
XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 1

SENSIBILIDADE DA PREVISÃO HIDROLÓGICA EM RELAÇÃO À

INFORMATIVIDADE DA PREVISÃO DE PRECIPITAÇÃO: análise

comparativa de diferentes modelos

Eduardo Alvim Leite1, José Eduardo Gonçalves1 e Otto Corrêa Rotunno Filho2

RESUMO --- Este trabalho apresenta uma análise de sensibilidade da previsão hidrológica de
vazão quanto a variações no grau de informação (“informatividade”) da previsão de precipitação
para múltiplos horizontes de previsão e distintos modelos hidrológicos. Foram consideradas, na
análise, comparações entre medidas de qualidade da previsão de vazão, realizada a partir de
modelos hidrológicos baseados em três abordagens: (1) regressão linear múltipla; (2) filtro de
Kalman e (3) conceitual chuva-vazão. Esses modelos foram submetidos a cenários de previsão de
precipitação de diferentes informatividades, bem como a um cenário de referência, sem o uso desse
preditor. Os resultados identificaram situações de perdas e ganhos, significativos e moderados, na
acurácia e associação, o que pode orientar o uso desses modelos na previsão hidrológica
operacional.

ABSTRACT --- This work presents a sensitivity analysis for hydrological prediction of streamflow
with regard to variations in the precipitation forecasting informativeness for multiple leading times
and distinct hydrological models. Comparisons were considered between measures of quality of
streamflow predictions, which were computed by models based on three approaches: (1) multiple
linear regression; (2) Kalman filter and (3) rainfall-runoff conceptual models. These models were
submitted to different precipitation forecasting informativeness scenarios, as well as to a referential
one, without supplying precipitation forecasts. The results highlighted significative and moderate
losses and earnings situations, with regard to accuracy and association. These results can provide us
guidelines to improve the use of these kinds of models in operational hydrological forecasting.
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1 – INTRODUÇÃO

 Em um cenário de perturbações climáticas, expansão da demanda e pressões por

competitividade empresarial, o setor elétrico brasileiro enfrenta o desafio de melhoria nos modelos

hidrológicos de previsão de vazão, necessários à segurança e otimização da gestão dos reservatórios

hidroelétricos, submetidos às exigências regulatórias do setor e ao uso múltiplo das águas. Ao

mesmo tempo em que se tornam disponíveis dados horários de nível e precipitação oriundos de

sistemas de monitoramento telemétrico hidrológico implantados nos últimos anos, percebe-se, em

muitos casos, a importância de incorporação, nos modelos hidrológicos operacionais, de previsão de

vazão, não só desses dados monitorados, mas também da previsão de precipitação, que pode ser

gerada e processada a partir de diferentes esquemas operacionais, em múltiplos horizontes e

períodos de acumulação.

 Dentro desse contexto, o presente trabalho busca investigar a sensibilidade de diferentes

modelos utilizados na previsão hidrológica de vazão em relação à estrutura de erros da previsão de

precipitação. Em um primeiro trabalho (Leite et al., 2006), os autores investigaram os impactos da

telemetria hidrológica horária e de esquemas discretos de previsão de precipitação por categoria na

previsão operacional de vazões, realizada através de modelos estatísticos do tipo ARIMA e filtro de

Kalman. Em um segundo trabalho (Leite e Rotunno Filho, 2006) aprofundou-se a investigação da

sensibilidade dos modelos baseados em filtro de Kalman aos erros de previsão da precipitação,

mantendo-se o esquema da previsão por categoria, mas gerando estruturas de erros ordenadas em

relação a sua utilidade, baseadas em um conceito estatístico denominado de “informatividade”.

Neste trabalho, a investigação da sensibilidade da previsão hidrológica à informatividade da

previsão de precipitação é expandida para modelos baseados em diferentes abordagens – regressão

linear múltipla; filtro de Kalman e conceitual chuva-vazão, sendo realizadas análises comparativas

intra e inter-modelos dentro de dois contextos: sub-bacia de cabeceira, muito sensível aos dados de

precipitação observada e prevista, e sub-bacia interna, que também incorpora processos de

propagação de vazões. Toda a análise revelou a possibilidade de associar uma medida relativa da

resiliência dos modelos aos erros da previsão de precipitação, obtida via identificação de uma

informatividade crítica, abaixo da qual torna-se desvantajosa a incorporação dessas previsões em

um sistema de previsão hidrológica de vazão.

2 – METODOLOGIA

2.1 – Região de estudo

A região de estudo escolhida foi a bacia do rio Iguaçu, no estado do Paraná. Nessa bacia,

foram selecionadas duas sub-bacias, uma de cabeceira, Foz do Timbó, e outra interna, União da
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Vitória. A primeira sub-bacia possui área de drenagem de 2.698 km2, enquanto a segunda possui

área de drenagem total de 23.993 km2 e incremental de 2.995 km2. Essa região fica próxima e a

montante do reservatório hidroelétrico de Foz do Areia, o primeiro de uma cascata de reservatórios

da bacia do Iguaçu, com responsabilidade pela regularização dos mesmos. Esse reservatório possui

capacidade instalada de 1676 MW de potência, o maior da bacia. Em períodos de cheia, os seus

níveis de operação afetam a severidade das enchentes em União da Vitória, cujo controle se

constitui em desafio permanente para a gestão do reservatório. Nesse contexto, a previsão

operacional de vazões é ferramenta essencial na otimização da gestão desse aproveitamento

hidroenergético. A Figura 1 mostra a região de estudo. O período de calibração abrangeu de 1998 a

2002 e o de verificação de 2003 a 2004.
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Figura 1: Região de estudo no Rio Iguaçu, à montante da cidade de União da Vitória, no estado do
Paraná

2.2 – Modelos hidrológicos analisados

O trabalho realizado envolveu a análise de modelos baseados em três abordagens distintas –

regressão linear múltipla, filtro de Kalman e conceitual chuva-vazão, os quais foram selecionados

frente ao seu expressivo uso tanto no setor elétrico quanto na área de gestão de recursos hídricos.

Todos os modelos foram calibrados e verificados para previsão de vazão em 8 períodos futuros de 6

horas, perfazendo um horizonte total de 48 horas.  Esses modelos foram desenvolvidos de forma a

utilizar dados similares de entrada, disponibilizados em períodos de 6 horas: (1) vazão observada na

sub-bacia de estudo; (2) vazões observadas nas sub-bacias vizinhas à montante; (3) precipitação

observada e (4) previsão de precipitação em categorias para quatro períodos futuros de 6 horas,

totalizando o horizonte de 24 horas.
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Os modelos analisados são discutidos a seguir, realçando aspectos relativos aos seus

fundamentos e implementações específicas na região de estudo.

2.2.1 Modelo regressivo linear múltiplo

Conforme discutido por Bras e Rodríguez-Iturbe (1993), os modelos auto-regressivos, tipo

ARIMA, podem ser expandidos para incluir novos preditores de natureza distinta da variável

principal representativa da série temporal. Esses modelos mantêm suas características linear e

regressiva, mas ao incorporarem preditores múltiplos, tais como dados de vazão de outros locais,

precipitação observada e prevista, podem representar melhor o comportamento futuro da vazão.

Na implementação específica realizada para a região de estudo, foi adotada uma abordagem

diferencial, considerando como preditante a diferença de vazão correspondente à sub-bacia de

estudo, no horizonte de previsão definido, e como preditores, as diferenças de vazão de períodos

anteriores da sub-bacia de interesse e de outras sub-bacias vizinhas à montante, bem como as

precipitações observada e prevista nessas sub-bacias. Dentro dessa abordagem, os parâmetros de 16

modelos regressivos foram estimados pelo método dos mínimos quadrados, em um procedimento

do tipo stepwise: 8 com o uso de previsões de precipitação e 8 sem o uso dessas informações, sendo

cada um específico para um horizonte de previsão – 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 e 48 horas.

2.2.2 Modelo baseado em filtro de Kalman

De acordo com a perspectiva teórica discutida por Anderson e Moore (2005) e Bras e

Rodríguez-Iturbe (1993), foi projetado e implementado para as sub-bacias selecionadas, um

ambiente previsor de vazões baseado em filtro linear de Kalman discreto no tempo, para um total de

20 estados, correspondentes aos parâmetros do sistema. Na estimação desses estados, foram

utilizados preditores diferenciais similares aos utilizados nos modelos regressivos lineares

múltiplos, sendo automático o ajuste dos coeficientes para as situações com e sem o uso de previsão

de precipitação.

Um aspecto de projeto incluído na implementação do modelo foi conceber o funcionamento

paralelo de dois filtros de Kalman independentes, um para situações de precipitação prevista ou

observada na bacia, normalmente associadas às subidas da hidrógrafa, e outro para as situações

inversas, sem precipitação, normalmente associadas às descidas da hidrógrafa. Desta forma, essa

implementação dual do modelo preserva coeficientes especializados em cada tipo de situação,

mantendo as atualizações de estado independentes uma da outra.

2.2.3 Modelo Conceitual Chuva-Vazão

 O sistema previsor de vazões analisado, enquadrado na abordagem chuva-vazão, foi baseado

no modelo de Sacramento modificado, apresentado por Georgakakos et al. (1988), uma versão do
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modelo original desenvolvido por Burnash et al. (1973) para o National Weather Service de

Sacramento. Trata-se de um modelo hidrológico espacialmente semi-distribuído de balanço de água

no solo. A versão original foi idealizada para simulações em bacias de cabeceira e, posteriormente,

o código foi estendido para incluir bacias internas, passando a ser considerado um modelo semi-

distribuído. Nessa versão modificada, o modelo de Sacramento simula a física das variáveis

hidrológicas em duas fases distintas: (1) a fase bacia e (2) a fase canal. Na fase bacia, os principais

fluxos considerados abrangem a precipitação, o escoamento superficial, a percolação, o escoamento

sub-superficial e a evapotranspiração. Na fase canal, a vazão gerada em cada sub-bacia é distribuída

por um canal que simula o processo de propagação da onda no espaço e no tempo. Isso é feito

através de um modelo cinemático proposto por Mein et al. (1974), o qual considera uma cascata de

reservatórios conceituais não lineares.

Esse modelo foi calibrado e implementado para um intervalo de integração horária, abrange

rotinas de atualização de estado e encontra-se operacional para previsões de vazão na bacia do

Iguaçu desde do ano 2000. Uma versão desse modelo foi adaptado para geração de previsões de 6

em 6 horas, alimentado com dados observados de vazão e precipitação, bem como com previsão de

precipitação correspondentes ao período de verificação, de forma similar aos demais modelos

analisados.

2.3 – Medidas de qualidade utilizadas

 Na análise de sensibilidade proposta, foram selecionadas como medidas de qualidade aquelas

relativas à acurácia e à associação. Para avaliar a acurácia das previsões, foi utilizada uma medida

clássica, o erro médio quadrático (EMQ). Essa medida penaliza os erros maiores em relação aos

menores, sendo particularmente sensível aos grandes desvios. De acordo com sugestões de Katz e

Murphy (1997), também foi avaliado um índice de melhoria (SS – Skill Score) da acurácia da

previsão em relação a uma referência, calculado da seguinte forma:
)),(/),((1),,( xrEMQxfEMQxrfSSEMQ −= (1)

onde EMQ(f,x) é o erro médio quadrático da previsão e EMQ(r,x) e o erro médio quadrático da

referência.

 Para avaliar o grau de associação linear entre previsão e observação, foi utilizado o

coeficiente de correlação do produto dos momentos, também conhecido como coeficiente de

Pearson, conforme apresentado por Jolliffe e Stephenson (2003). Essa medida é adimensional,

positivamente orientada e invariante a mudanças na média ou na escala da previsão ou observação.

A significância estatística das diferenças entre duas correlações foi testada pelo Teste Z de 2

amostras, a partir da transformação de Fisher, conforme descrito em Jolliffe e Stephenson (2003, p

107-110).
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2.4 – Ambiente de Simulação

Os modelos discutidos neste trabalho foram implementados em um ambiente de simulação de

system dynamics denominado VENSIM, da Ventura Systems. Para a realização da análise de

sensibilidade proposta, fez-se necessário a construção de distintas estruturas de erros das previsões

por categoria para a região, na forma de matrizes de verossimilhança, que formam a base para a

geração de previsões sintéticas de precipitação, que devem alimentar os modelos hidrológicos. Para

representar essas estruturas de erros, decidiu-se pela construção de uma seqüência de matrizes

condicionais da previsão, dado a categoria da precipitação, ordenados pela sua “informatividade

estatística”. Esse conceito, discutido por Lawrence (1999), qualifica a estrutura de erros, garantindo

uma relação direta dessa estrutura com a utilidade econômica derivada da aplicação das

informações geradas a partir do seu emprego. As matrizes condicionais da previsão, cujos

elementos são do tipo p(fi|xj), podem ser geradas da seguinte forma (Lawrence, 1999, p 209-213):

jiparaxp
jiparaxpxfp

j

jji

≠−=

=−+=

)()1(
)()1()|(

θ

θθ (2)

onde θ é a informatividade (0≤θ≤1, com os valores 0 e 1 correspondentes a previsão climatológica e

perfeita, respectivamente) e p(xj) é a probabilidade climatológica da categoria j. O esquema acima

garante a geração de estruturas de erros ordenadas, de forma crescente, pelo valor da informação

derivada, quando se varia a informatividade de 0 a 1. Outra característica do esquema proposto por

Lawrence (1999) é a geração de previsões que apresentam calibração preditiva para todas as

categorias, ou seja, a probabilidade de geração de uma previsão de determinada categoria é igual à

probabilidade climatológica daquela categoria. O resultado dessa última característica é a geração

de previsões sem bias, mas de distintas variâncias.

Para simplificação do problema em questão, considerou-se uma matriz única para os quatro

períodos de previsão: 0-6h, 6-12h, 12-18h e 18-24h. Após estudos de sensibilidade dos modelos

hidrológicos, foram definidas cinco categorias para a precipitação: nula, baixa (até 1 mm

acumulado em 6 horas), média (de 1 a 10 mm), alta (de 10 a 20 mm) e severa (acima de 20 mm).

Para o período de verificação, foram realizadas 50 seqüências de previsão de precipitação e vazão

correspondente para cada matriz gerada (informatividade = 0, 0,05, 0,1,..., até 1) totalizando 1050

seqüências. Foi adotado a média das medidas de qualidade como representativa do resultado da

simulação de cada matriz. Esses resultados foram identificados como i0, i0,05, i0,1 e assim por

diante. Igualmente, para servir de referência, os modelos foram simulados com a previsão de

precipitação sempre nula, situação em que o preditor não é utilizado. Os resultados dessa simulação

foram identificados como p0.
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3 – ANÁLISE DOS RESULTADOS

Para facilidade de análise, os resultados foram organizados segundo a seguinte estrutura: (1)

em termos de aspecto de qualidade, procedeu-se a uma análise da acurácia e uma da associação; (2)

em termos do foco do estudo, realizaram-se análises intra-modelo, nas quais a referência utilizada

foi a situação de geração de previsões de vazão com o modelo sem uso das previsões de

precipitação, e análises inter-modelos, nas quais a referência utilizada foi um outro modelo de

previsão; e (3) em termos de contexto de análise, no qual se distinguiu os resultados para uma sub-

bacia interna – União da Vitória, bem como para uma sub-bacia de cabeceira – Foz do Timbó.

Devido ao número elevado de combinações de análise, somente alguns resultados mais

proeminentes são apresentados.

3.1 – Análise da Acurácia

3.1.1 Análise intra-modelo para a sub-bacia interna de União da Vitória

Os modelos regressivo linear múltiplo e filtro de Kalman, quando simulados no período de

verificação para a sub-bacia de União da Vitória e alimentados com os distintos cenários de

previsão de precipitação, apresentaram medidas relativas ao erro médio quadrático (EMQ) das

previsões de vazão, conforme mostradas na Figura 2 (a) e (b).

Análise de Acurácia - Sub-bacia União da Vitória
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Análise de Acurácia - Sub-bacia União da Vitória
Modelo Filtro de Kalman
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(a)                                                                    (b)
Figura 2: Medidas do erro médio quadrático (EMQ) dos modelos regressivo linear múltiplo (a) e
filtro de Kalman (b), para a sub-bacia de União da Vitória, correspondentes às simulações com
previsão de precipitação nula (p0) e diferentes informatividades (i0 a i1)

Conforme se observa na Figura 2, o erro médio quadrático cresce com o horizonte de previsão

e diminui com a informatividade da previsão de precipitação. Esse comportamento era esperado

frente ao esquema construtivo das estruturas de erros das previsões de precipitação associado ao

conceito de informatividade. A sub-bacia de União da Vitória apresentou, no período, uma vazão

média de 569 m3.s-1.  Assim, por exemplo, a razão entre a raiz do EMQ das previsões de 24 horas
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sobre a média foi de aproximadamente 0,04 a 0,06 para o modelo regressivo e de 0,04 a 0,05 para o

filtro de Kalman. Essa razão para a previsão baseada na persistência é de 0,08. O EMQ de ambos os

modelos esteve abaixo do EMQ da persistência para todos os horizontes de previsão analisados.

Um fato relevante é o posicionamento relativo do EMQ da simulação com previsão de

precipitação nula (p0) em relação às simulações correspondentes às diferentes informatividades (i0

a i1). No modelo regressivo linear múltiplo, a simulação p0 possui EMQ intermediário, similar à

simulação i0,5; no modelo filtro de Kalman, a simulação p0 possui o maior EMQ em relação às

simulações com diferentes informatividades. Enquanto o segundo modelo só teve a ganhar com o

uso das previsões de precipitação, o primeiro pode apresentar perdas quando alimentado com

previsões de baixa informatividade. Esse fato característico de cada modelo de possuir sua acurácia

afetada de forma diferente pelos erros de previsão de precipitação, revelando situações de perda e

ganhos em termos de qualidade da previsão de vazões frente à situação de não uso desse preditor,

mereceu análise mais aprofundada.

Uma análise mais abrangente foi realizada calculando-se o índice de melhoria da acurácia das

previsões de vazão dos diferentes cenários de informatividade da previsão de precipitação (i0 a i1)

em relação ao cenário de previsão de precipitação nula (p0). Esses resultados, correspondentes aos

modelos regressivo linear múltiplo e filtro de Kalman para a sub-bacia de União da Vitória são

apresentados na Figura 3 (a) e (b).

(a)                                                                    (b)
Figura 3: Indice de melhoria da acurácia (SSEMQ) dos modelos regressivo linear múltiplo (a) e filtro
de Kalman (b), para a sub-bacia de União da Vitória, quando alimentados com previsões de
precipitação de diferentes informatividades, em relação ao modelo sem previsão de precipitação

A Figura 3, combinando distintas informatividades da previsão de precipitação e múltiplos

horizontes de previsão de vazão, revela as situações e intensidades das perdas e ganhos de acurácia

em relação à situação de não uso da previsão de precipitação. Assim, conforme mostrado na Figura

3 (a), o modelo regressivo linear múltiplo apresenta ampla área de perda de acurácia de até 60% em
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casos de informatividade muito baixa – representada pelas cores frias – e também situações de

ganhos de acurácia de até 40%, em casos de altas informatividades e horizontes de previsão a partir

de 30 horas. Diferentemente, mostrado na Figura 3 (b), o modelo filtro de Kalman apresenta área

muito reduzida de perda de acurácia de até 10%, para reduzidas informatividades e horizontes de

previsão, e quase a totalidade de situações de ganhos de acurácia de até 50% – representada pelas

cores quentes. Enquanto o modelo regressivo mostra-se sensível aos erros da previsão de

precipitação, demonstrando situações de redução da acurácia e realçando a necessidade de atenção

especial na introdução desse tipo de preditor, o modelo filtro de Kalman mostra-se menos

vulnerável a esse tipo de erro, demonstrando majoritariamente situações de ganho de acurácia e

estimulando o uso desse preditor.

Conforme discutida anteriormente, a configuração dos índices de melhoria da acurácia revela

muito da sensibilidade do modelo analisado aos erros da previsão de precipitação e sua análise deve

preceder à intenção de uso desse tipo de preditor na previsão de vazão.

3.1.2 Análise inter-modelos para a sub-bacia interna de União da Vitória

A análise comparativa da acurácia entre modelos também pode ser realizada utilizando-se o

índice de melhoria SSEMQ e selecionando, como referência, um dos modelos de interesse na

comparação. Isto foi realizado para a sub-bacia de União da Vitória, onde foi escolhido como

referência o modelo regressivo linear múltiplo e como principal o filtro de Kalman. Os resultados

podem ser visualizados na Figura 4.

Figura 4: Indice de melhoria da acurácia (SSEMQ) do modelo filtro de Kalman em relação ao
modelo regressivo linear múltiplo, para a sub-bacia de União da Vitória, quando alimentados com
previsões de precipitação de diferentes informatividades

A Figura 4 identifica as situações de melhor acurácia de cada um dos modelos, realçando a

necessidade de uma visão contingencial que deve prevalecer em análises comparativas de

qualidade. Dentro dessa visão, o modelo filtro de Kalman mostrou-se mais acurado que o modelo
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regressivo para as situações de maior horizonte de previsão (a partir de 18 horas) e, principalmente,

menor informatividade, onde o ganho foi de até 30%. Dependendo do horizonte de previsão de

interesse e nível de informatividade que pode ser associada à previsão de precipitação disponível, a

seleção do modelo mais acurado pode privilegiar uma ou outra abordagem.

3.1.3 Análise intra-modelo para a sub-bacia de cabeceira de Foz do Timbó

Os modelos chuva-vazão e filtro de Kalman, quando simulados no período de verificação para

a sub-bacia de cabeceira de Foz do Timbó, alimentados com distintos cenários de previsão de

precipitação, apresentaram medidas relativas ao erro médio quadrático (EMQ) das previsões de

vazão para os diversos horizontes de previsão conforme mostradas na Figura 5 (a) e (b).
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(a)                                                                    (b)
Figura 5: Medidas do erro médio quadrático (EMQ) dos modelos chuva-vazão (a) e filtro de
Kalman (b), para a sub-bacia de Foz do Timbó, correspondentes às simulações com previsão de
precipitação nula (p0) e diferentes informatividades (i0 a i1)

A sub-bacia de Foz do Timbó apresentou no período uma vazão média de 80,7 m3.s-1.  Assim,

a razão entre a raiz do EMQ das previsões de 24 horas sobre a média foi de aproximadamente 0,14 a

0,20 para o modelo chuva-vazão e de 0,13 a 0,16 para o filtro de Kalman. Essa razão para a

previsão baseada na persistência é de 0,21. O EMQ de ambos os modelos também esteve abaixo do

EMQ da persistência para todos os horizontes de previsão analisados. Em ambos os modelos, a

simulação p0 apresentou valor de EMQ próximo ao máximo em relação às simulações i0 a i1,

configurando situação de ganhos com a introdução da previsão de precipitação.

Também, neste caso, foi realizada a análise do índice de melhoria da acurácia das previsões

de vazão dos diferentes cenários de informatividade da previsão de precipitação em relação ao

cenário de previsão de precipitação nula. Esses resultados, correspondentes aos modelos chuva-

vazão e filtro de Kalman para a sub-bacia de Foz do Timbó são apresentados na Figura 6 (a) e (b).
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(a)                                                                    (b)

Figura 6: Indice de melhoria da acurácia (SSEMQ) dos modelos chuva-vazão (a) e filtro de Kalman
(b), para a sub-bacia de Foz do Timbó, quando alimentados com previsões de precipitação de
diferentes informatividades, em relação ao modelo sem previsão de precipitação

A Figura 6 revela uma configuração similar entre os dois modelos quanto à sensibilidade aos

erros da previsão de precipitação – maiores ganhos em casos de maiores informatividades e

horizontes de previsão em torno de 36 horas – identificando o modelo chuva-vazão como menos

sujeito à perda devido a variações da informatividade da previsão de precipitação (menor número de

situações e menores intensidades de perda de acurácia).

Uma análise transversal do modelo filtro de Kalman operando nos dois contextos – o de sub-

bacia interna e o de cabeceira – revela a sua maior sensibilidade aos erros da previsão de

precipitação para o segundo contexto. Esse fato era esperado frente a dependência das previsões de

vazão em relação as precipitações futuras em um contexto de menor área de drenagem, resposta

mais rápida e que possui como principal forçante de ascensão da hidrógrafa a ocorrência de

precipitação na bacia. Na sub-bacia interna estudada, apesar das perturbações introduzidas pela

precipitação incremental, as forçantes de vazão das sub-bacias a montante prevalecem e ajudam a

minimizar a sensibilidade do modelo aos erros da previsão de precipitação.

3.1.4 Análise inter-modelos para a sub-bacia de cabeceira de Foz do Timbó

A análise de acurácia entre os modelos utilizando-se o índice de melhoria SSEMQ também foi

realizada para este caso. Empregaram-se o filtro de Kalman e o modelo chuva-vazão, selecionando-

se como referência o modelo chuva-vazão. Os resultados podem ser visualizados na Figura 7.
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Figura 7: Indice de melhoria da acurácia (SSEMQ) do modelo filtro de Kalman em relação ao
modelo chuva-vazão, para a sub-bacia de Foz do Timbó, quando alimentados com previsões de
precipitação de diferentes informatividades

Conforme mostrado na Figura 7, o modelo de filtro de Kalman apresentou maior acurácia que

o modelo chuva-vazão em praticamente todas as situações, com ganhos de até 40% para os casos de

pequeno horizonte de previsão e baixa informatividade. Sua seleção prévia pode ser considerada

quando a acurácia é relevante aos interesses específicos do usuário e a estrutura de erros da previsão

de precipitação a ser utilizada é desconhecida, o que impede análise específica com essa estrutura.

3.2 – Análise da Associação

Os resultados das simulações realizadas em relação à associação linear, medida pelo

coeficiente de correlação de Pearson, para alguns valores de informatividade e horizonte de

previsão, podem ser observados na Tabela 1. De maneira geral, conforme se poderia esperar, a

associação cresce com a informatividade e decresce com o horizonte de previsão para todos os

modelos e simulações apresentados.

Para uma análise comparativa dos coeficientes de correlação entre simulações e modelos é

recomendável o emprego de uma análise da significância estatística da diferença entre esses

coeficientes. Essa análise das diferenças realizada pelo Teste Z de 2 amostras, a partir da

transformação de Fisher, ao nível de 5% de significância, levou à identificação de uma

“informatividade crítica”, acima da qual o coeficiente de correlação do modelo operando com

previsão de precipitação é significativamente maior em relação à operação do modelo sem o uso

dessa informação. Essa informatividade crítica, mostrada na Figura 8 para os casos estudados,

traduz uma medida relativa para a resiliência do modelo aos erros da previsão de precipitação.

Modelos com baixa informatividade crítica são menos exigentes quanto a informatividade da

previsão de precipitação e tem a incorporação desse tipo de preditor estimulada em situações de

desconhecimento da qualidade dessas informações.
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Tabela 1: Medidas de associação, representadas pelo coeficiente de correlação, para os modelos
regressivo linear múltiplo, filtro de Kalman e chuva-vazão, aplicados nas sub-bacias de União de
Vitória e Foz do Timbó, correspondentes às simulações com previsão de precipitação nula (p0)  e
diferentes informatividades (i0 a i1), para distintos horizontes de previsão

Coeficiente Horizonte Simulações
de Correlação (h) p0 i0 i0.25 i0.5 i0.75 i1
Sub-bacia: 6 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9998 0.9998
União da Vitória 12 0.9991 0.9988 0.9989 0.9991 0.9992 0.9993
Modelo: 18 0.9976 0.9967 0.9972 0.9976 0.9980 0.9984
Regressivo Linear Múltiplo 24 0.9951 0.9929 0.9942 0.9952 0.9960 0.9971

30 0.9915 0.9876 0.9899 0.9918 0.9935 0.9954
36 0.9869 0.9812 0.9847 0.9877 0.9903 0.9932
42 0.9815 0.9738 0.9786 0.9829 0.9864 0.9904
48 0.9754 0.9659 0.9718 0.9773 0.9817 0.9866

Sub-bacia: 6 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997 0.9997
União da Vitória 12 0.9989 0.9988 0.9989 0.9989 0.9990 0.9991
Modelo: 18 0.9971 0.9970 0.9971 0.9973 0.9977 0.9981
Filtro de Kalman 24 0.9941 0.9942 0.9944 0.9949 0.9956 0.9965

30 0.9898 0.9904 0.9906 0.9916 0.9928 0.9946
36 0.9842 0.9853 0.9855 0.9872 0.9890 0.9918
42 0.9776 0.9793 0.9796 0.9818 0.9843 0.9879
48 0.9707 0.9726 0.9730 0.9755 0.9784 0.9824

Sub-bacia: 6 0.9960 0.9957 0.9958 0.9958 0.9959 0.9960
Foz do Timbó 12 0.9866 0.9849 0.9858 0.9865 0.9875 0.9883
Modelo: 18 0.9717 0.9671 0.9706 0.9731 0.9763 0.9795
Chuva-Vazão 24 0.9527 0.9439 0.9518 0.9576 0.9638 0.9707

30 0.9320 0.9189 0.9317 0.9422 0.9515 0.9625
36 0.9110 0.8948 0.9115 0.9266 0.9387 0.9532
42 0.8901 0.8718 0.8909 0.9088 0.9228 0.9397
48 0.8693 0.8498 0.8701 0.8897 0.9043 0.9219

Sub-bacia: 6 0.9974 0.9968 0.9968 0.9969 0.9970 0.9971
Foz do Timbó 12 0.9896 0.9883 0.9886 0.9890 0.9898 0.9902
Modelo: 18 0.9758 0.9745 0.9752 0.9764 0.9786 0.9813
Filtro de Kalman 24 0.9577 0.9567 0.9579 0.9620 0.9662 0.9734

30 0.9366 0.9351 0.9368 0.9452 0.9538 0.9661
36 0.9149 0.9130 0.9156 0.9277 0.9415 0.9570
42 0.8949 0.8932 0.8967 0.9104 0.9253 0.9424
48 0.8752 0.8746 0.8775 0.8923 0.9067 0.9230
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Figura 8: Informatividades críticas baseadas na análise de associação, condicionante do uso da
previsão de precipitação nos modelos estudados, para as sub-bacias de União da Vitória (a) e Foz
do Timbó (b)

Conforme se pode observar na Figura 8, também na análise de associação, o modelo filtro de

Kalman se apresenta como mais resiliente aos erros das previsões de precipitação que o modelo

regressivo, quando analisado na sub-bacia interna de União da Vitória, e de mesmo nível de
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resiliência que o modelo chuva-vazão, quando analisado na sub-bacia de cabeceira de Foz do

Timbó.

A possível explicação dos diferentes comportamentos do modelo filtro de Kalman entre as

sub-bacias segue a mesma orientação da discussão empreendida para o caso da análise da acurácia.

Cabe ainda uma discussão sobre a diferença de comportamento entre os modelos, ou seja, um

indicativo das razões de maior sensibilidade do modelo regressivo e da menor e similar

sensibilidade dos modelos de filtro de Kalman e chuva-vazão. Uma possível razão desfavorável ao

modelo regressivo é a consideração fixa dos coeficientes relativos à previsão de precipitação, que

foram calculados a partir da precipitação observada. Esse fato expõe totalmente o modelo

regressivo aos erros da previsão de precipitação, situação que não ocorre com os modelos baseados

em filtro de Kalman, que atualizam dinamicamente os seus coeficientes de acordo com as

covariâncias revisadas dos preditores.  No caso do modelo chuva-vazão, que também incorpora

algumas rotinas de atualização do estado e onde a produção da vazão futura é condicionada por

múltiplos parâmetros representativos do comportamento do sistema, os erros da previsão de

precipitação, que não se confirmam como precipitação ocorrida nos momentos seguintes, não se

mostraram capazes de provocar perturbações significativas no curso da vazão prevista, ou seja, não

são suficientes sozinhos para mudar significativamente o estado do sistema hidrológico.

4 – CONCLUSÕES

O trabalho realizado investigou os impactos de mudanças na estrutura de erros da previsão de

precipitação na qualidade da previsão de vazão, para diferentes modelos hidrológicos e horizontes

de previsão. A previsão hidrológica avaliada foi realizada por meio dos modelos regressivo linear

múltiplo, filtro de Kalman e conceitual chuva-vazão, que foram aplicados a dois contextos: uma

sub-bacia interna, União da Vitória e a uma sub-bacia de cabeceira, Foz do Timbó. A previsão de

precipitação considerada foi por categoria, realizada para quatro períodos futuros de 6 horas,

totalizando um horizonte de 24 horas. A geração ordenada de estruturas de erros da previsão de

precipitação foi viabilizada por um esquema que cria matrizes condicionais da previsão dado a

categoria do estado (matrizes de verossimilhança) conforme se varia um parâmetro conhecido como

“informatividade estatística”. A variação da informatividade de 0 a 1 garante a construção de

estruturas cuja informação derivada possui valor crescente. Assim, o modelo hidrológico é visto

como cliente usuário da previsão de precipitação, que recebe, sucessivamente, previsões de maior

valor, mas na transformação para a vazão e conforme o aspecto de qualidade investigado, pode ou

não ser beneficiado com o processo.

A análise foi estruturada de maneira a contemplar distintos aspectos de qualidade (acurácia e

associação), focos (análise intra e inter-modelos) e contextos de aplicação (sub-bacia interna e de
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cabeceira). Na análise intra-modelo da acurácia, os resultados realçaram a existência de situações de

perdas e ganhos, significativos e moderados, quando a informatividade da previsão de precipitação

e o horizonte de previsão variam. De maneira geral, para a sub-bacia de União da Vitória, o modelo

regressivo linear múltiplo mostrou-se muito sensível à informatividade da previsão de precipitação,

exibindo  elevado  número  de  situações  de  perda e variação do índice de melhoria da acurácia de

-60% a 40%, enquanto o modelo filtro de Kalman mostrou-se menos sensível e positivamente

orientado, exibindo quase a totalidade das situações de ganho e variação do índice de -10% a 50%.

Para a sub-bacia de Foz do Timbó, os modelos chuva-vazão e filtro de Kalman apresentaram

configurações das situações de perdas e ganhos similares e positivamente orientadas, sendo que o

segundo apresentou maior número de situações de perda e maior variação do índice de melhoria da

acurácia (de -20% a 50%). A análise transversal relativa ao modelo filtro de Kalman aplicado aos

contextos de sub-bacia interna e de cabeceira mostra a maior sensibilidade do modelo no segundo

caso, atestando a maior dependência das previsões de vazão em relação às precipitações futuras

nesse último contexto. Na análise inter-modelos da acurácia, foram identificadas situações de

dominância de ambos os modelos analisados, para o contexto da sub-bacia interna e de dominância

do modelo filtro de Kalman para a sub-bacia de cabeceira.  Este fato realça a visão contingencial

que deve prevalecer nas análises comparativas de qualidade, condicionadas, entre outras coisas,

pelos contextos específicos de aplicação, qualidade dos dados de entrada e horizonte de previsão

requerido. A análise da associação permitiu o desenvolvimento do conceito de “informatividade

crítica”, que traduz uma medida relativa para a resiliência do modelo aos erros da previsão de

precipitação. Nesse sentido, o modelo filtro de Kalman se apresentou como mais resiliente que o

modelo regressivo, para a sub-bacia de União da Vitória, e de mesmo nível de resiliência que o

modelo chuva-vazão, para a sub-bacia de Foz do Timbó. Possíveis explicações para esse

comportamento dos modelos foram apresentadas, mas essa iniciativa não exaure o tema da conexão

entre os fundamentos dos distintos modelos, a estrutura de erros da previsão de precipitação e a

qualidade das previsões de vazão derivadas.

Um último aspecto a ser realçado para evitar uso indevido das análises realizadas é a relação

existente entre a seqüência gerada dos cenários sintéticos de informatividade e uma estrutura de erro

representativa de um processo real de produção de previsões de precipitação por categoria. Esses

processos reais normalmente geram previsões que não exibem calibração preditiva nem capacidade

preditiva equilibrada entre as categorias. Apesar dos métodos existentes de recalibração das

previsões, como os apresentados por Jolliffe e Stephenson (2003), as previsões reais derivadas não

podem ser reduzidas a uma única informatividade independente do processo de uso. Assim,

pesquisas são necessárias para identificar a informatividade ou intervalo de informatividades que

pode ser associado a um processo qualquer de geração de previsão de precipitação, o qual pode ser
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condicional ao processo de geração de vazão. Desta forma, uma qualidade exibida por um modelo

ao longo da seqüência dos cenários de informatividade não é condição suficiente para afirmar que

esse modelo não apresentará qualidade pior (ou melhor) que a mínima (ou máxima) exibida quando

submetido a um processo real de geração de previsões. Entretanto, as análises realizadas sobre o

espaço informatividade x horizonte de previsão revela muito da sensibilidade dos modelos

hidrológicos aos erros da previsão de precipitação, constituindo-se em procedimento valioso de

avaliação e seleção de opção tecnológica para previsão operacional de vazões, principalmente nos

casos em que é desconhecida a estrutura de erros do processo de previsão de precipitação a ser

utilizado.
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