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RESUMO --- O sistema hidrelétrico Brasileiro é um potencial usuário da
previsão de afluências aos seus reservatórios para a otimização da geração
de energia. A extensão do horizonte de previsão de vazões para a escala
sazonal depende de elementos externos à bacia. A previsão da chuva
sazonal com modelos dinâmicos da atmosfera global fornece o elemento
externo, que associado ao modelo hidrológico chuva-vazão, produz a
previsão de vazões sazonais. A análise desse problema foi descrita em dois
artigos, este primeiro sobre a previsão de chuva e o segundo sobre a
previsão de vazão. Este estudo tem por objetivo verificar os índices de
acerto das previsões de chuva sazonal para a Bacia do Rio São Francisco.
As previsões climáticas sazonais de chuva foram desenvolvidas no projeto
EUROBRISA, em que se integraram as previsões produzidas por quatro
modelos climáticos de circulação global e por um modelo estatístico. As
relações entre chuva e o El Niño/La Niña na bacia do São Francisco foram
revistas e se mostraram significativas no semestre chuvoso; sugerindo
expectativa de sucesso para a previsão de chuva, uma vez que os oceanos
produzem as condições de contorno dos modelos dinâmicos da atmosfera. A
chuva prevista do EUROBRISA reproduziu adequadamente a chuva
observada, com uma correlação de 0,82.
ABSTRACT --- The Brazilian hydropower system is a potential user of
seasonal reservoir inflow forecasting for energy optimization. The extension
of streamflow forecasting to the seasonal scale requires information beyond
the basin processes. Rainfall seasonal forecasting yielded by global
atmospheric circulation models provide the external information, which is
given as input to a rainfall-runoff model for seasonal streamflow prediction.
The solution to this problem was described in two companion papers; this
one is the first about seasonal rainfall forecasting skills, and the second one
is about seasonal streamflow forecasting. The objective of this study is to
verify the skill of seasonal rainfall forecasting for the São Francisco Basin.
The EUROBRISA project analyzed rainfall prediction outputs for four
dynamic models and one statistical model in order to provide an integrated
rainfall forecast. The association between seasonal rainfall in the São
Francisco basin and El Niño/La Niña has been revised, yielding results
which suggest high skill expectation for rainfall seasonal forecasting. The
EUROBRISA seasonal forecast skill, with a 0.82 correlation with basin
average rainfall, is high enough to yield promising results for seasonal
streamflow forecasting.
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1. INTRODUÇÃO
Nas últimas décadas, têm-se observado avanços significativos na previsão de tempo e clima,
com a disponibilização de produtos com qualidade crescente para a previsão de chuva sazonal.
Desta forma, aponta-se como um desenvolvimento tecnológico recomendável a avaliação do uso
dessas novas informações para a obtenção das previsões de afluências aos reservatórios do sistema
hidrelétrico Brasileiro.
O programa de colaboração multi-institucional EUROBRISA (COELHO, 2005), que significa
“A Euro-Brazilian Initiative for Improving South American Seasonal Forecasts”, tem como um dos
seus objetivos diagnosticar o impacto dos produtos de previsão climática sazonal de chuva sobre os
recursos hídricos. Dentre as várias aplicações da previsão sazonal de chuva em recursos hídricos,
selecionou-se a área de hidreletricidade como objeto de estudo; uma vez que a operação de
reservatórios, a programação energética e o controle de cheias podem ser otimizados com o uso da
chuva prevista. Os recentes avanços na previsão climática de chuva com o uso de modelos
dinâmicos da atmosfera e oceanos produzem dados de entrada para modelos hidrológicos chuvavazão, de forma a produzir previsões de afluências aos reservatórios dos aproveitamentos
hidrelétricos.
Neste estudo selecionou-se a bacia do Rio São Francisco para analisar os índices de acerto das
previsões sazonais do projeto EUROBRISA na sub-bacia de Três Marias e na sub-bacia incremental
de Sobradinho. Adicionalmente, se calibrou um modelo hidrológico que foi usado para produzir
previsões de vazões naturais, que foram descritos em um segundo artigo (Dalledonne e Guetter,
2011). Os índices de acerto das previsões de vazões mensais foram determinados para um horizonte
de três meses, com atualização mensal, durante o período de 1981 a 2005.
A justificativa desse trabalho é que atualmente se otimiza a geração de energia nas
hidrelétricas com a produção de cenários de afluências futuras, que usam como dado de entrada as
séries históricas de vazões. Com o emprego de previsões sazonais de chuva, pretende-se produzir
previsões de afluências que tenham índices de acerto satisfatórios para aumentar a geração
hidrelétrica e reduzir a geração térmica; dessa forma espera-se aumentar os ganhos econômicos,
ganhos de segurança na operação dos reservatórios para controle de cheias e ganhos ambientais com
a redução da emissão de gases do efeito estufa.
2.

REVISÃO DA LITERATURA
O projeto EUROBRISA (Coelho, 2005) e seus produtos de previsão sazonal de chuva foram

descritos por Coelho et al. (2007). A previsão de chuva sazonal do projeto EUROBRISA, chamada
de previsão integrada, é resultante da análise Bayesiana aplicada às previsões de cinco modelos: (1)
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modelo dinâmico oceano-atmosfera acoplado do ECMWF-System 3 (Anderson et al., 2007); (2)
modelo dinâmico oceano-atmosfera acoplado UKMO-GloSea (Graham et al., 2005); (3) modelo
dinâmico da atmosfera da Meteo-France; (4) modelo dinâmico da atmosfera do CPTEC (Marengo
et al., 2003); e (5) modelo empírico (Coelho et al., 2006), que usa as temperaturas da superfície dos
oceanos Atlântico e Pacífico como variáveis de predição da precipitação sobre a América do Sul.
As previsões de chuva sazonal e os produtos de verificação das previsões fornecidas pelo
projeto EUROBRISA podem ser visualizadas no website “http://eurobrisa.cptec.inpe.br/”. A Figura
1 mostra dois exemplos de produtos do projeto EUROBRISA; o painel esquerdo mostra o mapa da
previsão de chuva, em termos de probabilidades que a chuva prevista esteja em um dos tercis da
distribuição da chuva trimestral, e o painel da direita ilustra um produto de verificação que é a
correlação entre a chuva prevista e observada no trimestre.

Figura 1 Painel esquerdo: previsão da chuva integrada do EUROBRISA para julho-agosto-setembro/2011 (JAS)
realizada em junho/2011. Painel direito: correlação entre chuva prevista e observada para JAS

No exemplo da Figura 1, a região Sul do Brasil tem uma chance variável entre 40% e 70% de
ser mais seca, ou seja, que a chuva prevista para julho-agosto-setembro/2011 (JAS/2011) fique no
tercil inferior. Todavia, o mapa no painel direito da Figura 1 indica que a incerteza é muito alta,
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pois as correlações entre chuva prevista e observada variaram entre -0,4 e +0,4 para a região Sul em
JAS.
Os conceitos para a previsão da chuva sazonal integrada do EUROBRISA foram descritos por
Coelho et al. (2006 e 2007). O método adotado consistiu em se adotar procedimentos Bayesianos
para a calibração e combinação de um conjunto de previsões produzidas por diversos modelos, que
produzem uma única previsão integrada. Coelho et al. (2006) descreveu a aplicação do
processamento Bayesiano de previsões climáticas dinâmicas de chuva, para a previsão de chuva e
vazão sazonais para os rios Tocantins e Paraná. O método Bayesiano, ou seja, de assimilação de
previsões, foi utilizado para combinar e calibrar as previsões de chuva produzidas por três modelos
dinâmicos. Os resultados apresentados em 2006 foram bons o suficiente para que se avançasse com
o projeto EUROBRISA e se integrassem as previsões de chuva de quatro modelos dinâmicos e um
empírico.
3.

MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Descrição da Bacia do Rio São Francisco
A bacia hidrográfica do São Francisco, ilustrada na Figura 2, localiza-se nas regiões Sudeste e
Nordeste do Brasil.
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Figura 2 Localização da bacia do Rio São Francisco
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A área de drenagem da bacia do São Francisco é de 640.000 km2, tendo uma extensão de
2.700 km, corre no sentido sul-norte, com as cabeceiras na Serra da Canastra, em Minas Gerais, e a
foz no Oceano Atlântico, entre os Estados de Sergipe e Alagoas. O vale do São Francisco atravessa
a região do semi-árido desde o norte de Minas Gerais e segue pelo oeste da Bahia e sul de
Pernambuco.
A bacia está inserida na zona climática tropical, mas apresenta três tipos climáticos diferentes.
A porção central e setentrional é caracterizada pelo clima tropical equatorial seco; a porção oriental
é caracterizada pelo clima tropical litorâneo do Nordeste oriental; a porção meridional é
caracterizada pelo clima úmido. Com relação à precipitação, a região setentrional apresenta as
menores médias anuais do país, sendo inferiores a 900 mm/ano.
Duas situações distintas ocorrem durante o ano: no inverno o semi-árido (sertão nordestino)
apresenta médias sazonais inferiores a 150 mm enquanto o litoral por volta de 800 mm; no verão o
sertão apresenta valores por volta de 600 mm enquanto o litoral por volta de 200 mm. A região
semi-árida, além dos baixos índices pluviométricos (inferiores a 900 mm anuais), apresenta
temperaturas elevadas durante todo o ano, pequena variação térmica (entre 2 e 3°C) e altas taxas de
evapotranspiração. Estes elevados índices de evapotranspiração normalmente superam os totais
precipitados, configurando taxas negativas no balanço hídrico.
3.2 Método das Composições Condicionadas
O método das composições condicionadas, descrito por Ropelewski e Halpert (1996), usa
como dados de entrada o Índice de Oscilação Sul e séries de chuvas em postos pluviométricos, para
estabelecer as relações entre o fenômeno El Niño/La Niña e as anomalias de chuva. O método das
composições consiste em identificar se a anomalia média da chuva condicionada à ocorrência de El
Niño/La Niña em um determinado mês ou trimestre é significativamente diferente da anomalia
média nula de toda a amostra. O grau de confiança na associação entre anomalia de chuva e o El
Niño/La Niña é determinado com o uso da distribuição de Student-t. Como a chuva mensal não
segue a distribuição normal, então se aplica a transformação logarítmica aos valores de chuva
mensal, ou seja, assume-se que a chuva mensal segue a distribuição log-normal.
3.3 Método do Inverso do Quadrado das Distâncias
Através de dados de chuva obtidos de postos pluviométricos disponibilizados no website da
Agência Nacional de Águas (ANA, 2010) foi possível montar um banco de dado com séries longas
e contínuas de precipitação nas bacias de interesse. Primeiramente foi feita uma pré-seleção dos
postos localizados na área de estudo, de forma que as séries de dados fossem de no mínimo 40 anos
e sem falhas. A partir dos dados diários dos postos pluviométricos selecionados, a chuva foi
acumulada mensalmente para produzir séries de chuva mensal. Em seguida as séries de chuva
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mensal foram acumuladas mês a mês para se produzir a Curva Dupla Acumulativa e desta forma
excluir postos que apresentaram desvios significativos em relação à média. Os postos
pluviométricos selecionados neste estudo estão listados na Tabela 1 para cada uma das sub-bacias.
Tabela 1 Postos pluviométricos selecionados na análise
CÓDIGO
01944004
01944009
01946022
02044008
02044009
02045001
02045005

NOME
ANO INICIAL LATITUDE LONGITUDE
2
SUB-BACIA DE TRÊS MARIAS COM 50.600 km
PONTE NOVA DO PARAOPEBA
1941
-19,9556
-44,3067
PEDRO LEOPOLDO
1941
-19,6344
-44,0533
CARMO DO PARANAIBA
1941
-19,0033
-46,3061
MELO FRANCO
1941
-20,1978
-44,1208
FAZENDA CAMPO GRANDE
1942
-20,6253
-44,4333
BAMBUI
1941
-20,0211
-45,9661
LAMOUNIER
1941
-20,4722
-45,0361
2

SUB-BACIA INCREMENTAL DE SOBRADINHO COM 448.368 km
00838002 AÇUDE SERRINHA
1963
-8,2397
38,5278
01144005 FAZENDA MACAMBIRA
1964
-11,6139
-44,1575
01443001 MANGA
1938
-14,7567
-43,9322
01444000 SÃO GONÇALO
1947
-14,3136
-44,4603
01444001 CAPITÂNEA
1953
-14,4231
-44,4836
01444004 JUVENÍLIA
1964
-14,2628
-44,1608
01444017 FAZENDA PORTO ALEGRE
1947
-14,2683
-44,5217
01544012 SÃO FRANCISCO
1938
-15,9494
-44,8681
01546000 ARINOS – MONTANTE
1963
-15,9244
-46,1097
01645002 SANTO INÁCIO
1963
-16,2817
-45,4142
01744009 VÁRZEA DA PALMA
1942
-17,5936
-44,7161
01844001 SANTO HIPÓLITO
1942
-18,3000
-44,2228

Definidos os postos com séries longas e consistentes, foi utilizado o método do inverso do
quadrado das distâncias (IQD) para se determinar a chuva em cada ponto da bacia numa malha de
0,25° por 0,25°. O método IQD consiste em se calcular a chuva em cada ponto através de uma
média ponderada pelo inverso do quadrado da distância a partir da chuva observada em cada posto
pluviométrico. Primeiro é necessário calcular a distância de cada ponto da malha na bacia a cada
posto pluviométrico. Isto pode ser feito aplicando-se a lei esférica dos cossenos a partir das
coordenadas dos pontos da malha e dos postos:

π

π

π

π

π

cos(S ) = sen(lat1
) ⋅ sen(lat 2
) + cos(lat1
) ⋅ cos(lat 2
) ⋅ cos(| lon1 − lon2 |
) (1)
180
180
180
180
180

D = R ⋅ arccos(S )

(2)

onde: R = raio médio da Terra (6.371 km); lat = latitude e lon = longitude
A estimativa da chuva em cada ponto da malha é resultante da Equação 3:
n

Pm =
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onde: Pm = chuva no ponto de malha; Pi = chuva observada em cada posto pluviométrico; Di =
distância de cada posto ao ponto da malha e n= número de postos.
A chuva média na bacia (CMB) é estimada como a média aritmética dos pontos de malha que
estejam dentro dos limites da bacia.

3.4 Índices de Acerto da Chuva Prevista
A determinação das incertezas das previsões foi feita através do cálculo de estatísticas das
séries de dados, que foram o erro médio quadrático (MSE) e a correlação (ρ):
1 n
MSE = E[( Xˆ − X ) 2 ] = ∑ ( xˆi − xi ) 2
n i −1

ρ = cor ( x, xˆ ) =

cov( x, xˆ )
var( x) var( xˆ )

(4)
(5)

onde x̂ representa a variável prevista, x representa a variável observada e n é o número de
observações.
Além das estatísticas também foram analisadas as diferenças das chuvas previstas e
observadas para diferentes quantis da distribuição empírica.

4.

ANÁLISE DOS RESULTADOS
Os resultados obtidos referem-se aos estudos: (1) da variabilidade sazonal e interanual da

chuva; (2) da associação da chuva média na bacia com El Niño/La Niña; e (3) do índice de acerto
da previsão de chuva na bacia.

4.1 Análise da Variabilidade da Chuva
Os estudos de variabilidade foram realizados para a chuva média nas sub-bacias de Três
Marias (região Sudeste) e na sub-bacia incremental de Sobradinho (Nordeste). As séries de chuva
em Três Marias compreenderam o período 1942-2009, e em Sobradinho foram mais curtas,
iniciando em 1965 e se estendendo até 2009.
A análise da variabilidade da chuva foi composta por três atividades: (1) determinação da
média de longo termo (MLT) para a chuva média na bacia e nos postos pluviométricos, com a
avaliação da variabilidade espacial da MLT na bacia; (2) análise da variabilidade sazonal da chuva
média na bacia; e (3) análise da variabilidade interanual.
A Tabela 2 compara as estatísticas da MLT da chuva média na bacia para Três Marias e
Sobradinho. As MLTs da chuva no em Três Marias são 50% maiores do que em Sobradinho,
refletindo os diferentes regimes climáticos entre o alto São Francisco (região Sudeste do Brasil) e o
médio São Francisco (região Nordeste). O maior valor da chuva anual em Três Marias
correspondeu a 163% da MLT, em Sobradinho foi 143%. O menor valor da chuva anual em Três
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Marias foi equivalente a 71% da MLT, e em Sobradinho foi 52%. Os períodos úmidos são mais
significativos no alto São Francisco e os secos são mais intensos no médio e baixo São Francisco.
Tabela 2 Estatísticas da média de longo termo para a chuva média na bacia em mm/ano
Três Marias
Sobradinho

Média
1434
963

Desvio Padrão
246
204

Máximo
2278 (em 1983)
1381 (em 1979)

Mínimo
1029 (em 1963)
509 (em 1990)

As Figuras 3 e 4 ilustram a variabilidade espacial das MLTs nas bacias, resultantes da
aplicação do método do inverso do quadrado das distâncias para Três Marias e Sobradinho,
respectivamente.

Figura 3 Variabilidade espacial da chuva média de longo termo no Alto São Francisco em Três Marias

Na Figura 3 se observa que as maiores taxas de chuva são registradas nas nascentes (região sul
da bacia), havendo uma gradativa redução da taxa de chuva de sul para norte e de oeste para leste.
A Figura 4 também mostra os gradientes da MLT de sul (>1000 mm) para norte (<950 mm) e de
oeste para leste na sub-bacia incremental de Sobradinho.
A variabilidade sazonal da chuva em Três Marias e Sobradinho foi analisada para as séries de
chuva média nas sub-bacias. A Tabela 3 compara as MLTs para os trimestres outubro-novembrodezembro (OND), janeiro-fevereiro-março (JFM), abril-maio-junho (AMJ) e julho-agosto-setembro
(JAS), seguindo a sequência do início da estação chuvosa ao final da estação seca.
Tabela 3 Média de longo termo da chuva trimestral em mm/trimestre, em parênteses é a percentagem da MLT anual
Três Marias
Sobradinho

OND
616 (43,0%)
453 (47,1%)

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

JFM
634 (44,2%)
412 (42,8%)

AMJ
111.1 (7,8%)
74 (7,7%)

JJA
71 (5,0%)
23 (2,4%)

8

Figura 4 Variabilidade espacial da chuva média de longo termo no Médio São Francisco em Sobradinho

O ciclo anual de chuvas é caracterizado por uma forte sazonalidade, com um período úmido
que inicia em outubro e termina em março, e um período seco que se estende de abril a setembro. O
início do período chuvoso ocorre mais cedo no trecho do Alto São Francisco (entre setembro e
outubro) do que no Médio São Francisco (entre outubro e novembro). O período seco do inverno
(trimestre junho-julho-agosto) é mais bem definido no Médio São Francisco, com 2,4% da MLT
anual, do que no Médio São Francisco, com 5,0% da MLT anual. A Figura 5 mostra o ciclo anual
da MLT mensal da chuva média nas sub-bacias de Três Marias (painel esquerdo) e Sobradinho
(painel direito), comparando com o ciclo anual da MLT da chuva para os postos pluviométricos
com os maiores e menores totais anuais de chuva em cada sub-bacia.

Figura 5 Ciclo anual da MLT da chuva média nas bacias e nos postos com os maiores/menores totais anuais.
Painel esquerdo: Três Marias. Painel direito: Sobradinho
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Observa-se a maior variabilidade espacial do regime de chuvas no Médio São Francisco
através das grandes diferenças nos ciclos anuais dos postos em regiões com as maiores/menores
chuvas anuais na sub-bacia.
Em relação à variabilidade interanual as Figuras 6 e 7 ilustram as séries de totais anuais da
chuva média na bacia para Três Marias e Sobradinho, respectivamente. As séries são estacionárias
nos dois casos. Em Três Marias, o máximo total anual foi de 2.274 mm em 1983 e o mínimo de 640
mm em 1963. A Figura 6 destaca o período 1981-2005 da série de previsões de chuva sazonal
(hindcast) do projeto EUROBRISA, que conta com o ano mais úmido de 1983; mas o ano mais
seco no período de hindcast é 1990, com um total acumulado de 1040 mm.

Figura 6 Série dos totais anuais de chuva média na bacia para Três Marias

Figura 7 Série dos totais anuais de chuva média na bacia para Sobradinho
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A Figura 7 mostra que série de totais anuais da chuva média em Sobradinho é estacionária,
com um máximo de 1.382 mm em 1979 e um mínimo de 511 mm em 1990. Para o período de
hindcast do projeto EUROBRISA o ano mais úmido é 1992, com um total acumulado de 1.307 mm,
e o mais seco é 1993 com 540 mm.

4.2 Associação da Chuva Média na Bacia com o fenômeno El Niño/La Niña
Grimm e Tedeschi (2009) analisaram as relações entre as chuvas no Brasil e o El Niño/La
Niña, tanto em termos dos volumes sazonais quanto das ocorrências de chuvas severa. Em relação
ao início da estação chuvosa (novembro) na região centro-leste do Brasil, onde fica Três Marias,
verificaram que:
1) há o predomínio de aumento da frequência de chuvas extremas durante os episódios La
Niña;
2) há a diminuição da frequência de volumes mais altos durante episódios El Niño;
3) a intensidade dos eventos extremos é maior durante anos normais do que durante El
Niño/La Niña.
Pinto et al. (2005) analisaram especificamente as relações entre as precipitações e vazões no
Alto São Francisco com o El Niño/La Niña, caracterizado pelo índice de Oscilação Sul. Nesse
estudo sugeriram que o El Niño/La Niña parece não influenciar os volumes totais precipitados no
semestre chuvoso, mas afeta a distribuição temporal de chuvas, com menores intensidades em JFM
durante eventos La Niña.
O estudo aqui apresentado se distingue dos anteriores, em dois aspectos: (1) pelo uso do
índice ONI (Oceanic Niño Index) para a caracterização dos eventos El Niño/La Niña; e pelo uso das
séries de chuva média mensal nas grandes bacias de Três Marias e Sobradinho. O ONI é
fundamentado na análise das temperaturas dos oceanos descrita por Smith et al. (2008). O índice
ONI corresponde às médias espaciais das anomalias de temperatura da superfície do mar na região
do Niño 3.4 (5N-5S, 120W-170W), baseado na climatologia de 1971 a 2000.
O estudo da previsibilidade sazonal da chuva na bacia do São Francisco analisou a ocorrência
de associações significativas entre as chuvas médias na bacia e o fenômeno El Niño/La Niña.
Aplicou-se o método das composições para identificar a ocorrência de períodos chuvosos anômalos
condicionados ao fenômeno El Niño/La Niña no Oceano Pacífico Equatorial. As anomalias foram
estimadas para médias móveis de três meses, isto é, o índice ONI se refere ao trimestre dezembrojaneiro-fevereiro, ao invés de se referir somente a janeiro. Os valores de ONI maiores do que
+0,5C, durante pelo menos cinco períodos consecutivos, caracterizam o fenômeno El Niño. A La
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Niña, analogamente, é definida como o evento em que o índice ONI é menor do que -0,5C durante
cinco períodos consecutivos ou mais.
Os resultados das associações entre El Niño/La Niña e a chuva média nas bacias, obtidos
neste estudo, são descritos individualmente para as bacias de Três Marias e Sobradinho. A análise
usa dois indicadores que são: (1) o mês ou período em que a associação entre El Niño/La Niña e
chuva é significativa, com 90% de confiança; (2) a consistência da associação, isto é, o percentual
de casos entre 1950-2009 em que a associação de fato ocorreu condicionada à ocorrência de El
Niño/La Niña.
Para Três Marias, a Figura 8 ilustra as composições da anomalia do logaritmo da chuva
mensal associadas às ocorrências de El Niño (Painel A) e La Niña (Painel B), sendo que a linha
contínua representa o limite de confiança de 90%. A Figura 9 ilustra as séries de anomalia de chuva
no mês fevereiro condicionada ao El Niño (Painel A) e dezembro à La Niña (Painel B). Os
elementos que formaram o índice de consistência são os casos da Figura 8 indicados em cinza,
sendo que os casos em branco ilustram as falhas na associação entre chuva e El Niño/La Niña.

(A)

(B)

Figura 8 Composição da anomalia dos logaritmos de chuva em Três Marias durante a estação chuvosa, condicionada à
ocorrência de El Niño em OND (Painel A), e La Niña (Painel B)

(A)

(B)

Figura 9 Série das anomalias dos logaritmos de chuva em Três Marias para fevereiro condicionada à ocorrência de El
Niño em OND do ano anterior (Painel A), e em dezembro para La Niña em OND (Painel B)
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Na sub-bacia de Três Marias a associação entre chuvas e El Niño/La Niña não atingiu os 90%
de confiança, mas indicou as tendências de ocorrência das relações com: (1) de chuvas acima do
normal em dezembro e janeiro e abaixo do normal em fevereiro, para El Niño em outubronovembro-dezembro; (2) de chuvas abaixo do normal em dezembro e janeiro e acima do normal em
fevereiro, para La Niña em outubro-novembro-dezembro; (3) a consistência da associação entre
chuva em fevereiro e El Niño em OND do ano anterior foi de 58%; e (4) a consistência da
associação chuva em dezembro e La Niña em OND foi de 55%.
Para Sobradinho, a Figura 10 ilustra as composições da anomalia do logaritmo da chuva
mensal associadas às ocorrências de El Niño (Painel A) e La Niña (Painel B).

(A)

(B)

Figura 10 Composição da anomalia dos logaritmos de chuva em Sobradinho durante a estação chuvosa, condicionada à
ocorrência de El Niño em OND (Painel A), e La Niña (Painel B)

A Figura 11 ilustra as séries de anomalia de chuva no mês de dezembro para os casos de El Niño/La
Niña, de modo a se verificar a consistência dessas associações. Também ocorrem associações
significativas entre aumento de precipitações em janeiro durante o El Niño, redução de precipitação
em janeiro durante La Niña, seguido de aumento da precipitação em fevereiro durante La Niña.

(A)

(B)

Figura 11 Séries das anomalias dos logaritmos de chuva em Sobradinho para dezembro condicionadas à ocorrência de
El Niño em OND (Painel A), e em dezembro para La Niña durante OND (Painel B)
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Para a bacia incremental de Sobradinho a associação entre chuvas e El Niño/La Niña excedeu
os 90% de confiança para: (1) chuvas acima do normal em dezembro e janeiro e abaixo do normal
em fevereiro (com menos de 90% de confiança), para El Niño em outubro-novembro-dezembro; (2)
chuvas abaixo do normal em dezembro e janeiro e acima do normal em fevereiro, para La Niña em
outubro-novembro-dezembro; (3) a consistência da associação entre aumento de chuva em
dezembro e El Niño em OND foi de 67%; e (4) a consistência da associação entre diminuição de
chuva em dezembro e La Niña em OND foi de 73%.
Nota-se que a associação entre chuva e El Niño/La Niña é mais significativa para o trecho
médio da bacia do São Francisco (região Nordeste) do que no alto São Francisco (região Sudeste).
A constatação das associações entre El Niño/La Niña e anomalias de chuva na bacia do São
Francisco fornece um forte indício de que as previsões sazonais de chuva do EUROBRISA tenham
índices de acerto satisfatórios. Essa especulação está relacionada com o fato de que os modelos
dinâmicos da atmosfera usam a temperatura do mar como condição de contorno, e portanto o El
Niño/La Niña serão impostos como forçantes dos processos atmosféricos. Adicionalmente, o
modelo empírico de previsão climática de chuva está fundamentado no El Niño/La Niña.

4.3 Índices de Acerto da Previsão de Chuva
As previsões de chuva do EUROBRISA são fornecidas em duas matrizes, uma para as
anomalias de chuva em relação às médias das chuvas estimadas pelo Global Precipitation
Climatology Project (GPCP) e outra para o desvio padrão. O GPCP é um projeto que promoveu o
desenvolvimento de procedimentos de análise para juntar estimativas de precipitação de diversas
fontes para produzir campos globais de precipitação para uma malha de 2,5º de latitude por 2,5º de
longitude. Os procedimentos do GPCP foram descritos por Adler et al. (2003) e combinam os dados
de pluviômetros processados em pontos de grade com estimativas de chuva de satélite. A
comparação da chuva estimada pelo GPCP com as estimadas com os pluviômetros selecionados
nesse estudo para a bacia do São Francisco não são objeto desse artigo. Todavia, foi verificado que
a chuva do GPCP superestima os volumes na estação seca e subestima os volumes na estação
chuvosa. Portanto, se a chuva do GPCP for usada para reconstruir a chuva prevista, então as
previsões sazonais apresentariam um viés de subestimar no semestre chuvoso e superestimar no
semestre seco. Então, neste estudo, ao invés de se reconstruir a chuva prevista a partir da matriz de
anomalias e da chuva do GPCP, adotou-se outro procedimento para reconstruir a chuva prevista. O
procedimento adotado passou a usar as estimativas das médias e desvios padrão das chuvas
registradas nos pluviômetros selecionados, conforme a Equação (6):
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݄ܿܽݒݑ௩ ൌ

ܽ݊݉௩
ߪ௦  ߤ௦
ߪ௩

(6)

onde: chuvaprev = chuva prevista, anomprev = anomalia prevista, σprev = desvio padrão da chuva
prevista, σobs = desvio padrão da chuva observada pelos pluviômetros e µobs = média da chuva
observada pelos pluviômetros.
Há outro detalhe importante para se reconstruir a chuva prevista, as matrizes de anomalias e
desvio padrão do EUROBRISA expressam as variáveis como médias móveis de três meses, isto é, a
anomalia de janeiro corresponde à diferença entre a média móvel das previsões para o trimestre
janeiro-fevereiro-março e a chuva média de longo termo para janeiro-fevereiro-março. Neste estudo
foi considerado que a previsão da chuva para o primeiro mês é reconstruída com os dados das
médias móveis da anomalia e desvio padrão da previsão e com a média e desvio padrão da chuva
observada para o mês de referência. A Equação (7) exemplifica o uso das variáveis para reconstruir
a chuva prevista para janeiro:

݄ܿܽݒݑ௩ି ൌ

ܽ݊݉௩ିிெ
ߪ௦ି  ߤ௦ି
ߪ௩ିிெ

(7)

A previsão de chuva para o segundo e terceiro meses foram reconstruídas de forma análoga à
do primeiro mês, usando-se as estatísticas da chuva observada para o segundo e terceiro meses,
respectivamente.
A Figura 12 apresenta as séries da chuva prevista para o primeiro mês e da chuva observada
para o período 1981-2005, em Três Marias.

Figura 12 Série das chuvas mensais previstas (1 mês a frente) e observadas para Três Marias
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Observa-se que a chuva prevista foi subestimada no período 1981-1985, as diferenças entre as
chuvas previstas e observadas foram pequenas durante 1986-2001, e se superestimou a chuva
prevista no período 2002-2005. As estatísticas do erro são: média do erro foi 0,3 mm/mês, raiz do
erro médio quadrático de 59,5 mm/mês (a média da chuva observada é 120 mm/mês) e correlação
entre chuva prevista e observada de 0,822.
A Figura 13 apresenta a comparação das frequências acumuladas da chuva prevista e
observada.

Figura 13 Distribuição de frequências acumuladas das chuvas previstas e observadas entre 1981-2005 em Três Marias

As chuvas previstas com intensidade menor que a mediana foram muito próximas das
observadas. Entre os percentis de 50% e 90% a chuva prevista foi pouco menor do que a observada,
as chuvas previstas de maior intensidade, com percentil superior a 95%, foram superestimadas.
As comparações entre as chuvas previstas e acumuladas para Sobradinho são mostradas nas
Figuras 14 e 15, que ilustram as séries de chuva e as distribuições de frequências acumuladas,
respectivamente.
A média da chuva observada foi 76,9 mm e da prevista foi 80,5 mm. As estatísticas dos erros
foram: (1) erro médio igual a 3,6 mm/mês, (2) raiz do erro médio quadrático de 42,2 mm/mês e (3)
correlação entre a chuva prevista e observada de 0,821. Uma tendência a superestimar a chuva foi
observada nos últimos anos da série de previsão.

XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos

16

Figura 14 Série das chuvas mensais previstas (1 mês a frente) e observadas para Sobradinho

Figura 15 Distribuição de frequências acumuladas das chuvas previstas e observadas entre 1981-2005 em Sobradinho

5.

CONCLUSÕES
Os objetivos desse estudo fora estabelecidos com relação à determinação das características da

previsibilidade das chuvas sazonais e da determinação dos índices de acerto da previsão sazonal de
chuva para a bacia do Rio São Francisco. As análises de previsibilidade e a determinação dos
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índices de acerto da previsão de chuva sazonal foram realizadas para as sub-bacias de Três Marias
(50.600 km2) e Sobradinho (498.425 km2). As médias de longo termo dos totais anuais de chuva
foram de 1430 mm/ano em Três Marias e 960 mm/ano em Sobradinho, com acentuada redução de
pluviosidade entre os trechos do alto São Francisco na região Sudeste do Brasil (Minas Gerais) e o
médio São Francisco na região Nordeste (Bahia). A bacia do São Francisco é caracterizada por um
regime de chuvas com sazonalidade bem definida, sendo o semestre chuvoso de outubro a março, e
semestre seco se estende de maio a agosto.
A variabilidade interanual da chuva na sub-bacia de Três Marias ficou entre 70% e 160% da
média de longo termo, sendo que o menor valor foi registrado em 1963 e o maior em 1983. Os
totais anuais de chuva para a sub-bacia incremental de Sobradinho variaram entre 50% (em 1990) e
140% da média de longo termo (em 1979).
O estudo da previsibilidade sazonal da chuva nas bacias do São Francisco e Tocantins
analisou a ocorrência de associações significativas entre as chuvas médias nas bacias e o fenômeno
El Niño/La Niña. Aplicou-se o método das composições para identificar a ocorrência de períodos
chuvosos anômalos nas bacias condicionados ao El Niño/La Niña no Oceano Pacífico Equatorial. O
método das composições consiste em se identificar se a anomalia média da chuva condicionada à
ocorrência de El Niño/La Niña no trimestre outubro-novembro-dezembro é significativamente
diferente da anomalia média nula de toda a amostra. O grau de confiança na associação entre
anomalia de chuva e o El Niño/La Niña foi determinado com o uso da distribuição de Student-t.
Os resultados da associação entre chuva e El Niño/La Niña para a bacia do São Francisco
foram diferentes para os trechos alto e médio da bacia. Na sub-bacia de Três Marias a associação
não atingiu os 90% de confiança, mas indicou as tendências de ocorrência das relações com: (1)
chuvas acima do normal em dezembro e janeiro e abaixo do normal em fevereiro, para El Niño em
outubro-novembro-dezembro; (2) chuvas abaixo do normal em dezembro e janeiro e acima do
normal em fevereiro, para La Niña em outubro-novembro-dezembro. Para a bacia incremental de
Sobradinho a associação entre chuvas e El Niño/La Niña excedeu os 90% de confiança em: (1)
chuvas acima do normal em dezembro e janeiro e abaixo do normal em fevereiro (com menos de
90% de confiança), para El Niño em outubro-novembro-dezembro; (2) de chuvas abaixo do normal
em dezembro e janeiro e acima do normal em fevereiro, para La Niña em outubro-novembrodezembro.
Portanto, o fato de haver fortes relações entre o fenômeno El Niño/La Niña e anomalias de
chuva durante o início e meio da estação chuvosa na bacia do São Francisco favorece a
previsibilidade da chuva pelos modelos dinâmicos da atmosfera, cujas previsões dependem
fortemente das condições dos oceanos.
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Os dados de previsão mensal de chuva foram reconstruídos a partir das matrizes de anomalias
e desvio padrão da chuva prevista do projeto EUROBRISA. As previsões de chuva do
EUROBRISA são definidas para uma malha com 2.5 graus (latitude e longitude), sendo que a
chuva prevista na bacia foi estimada com a aplicação do “Método do Inverso do Quadrado das
Distâncias”. As chuvas previstas reproduziram as variações interanuais, tanto em Três Marias
quanto em Sobradinho, produzindo correlações de 0,82 entre a chuva observada e a prevista.
A principal conclusão deste estudo é que a previsão sazonal de chuva do EUROBRISA
apresenta índices de acerto satisfatórios para que seja usada como dado de entrada para a previsão
de afluências aos reservatórios no Rio São Francisco,
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