperado das previsões e a não consideração de suas estimativas sobre as incertezas das previsões 

(retirando, por conseguinte, o caráter estocástico da previsão), pode não ser o mais adequado. Além 

disso, identifica-se a necessidade em se incorporar para tais bacias a informação de precipitação em 

suas previsões. Entretanto, é importante estar atento às diversas incertezas e limitações inerentes aos 

modelos de previsão do tempo, principalmente, para horizontes maiores a alguns dias. 

A B 

Figura 5. Distribuição dos erros médios ao longo das semanas para diferentes horizontes de previsão para o 

posto de Itá (A). Maiores detalhes para previsão uma semana à frente (B). 
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