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Resumo – Este artigo descreve os resultados da previsão climática de chuva e vazão, para a Bacia 
do Iguaçu, apresentados na dissertação de mestrado de Pessoa Filho (2013). O objetivo foi avaliar 
os impactos da utilização de previsões sazonais de chuva em um modelo hidrológico para produzir 
previsões de vazões mensais até 3 meses à frente em duas usinas situadas na região Sul do Brasil: 
Foz do Areia e Salto Caxias. São apresentados os resultados das simulações realizadas com o 
modelo chuva-vazão-propagação 3R a partir das previsões sazonais de chuva fornecidas pelo 
projeto EUROBRISA (previsão integrada). O desempenho do sistema de previsão climática de 
vazões foi analisado através da comparação dos hidrogramas observados e da vazão prevista, da 
estimativa dos erros da previsão e das correlações entre vazões previstas e observadas para os 
diferentes horizontes de previsão. A previsibilidade climática das vazões no Rio Iguaçu é 
desafiadora, pois depende fortemente da acurácia da previsão sazonal da chuva. O estado atual da 
ciência gera previsões climáticas de chuva e vazão com limitada acurácia para aumentar a eficiência 
de operação das usinas hidrelétricas na Bacia do Iguaçu. 
 
Palavras-Chave – modelo hidrológico 3R, Rio Iguaçu, previsão de vazões sazonais. 
 
 

SEASONAL STREAMFLOW FORECASTING FOR THE IGUAÇU RIVER. 
PART II: RAINFALL AND STREAMFLOW CLIMATE PREDICTIONS 

 
Abstract – This article analyses the accuracy of seasonal rainfall and streamflow prediction for the 
Iguaçu River basin obtained by the master´s dissertation of Pessoa Filho (2013). The objective is to 
estimate the accuracy of monthly streamflow predictions for 3-month horizon for two hydropower 
stations in Southern Brazil: Foz do Areia e Salto Caxias. The rainfall-runoff-routing 3R model used 
the EUROBRISA seasonal rainfall prediction as input data to yield monthly streamflow forecasting. 
The performance of this climate streamflow prediction system was analyzed through the 
comparison of predicted and observed hydrographs, prediction error estimates and the correlation 
between observed and predicted streamflow for 1-month, 2-month and 3-month prediction horizons. 
Seasonal streamflow predictability for the Iguaçu River is specially challenging due to the strong 
dependence on accurate rainfall predictions. The current science knowledge generates rainfall and 
streamflow predictions with limited accuracy for improving the operation efficiency of the 
hydropower stations in the Iguaçu River. 
 
 
Keywords – 3R hydrologic model, Iguaçu River, seasonal streamflow forecasting. 
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INTRODUÇÃO 

A previsão de vazões é um dos recursos mais importante para a otimização dos recursos 
hídricos, minimizando os impactos da variabilidade do clima. A gestão dos usos da água em 
atividades de abastecimento, irrigação, navegação, geração hidrelétrica, controle de inundações 
dependem do conhecimento presente e futuro da quantidade de água nos rios. A previsão de vazão 
pode ser realizada em curto prazo com antecedências de poucas horas até 14 dias e em longo prazo 
com antecedência de vários meses (Silva et al., 2006). Mine e Tucci (2002) descreveram o uso de 
previsões de vazão de curto prazo para a gestão da geração hidrelétrica e controle de cheias no 
reservatório de Foz do Areia no Rio Iguaçu. A utilização de previsões sazonais de chuva como meio 
para prever vazões mensais com antecedência de vários meses tem sido estudada desde o início dos 
anos 2000, quando foram disponibilizados os primeiros produtos operacionais de previsão climática 
de chuva (previsão sazonal). À medida que ocorrem avanços tecnológicos nos sistemas de previsão 
de chuva sazonal, se avaliam as suas aplicações para a previsão de vazões de longo prazo e seus 
impactos sobre a gestão dos recursos hídricos. 

Collischonn e Tucci (2005-a, 2005-b) relataram resultados satisfatórios para a previsão de 
vazões, com até cinco meses de antecedência, na bacia do rio Uruguai, usando as previsões sazonais 
de chuva do modelo climático global do CPTEC como dados de entrada para um modelo 
hidrológico de grandes bacias. Pinto et al. (2006) usaram um procedimento probabilístico, com o 
uso de índices climáticos para condicionar os cenários de chuva, para produzir a previsão de vazões 
mensais em cinco estações fluviométricas da bacia do Alto São Francisco. Bettinardi et al. (2012) 
avaliou o desempenho de um sistema de previsão climática de vazões para grandes bacias na região 
Sudeste do Brasil (Rio Grande e Paranaíba), com o uso de um modelo hidrológico concentrado que 
usou como dado de entrada as previsões climáticas de chuva obtidas pelo projeto EUROBRISA 
(Coelho et al., 2006).  

Este artigo dá continuidade à descrição do estudo apresentado em dois outros trabalhos deste 
simpósio, sendo que os três artigos apresentam de forma sintética os resultados obtidos na 
dissertação de mestrado de Pessoa Filho (Pessoa Filho, 2013). Nesta última parte são apresentados 
os resultados da avaliação do desempenho da previsão climática de chuva, gerada pelo projeto 
EUROBRISA, e da previsão de vazões de longo prazo para a bacia do Rio Iguaçu.  

 
ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo é a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu, ilustrada na Figura 01. Os principais 
aproveitamentos hidrelétricos estão descritos na Tabela 1. Neste estudo foram selecionadas as sub-
bacia entre as nascentes e Foz do Areia, com área de drenagem de 29.900 km2; e (2) a bacia entre as 
nascentes e Salto Caxias com 59.000 km2. 

Tabela 1 – Atributos hidrológicos e energéticos das principais usinas no Rio Iguaçu 

Usina Concessionária 
Área de 

Drenagem 
(km2) 

Volume 
Útil 

(km3) 

Vazão Média 
de Longo 

Termo (m3/s) 

Vazão 
Específica  
(L.s-1.km-2) 

Potência 
Instalada 

(MW) 
Foz do Areia COPEL 29.900 3,804 640 21,40 1.676 
Segredo COPEL 34.100 0,384 737 21,61 1.260 
Salto Santiago GERASUL 43.900 4,113 946 21,55 1332 
Salto Osório GERASUL 45.800 0,420 996 21,75 1.075 
Salto Caxias COPEL 57.000 0,273 1260 22,10 1.240 
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Figura 1 - Localização da bacia do Rio Iguaçu e dos aproveitamentos hidrelétricos de Foz do Areia 

e Salto Caxias 
 

DADOS: PREVISÃO CLIMÁTICA DE CHUVA 
Os dados de previsão de chuva referentes ao período passado (hindcast) são provenientes do 

projeto EUROBRISA. Em estudo anterior (Bettinardi, 2012) foram utilizados dados de previsão 
referentes ao período de 1987-2001, enquanto que neste estudo foi usada uma base de dados 
atualizada do projeto EUROBRISA, com versões mais recentes e robustas dos modelos climáticos, 
onde o período da previsão de chuva foi estendido para 1981-2005. 

Os principais atributos do hindcast da previsão sazonal de chuva do EUROBRISA são: (1) 
resolução espacial de 2,5° na longitude e na latitude; (2) disponibilidade temporal de 1981-2005; (3) 
a previsão sazonal foi expressa em termos da anomalia normalizada da chuva, quantificada em 
termos da média móvel de três meses centrada no mês de referência; (4) a anomalia de chuva 
corresponde à diferença entre a chuva prevista no mês e sua média de longo termo, normalizada 
pelo desvio padrão da chuva prevista, que também foi fornecido com a mesma resolução espacial e 
temporal das anomalias. 

A previsão sazonal de chuva foi calculada a partir de dados de anomalia e desvio padrão 
previstos por trimestres e fornecidos pelo projeto EUROBRISA. Para cada bacia, foram 
selecionados pontos da grade que se situassem ao seu redor e em seu interior. Os valores de 
anomalia e desvio padrão previstos de cada ponto foram utilizados para se obterem suas médias 
espaciais. Assumiu-se que a previsão sazonal de chuva segue a distribuição normal; desse modo, a 
anomalia e o desvio padrão previstos foram relacionados com médias de longo termo de chuva 
observada através da Eq. (1). 

                                                                                            (1) 

Onde: Z = variável auxiliar da distribuição normal; X = valor de chuva prevista, que se deseja obter 
(mm.dia-1); µ = média climatológica de chuva observada (mm.dia-1); σ = desvio padrão da chuva 
observada (mm.dia-1); anom = anomalia da chuva prevista fornecida pelo EUROBRISA (mm.dia-1); 
σprev = desvio padrão das várias realizações de previsão de chuva fornecido pelo EUROBRISA 
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(mm.dia-1). 

O valor da chuva sazonal prevista em (mm.mes-1) é estimado com a Eq. (2), onde N é o 
número de dias no mês da previsão. 

prev
prev

X anom .Nσ m
σ
 

= + 
  

                                                                                    (2) 

RESULTADOS: PREVISÃO SAZONAL DE CHUVA 
A Figura 2 mostra a comparação dos pluviogramas observados e previstos para a chuva média 

em toda a bacia do Iguaçu, sendo que ambos estão expressos em termos de médias móveis de 3 
meses. 

 
Figura 2 – Pluviogramas da chuva média prevista e observada na bacia do Iguaçu, até Salto Caxias, 

para o período 1981-2005 
 

A chuva trimestral média observada na bacia apresentou valores que variaram entre 29 e 385 
mm.mês-1, enquanto que a chuva prevista variou entre 97 e 254 mm.mês-1. A Tabela 2 resume as 
estatísticas de avaliação entre a chuva prevista e a chuva observada, para as o Alto-Médio Iguaçu e 
para toda a bacia. 

Tabela 2 – Erros e correlações da chuva prevista em relação à chuva observada 

Estatística Bacia entre as nascentes e 
Foz do Areia 

Bacia entre as nascentes 
e Salto Caxias 

Correlação 0,44 0,45 
Nash-Sutcliffe 0,19 0,20 
Erro médio absoluto (mm.mes-1) 32,05 35,11 
Raiz do erro quadrático médio (mm.mes-1) 42,50 46,18 
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RESULTADOS: PREVISÃO SAZONAL DE VAZÕES 
A previsão de vazão foi obtida com a aplicação do modelo 3R (Guetter et al., 1990; e 

Krauskopf et al., 2007) calibrado com as séries de chuva observada entre 1998-2010. A aplicação 
em modo de previsão consistiu na simulação da vazão a partir da série de chuva observada até o 
mês (i), em seguida, se usa como dado de entrada a chuva mensal prevista 3 meses a frente; assim 
se produz a vazão prevista para os meses (i+1), (i+2) e (i+3). O período selecionado para a 
simulação das previsões de vazão foi de 1982-2005, condicionado pela disponibilidade do hindcast 
da previsão de chuva. 

Considerou-se o erro da previsão como a diferença entre o deflúvio mensal previsto e a 
observado. A Tabela 3 lista as médias e os desvios padrão dos erros da previsão de deflúvio, para 
Salto Caxias, bem como a correlação e o coeficiente de Nash-Sutcliffe entre o deflúvio previsto e 
observado para os horizontes de previsão de um, dois e três meses. 

Tabela 3 – Estatísticas dos deflúvios mensais e erros de previsão em Salto Caxias para horizontes de 
previsão de até três meses 
ESTATÍSTICAS DA OBSERVAÇÃO QOBS 
Média do deflúvio observado 76,8 mm mes-1 
Desvio padrão do deflúvio observado 59,5 mm mes-1 
ESTATÍSTICAS DA PREVISÃO QPREV (1 mes) QPREV (2 meses) QPREV (3 meses) 
Média do deflúvio prevista 69,6 mm mes-1 68,5 mm mes-1 68,6 mm mes-1 
Desvio padrão do deflúvio previsto 22,4 mm mes-1 14,0 mm mes-1 14,7 mm mes-1 
Média do erro -7,2 mm mes-1 -8,4 mm mes-1 -8,6 mm mes-1 
Desvio padrão do erro 51,6 mm mes-1 58,3 mm mes-1 60 mm mes-1 
Correlação PREV-OBS 0,52 0,25 0,03 
Coeficiente de Nash Sutcliffe 0,23 0,04 -0,07 
Raiz do erro quadrático médio 51,98 58,10 61,30 
Erro médio absoluto 34,48 38,86 41,68 
 

Para a previsão de deflúvio, o viés da previsão variou de -9% (horizonte de 1 mês) a -11% 
(horizonte de 3 mêses) do deflúvio observado em Salto Caxias. A raiz do erro médio quadrático 
variou de 68% (horizonte de 1 mês) a 80% (horizonte de 3 mêses) do deflúvio observado em Salto 
Caxias. O desvio padrão do erro aumentou com o horizonte de previsão. O coeficiente de Nash 
Sutcliffe entre a vazão prevista e a observada diminuiu com o horizonte de previsão, sendo 0,23 
para um mês, 0,04 para dois meses e -0,07 para três meses, indicando a limitada capacidade do 
procedimento em produzir previsões precisas para os horizontes mensais testados. Por exemplo, 
para as previsões com horizonte de 1 mês de antecedência apenas 23% da variabilidade do deflúvio 
observada no período 1981-2005 foi reproduzida pelas previsões de deflúvio 

As Figuras 3 e 4 comparam os hidrogramas previstos e observados em Salto Caxias, para os 
horizontes de previsão de 1 mês e 3 meses, respectivamente. As previsões de deflúvio com 
horizonte de 1 mês reproduzem a fase e a variabilidade interanual, mas as magnitudes dos maiores 
picos e períodos secos são subestimadas. 

Para as previsões de vazões com 2 e 3 meses de antecedência, verificou-se que o sistema de 
previsão teve dificuldade em representar a maioria dos picos e estiagens dos hidrogramas, 
resultando em baixos coeficientes de correlação tanto para a bacia até Foz do Areia, quanto para 
toda a bacia. 

O sistema de previsões de vazão proposto neste estudo teve desempenho marginalmente útil 
para a gestão do reservatório, em relação à previsão com 1 mês de antecedência. A previsão de 
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afluências com 1 mês de antecedência reproduziu a fase das grandes anomalias (secas e úmidas), 
mas subestimou a magnitude das mesmas. Portanto, as previsões sazonais de chuva podem ser úteis 
para a operação dos reservatórios durante a transição de condições de estiagem para um período de 
chuva normal, mas apresentam limitações de uso para o controle de cheias, quando se necessita a 
previsão das transições de vazões normais para os grandes picos de vazão. 

 
 

Figura 3 – Hidrogrmas observados e previstos, com antecedência de 1 mês, para o Rio Iguaçu em 
Salto Caxias 
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Figura 4 – Hidrogrmas observados e previstos, com antecedência de 3 mêses, para o Rio Iguaçu em 
Salto Caxias 

 

CONCLUSÕES  E RECOMENDAÇÕES 
O objetivo desse estudo foi verificar se a previsão de chuva do projeto EUROBRISA é 

adequada para produzir previsões de vazões, com resolução mensal e horizonte de três meses, que 
sejam úteis para a otimização da geração hidrelétrica e do controle de cheias na Bacia do Iguaçu. Os 
instrumentos necessários para atingir o objetivo foram: (1) estimativa da chuva média na bacia a 
partir da rede de pluviômetros; (2) estimativa da evapotranspiração potencial a partir dos dados 
meteorológicos diários e de cultivo na bacia; (3) calibração de um modelo chuva-vazão-propagação 
concentrado (3R) para grandes bacias, com resolução mensal, e com os parâmetros calibrados para 
o período 1998-2010. 

As conclusões gerais desse estudo estão relacionadas com as questões: (1) se as previsões de 
chuva sazonal já são úteis, para a operação dos reservatórios no Rio Iguaçu; e (2) qual seria o 
procedimento recomendado para transformar a previsão de chuva sazonal em previsão de afluências 
naturais aos reservatórios. 

Para a Bacia do Iguaçu, foram analisados os deflúvios naturais afluentes aos aproveitamentos 
hidrelétricos de Foz do Areia e Salto Caxias. As vazões na Bacia do Iguaçu são caracterizadas por 
pequena variabilidade sazonal e grande variabilidade interanual. O Rio Iguaçu é considerado um rio 
“rápido”, ou seja, a subida e pico dos hidrogramas dependem fortemente da magnitude e 
distribuição de chuvas na bacia, sendo que os eventos de chuvas severas podem ocorrer em todos os 
meses do ano. 

O sistema de previsões de vazão proposto neste estudo teve desempenho marginalmente 
adequado somente para as previsões com 1 mês de antecedência. Os índices de acerto das previsões 
das vazões mensais com 2 e 3 meses de antecedência para a bacia do Iguaçu ficaram muito abaixo 
do necessário para que as previsões possam ter utilidade no gerenciamento dos reservatórios. 

Em relação ao procedimento para produzir previsões de vazões mensais a partir das previsões 
sazonais de chuva, esse estudo identificou os principais elementos para atingir este objetivo, que 
são: (1) estimativa das séries e das estatísticas temporais da chuva média na bacia a partir de 
medições locais (pluviômetros); e (2) previsões de chuva compostas a partir das estatísticas das 
chuvas de pluviômetros e das previsões da chuva sazonal e seu desvio padrão. 

Na Bacia do Iguaçu, que se caracteriza por apresentar um ciclo anual de chuvas quase 
uniforme, mas com grande variabilidade interanual, destaca-se que: (1) Até um mês de antecedência 
ainda houve acerto da fase das grandes anomalias (secas e úmidas), mas se subestimou a magnitude 
das mesmas. Portanto, as previsões sazonais de chuva podem ser úteis para a operação dos 
reservatórios durante a transição de condições de estiagem para um período de chuva normal, mas 
apresentam limitações de uso para o controle de cheias, quando se necessita da previsão das 
transições de vazões normais para os grandes picos de vazão. (2) Os reservatórios na Bacia do 
Iguaçu possuem pequeno volume útil, acarretando em menor índice de armazenamento (da ordem 
de 1 a 2 meses), de forma que a previsão da recuperação do volume do reservatório após uma 
estiagem pode ocorrer com eventos de chuvas normais. Portanto, o sistema de previsão deste estudo 
pode ser útil nessas condições. 

Recomenda-se que se complemente este estudo com a implementação do modelo chuva vazão 
com resolução pentadal (5 dias), ou mesmo diária, para a Bacia do Iguaçu, uma vez que a resolução 
mensal pode ser muito grosseira para representar adequadamente a dinâmica da transformação 
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chuva-vazão para esse tipo de bacia. A adoção da resolução diária também implica em se 
desenvolver um modelo de desagregação da chuva sazonal para chuva diária. Espera-se que o 
refinamento da resolução temporal aumente o índice de acerto do modelo hidrológico, mas há 
grandes incertezas sobre o desempenho do sistema de desagregação da chuva sazonal em diária. 
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