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RESUMO --- A determinação de padrões de variabilidade e teleconecções climáticas relacionadas 
às afluências aos reservatórios hidroelétricos brasileiros é de extrema importância para o 
desenvolvimento de modelos de previsão de vazões e consequentemente o aumento da produção 
energética. As técnicas de K-means e análise das componentes principais (ACP) são aplicadas para 
se identificar regiões de mesma sazonalidade assim como regiões hidrologicamente homogêneas. 
Teleconecções climáticas associadas a essas regiões são também identificadas. Adicionalmente, 
propõe-se um modelo gerador de séries sintéticas de vazões que leva em conta toda estrutura de 
correlação espacial entre as afluências de cada reservatório. Os resultados indicaram um padrão 
comum de variabilidade nos carregamentos da primeira componente principal, que apresenta uma 
forte correlação com a temperatura da superfície do mar (TSM) no Pacífico tropical, incluindo a 
região NINO3 e NINO34. Foi também observado um dipolo Norte-Sul nos carregamentos da 
segunda componente, que está altamente correlacionada com a TSM na costa sudeste brasileira e o 
campo de vento zonal sobre a América do Sul. O modelo gerador de séries sintéticas de vazão 
apresentou excelentes resultados, mantendo toda correlação espacial verificada nos dados 
históricos.  
 
ABSTRACT --- The determination of variability patterns and climate teleconections associated 
with the inflow into the Brazilian hydropower reservoirs is extremely important for the 
development of streamflow forecast models and consequently the increase in the energy yield. K-
means and principal component analysis (PCA) are applied to identify regions of common 
seasonality as well as homogeneous hydrologic areas. Climate teleconections associated to those 
regions are also identified. Furthermore, it is proposed a model for generation of synthetic 
streamflow series that takes into account all the spatial correlation structure among the inflows of 
each reservoir. The results indicate a common pattern of variability in the loadings on the first PC, 
which shows a strong correlation with the SST of the tropical Pacific, including the NINO3 and 
NINO34 regions. It was also observed a North-South dipole in the second PC loadings, which is 
highly correlated with the SST of the southeast Brazilian coast and the zonal wind field on the 
South America. The model of synthetic streamflow series generation presented excellent results, 
keeping all the spatial correlation observed in the historical data.              . 
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1 - INTRODUÇÃO 

O Brasil é considerado há muitos anos como um país abudante em recursos hídricos. Essa 

peculiaridade motivou o governo a ter a geração hidroelétrica como principal fonte da matriz 

energética brasileira. Atualmente cerca de 80% da energia elétrica gerada no país é proveninete de 

usinas hidroelétricas.  

A energia produzida a partir dessas usinas é um considera uma energia “limpa”, pois o 

impacto da produção hidroelétrica no meio ambiente não é tão significativo quanto ao impacto 

derivado de outras formas de produção de energia, como usinas termoelétricas ou de carvão. 

Adicionalmente, o custo de produção por kw.h de energia situa-se entre os mais atraentes. 

Entretanto, como a produção de energia hidroelétrica é diretamente proporcional ao nível de água 

(ou queda hidráulica) do reservatório e da vazão turbinada (ou fluxo de água nas turbinas 

hidráulicas), e consequentemente as afluências ao reservatório, ela se torna bastante vunerável a 

mudanças climáticas. 

Essa vulnerabilidade da geração hidroelétrica tornou-se evidente em 2001, quando uma forte 

crise no abastecimento de energia elétrica afetou o país. Antes da estação chuvosa de 2001, a 

maioria dos reservatórios hidroelétricos estava com baixos níveis de água. A chuva durante o 

período chuvoso foi abaixo da média histórica, tal que o nível de água atingido na maioria dos 

reservatórios não foi suficiente para suprir a demanda. Toda a população, além das áreas de 

serviços, indústria e agricultura foram obrigados a reduzir o consumo de energia elétrica para evitar 

um black-out completo no sistema e consequências ainda piores. Após a crise, o governo brasileiro 

e o setor privado tiveram que aumentar o investimento em suprimento, assim como na diversidade 

das fontes de energia. O Operador Nacional do Sistema (ONS) também determinou a necessidade 

de um melhor monitoramento e desenvolvimento de modelos para o sistema de reservatórios 

hidroelétricos.          

Desde 2001 grande parte dos investimentos no suprimento de energia elétrica tem sido 

direcionado para expansão do parque de usinas termoelétricas e pequenas centrais hidroelétricas 

(PCH), além do aumento na capacidade de geração de grandes usinas hidroelétricas. 

Adicionalmente, grandes esforços vem sendo realizados para melhorar a qualidade das previsões de 

afluências a reservatórios hidroelétricos incluindo informação climática (veja, por exemplo, Tucci 

et al, 2005; Voisin et al, 2006; Lima e Lall, 2007) e modelos de otimização do sistema (por 

exemplo, Barros et al, 2003) com o objetivo de aumentar a produção de energia elétrica e 

consequentemente a segurança do abastecimento energético.   

Neste trabalho busca-se identificar e analisar os padrões de variabilidade presentes nas 

afluências aos reservatórios do sistema interconectado como base para o aperfeiçoamento de 
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modelos de previsão de longo prazo. Assim, são identificadas regiões homogêneas ou de padrões 

comuns de variabilidade. Uma vez identificadas essas regiões, busca-se correlacioná-las com 

forçante climáticas (teleconecções). Optou-se por usar a técnica de análise das componentes 

principais (ACP), amplamente empregadas na comunidade científica. Recentemente, Guetter e 

Prates (2002) aplicaram essa técnica nos mesmos dados de afluência utilizados aqui. Entretanto, 

esse trabalho apresenta uma metodologia diferente na normalização das afluências, indicando 

também teleconecções climáticas, o que não foi abordado em Guetter e Prates (2002). 

Adicionalmente, é desenvolvido um modelo de geração de vazões sintéticas que incorpora toda 

estrutura espaço-temporal de correlação entre as afluências de cada reservatório, o que tem sido 

pouco observado na literatura científica.  

      

2 – METODOLOGIA 

 

2.1 - Conjunto de dados 
 

As séries mensais de afluências aos reservatórios hidroelétricos do sistema interconectado, 

correspondente ao período 1931-2001, são disponibilizadas pelo operador nacional do sistema 

(ONS), responsável pela política operacional do sistema hidroelétrico interconectado. Acredita-se 

que os dados aqui utilizados passaram por uma análise de consistência e não apresentam 

irregularidades significativas.  

Os dados de temperatura da superfície do mar (TSM) e campo de vento zonal compreendem 

o período de 1948-2001 e foram obtidos junto ao National Oceanic & Atmospheric Administration 

(NOAA) através da página http://www.cdc.noaa.gov/Correlations/ . 

 

2.2 – K-means e o agrupamento de reservatórios 
 

 Optou-se neste trabalho em aplicar a técnica K-means (veja, por exemplo, Bishop, 2006) 

para se identificar os diferentes padrões de sazonalidade presentes nas afluências aos reservatórios 

hidroelétricos. Essa técnica, embora simples, produz resultados bastante satisfatórios, evidentes pelo 

grande número de aplicações observado na literatura.  

 Seja {X1, X2, ..., XN} o conjunto de N observações de uma variável aleatória X (vazão neste 

caso e N = número de reservatórios) de dimensão Euclidiana D (aqui D = 12, vazão média mensal 

normalizada, veja definição a seguir). O objetivo aqui é dividir o conjunto de dados em K 

agrupamentos. Seja agora kμ  o centro do agrupamento k. Para cada ponto Xn , defini-se um 

conjunto correspondente de variáveis indicadores binárias }1,0{∈nkr , onde k=1,...,K descreve em 

qual agrupamento K  está alocada a variável  Xn , tal que se a variável Xn está designada para o 
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agrupamento k, então rnk = 1, e rnk = 0 para kj ≠ . O objetivo agora é encontrar rnk tal que a soma 

dos quadrados da distância de cada ponto ao mais próximo vetor kμ  é mínima. Assim, busca-se o 

mínimo da função objetivo J:  

∑∑
= =

−=
N

n

K

k
knnkrJ

1 1

2μx .                             (1) 

Bishop (2006) apresenta detalhes adicionais de como minimizar J . 

 Neste trabalho, defini-se Xn como: 
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~

n

j
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n q
q

X =            (2) 

onde j=1,...,12 refere-se ao mês, j
nq~  é a mediana da vazão do mês j afluente ao reservatório n e nq~ é 

a mediana da afluência média anual ao reservatório n.  

Tendo-se obtido o grupo a que pertence cada reservatório, é possivel distinguir reservatórios 

com sazonalidade similar (mesmo período chuvoso e seco) ou diferente.      

 

2.3 – Análise das componentes principais (ACP)  
 

 A análise das componentes principais é uma técnica bastante utilizada em climatologia e 

hidrologia (veja, por exemplo, Wilks, 2005) em análise multivariada. Dado um conjunto de dados 

em N dimensões (por exemplo, N reservatórios), ACP busca encontrar um sub-espaço linear de 

dimensão D < N tal que a maior parte dos dados está contida neste sub-espaço. Em geral a maior 

parte da variabilidade dos dados é explicada em D dimensões. Ess sub-espaço linear pode ser 

especificado por D vetores ortogonais que formam um novo sistema de coordenadas, chamado 

componentes principais. Essas componentes são ortogonais e transformações lineares dos dados 

originais. Assim, o número total de componentes é limitado a N. 

 Obtêm-se as componentes principais após a decomposição da matrix de correlação (ou 

covariância) dos dados em autovalores e autovetores. Esse procedimento tem como objetivo 

capturar a maior parte da variabilidade dos dados nas primeiras componentes principais. Suponha 

que os dados de vazão são representados pela matriz ZT x N , onde T é o tamanho da série temporal e 

N é o número de estações (ou reservatórios ), definida a partir da normalização da série histórica de 

afluências de acordo com a fórmula: 

tn

tntn
tn

qq
z

σ
−

=            (3) 

onde qtn é a afluência ao reservatório n no mês t,  tnq   é a vazão média no mês t e tnσ é o desvio 

padrão do mês t. Essa transformação é necessária antes da aplicação da análise das componentes 
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principais (ACP) com o objetivo de se evitar a captura da variabilidade intra-anual (ou 

sazonalidade) na correlação temporal das vazões entre os diferentes reservatórios. 

Observe que a matriz de dados obtida de (3) é centrada em zero. A matriz de correlação 

CNxN é então dada por: 

ZZC T ⋅=            (4) 

Seja UNxD os autovetores correspondentes aos D maiores autovalores da matriz C. As 

componentes principais YDxT são dados por: 
TT ZUY = .           (5) 

Os autovetores UNxD são também chamados de loadings ou carregamentos, pois indicam a 

contribuição de cada estação na obtenção das componentes principais. Assim, valores altos de 

carregamento para um dado conjunto de estações sugerem que aquele conjunto está contribuindo de 

forma significativa para a variabilidade dos dados. Valores inversos, por exemplo, estação A 

positiva e estação B negativa, indicam uma correlação inversa (período seco em A está relacionada 

com período úmido em B, e vice-versa). 

 

2.4 – Geração de vazões sintéticas a partir das componentes principais 
 

É importante notar que YDxT  apresenta componentes linearmente independentes. Assim, é 

possível construir um modelo auto-regressivo (ou qualquer outro dessa família de modelos) 

individual para cada componente, não sendo necessário incorporar nenhuma matriz de correlação. 

Assim, assume-se que um modelo auto-regressivo de ordem 1 AR(1) para cada componente 

principal: 

)),1((~)( 2
10 ddd tYNtY σαα −⋅+         (6) 

  A estimativa dos parâmetros dess modelo e a geração sintética de dados segue procedimento 

clássico adotado na literatura (Yevjevich e Lane, 1997). 

Tendo gerado séries sintéticas para cada componente YDxT (neste caso é necessário que D = 

N para preservar também a persitência nos reservatórios que pouco contribuem para a variabilidade 

dos dados), obtém os valores normalizados para cada estação a partir de: 
TUYZ =ˆ .           (7) 

 A vazão real sintética é então obtida a partir da equação (3): 

tntntntn qzq +⋅= ˆˆ σ .          (8) 
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3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

3.1  - Sazonalidade  
 

A figura 1 mostra o agrupamento dos reservatórios obtidos com a técnica k-means ( k =3) 

aplicada aos valores normalizados mensais de afluências aos reservatórios. Nota-se a divisão dos 

reversatórios em um grande grupo ao Norte, um grupo ao Sul e outro intermediário na região 

Sudeste. A variabilidade intra-anual das vazões de cada grupo é mostrada na Figura 2. De uma 

forma geral os grupos 1 e 3 apresentam o mesmo padrão de sazonalidade, com a estação chuvosa 

inciando em dezembro e finalizando em abril. Apenas as vazões afluentes ao reservatório Curua-

Una, localizado na região Norte. O grupo 2, associado aos reservatórios da região Sul, apresenta a 

estação chuvosa entre os meses de junho e novembro.   

 

 

Figura 1 – Agrupamento baseado nas afluências mensais obtidos com k-means  
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Figura 2 – Sazonalidade de cada agrupamento de reservatório 

3.2 – Análise das componentes principais e modos de variabilidade 
 

 A Figura 3 mostra a percentagem da variança dos dados (ou os autovalores obtidos a partir 

de (4), porém normalizados) que é explicada por cada componente principal. A primeira 

componente explica cerca de 45% da variabilidade. A soma das três primeiras componentes 

consegue representar 73% da variabilidade dos dados.   

 

Figura 3 – Variança explicada pelas componentes principais 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 7



 Os carregamentos (autovetores ou loadings) para a três primeiras componentes são 

mostrados nas Figuras 4 a 6, respectivamente. Os carregamentos da primeira componente, que 

explicam 45 % da variabilidade dos dados, indicam um padrão comum de variabilidade nas 

afluências aos reservatórios, exceto pelas vazões do reservatório Curua-Una, que sugerem um 

padrão oposto a quase totalidade das afluências. Uma re-análise da série histórica desse reservatório 

poderia ser realizada afim de se verficar a consistência dos dados. Os carregamentos da segunda 

componente, que representa 20% da variabilidade dos dados, indicam um padrão Norte-Sul oposto, 

com uma fronteira clara na região sudeste. Isso sugere que existe uma certa probabilidade que 

períodos secos nos reservatórios hidroelétricos mais ao norte possam ser acompanhos 

(simultaneamente ou com uma certa defasagem temporal) por períodos úmidos nos reservatórios 

mais ao sul, e vice-versa. Os carregamentos da terceira componente, responsável por 8% da 

variabilidade, indicam um comportamento de alguns reservatórios da região Sudeste oposto aos 

demais, o que pode está associado a algum fenômeno climático específico daquela região ou 

simplesmente ruído nos dados.          

 

 

Figura 4 – Carregamentos da primeira componente. O tamanho dos círculos está relacionado à 

magnitude dos dados enquanto as cores indicam o sinal (azul (+) e vermelho (-)). 
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Figura 5 – Carregamentos da segunda componente. O tamanho dos círculos está relacionado à 

magnitude dos dados enquanto as cores indicam o sinal (azul (+) e vermelho (-)). 

 

Figura 6 – Carregamentos da terceira componente. O tamanho dos círculos está relacionado à 

magnitude dos dados enquanto as cores indicam o sinal (azul (+) e vermelho (-)). 
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3.3 – Teleconecções climáticas 
 

 A Figura 7 mostra o coeficiente de correlação entre as duas primeiras componentes 

principais e a temperatura da superfície do mar (TSM) nos Oceanos Pacífico e Atlântico. Observe 

que correlações significativas aparecem entre a primeira componente e a TSM do Pacífico leste, 

incluindo uma parte das regiões NINO3 e NINO34. Outros autores já haviam apontado correlações 

entre a TSM do Pacífico tropical e as precipitações e vazões nas regiões Sul e Sudeste do Brasil 

(por exemplo, Grimm et al, 1998; Cardoso e Dias, 2006). Não é possível identificar claramente 

regiões com correlações significativas entre a segunda componente e a TSM.  

 O campo de correlação entre a TSM e as duas primeiras componentes, para o período de 

Janeiro a Abril, é apresentado na Figura 8. Esse período consitui a estação chuvosa na maior parte 

do país. Neste caso a correlação entre a primeira componente e a TSM do Pacífico permance, porém 

com uma menor intensidade. Por outro lado, uma correlação significativa (~ -0.65) aparece entre a 

TSM próximo à costa brasileira e a segunda componente.  

 A correlação entre a TSM e as duas primeiras componentes para o período de Julho a 

Novembro (não mostrado aqui), correspondente ao período seco na maior parte do país, é similar à 

Figura 7, com correlações significativas apenas entre a primeira componente e a TSM do Pacífico.  

 Correlações entre o campo de vento zonal próximo a superfície (700 mb) e as duas primeiras 

componentes principais são mostradas na Figura 9. Considera-se aqui o período chuvoso (Janeiro a 

Abril). Nota-se correlações significativas (~ 0.6) apenas entre a segunda componente e o vento 

zonal sobre a América do Sul, formando uma espécie de dipolo. Um padrão similar de correlação 

(não mostrado aqui) é observado entre este campo de vento zonal e as afluências ao reservatório 

Sobradinho, localizado na Bacia do São Francisco. 
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Figura 7 – Correlação entre temperatura da superfície do mar (TSM) e a primeira (topo) e segunda 

(baixo) componentes principais para o período completo. 
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Figura 8 – Correlação entre temperatura da superfície do mar (TSM) e a primeira (topo) e segunda 

(baixo) componentes principais para o período de Janeiro a Abril 
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Figura 9 - Correlação entre o campo de vento zonal próximo a superfície (700 mb) e a primeira 

(topo) e segunda (baixo) componentes principais para o período de Janeiro a Abril. 
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3.4 – Geração de afluências sintéticas 
 

 A geração de afluências (ou vazões) sintéticas seguiu o modelo descrito em 2.4, doravante 

denominado ACP-AR(1). Foi gerada uma série sintética de 171 anos para cada um dos 58 

reservatórios hidroelétricos do sistema interconectado, entretanto os 100 primeiros anos foram 

descartados com o objetivo de eximir a dependência das condições iniciais. Assim, o número de 

anos da geração sintética é equivalente ao número de anos da série histórica (1931-2001  71 

anos).  

Diversas estatísticas são empregadas na validação de dados de vazão sintéticos. 

Basicamente, comparam-se os valores da média mensal, anual, respectivos desvio padrões e a 

função de autocorrelação da série sintética de vazões com a série de vazões observada. Em geral, 

modelos autoregressivos produzem sempre bons resultados. Focaliza-se aqui numa outra estatística 

bastante importante, mas pouco verificada na geração de cenários: a correlação entre as séries 

sintéticas. Assim, um bom modelo gerador de séries sintéticas de afluências deve preservar a 

correlação espacial existente entre as vazões dos principais reservatórios, o que torna o modelo 

muito mais realístico. A Tabela 1 mostra as características dos reservatórios selecionados para uma 

análise quantitativa da estrutura de correlação espacial. A correlação entre as vazões afluentes a 

esses reservatórios obervada nos dados históricos e na série sintética gerada é mostrada nas Figuras 

10 e 11. Os valores são comparados com a correlação obtida a partir da geração sintética de vazões 

utilizando um modelo simple AR(1), que não considera explicitamente nenhuma correlação 

espacial. Observe que as correlações obtidas com o modelo ACP-AR(1) são bastante próximas das 

correlações observadas nos dados históricos, enquanto o modelo AR(1) apresenta em muitos casos 

valores bem distintos dos observados.  

A Figura 12 mostra as correlações espaciais obtidas entre cada reservatório do sistema 

inteconectado para a série histórica dos dados, para o modelo ACP-AR(1) e para o modelo AR(1). 

Claramente os modelo ACP-AR(1) preserva a correlação espacial entre os reservatórios, o que não 

é observado no modelo AR(1).   
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Tabela 1 – Principais reservatórios analisados e suas características 

Reservatório Bacia Potência (MW) Número ONS Abreviatura 

Itauba Atlântico Sul 500 113 IT 

Ilha Solteira Paraná 3444 34 IS 

Sobradinho São Francisco 1050 169 SO 

Nilo Peçanha Atlântico Leste 380 131 NP 

Porto Primavera Paraná 1814 246 PP 

Itaipu Paraná 6300 266 IP 

Serra da Mesa Tocantins 1275 270 SM 

Tucuruí Tocantins 4240 275 TU 

 

 
Figura 10 – Correlações espaciais entre as afluências aos reservatórios mostrados na Tabela 1. Os 

valores são obtidos a partir da correlação entre a vazão ao reservatório indicado no título da figura e 

o reservatório designado pela sigla no eixo da abscissa.   
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Figura 11 – Correlações espaciais entre as afluências aos reservatórios mostrados na Tabela 1. 

 
Figura 12 – Correlação espacial obtida entre cada um dos 58 reservatórios hidroelétricos 

pertencentes ao sistema interconectado. 
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4 – DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

Num primeiro passo, procurou-se agrupar os reservatórios hidroelétricos brasileiros com base 

na variabilidade intra-anual. Foi utilizada para isso a técnica k-means. A maior parte dos 

reservatórios apresenta o período de maior volume de afluências entre os meses de Dezembro e 

Janeiro. Apenas alguns reservatórios da região sul apresentam grandes volumes entre Junho e 

Novembro.  

Numa segunda análise, foram identificados padrões comuns de variabilidade entre as vazões 

afluentes aos reservatórios hidroelétricos assim como teleconecções climáticas associadas a esses 

padrões utilizando a técnica das componentes principais. O carregamento da primeira componente, 

representativa de 45% da variabilidade dos dados históricos, mostrou um padrão comum de 

variabilidade a todos os reservatórios. Os carregamentos da segunda componente, que explica 20% 

da variabilidade, sugerem um padrão de dipolo Norte-Sul, com uma fronteira na região Sudeste. 

Assim, períodos de seca nos reservatórios ao norte poderiam estar associados a períodos úmidos nos 

reservatórios ao sul, e vice-versa. A terceira componente está mais associada a ruído nos dados do 

que a um padrão associado a algum fenômeno climático.  

A análise das correlações entre as duas componentes e a TSM indicou que no Pacífico 

tropical, incluindo parte da região dos índices NINO3 e NINO34, a TSM está fortemente 

correlacionada (correlação negativa) com a primeira componente. Como os carregamentos dessa 

componente (Figura 4) são negativos, sugere-se que altos valores de TSM nessa região (ou 

fenômenos El Niño) estão associados a altos valores de vazão em todos os reservatórios do sistema 

hidroelétrico. Isso é evidente (não mostrado aqui) nas altas anomalias da primeira componente no 

período de Dezembro-1982 a Julho-1983, período este associado a um forte evento El Niño. A 

segunda componente apresentou altos valores de correlação na região da costa sudeste brasileira 

apenas para o período de Janeiro a Abril. Assim, anomalias de TSM nessa região durante o perído 

chuvoso podem estar associados a baixos valores de vazão nos reservatórios ao norte e, em contra-

partida, a altos valores de vazão nos reservatórios ao sul. O campo de correlação entre o vento zonal 

e as duas primeiras componentes mostrou que o dipolo presente no segundo carregamento pode 

estar também associado às anomalias do vento zonal sobre a América do Sul. Não são observadas 

correlações significativas entre o campo de vento e a primeira componente.  

Finalmente, utilizou-se as componentes principais na construção de um modelo de geração de 

séries sintéticas de vazão. Os resultados obtidos mostraram que o modelo é capaz de reproduzir a 

correlação espacial entre todos os reservatórios, feito difícil de ser obtido na grande maioria dos 

modelos de geração de séries sintéticas de vazão. A aplicação desse modelo na geração de cenários 

de afluências e na construção da curva de aversão ao risco do suprimento de energia elétrica tende a 
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reproduzir situações bastante realísticas no que diz respeito à dependência espacial entre os diversos 

reservatórios. 

A correlação entre as componentes principais obtidas e outros indicadores climáticos, assim 

como o desenvolvimento de modelos de previsão baseados nessa metodologia e o aperfeiçoamento 

do modelo de geração sintética de afluências vem sendo objeto de estudo e pesquisa dos autores.              
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