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RESUMO --- As medidas de desempenho tradicionalmente utilizadas para avaliar a qualidade das 
previsões de vazão são baseadas no erro entre os valores previstos e observados. Assim, qualquer 
dessas medidas de desempenho compara uma série de pares de valores (previstos e observados) e 
pondera as diferenças de uma forma particular. Aqueles modelos que gerassem previsões com os 
menores valores de erro são considerados melhores. Entretanto, existem diferentes formas de ver o 
que constitui uma boa previsão de vazão. Ainda, o que pode ser considerada como uma boa 
previsão para um usuário pode não, necessariamente, ser verdade para outros usuários, sobretudo, 
no caso de reservatórios com múltiplos usos conflitantes. Nesse sentido, diferentes benefícios 
podem ser obtidos com modelos de previsão que apresentam os mesmos valores nas medidas de 
desempenho tradicionais. Esse trabalho apresenta uma discussão sobre as vantagens e desvantagens 
do uso de medidas de desempenho tradicionais, baseadas no erro da previsão, para identificar os 
modelos de previsão de vazão de afluência a reservatórios com maior eficácia. Ainda é proposta e 
avaliada uma medida de desempenho alternativa, baseada na utilidade da previsão, que apresentou 
resultados coerentes nos testes efetuados.  
 
ABSTRACT --- The performance measures traditionally used for streamflow forecast model skill 
assessment are based on the differences between the predicted and observed values. Thus, from 
these performance measures points of view, the goodness of a forecast is generally related to the 
degree of similarity between predicted and observed values. However, there are different ways of 
define what represents a good streamflow forecast. Moreover, a good performance of a streamflow 
forecast model for a specific user may not necessarily have the same performance for other user 
points of view, particularly in the case of multi-purpose reservoirs operation. Accordingly, the 
beneficial outcomes of the decision-making problem that use the forecast as input can be different 
despite of the same value of the traditional performance measures. This study presents a discussion 
on the advantages and disadvantages of using traditional performance measures to identify the 
better streamflow forecast models in context of multi-purpose reservoirs operations. An alternative 
performance measure, based on the utility of the forecast information, is proposed and assessed 
showing consistent results in the several tests performed. 
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1. INTRODUÇÃO 

A previsão de vazão de curto prazo, com antecedência de algumas horas até alguns dias, é 

empregada na operação em tempo real de reservatórios com o objetivo de maximizar os benefícios 

decorrentes da geração de energia, navegação, irrigação e abastecimento de água. Ainda, pode ser 

útil para minimizar os conflitos entre os diferentes usos da água nos reservatórios (Bravo, 2006). 

Existe um grande número de modelos que podem ser utilizados para gerar previsões de curto 

prazo de vazão de afluência a reservatórios. Nesse sentido, existem modelos estatísticos, como os 

modelos PAR (Periodic Auto-Regressive) e ARMA (Auto-Regressive Moving Average), 

atualmente utilizados para obter previsões de vazão de afluência aos reservatórios de grande porte 

do Sistema Interligado Nacional (Maceira e Damazio, 2005; Guilhon, 2002). Outros modelos que 

têm sido amplamente utilizados com esses fins são os modelos empíricos, como as redes neurais 

artificiais (por exemplo, Birikundavy et al., 2002; Dawson et al., 2002; Stokelj et al., 2002; Dawson 

e Wilby, 2001; Bravo et al., 2009). Por fim, os modelos hidrológicos chuva-vazão também têm sido 

utilizados na geração de previsões de vazão, sendo alguns exemplos apresentados em Allasia et al. 

(2006) e Collischonn et al. (2007). 

Quando diferentes modelos de previsão são aplicados a um estudo de caso, o desempenho 

desses modelos é, normalmente, avaliado em função da qualidade das previsões. As medidas de 

desempenho tradicionalmente utilizadas para avaliar a qualidade das previsões de vazão são 

baseadas no erro entre os valores previstos e observados. Assim, qualquer dessas medidas de 

desempenho compara uma série de pares de valores (previstos e observados) e pondera as 

diferenças de uma forma particular. Assim, aqueles modelos que gerassem previsões com os 

menores valores de erro são considerados melhores. 

Nesse sentido, Murphy (1993) ressalta que podem existir diferentes formas de ver o que 

constitui uma boa previsão de vazão. Ainda, o que pode ser considerada como uma boa previsão 

para um usuário pode não ser, necessariamente, verdade para outros usuários, sobretudo, nos casos 

de reservatórios com múltiplos usos conflitantes.  

Enquanto as medidas de desempenho baseadas nos erros da previsão medem o grau de 

aproximação entre valores previstos e observados, o valor ou utilidade da previsão depende dos 

benefícios esperados do uso da previsão por usuários específicos (Wilks, 2006). 

O objetivo principal desse trabalho é avaliar o desempenho de uma medida de eficiência 

baseada na utilidade da previsão de vazões e não apenas na comparação entre as vazões previstas e 

observadas. 

Esse trabalho possui duas análises principais. A primeira apresenta as medidas de 

desempenho comumente utilizadas, e uma discussão sobre as vantagens e desvantagens do seu uso, 

fornecendo subsídios que permitam identificar os modelos de previsão de vazão de afluência a 
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reservatórios que apresentam maior eficácia. A segunda parte do trabalho apresenta e avalia uma 

medida de desempenho alternativa, baseada na utilidade da previsão. 

 

2. PREVISÃO HIDROLÓGICA 

A seguir são apresentados alguns conceitos básicos sobre a previsão hidrológica, utilizados no 

resto do trabalho. 

O intervalo de tempo no futuro, que define a antecedência da previsão recebe o nome de 

horizonte da previsão. Com base no horizonte de previsão, a previsão de vazão é classificada em: 

(1) previsão de curto prazo, quando o horizonte for de poucas horas até alguns dias; (2) previsão de 

longo prazo, para horizontes de até nove meses, considerando intervalos mensais (Georgakakos e 

Krzysztofowicz, 2001). 

Por sua vez, a freqüência da previsão define o período de tempo no qual são emitidos novos 

dados de previsão. Assim, por exemplo, uma previsão de vazão que se estende por cinco dias e que 

é repetida a cada dia tem uma freqüência diária e um horizonte de cinco dias. No Brasil, as 

previsões de curto prazo de vazão afluente aos reservatórios do SIN são definidas semanalmente 

pelo ONS (freqüência de sete dias) e tem um horizonte de 12 dias. 

É importante, ainda, ressaltar aqui o conceito de previsão perfeita de vazão. A previsão 

perfeita de vazão é uma previsão hipotética que não apresenta erros, onde os valores observados são 

considerados como previsão. 

 

3. MEDIDAS DE DESEMPENHO BASEADAS NO ERRO DA PREVISÃO 

3.1- Medidas de desempenho tradicionais 

As medidas de desempenho tradicionalmente utilizadas para avaliar a qualidade das previsões 

de vazão são baseadas no erro entre os valores previstos e observados. Assim, qualquer dessas 

medidas de desempenho compara uma série de pares de valores (previstos e observados) e pondera 

as diferenças de uma forma particular. Algumas das medidas de desempenho mais utilizadas são: 

(a) Coeficiente de Nash-Sutcliffe ou coeficiente de eficiência (CE); (b) Erro padrão da previsão 

(EP); (c) Erro médio absoluto (EMA) e (d) Erro médio relativo (EMR). As equações 

correspondentes são apresentadas a seguir: 
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onde Qpi é o valor previsto; Qoi é o valor observado; Qo  é o valor médio dos valores observados no 

período analisado; N é o número de valores no período analisado. 

Assim, no caso do EP, EMA e EMR, os modelos de previsão que apresentem valores menores 

nestas medidas de desempenho serão considerados melhores, sendo o valor obtido com previsão 

perfeita de vazão igual a zero, em qualquer dessas medidas de desempenho. Já no caso do CE, 

quanto mais próximo de um se encontre esse valor, melhores serão os modelos de previsão. 

Utilizando previsões perfeitas de vazão o valor do CE é igual a um. 

Algumas dessas medidas de desempenho foram recentemente utilizadas no Brasil para 

comparar a qualidade das previsões de vazão de afluência a reservatórios do SIN, obtidas com 

diferentes modelos, conforme apresentado em Guilhon et al. (2007). 

 

3.2- Medidas de desempenho que consideram o número de parâmetros do modelo 

Quando o desempenho de diversos modelos de previsão com diferentes números de 

parâmetros, são comparados entre si, as medidas de desempenho apresentadas nas equações 1 a 4 

não levam em conta o número de parâmetros existentes nos diferentes modelos. Assim, as medidas 

de desempenho apresentadas nesse item procuram identificar os modelos mais parcimoniosos, isto 

é, aqueles modelos que apresentam um desempenho aceitável com o menor número de parâmetros. 

Dawson e Wilby (2001) apresentam uma série de medidas de desempenho que podem ser 

utilizadas nesses casos, se destacando o Akaike's information criterion - AIC (Akaike, 1974) e o 

Bayesian information criterion - BIC (Schwarz, 1978), conforme as equações a seguir: 

 

AIC = n ln(EP) + 2p                                                                                                                           (5) 

BIC = n ln(EP) + p ln(n)                                                                                                                    (6) 
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onde n é o número de dados no período analisado e p o número de parâmetros do modelo de 

previsão.  

Em ambos os casos, os modelos que apresentarem os menores valores dessas medidas de 

desempenho serão considerados os melhores. 

Observa-se, ainda, na equação 5 e na equação 6 que ambas medidas de desempenho são 

funções crescentes do erro padrão da previsão e do número de parâmetros do modelo. Assim, para 

modelos com o mesmo valor do erro padrão da previsão, aqueles modelos que possuírem maior 

número de parâmetros são mais penalizados por essas medidas de desempenho.  

A Figura 1 e a Figura 2 apresentam o comportamento típico dessas medidas de desempenho, 

para diferentes valores do número de dados (n) e do número de parâmetros. Nessas figuras é 

apresentado o quociente entre o valor da medida de desempenho (AIC ou BIC) e o valor da medida 

de desempenho obtido com um modelo com apenas um parâmetro (AICp1 ou BICp1). 

Observa-se, pelos valores no eixo de coordenadas nessas figuras, que o valor da penalidade 

por cada parâmetro adicional é maior no caso do BIC, se comparado ao AIC. Ainda, pode-se 

observar que quanto menor o tamanho do número de dados, maior é o incremento no valor da 

penalidade para cada parâmetro adicional do modelo. 

 

 

 
Figura 1. Quociente AIC / AICp1, para um erro padrão igual 100 m3.s-1, em função do número de parâmetros e 

para diferentes valores do numero de dados (n) 
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Figura 2. Quociente BIC / BICp1, para um erro padrão igual 100 m3.s-1, em função do número de parâmetros e 

para diferentes valores do numero de dados (n) 

 

Uma metodologia alternativa, que considera a parcimônia dos modelos nas medidas de 

desempenho tradicionais, como as apresentadas nas equações 1 a 4, foi proposta por Clarke (2008). 

Nesse caso, o autor introduz o termo que leva em conta o número de parâmetros, conforme 

apresentado a seguir, na equação 7: 
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onde EPm é o erro padrão modificado da previsão. 

 

A Figura 3 apresenta o comportamento típico dessa medida de desempenho, para diferentes 

valores do número de dados (n) e do número de parâmetros. Nessas figuras é apresentado o 

quociente entre o valor do erro padrão modificado e do erro padrão. Observa-se na Figura 3, que 

nessa medida de desempenho, o incremento devido ao aumento do número de parâmetros segue 

uma lei exponencial, diferentemente das medidas de desempenho AIC e BIC, que resultava uma 

relação linear. 
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Figura 3. Quociente EPm / EP, para um erro padrão igual 100 m3.s-1, em função do número de parâmetros e 

para diferentes valores do numero de dados (n) 

 

Uma aplicação de medidas de desempenho modificadas, conforme recomendado por Clarke 

(2008), foi apresentado em Bravo et al. (2008a). Esses autores fizeram uma avaliação da melhoria 

nas previsões de vazão utilizando modelos de redes neurais artificiais, à medida que era aumentado 

o número de neurônios na camada intermediária do modelo (aumentando o número de parâmetros). 

Um índice, baseado em quatro medidas de desempenho modificadas, foi calculado para identificar a 

arquitetura do modelo que apresentava a maior parcimônia. 

 

4. MEDIDAS DE DESEMPENHO BASEADAS EM TABELAS DE CONTIGÊNCIA 

Quando o evento a ser previsto apresenta apenas dois resultados possíveis (evento dicótomo), 

por exemplo, a vazão superará um certo valor ou não, acontecerá uma cheia ou não, outro grupo de 

medidas de desempenho pode ser utilizado. Nesse caso, as medidas de desempenho podem ser 

obtidas a partir da informação resumida em tabelas de contingência. 

Uma tabela de contingência 2x2 (Figura 4) apresenta o arranjo das quatro possíveis 

combinações de pares de previsão/evento que podem acontecer em um evento dicótomo (Wilks, 

2006). Assim, em função da Figura 4, o evento foi corretamente previsto (hits) “a” vezes de um 

total de n previsões. Por sua vez, “b” vezes o evento foi previsto mais não aconteceu (false alarm). 

Ainda, “c” vezes o evento aconteceu, mas não foi previsto (misses). Por fim, “d” vezes a previsão 

indicou que o evento não aconteceria e o evento não aconteceu (correct rejection). 
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Figura 4. Tabela de contingência de um evento dicotomo em termos do número de ocorrências de cada 

combinação (a) e em termos da freqüência (b). 
 

Duas medidas de desempenho, estimadas com base na informação apresentada na tabela de 

contingência, são freqüentemente utilizadas para caracterizar a qualidade das previsões (Wilks, 

2006): (1) Hit rate e (2) False alarm rate. O Hit rate (equação 8) representa a proporção dos 

eventos que aconteceram que foram corretamente previstos. Por sua vez, o False alarm rate 

(equação 9) representa  a proporção dos eventos que não aconteceram que foram previstos que 

aconteceriam. 
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Nos casos em que o evento a ser previsto possui três ou mais resultados possíveis, Gandin e 

Murphy (1992) e Gerrity (1992) sugeriram uma medida de desempenho das previsões chamada de 

Gandin-Murphy skill score (GMSS). Essa medida de desempenho é baseada nas freqüências de 

ocorrência das combinações possíveis do evento analisado, que são ponderadas por pesos que 

tendem a dar maior importância a previsões corretas de eventos raros, e menor importância a 

previsões corretas de eventos comuns: 
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onde fi,j é a freqüência de ocorrência da combinação previsão do evento i e ocorrência do evento j e 

wi,j é o peso correspondente à combinação de eventos i,j, dado por Gerrity (1992). 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos                                                                                                              9 

5. QUALIDADE vs UTILIDADE DAS PREVISÕES 

No caso da operação de reservatórios com usos conflitantes como, por exemplo, no caso do 

controle de cheias e a geração de energia, um exemplo prático pode deixar mais clara a diferença 

entre as utilidades das previsões e a qualidade das previsões definidas com base nas medidas de 

desempenho previamente apresentadas. 

O IPH (2005) apresentou os resultados de dois modelos hipotéticos de previsão de vazão, 

cujas previsões são chamadas de “ingênua” e “esperta” (Figura 5). Ambos os modelos prevêem o 

valor observado quando esse é menor que o valor médio da série histórica. Por sua vez, quando o 

valor observado é maior que o valor médio, os modelos apresentam um comportamento diferente: 

(1) o modelo que gera a previsão ingênua prevê sempre o valor médio da série histórica; (2) o 

modelo que gera a previsão esperta prevê sempre o valor observado mais a diferença entre o valor 

observado e a previsão ingênua. As equações 11 a 13 definem as previsões ingênua e esperta: 

 

 
Figura 5. Previsões hipotéticas de vazão (Adaptado de IPH,2005) 
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onde QpB
i é o valor da previsão ingênua no intervalo de tempo i, QpE

i é o valor da previsão esperta 

no intervalo de tempo i, Qo
i é a vazão observada no intervalo de tempo i e Qm é a vazão média da 

série histórica. 

A maioria das medidas de desempenho, baseadas no erro da previsão, quando aplicadas às 

previsões ingênua e esperta, apresentariam valores iguais para as duas previsões, dado que a 

previsão ingênua subestima as vazões na mesma quantidade que a previsão esperta as superestima. 

É evidente que o uso de uma ou outra previsão terá impactos diferentes nos resultados da 

operação de reservatórios. Do ponto de vista do controle de cheias, a previsão esperta teria uma 

maior utilidade, dado que ao superestimar os eventos observados, certamente seriam criados 

maiores volumes de espera, evitando-se inundações a jusante do reservatório, embora isto também 

estaria associado com uma perda de geração. Entretanto, a previsão ingênua teria uma utilidade 

praticamente nula, já que nenhum evento de cheia é previsto, sempre prevendo o valor médio da 

série. Por sua vez, desde o ponto de vista da geração de energia, a previsão esperta teria pouca 

utilidade em razão do possível aumento dos volumes de espera, para alocar as cheias previstas que 

posteriormente não acontecem. Já a previsão ingênua teria uma maior utilidade desde o ponto de 

vista da geração de energia, dado que os volumes de espera poderia ter sido reduzido, por se esperar 

cheias menores às de projeto, embora isto possa incorrer em inundações a jusante e quebras de 

restrições do controle de cheias. 

 

6. UMA MEDIDA DE DESEMPENHO COM BASE NA UTILIDADE DA PREVISÃO 

A incorporação da previsão de vazão no processo de tomada de decisão na operação de 

reservatórios permite minimizar os conflitos existentes entre os diferentes usos do reservatório. 

Entre os benefícios que poderiam ser obtidos, considerando previsões de vazão na operação de 

reservatórios, se encontram: (1) o incremento da geração de energia pelo aumento da queda e da 

minimização dos vertimentos; (2) a mitigação dos racionamentos provocados pelas secas iniciando 

o reservatório com níveis superiores nos períodos de recessão; (3) a diminuição dos danos 

provocados pelas cheias evitando os vertimentos acima dos limites permitidos, favorecendo a uma 

melhor definição dos volumes de espera. 

O cálculo dos benefícios da previsão resulta uma tarefa complexa, pois muitas variáveis 

influenciam os resultados, sendo que entre elas pode-se destacar: (1) o tamanho dos reservatórios e 

sua capacidade de regularização; (2) a configuração espacial e natureza das demandas em relação à 

hidrologia da região; (3) as características da previsão, entre elas o horizonte (antecedência), 

freqüência (período de tempo no qual são emitidos novos dados de previsão) e qualidade. Assim, os 
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benefícios da previsão de vazão na operação de reservatórios podem variar de valores relativamente 

desprezíveis a importantes quantidades de dinheiro. 

A medida de desempenho baseada na utilidade da previsão proposta nesse trabalho é estimada 

a partir do Gandin-Murphy skill score aplicado, porém, aos resultados do uso das previsões 

(operação do reservatório) e não à combinação de valores previstos e observados. 

Nesse sentido, se faz necessário o uso de um modelo de operação de reservatórios que permita 

a flexibilização das regras de operação, com base na informação de previsão. A seguir, é 

apresentado um exemplo de aplicação, mostrando em que consiste a flexibilização de regras de 

operação em reservatórios com dois usos conflitantes, como o controle de cheias e a geração de 

energia. 

Para atender a estes objetivos, o controle de cheias e a geração de energia, o nível d’água no 

reservatório é reduzido no início e durante o período chuvoso, para permitir amortecer vazões 

afluentes altas. Em função disso, ocorre uma redução da produção energética potencial, se 

comparada ao cenário de maximização do nível d’água no reservatório que representaria a operação 

otimizada, sob o ponto de vista da geração de energia. O volume criado no reservatório pelo 

rebaixamento do nível é denominado de volume de espera. A curva definida pela relação entre o 

nível d’água necessário para garantir um determinado volume de espera e a época do ano é chamada 

de curva-guia para controle de cheias. 

Essa curva representa uma regra de operação simples para controle de cheias, que pode ser 

expressa como: se o nível d’água no reservatório estiver acima da curva-guia é necessário verter; se 

estiver abaixo não é necessário verter. Um exemplo simples de curva-guia é apresentado na Figura 

6. 

 

 
Figura 6. Exemplo de curva-guia para controle de cheias com volume de espera variável durante o ano. 
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Geralmente, essas curvas-guia são definidas em função de eventos de projeto com uma 

determinada recorrência pré-estabelecida como, por exemplo, apresentado em Kelman (1987). 

Porém, o evento que acontece durante o período analisado pode ter uma recorrência maior, sendo 

necessário um maior volume de espera, para evitar a quebra de restrições do controle de cheias. 

Ainda, pode-se apresentar um evento de menor recorrência, podendo os volumes de espera serem 

reduzidos para maximizar a geração de energia e a probabilidade de enchimento do reservatório no 

final do período chuvoso. É nesses casos que a flexibilização da curva-guia para controle de cheias, 

com base nas informações da previsão de vazão, pode se transformar em um elemento que valorize 

a utilidade da previsão para os operadores de reservatórios. 

A Figura 7 apresenta os possíveis resultados que poderiam ser obtidos com a flexibilização de 

uma regra de operação (nesse exemplo, uma curva-guia para controle de cheias) com base no uso de 

previsões de vazão obtidas com diferentes modelos. Na Figura 7(A) são apresentados os resultados 

do uso de previsões perfeitas de vazão, quando se apresenta um evento menor que os 

implicitamente considerados como de projeto (na cor verde), e quando se apresenta um evento 

maior que os implicitamente considerados como de projeto (na cor vermelha). A curva-guia na cor 

preta corresponde àquela que seria obtida com base em eventos de projeto de recorrência pré-

estabelecida. Dessa forma, em ambos os casos são evitadas as quebras de restrições do controle de 

cheias sendo maximizada ainda, a geração de energia. Observa-se, também, que no caso do evento 

menor àqueles implicitamente considerados como de projeto, existiu uma flexibilização (-) 

associada a uma diminuição dos volumes de espera, se comparada à regra de operação de projeto. 

Porém, no caso do evento maior aos implicitamente considerados como de projeto, existiu uma 

flexibilização (+) associada a um aumento dos volumes de espera. Em ambos os casos, esses 

resultados seriam ideais, já que estariam sendo utilizadas previsões de vazão que não apresentam 

erros. 

No caso de previsões de vazão obtidas com modelos, a Figura 7(B) apresenta os resultados 

que poderiam ser obtidos (na cor azul), no caso do evento ser menor aos implicitamente 

considerados como de projeto. Observa-se, nesse caso, que os resultados da flexibilização não 

seguem sempre o comportamento da curva-guia flexibilizada com base no uso da previsão perfeita 

de vazão (apresentada na cora verde na figura 7(B)), devido aos erros nas previsões. 
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Figura 7. Exemplo de flexibilizações de curva-guia para controle de cheias com base na previsão de vazão, (A) 

com previsão perfeita para um evento menor (na cor verde) ou maior (na cor vermelha) que o de projeto (na cor 
preta); (B) com previsão com modelos durante um evento menor ao de projeto. 

 

É importante ressaltar, também, que os resultados das flexibilizações de regras de operação 

dependem do horizonte e freqüência da previsão, além das características do reservatório. 

Dessa forma, para a estimativa da medida de desempenho baseada na utilidade, proposta neste 

trabalho, é feita a operação do reservatório com base na previsão perfeita de vazão, determinando a 

seqüência de flexibilizações mais conveniente das regras de operação (flexibilização (+) indicaria o 

aumento dos volumes de espera; flexibilização (–) indicaria a diminuição dos volumes de espera e 

por último, poderia não existir flexibilização). Posteriormente, é feita a operação do reservatório 

com base em previsões de vazão obtidas com os modelos cujo desempenho esta sendo avaliado, e 

estimada a série de flexibilizações decorrentes do uso dessas previsões. 

 Posteriormente, uma tabela de contingência 3x3 é calculada com base nos resultados da 

operação, identificando as freqüências de ocorrências da combinação de eventos indicados na 

Figura 8. Observa-se nessa figura que está sendo comparado o resultado do uso da previsão, dado 

pelo conceito de uma correta flexibilização na operação de reservatórios. A partir dos resultados 

dessa tabela é estimada a medida de desempenho proposta utilizando o Gandin-Murphy score. 

 

 
Figura 8. Tabela de contingência para definição da medida de desempenho proposta. 
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6. METODOLOGIA 

A metodologia utilizada nesse trabalho é composta por quatro etapas, apresentadas em maior 

detalhe adiante no texto: 

 

(1) Geração de previsões de vazão com modelos; 

(2) Estimativa de medidas de desempenho tradicionais; 

(3) Operação do reservatório com base na previsão perfeita e na previsão com modelos; 

(4) Estimativa da medida de desempenho baseada na utilidade da previsão. 

 

6.1- Geração de previsões de vazão com modelos 

Para ter um maior número de previsões de curto prazo de vazão, cujos desempenhos e 

benefícios na operação de reservatórios pudessem ser avaliados, foi utilizada uma metodologia 

simplificada para a geração de previsões hipotéticas de vazão, que apresentem um comportamento 

típico, a partir da introdução de erros aos valores observados. 

Entre esses comportamentos típicos, foram considerados: (1) previsões ingênuas e esperta; (2) 

previsões que apresentam uma defasagem se comparadas aos valores observados (antecipam ou 

adiam); (3) previsões com erro seguindo uma distribuição normal com e sem tendência crescente; 

(4) previsões com erro seguindo uma distribuição uniforme com e sem tendência crescente; (5) 

previsões que correspondem ao último valor observado (persistência). 

Em todos os casos foram desenvolvidas previsões com freqüência de sete dias e horizonte de 

12 dias ao longo do período de simulação. 

 

6.2- Estimativa de medidas de desempenho tradicionais 

Nessa etapa foram calculadas duas medidas de desempenho tradicionais, o Erro Padrão da 

previsão e o coeficiente de Nash e Sutcliffe para cada um dos conjuntos de previsão obtidos na 

etapa anterior.   

 

6.3- Operação do reservatório com base na previsão de vazão 

O modelo AMANDA (Bravo et al., 2008b) foi utilizado nessa etapa para estimar a seqüência 

de flexibilizações de curvas-guia com base nos conjuntos de previsões obtidos na primeira etapa. O 

modelo AMANDA é um modelo de operação de reservatórios que utiliza as informações de 

previsão de vazão para fazer uma flexibilização controlada de regras de operação. Trata-se de um 
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modelo simplificado, mas que apresenta todas as características necessárias para as análises 

efetuadas neste trabalho. 

Os dados utilizados para o desenvolvimento deste trabalho são baseados nas características do 

reservatório de Três Marias, e a regra de operação de projeto, uma curva-guia para controle de 

cheias de projeto, foi definida em um trabalho prévio (Bravo et al., 2008c). Essa curva-guia define 

volumes de espera variáveis ao longo do ano e foi aplicada a cada ano do período de simulação, que 

possui 35 anos. O intervalo de tempo da simulação é diário. 

Nessa etapa foi utilizado o modelo AMANDA, as previsões com modelos definidas na 

primeira etapa e a previsão perfeita de vazão, para estimar a seqüências de flexibilizações definida 

com base nas previsões de vazão. Ainda foram estimados, nessa etapa, os benefícios incrementais 

em termos de aumento de geração pelo uso das previsões definidas pelos diferentes modelos de 

previsão. Esses benefícios foram estimados se comparando os resultados com a operação sem levar 

em conta a informações das previsões.  

 

6.4- Estimativa da medida de desempenho baseada na utilidade da previsão 

Por fim, nessa última etapa e com base na seqüência de flexibilizações das regras de operação, 

com previsão perfeita e com previsão com modelos, é calculado o valor da medida de desempenho 

proposta nesse trabalho. 

 

7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos durante a aplicação da metodologia proposta nesse trabalho são 

apresentados nas Figura 9 a Figura 11. A Figura 9 apresenta os benefícios da previsão de vazão em 

função do Erro Padrão da previsão. Foram avaliados 220 diferentes conjuntos de previsões, 

incluindo as previsões ingênua e esperta, previsões com defasagem, 100 previsões que apresentam 

erro com distribuição normal com as mesmas estatísticas e 100 previsões que apresentam erro com 

distribuição uniforme e com as mesmas estatísticas. 

Tanto na Figura 9, como na Figura 10, observa-se uma concentração de pontos que, para um 

mesmo valor das medidas de desempenho tradicionais, são obtidos diferentes benefícios. Essa 

concentração de pontos corresponde aos modelos com erros que seguem uma distribuição (normal 

ou uniforme) e com mesmas estatísticas. Assim, as medidas de desempenho tradicionais não 

conseguem diferenciar esses modelos, embora possam ser obtidos diferentes benefícios na operação 

de reservatórios com seu uso. 
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Figura 9. Benefícios da previsão de vazão em função do erro padrão da previsão (RMSE) para diferentes 

modelos hipotéticos de previsão (o ponto localizado na coordenada (0;1,5) corresponde aos resultados com 
previsão perfeita, pontos com ordenada maior a 1,5 tem quebras de restrição no controle de cheias). 
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Figura 10. Benefícios da previsão de vazão em função do coeficiente de Nash-Sutcliffe para diferentes modelos 

hipotéticos de previsão (o ponto localizado na coordenada (1;1,5) corresponde aos resultados com previsão 
perfeita, pontos com ordenada maior a 1,5 tem quebras de restrição no controle de cheias). 

 

Por sua vez, a Figura 11 apresenta os resultados obtidos com base na medida de desempenho 

proposta neste trabalho. Observa-se, nessa figura, que existe uma melhora na capacidade da medida 

de desempenho de diferenciar as previsões com modelo, não existindo concentrações de resultados 

para previsões com características similares nas estatísticas de seus erros. Isto representa um 

benefício no uso dessa medida de desempenho, a qual, considerando a utilidade do uso das 

previsões, consegue distinguir o desempenho de modelos que no método tradicional seria 

impossível. 
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Figura 11. Benefícios da previsão de vazão em função da medida de desempenho proposta para diferentes 
modelos hipotéticos de previsão (o ponto localizado na coordenada (0;1,5) corresponde aos resultados com 

previsão perfeita, pontos com ordenada maior a 1,5 tem quebras de restrição no controle de cheias). 
 

Um exemplo de tabela de contingência, a partir da qual é obtido o valor da medida de 

desempenho proposta nesse estudo, é apresentado na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Tabela de contingência obtida com base nos resultados de um dos modelos hipotéticos de previsão. 

 

 

8. CONCLUSÕES 

Enquanto as medidas de desempenho, tradicionalmente utilizadas e baseadas nos erros da 

previsão, medem o grau de aproximação entre valores previstos e observados, o valor, ou utilidade 

da previsão, depende dos benefícios esperados do uso da previsão por usuários específicos. Ainda o 

uso das medidas de desempenho baseadas no erro não consegue, em alguns casos, distinguir o 
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verdadeiro desempenho de modelos de previsão, sobretudo no caso da operação de reservatórios 

com usos conflitantes. 

Neste trabalho foi proposta e avaliada uma medida de desempenho baseada na utilidade da 

previsão de vazão de afluência a reservatórios com usos conflitantes, como a geração de energia e o 

controle de cheias. Apesar de ser um dos primeiros testes nesse sentido, a medida de desempenho 

apresentou resultados coerentes e, ainda, permitiu diferenciar o desempenho de diferentes modelos 

de previsão, que a pesar de apresentar o mesmo valor das medidas de desempenho tradicionais, 

eram obtidos diferentes benefícios na operação de reservatórios. 
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