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RESUMO---A problemática relacionada ao gerenciamento e a gestão dos recursos hídricos no 
Brasil tem se tornado cada vez mais evidente. A análise e previsão de vazões são de fundamental 
importância no processo de planejamento de um sistema mais eficiente e a atuação mais efetiva. 
Esta análise se deu através da geração de um modelo computacional de vazões mensais médias cuja 
previsão de valores futuros é realizada considerando-se um período de médio prazo (algumas 
semanas ou meses). Para o tratamento estatístico da série sintética gerada através do modelo 
periódico auto-regressivo, utilizar-se-á a inferência bayesiana e, então, a série gerada será 
comparada e analisada com a série histórica. Pretende-se realizar um julgamento quanto à 
metodologia utilizada, enfocando na questão se a mesma é apropriada ou não para tais estudos. 

ABSTRACT---The problematic one related to the management and the management of the water 
resources in Brazil if has become each more evident time. The analysis and forecast of outflows are 
of basic importance in the process of planning of a more efficient system and the performance more 
effective. This analysis was realized by generation of a computational model of average monthly 
outflows whose forecast of future values is carried through considering a period of average stated 
period (some weeks or months). For the statistical treatment of the generated synthetic series 
through the autoregressive periodic model, it will be used Bayes inference and then, the generated 
series will be compared and analyzed with the historical series. It is intended to carry through a 
judgment how much to the used methodology, focusing in the question if the same one she is 
appropriate or it does not stop such studies. 
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INTRODUÇÃO 

Pode-se notar que através dos tempos o homem vem tentando compreender as complexas 

interações entre o meio ambiente e sua vida. Primeiramente esta análise se deu através do 

empirismo, e hoje tal fato dá-se através dos meios científicos. Atualmente em recursos hídricos, 

nota-se a extrema importância da criação de modelos que possam quantificar, qualificar e gerenciar 

a água disponível no mundo. 

A importância do gerenciamento e planejamento dos recursos hídricos aumenta na proporção 

em que esses recursos se apresentam de forma escassa e, também, quando a demanda energética 

baseia-se em fontes hídricas e térmicas, citando-se como exemplo o Brasil. É sabido que o processo 

de geração de energia por fontes térmicas é caro, altamente poluidor e dependente dos mecanismos 

de oferta e procura do mercado mundial. Sua forte contribuição na matriz energética do país é, pois, 

nociva aos interesses de preservação ambientais e econômicos. A produção energética advinda das 

usinas hidroelétricas para o caso brasileiro torna-se uma solução viável tendo em vista o potencial 

hídrico existente no país, mas ressalta-se que esta iniciativa também gera impactos sócio-

ambientais. 

Portanto, o planejamento dos recursos hídricos ganha dimensão fundamental para que se 

tenha água disponível em vários setores, e através do gerenciamento destes recursos se estabelecem 

diretrizes a serem seguidas para proporcionar um melhor aproveitamento, controle e conservação 

dos mesmos. O principal objetivo deste plano é estabelecer metas de consumo aliadas à produção de 

água sem prejuízo para o homem, o meio ambiente e o desenvolvimento econômico e social das 

regiões. 

Para que tal meta seja alcançada faz-se necessário o conhecimento das séries históricas de 

vazões afluentes às usinas envolvidas no processo de geração de energia. Entretanto, tais vazões, 

são variáveis aleatórias não apresentando distribuição regular com o passar das observações, 

caracterizando um processo estocástico e não-linear. Quando considerada a análise da aleatoriedade 

das vazões futuras, observa-se que a incerteza aumenta com o tempo. A Tabela 1 mostra em três 

períodos distintos quando as características do fenômeno se diferenciam. A possibilidade de atuar 

efetivamente no sistema se dará através da criação de modelos computacionais de simulação e/ou 

otimização, que visam a previsão de séries de vazões. 

A simulação de um modelo sintetiza passado, presente e futuro no entanto, há diferenças entre 

a realidade dos eventos observados e estimados. Estas diferenças representam as incertezas dos 

modelos e, uma forma de minimizá-las é selecionar o modelo com base em critérios físicos do 

sistema. Esses critérios podem ser representados por expressões matemáticas e/ou matemática-

estatísticas ou estocásticas (Gomes, 2003). 

 



QUADRO 1 - Relação entre os horizontes de planejamento e os graus de incerteza e a descrição de 

cada período (GOMES, 2003) 

Horizonte Grau de Incerteza 
 
 

Curto prazo 
(uma semana) 

A incerteza sobre as vazões futuras apresenta-se 
muito pequena devido à capacidade de previsão 
obtida pelos modelos que utilizam informação 
meteorológica e pelos modelos baseados na 
relação chuva-vazão. 

 
 

Médio prazo 
(algumas semanas ou meses) 

A incerteza é crescente (mas menor que a 
incerteza a longo prazo) e ocorre devido à 
correlação entre a vazão futura e a presente (e 
passadas). São utilizados de modelos de 
previsão das vazões baseadas em séries 
temporais. 

 
 
 

Longo prazo 
(alguns meses ou anos) 

Existe a necessidade de considerar as vazões em 
um futuro remoto. A incerteza cresce até atingir 
a saturação (isto representa a independência 
estocástica entre a vazão futura ea conjuntura 
presente). São utilizados modelos baseados em 
processos markovianos para as vazões. 

Em hidrologia estocástica, os modelos empregados, que podem ser determinísticos ou 

estocásticos, são erigidos sobre os conceitos de probabilidade e estatística. Os modelos empregados 

atualmente pelo setor elétrico brasileiro têm como base os modelos fundamentados na metodologia 

mista de Jevjevich – Box & Jenkins (Box et al.,1995) e vários são os métodos empregados e 

investigados para geração de séries sintéticas e muitas são as melhorias aplicadas a cada método 

visando à geração de séries que se aproximem cada vez mais das séries históricas (Gomes, 2005). 

Para que seja possível alcançar o objetivo de uma geração eficaz de energia elétrica no país 

através da gestão dos recursos hídricos, pesquisadores estão buscando novas metodologias para a 

previsão de vazões que apresentem uma significativa redução de erro. Para tanto, a estatística 

bayesiana aparece como vertente compatível nos estudos em hidrologia. De acordo com Berger 

(1995), a aproximação bayesiana fornece uma estrutura coerente que facilita a análise de problemas 

de decisão sobre incertezas. 

Inicia-se o a análise bayesiana para seleção do modelo através da denominação das 

probabilidades usadas para cada modelo, e posteriormente escolhe- se as distribuições a priori para 

os parâmetros que ainda são desconhecidos. Tipicamente, seleciona-se o modelo ou modelos com a 

maior probabilidade a posteriori. A investigação de diferentes distribuições de probabilidade a 

priori é objeto de estudo, já que estas distribuições são características intrínsecas dos parâmetros 

dos modelos. Segundo Berger (1998), a primeira vantagem do procedimento bayesiano é a 

simplicidade na interpretação das conclusões relacionadas às probabilidades a posteriori. A segunda 



vantagem é a consistência, de certo modo, quando se obtém mais e mais dados, está garantida a 

seleção do modelo mais apropriado ou do modelo próximo do modelo mais apropriado dentre todos 

os escolhidos. Os métodos clássicos, tipicamente, falham neste critério mínimo já que os modelos 

selecionados tomam- se complexos quando há uma grande quantidade de dados. E, a terceira 

vantagem, apresentada pelo autor, é a possibilidade de se poder incluir a incerteza na seleção do 

modelo bayesiano. Além das vantagens, anteriormente, apresentadas, ainda existe a possibilidade da 

seleção do modelo bayesiano ser aplicada na comparação de diversos modelos e aplicada, de modo 

genérico, ou seja, sem que estes modelos pertençam à família padrão e nem estar agrupados 

segundo o tipo. 

OBJETIVOS 

O intuito principal deste artigo é discorrer sobre o tema, através de uma revisão bibliográfica 

que mostrará as vantagens e desvantagens do uso da inferência bayesiana comparada com a análise 

clássica para a aplicação das séries temporais nos estudos hidrológicos. Para explicitar o assunto, 

serão usados como exemplificações o modelo auto-regressivo (AR) para séries de vazões médias 

mensais, via estatística bayesiana e compará-las com as estimativas paramétricas de máxima 

verossimilhança. Os programas utilizados foram desenvolvidos com o auxílio do software para 

computação numérica MATLAB 6.0. As séries hidrológicas utilizadas são as séries de vazões 

médias mensais da Usina Hidrelétrica de Furnas, localizada no Sudeste brasileiro. 

COMPARATIVO ENTRE AS ANÁLISES CLÁSSICA E BAYESIANA 

Uma importante etapa na análise de séries temporais hidrológicas é a estimativa dos 

parâmetros do modelo, através da determinação da distribuição a priori da série. Uma escolha 

equivocada pode gerar uma representação errônea da série. Entre os métodos para determinação dos 

parâmetros temos aquele comumente chamado de clássico e também um novo método que vêm 

despertando interesse da comunidade científica, o chamado método da inferência bayesiana 

(Gomes, 2003). 

De acordo com Box & Tiao (1992) o tratamento estatístico das séries temporais hidrológicas 

através da metodologia bayesiana durante muitas décadas oscilou em a rejeição e a aceitação. 

Contudo a técnica se consolidou nas pesquisas científicas fundamentalmente por alguns fatores 

principais: 

i) Pode- se afirmar que, o processo de aquisição de dados para que uma pesquisa seja realizada além 

de ser laborioso também é oneroso, e por isso espera- se resultados qualitativamente e 

quantitativamente adequados. No entanto, enquanto outras teorias de inferência produziam soluções 

viáveis em casos onde hipóteses especiais, tais como normalidade e independência de erros, em 



outros casos, particularmente, onde não existiam estatísticas suficientes, as soluções eram, 

freqüentemente, insatisfatórias e confusas. Embora seja verdadeiro que estas hipóteses especiais 

cubram um número de situações de interesse científico, seria inútil achar que o conjunto dos 

problemas estatísticos cuja solução tenha sido ou viria a ser necessária ao pesquisador coincida com 

o conjunto dos problemas e desta maneira tratado de forma conveniente. É razoável, então, que 

esses dados sejam analisados sob diferentes pontos de vista. Na seleção dos pontos de vista, os 

métodos bayesianos permitem que uma ênfase maior seja dada ao interesse científico e uma ênfase 

menor à conveniência matemática. 

ii) Os métodos para resolução de problemas matemáticos durante as últimas décadas vêm sofrendo 

um processo de substituição, no qual, as calculadoras caíram em desuso, dando espaço ao 

computador. Logo, as soluções viáveis baseadas nas hipóteses especiais que tornaram- se populares 

por serem fáceis de computar, hoje em dia possuem menor significância. 

Com o surgimento dos computadores, o tempo computacional gasto na busca de cada solução 

foi reduzido e um número maior de análises pode ser realizado. Segundo Box & Tiao (1992), na 

teoria da inferência bayesiana os parâmetros de um modelo são considerados variáveis aleatórias, 

para os quais temos alguma informação a priori, resumida na densidade de probabilidade a priori, a 

qual expressa a incerteza sobre estes parâmetros. Essa distribuição desempenha um papel 

fundamental na análise bayesiana. Diferentemente da análise clássica a inferência bayesiana possuí 

uma estrutura compacta que possibilita a abatimento do esforço computacional, agilizando assim o 

trabalho estatístico. 

As aplicações do teorema de Bayes, discutida por Box & Tiao (1992) são exemplos da 

inferência estatística, embora esta seja somente uma etapa de projeto e análise, usada na iteração 

investigatória, todavia é uma importante etapa.  

Inicia-se o a análise bayesiana para seleção do modelo através da denominação das 

probabilidades usadas para cada modelo, e posteriormente escolhe- se as distribuições a priori para 

os parâmetros que ainda são desconhecidos. Tipicamente, seleciona-se o modelo ou modelos com a 

maior probabilidade a posteriori. A investigação de diferentes distribuições de probabilidade a 

priori é objeto de estudo, já que estas distribuições são características intrínsecas dos parâmetros 

dos modelos. Segundo Berger (1998), a primeira vantagem do procedimento bayesiano é a 

simplicidade na interpretação das conclusões relacionadas às probabilidades a posteriori. A segunda 

vantagem é a consistência, de certo modo, quando se obtém mais e mais dados, está garantida a 

seleção do modelo mais apropriado ou do modelo próximo do modelo mais apropriado dentre todos 

os escolhidos. Os métodos clássicos, tipicamente, falham neste critério mínimo já que os modelos 

selecionados tomam- se complexos quando há uma grande quantidade de dados. E, a terceira 

vantagem, apresentada pelo autor, é a possibilidade de se poder incluir a incerteza na seleção do 



modelo bayesiano. Além das vantagens, anteriormente, apresentadas, ainda existe a possibilidade da 

seleção do modelo bayesiano ser aplicada na comparação de diversos modelos e aplicada, de modo 

genérico, ou seja, sem que estes modelos pertençam à família padrão e nem estar agrupados 

segundo o tipo. 

Berger (1998), também, aponta as duas dificuldades na utilização do modelo bayesiano que 

são: a escolha da distribuição a priori e a computação do modelo escolhido. Porém, a escolha da 

distribuição a priori é considerada o maior problema. Este pode, bem, ser o caso em que o 

conhecimento subjetivo sobre os parâmetros desconhecidos é avaliado e pode ser incorporado à 

subjetividade própria das densidades a priori para estes parâmetros. Isto é, claramente, desejável se 

puder ser realizado. Algumas ferramentas computacionais recentes têm permitido a aplicação de 

métodos bayesianos para modelos de alta complexidade e não padronizados. Na verdade, para 

modelos mais complicados, a análise bayesiana tenha, talvez, se tornado o mais simples, e 

freqüentemente o único, método de análise. 

Segundo Berger (1995) a base da aplicação da teoria bayesiana é conceitual e prática: tal 

procedimento fornece um a estrutura coerente e facilita a análise de problemas de decisão sobre 

incertezas. As críticas relativas aos métodos bayesianos estão centradas em três aspectos: 

- Computacionais: A implementação do suporte bayesiano muitas vezes aponta para as dificuldades 

dos problemas computacionais. Como uma conseqüência, a implementação, é algumas vezes, 

questionada numa tentativa de chamar a atenção para modelos muito simplificados ou para 

empreender uma análise não bayesiana. O recente desenvolvimento dos métodos MCMC e outras 

ferramentas computacionais bayesianas têm ultrapassado estas críticas, levando em consideração 

uma modelação mais realística (e tipicamente mais complexa). 

-Imprecisão: É, freqüentemente, apontado que o suporte bayesiano demanda precisão excessiva nos 

julgamentos do decisor, particularmente, quanto à especificação da distribuição a priori. O autor 

recorda que o suporte bayesiano é normativo. Quando aplicado, este suporte serve como um guia 

para agir sob a incerteza. Portanto, em estágios anteriores de uma análise, o modelo pode não ser 

capaz de produzir informações precisas (prioris, modelo, utilidade). Para esclarecer este fato, 

métodos bayesianos robustos têm sido desenvolvidos. Esses métodos consistem em empreender 

uma família de análises bayesianas e as suas conclusões em razões comuns. Se há também muita 

discrepância, as ferramentas bayesianas robustas sugerem como resolvê-las, guiando-as à 

elucidação. 

- Descritiva: Algumas vezes, discute-se que decisores atuais não confirmam os postulados 

bayesianos. Allais apud Berger (1998) em seu trabalho mostra que muitos estudos experimentais 

têm apontado que muitos decisores violam os postulados bayesianos em tarefas desassistidas o que 

sugere fragilidade do procedimento bayesiano como uma teoria descritiva. Alguns autores 



interpretam e tratam o assunto com status normativo, embora tal interpretação não carregue 

nenhuma força lógica. Segundo Berger (1998), em muitos casos, novas teorias têm surgido tentando 

aperfeiçoar, de modo geral, a análise bayesiana sob um ponto de vista descritivo. 

METODOLOGIA 

Modelos Auto-regressivos - AR(p) 

Considera-se um processo . Assim, um modelo linear auto-regressivo de ordem 

p, AR(p), é aquele cujo o valor corrente do processo é expresso como uma combinação linear de 

seus p valores passados e de um ruído branco  (Box et al, 1995). 

Considera-se que o ruído  é um processo i.i.d. . Um modelo AR(p) 

pode, então, ser escrito da seguinte forma: 

                                                                     (1) 

Neste trabalho, utilizam-se técnicas de estatística bayesiana e simulação de Monte Carlo em 

cadeias de Markov (MCMC), para realizar as seguintes etapas: 

(i) determinação da ordem p que melhor representa a série temporal observada,  

(ii) (ii) estimação dos parâmetros  e , (iii) previsão de valores.  

Estas técnicas são comparadas com a abordagem “clássica” para este tipo de problema usando 

o estimador de máxima verossimilhança (Box et al., 1994). 

Estimativa paramétrica do modelo AR(p) via estatística clássica e bayesiana 

A abordagem padrão em estimação paramétrica de um processo estocástico AR(p) consiste na 

especificação da função de verossimilhança , onde  é a série temporal e 

 é o vetor de parâmetros (desconhecidos). Pode-se mostrar que a função de 

verossimilhança, dado o modelo AR(p) em (1) e conhecendo-se as primeiras observações , é 

dada por: 

                        (2) 

onde a estimativa de Máxima Verossimilhança  é dada por (BOX et al., 1994): 

                                                                                                                   (3) 

                                                                               (4) 

 



                                                                                    (5) 

O método de máxima verossimilhança considera o parâmetro  como uma constante, 

enquanto a abordagem bayesiana entende o parâmetro como uma variável aleatória que obedece a 

uma determinada distribuição de probabilidade. O processo de inferência bayesiana requer também 

a especificação de uma densidade de probabilidade a priori  que reflete o conhecimento prévio 

a respeito da distribuição do parâmetro em questão. 

A verossimilhança , e a densidade a priori  são combinadas usando o teorema da 

Probabilidade de Bayes (Gelman et al., 1995) para fornecer a densidade a posteriori : 

                                                                                                           (6) 

Onde  é um fator de normalização. Em geral, escreve-se apenas, 

                                                                                                          (7) 

A densidade a posteriori  descreve como a variável aleatória  está distribuídas após os 

dados terem sido observados (daí o adjetivo a posteriori) e a partir dela várias informações podem 

ser obtidas. Dois pontos devem ser enfatizados aqui. Primeiro, o método bayesiano é mais flexível 

do que a técnica de máxima verossimilhança, pois permite testar várias possibilidades para a 

densidade a priori  e escolher aquela que resultar em uma densidade a posteriori  que 

melhor se adequa ao problema. Segundo, é possível que não seja uma densidade de 

probabilidade padrão. Assim, valores médios e variâncias deverão ser obtidos por integração, o que 

pode se tornar uma tarefa difícil. A solução encontrada é estimar a distribuição a posteriori  

a partir de uma amostra gerada por simulação de Monte Carlo em Cadeias de Markov. 

Critérios de Seleção de Modelos 

A seleção da ordem do modelo é uma etapa de extrema importância na análise de séries 

temporais, pois é a partir dessa seleção que a escolha do modelo mais parcimonioso para a série é 

feita. A identificação da ordem do modelo consiste na determinação do valor de p, ou seja, do 

número de termos a serem considerados em um modelo auto-regressivo em cada mês. Os principais 

métodos utilizados nesta fase são a análise das funções de auto-correlação periódica e 

auto-correlação parcial periódica e os critérios AIC e BIC. 



A metodologia utilizada neste trabalho para seleção do modelo de previsão de vazão usará os 

critérios AIC e BIC. Esses são critérios de informação que baseiam-se fundamentalmente na 

qualidade do ajuste, através da quantidade de termos de n, mas também penalizam a inclusão de 

parâmetros extras. 

Um modelo com mais parâmetros pode ter um ajuste melhor, mas não necessariamente será 

preferível em termos de critério de informação (Ehlers, 2009). Ou seja, para que haja a inclusão de 

parâmetros extras, vê-se a necessidade destes melhorarem sensivelmente o ajuste do modelo, e caso 

não o ocorra o critério de informação se mostrará maior. A regra básica consiste em selecionar o 

modelo cujo critério de informação calculado seja mínimo. 

O critério de informação de Akaike, denotado por AIC, é um dos critérios de informação mais 

comumente utilizado para seleção de modelos matemáticos de previsão de vazões. A definição a ser 

utilizada é: 

AIC = −2 log verossimilhança maximizada + 2m                                                                 (8) 

onde m é o número de parâmetros. Para dados normalmente distribuídos e usando-se estimativas de 

máxima verossimilhança para os parâmetros pode-se mostrar que: 

m2lognAIC 2 +σ= ε
)

                                                                                                              (9) 

Assumindo que os erros possuam uma função de distribuição de variância  ∑ε=σε
2
t

2

n
1 )) . 

Existem outros critérios de informação que são basicamente modificações do AIC na forma 

de penalizar a inclusão de parâmetros extras. O mais famoso deles é o critério de informação 

Bayesiano, denotado por BIC e dado por: 

BIC = −2 log verossimilhança maximizada + mlog n.                                                        (10) 

Para a utilização de tais critérios na comparação de modelos, a estimação precisa ser feita no 

mesmo período amostral de maneira que os modelos sejam comparáveis. 

Previsão k passos a frente 

O ajuste de modelos AR(p) tem como um dos objetivos finais a predição de valores futuros 

para a série temporal em questão. Denota-se por os  valores da série a serem previstos e por  

as  últimas observações, isto é: 

                                                                                        (11) 

                                                                                      (12) 



Seja  a densidade conjunta a posteriori para os parâmetros de interesse  e . A densidade 

preditiva pode ser calculada por: 

                                                       (13) 

onde corresponde a p integrais  _ A previsão dos valores futuros pode ser obtida 

através da resolução da seguinte integral múltipla: 

                                                                                               (14) 

                                     (15) 

Alterando a ordem das integrais tem-se: 

                                                        (16) 

Usando o modelo AR(p), tem-se: 

                                                                   (17) 

Esta expressão na forma matricial fica: 

                                                                   (18) 

                                                                (19) 

Pode-se escrever, portanto: 

    =>                                         (20) 

em que a é um vetor de variáveis aleatórias i.i.d, . Tem-se que  também é um vetor de 

variáveis aleatórias que obedece a uma distribuição , , tal que: 

                                                                                   (21) 

                                                                      (22) 

Substituindo-se (21) em (16) pode-se calcular a previsão dos valores futuros resolvendo-se a 

seguinte integral: 



                                                (23) 

A variância é calculada como: 

                                           (24) 

Em geral, devido à complexidade das expressões (23) e (24) para , essas integrais só 

podem ser calculadas de forma aproximada. Uma alternativa bastante viável e que simplifica 

consideravelmente o tratamento do problema da predição consiste no uso de métodos de simulação 

de Monte Carlo. 

ESTUDO DE CASO 

O estudo a seguir contempla a análise dos métodos clássico e bayesiano a partir dos conjuntos 

de dados compostos pelas vazões médias mensais da Usina Hidroelétrica de Furnas, esta que 

compõe o Sistema Sudeste Brasileiro de Geração de Energia. O enfoque principal desta seção é 

ilustrar como se dá a previsão de vazões através de gráficos e tabelas, assim a comparação entre tais 

métodos poderá ser realizada. 

Identificação do Modelo: 

A identificação do modelo parte do princípio da investigação das propriedades seqüenciais de 

uma série através da função de auto-correlação, esta depende essencialmente de uma técnica de 

estatística clássica e é usada para determinar a dependência linear entre os valores sucessivos do 

processo em instantes distintos. Na série aqui utilizada, o modelo mais adequado é um modelo do 

tipo auto-regressivo (AR), isso porque, assim como mostrado na Figura 1, a função de auto-correlação 

da série possuí uma extensão infinita consistindo-se em quedas exponenciais e/ou ondas. 

 

Figura 1 - Função de auto-correlação para a série de Furnas 



Seleção da ordem dos Modelos: 

Para seleção da ordem do modelo foram escolhidos os Critérios de Seleção AIC e BIC, 

conforme mencionados na Seção. Os valores dos critérios AIC e BIC para cada mês de cada série 

hidrológica foram determinados e estão apresentadas nas Tabelas 1 e 2. Os critérios foram 

calculados para valores de p de 1 a 10 com a finalidade de se determinar o número de parâmetros 

mais adequado para cada mês de cada série, sempre levando em consideração o critério de 

parcimônia de Box (Box et al., 1994). Na avaliação dos critérios de informação, os modelos 

escolhidos foram aqueles que forneceram um menor valor para esses critérios (Tabelas 3). De 

acordo com a literatura, o critério BIC impõe maior penalidade para o número de parâmetros do 

modelo estimado do que o critério AIC. O uso do menor valor de BIC para a seleção do modelo 

resultou na escolha do modelo no qual o número de parâmetros é menor que aquele escolhido pelo 

AIC. Entretanto, em alguns meses, o critério AIC forneceu um menor valor que o critério BIC, mas 

a ordem estimada por ambos era a mesma. Sendo assim, as ordens escolhidas para cada mês foram 

aquelas determinadas em sua maioria pelo critério BIC (Tabela 4).  

Tabela 1 - Valores dos critérios AIC os meses da série hidrológica de Furnas 

P jan fev mar Abr mai jun jul ago set out nov dez 

1 -0,364 -0,278 -0,406 -1,294 -0,838 -1,331 -1,900 -2,145 -1,125 -0,961 -0,901 -0,517 
2 -0,334 -0,409 -0,434 -0,908 -1,393 -1,339 -2,153 -2,109 -1,149 -0,983 -0,867 -0,597 
3 -0,329 -0,394 -0,417 -0,979 -1,617 -1,325 -2,118 -2,092 -1,245 -1,054 -0,833 -0,561 
4 -0,296 -0,358 -0,378 -1,010 -1,631 -1,299 -2,104 -2,144 -1,479 -1,119 -0,802 -0,539 
5 -0,371 -0,334 -0,360 -0,982 -1,690 -1,259 -2,071 -2,104 -1,460 -1,106 -0,801 -0,519 
6 -0,358 -0,311 -0,388 -0,956 -1,654 -1,232 -2,041 -2,121 -1,434 -1,202 -0,760 -0,495 
7 -0,333 -0,280 -0,388 -0,945 -1,611 -1,197 -2,011 -2,081 -1,399 -1,159 -0,740 -0,451 
8 -0,339 -0,237 -0,346 -0,949 -1,574 -1,152 -1,994 -2,042 -1,382 -1,114 -0,695 -0,407 

9 -0,314 -0,214 -0,299 -0,896 -1,537 -1,129 -2,037 -2,013 -1,348 -1,146 -0,683 -0,408 
10 -0,265 -0,211 -0,253 -0,864 -1,536 -1,080 -2,024 -1,976 -1,361 -1,124 -0,664 -0,408 

Tabela 2 - Valores dos critérios BIC os meses da série hidrológica de Furnas 
jan Fev Mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

1 -0,293 -0,207 -0,332 -0,7667 -1,223 -1,260 -1,829 -2,074 -1,054 -0,890 -0,830 -0,446 
2 -0,227 -0,301 -0,326 -0,8001 -1,286 -1,231 -2,045 -2,001 -1,042 -0,875 -0,760 -0,489
3 -0,184 -0,249 -0,272 -0,835 -1,472 -1,181 -1,973 -1,947 -1,101 -0,909 -0,688 -0,417 
4 -0,113 -0,176 -0,196 -0,828 -1,448 -1,116 -1,922 -1,962 -1,296 -0,936 -0,619 -0,356 
5 -0,149 -0,113 -0,139 -0,761 -1,469 -1,038 -1,849 -1,883 -1,239 -0,885 -0,580 -0,298 
6 -0,098 -0,051 -0,127 -0,696 -1,393 -0,972 -1,780 -1,861 -1,174 -0,942 -0,500 -0,234 
7 -0,032 0,020 -0,088 -0,645 -1,311 -0,897 -1,711 -1,781 -1,099 -0,859 -0,439 -0,151 
8 0,002 0,104 -0,005 -0,602 -1,233 -0,811 -1,655 -1,702 -1,041 -0,773 -0,3549 -0,066 

9 0,069 0,169 0,083 -0,514 -1,154 -0,747 -1,655 -1,630 -0,966 -0,764 -0,301 -0,025 
10 0,160 0,214 0,172 -0,439 -1,111 -0,656 -1,599 -1,551 -0,936 -0,699 -0,239 0,016 

 



Tabela 3 - Comparação entre os valores de BIC e AIC para a série hidrológica de Furnas 
 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 

AIC -0,371 -0,409 -0,434 -1,010 -1,690 -1,339 -2,153 -2,145 -1,479 -1,202 -0,901 -0,597 
BIC -0,293 -0,301 -0,332 -0,835 -1,472 -1,260 -2,045 -2,074 -1,296 -0,942 -0,830 -0,489 

menor -0,371 -0,409 -0,434 -1,010 -1,690 -1,339 -2,153 -2,145 -1,479 -1,202 -0,901 -0,597 

Na Tabela 4 encontram-se os valores das ordens para cada mês. 

Tabela 4 - Valores das ordens para cada mês inferidas para as séries hidrológicas 

 

 

 

 

Determinação dos parâmetros do modelo AR usando EMV 

Os parâmetros  do modelo AR foram calculados pelo estimador de máxima verossimilhança 

(EMV) considerando-se as ordens mensais determinadas anteriormente (Tabela 4). Estes valores 

foram usados como valores do vetor de parâmetros iniciais no cálculo dos estimadores 

bayesianos exatos utilizando-se de uma priori Normal- Gama. 

Tabela 5 - Valores dos parâmetros do modelo AR ajustado para as ordens mensais da série de 

Furnas em estudo 

 

 

 

 

 

 

 

Determinação dos estimadores bayesianos exatos (EBEx) 

Os estimadores bayesianos exatos (EBEx) foram determinados através de     e   estão 

reunidos na Tabela 6. 

Série/Mês jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 
Furnas 1  2  1  3 3  1  2 1  4 6 1 2 

Ordem   
1 0,7268 - - - - - 
2 0,6729 0,0732 - - - - 
3 0,6616 0,0251 0,0769 - - - 
4 0,6536 0,0201 0,0330 0,0710 - - 
5 0,6493 0,0186 0,0312 0,0385 0,0503 - 
6 0,6480 0,0182 0,0309 0,0387 0,0325 0,0257 



Tabela 6 - Valores dos parâmetros do modelo AR da série de Furnas calculados pelos EBEx 

Mês     
Jan 0,5994 - - - - - 1,5311 
Fev 0,6337 -0,1786 - - - - 1,5796 
Mar 0,626 - - - - - 1,6044 
Abr 0,548 0,1381 0,2565 - - - 3,061 
Maio 0,5436 0,1815 0,3049 - - - 5,6354 
Jun 0,8724 - - - - - 4,0658 
Jul 0,6099 0,3685 - - - - 9,4282 
Ago 0,9427 - - - - - 9,1079 
Set 0,6033 0,1955 0,5763 -0,5280 - - 4,9299 
Out 0,3698 -0,1869 0,3548 0,5682 0,0762 -0,3652 3,9917 
Nov 0,7846 - - - - - 2,5913 
Dez 0,3731 0,3730 - - - - 1,9494 

 

Previsão 

Tanto para os estimadores de máxima verossimilhança (EMV) quanto para os estimadores 

bayesianos exatos (EBEx) foram usados 12 meses na previsão de valores das séries de vazões 

médias mensais de Furnas . O procedimento, nesta etapa, foi simples: das séries hidrológicas foram 

retirados os últimos doze meses (1 ano de dados), e estes valores foram calculados ora, utilizando-

se os EMV ora, utilizando-se os estimadores bayesianos exatos (EBEx). Para este procedimento, 

considerou-se em um primeiro momento apenas 50 anos da série (1931 a 1980) e o último ano 

(1980) foi retirado e previsto, usando-se os EMV e os EBEx, e comparado-o com o valor histórico. 

Posteriormente, o mesmo procedimento foi realizado se considerado a série de vazões com 60 

anos (1931 a 1990) e, o ano de 1990, retirado para ser simulado utilizando-se dos parâmetros 

estimados. Esses resultados foram comparados com resultados obtidos usando-se os modelos 

AR(p), também analisado sob os dois enfoques. Os valores encontrados foram apresentados em 

forma de gráficos e tabelas. Nas tabelas foram inseridos também os erros de previsão calculados. 

A comparação entre os valores histórico e previsto usando um modelo AR(2). Tanto para a 

análise clássica quanto para a bayesiana, estão apresentados na Figura 2 para a série de Furnas para 

os anos de 1980. Pode-se observar que neste caso também os EBEx geram valores melhores que os 

EMV. Apesar de essa diferença ser bastante sutil, mesmo em si tratando de modelos que venham a 

gerar valores futuros e até mesmo investigados para previsão em hidrologia, toda e qualquer 

melhora no cálculo desses estimadores e, conseqüentemente, dos resultados obtidos torna-se útil. 

 

 

 



 

Figura 2 - Comparação gráfica entre os valores históricos e valores previstos para o ano de 1980  

usando os modelos AR(2), os EMV e os EBEx para a série hidrológica de Furnas 

 

Tabela 7 - Valores obtidos a partir dos os EMV e os EBEx para a série hidrológica de Furnas para 

de 1980. 

Valores 
Históricos 
(Ano:1980) 

Valores Previstos 

 EMV EBEx 
2674 1209,9 942,2 
1918 1978,1 1572,4 
1103 1672,5 1692,1 
1682 1026,7 1117,3 
878 1255,0 1012,8 
758 843,7 948,3 
639 630,5 600,9 
462 534,6 513,3 
466 402,0 405,6 
445 374,4 339,9 
823 361,7 334,0 
1753 597,9 459,6 

REQM 619,94 693,39 
EAPM 52,71% 67,87% 

EAPMax. 193,19% 281,39% 
Perc(90%) 204,37% 204,37% 

 

A Figura 3 representam as previsões realizadas para a série de Furnas, com 60 anos de dados 

históricos, utilizando os EMV e os EBEx para o modelo AR(2). Observa-se, neste caso, que os 

EBEx oferecem melhores resultados do que os EMV.  

 

 
 



 
 

 

Figura 3 - Comparação gráfica entre os valores previstos e valores históricos para o ano 1990  

usando o modelo AR(2), os EMV e os EBEx para a série hidrológica de Furnas. 

 

Os resultados para os valores previstos pelos estimadores e os valores históricos, bem como 

os erros de previsão, para o ano de 1990 da série hidrológica de Furnas, estão reunidos na Tabela 

8.8 

Tabela 8: Valores obtidos a partir dos os EMV e os EBEx para a série hidrológica de Furnas para  

de 1990. 

Valores 
Históricos 
(Ano:1980) 

Valores Previstos 

 EMV EBEx 
1343 895,1 686,1 
643 1062,3 942, 7 
1051 636,8 736,6 
695 776,3 615,3 
595 620 644,3 
391 495,9 473,9 
403 349,5 363,9 
379 322,3 290,7 
435 309,1 286,8 
432 340,5 297,5 
378 348,2 317,7 
576 313,4 297,4 

REQM 235,67 252,7 
EAPM 31,92% 38,25% 

EAPMax. 83,78% 95,76% 
Perc(90%) 90,31% 90,31% 

 



ANÁLISE DOS RESÍDUOS 

Outra análise realizada foi a análise dos ruídos das séries hidrológicas em estudo. A Figura 4 

apresenta na parte superior o histograma dos ruídos (lado esquerdo) e a curva da probabilidade 

normal (lado direito) e, na parte inferior a correlação e a correlação parcial quando usados os EMV. 

 

 

Figuras 4: Análise gráfica da probabilidade, da correlação e da correlação parcial dos resíduos para 

a série hidrológica de Furnas. 

Observando o histograma dos ruídos at pode-se notar que estes possuem uma distribuição 

aproximadamente normal. Avaliando o gráfico da probabilidade normal, verifica-se que na parte 

inferior os pontos se afastam da curva normal enquanto que no centro é possível notar que as 

estimativas oferecem uma menor sensibilidade às variações. Quanto aos gráficos de correlação e 

correlação parcial, verifica-se que as 

duas funções estão confinadas dentro de uma faixa aceitável. Considerando-se, portanto, que o 

modelo ajustado representa bem as correlações da série original. 

As considerações feitas acima podem ser atribuídas às duas séries em análise, apesar de serem 

diferentes, foi possível observar nos dois casos comportamentos semelhantes quando usado os 

EMV. 

A abordagem bayesiana possui um desempenho semelhante, portanto não houve a 

necessidade de repetir a apresentação da análise dos resíduos 

Analisando o estudo realizado pôde-se confirmar que a utilização dos EMV para estimativa 

dos parâmetros do modelo e para previsão de valores fornece bons resultados, entretanto pôde-se 

verificar, também, que o uso da abordagem bayesiana como uma ferramenta para análise de séries 



temporais é válida e que a estimativa de parâmetros por este método proporciona a obtenção de 

parâmetros que levam a resultados sensivelmente melhores na previsão de valores futuros. 

CONCLUSÃO 

Para a obtenção dos resultados apresentados foram escolhidos os métodos bayesiano e 

clássico para a estimativa de parâmetros de modelos estocásticos. Na tentativa de alcançar os 

objetivos propostos, no início, desta pesquisa, uma metodologia adequada foi investigada e para 

avaliar o desempenho desta, para tal um conjunto de dados históricos de vazões médias mensais foi 

escolhido. A série hidrológica usada foi a série de vazões médias mensais das Usinas Hidrelétricas 

de Furnas. 

Vários métodos de pesquisa vêm sendo utilizados na tentativa de determinação dos 

parâmetros de modelos estocásticos. Dentre os vários métodos conhecidos, escolheram-se tais 

métodos de estimativa paramétrica porque a comparação entre uma metodologia comumente aceita 

e uma inovação nos estudos de hidrologia torna-se importante. Assim pode-se realizar a 

comparação das séries geradas com a série original, sendo este o alvo principal desta pesquisa. 

Algumas conclusões foram obtidas a partir deste estudo: 

1- A redução do esforço computacional torna-se uma ferramenta de fundamental importância 

no processo de simulação de vazões, o que evidencia a eficácia da metodologia bayesiana para tais 

estudos. 

2- A segunda vantagem é a consistência, de certo modo, quando se obtém mais e mais dados, 

está garantida a seleção do modelo mais apropriado ou do modelo próximo do modelo mais 

apropriado entre todos os escolhidos. Os métodos clássicos, tipicamente, falham neste critério 

mínimo, usualmente, pelos modelos selecionados que são muito complexos quando há uma grande 

quantidade de dados.  

3- As comparações dos resultados para as previsões para 12 meses das séries em estudo e dos 

erros mostraram a viabilidade da abordagem bayesiana na análise de séries hidrológicas e na 

estimativas do parâmetros dos modelos estocásticos representativos destas séries. Entretanto, mais 

pesquisas envolvendo a abordagem bayesiana e as séries temporais hidrológicas podem ser 

desenvolvidas. 
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