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RESUMO 
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PREVISÃO DE VAZÕES DE AFLUÊNCIA PARA O SETOR ELÉTRICO POR MEIO 

DE MODELOS LINEARES E NÃO LINEARES 
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ORIENTADOR: PROF. DR. ADRIANO MENDONÇA SOUZA 

COORIENTADORA: ROSELAINE RUVIARO ZANINI 
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O tema desta pesquisa é a utilização de modelos de previsão do tipo Autorregressivos Integrados 

e de Médias Móveis- ARIMA, juntamente com os modelos Autorregressivos de 

Heterocedasticidade Condicional- ARCH. A primeira classe de modelos tem a função de 

descrever o nível e o segundo, a volatilidade da série em estudo. Tem-se, como objetivo 

principal desta pesquisa, prever o nível e analisar a variabilidade da vazão de afluências do rio 

Jaguari, por meio de modelos matemáticos lineares e não lineares, com o intuito de auxiliar na 

gestão dos recursos hídricos do referido rio e para a geração de energia da pequena central 

hidrelétrica Furnas do Segredo.  A presente dissertação consta de dois artigos científicos que 

caracterizam o comportamento hidrológico do rio Jaguari, utilizando, para isso, modelos 

matemáticos que proporcionam realizar as previsões das vazões e a mensuração dos períodos 

considerados atípicos durante a série temporal. No primeiro artigo, selecionou-se o modelo 

SARMA (1,0,1)(1,0,1)12-ARCH (1) capaz de representar a média e a variabilidade da série de 

vazões do rio Jaguari em m
3
/s no período de 1942 a 2006. No segundo artigo, utilizam-se 

modelos matemáticos de previsão, juntamente com aplicação da análise de intervenção, na 

averiguação do comportamento hidrológico das vazões em períodos mensais de janeiro de 1970 

a dezembro de 2010. Para isso, adotaram-se modelos matemáticos: Alisamento exponencial de 

Holt-Winters (AEHW), modelos ARIMA genérico, modelos ARCH, e análise de intervenção, 

concluindo-se que o modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12-ARCH(1) foi o selecionado a representar o 

comportamento hidrológico médio e a variabilidade das vazões, para, assim, realizar as 

previsões, levando em conta critérios de seleção AIC e MAD. O modelo ARCH apresentou um 

grau de persistência menor do que um o que indica que as vazões, em um curto espaço de tempo, 

retornarão ao seu patamar usual. Na análise de intervenção, observaram-se acréscimos nas 

vazões de 15,68 m
3
/s e 18,47 m

3
/s, durante os períodos de novembro de 1994 e dezembro de 

2009, possivelmente ocasionados por fenômenos climáticos. Conclui-se que a modelagem 

conjunta ARIMA-ARCH e a incorporação da análise de intervenção vêm como forma de auxiliar 

no planejamento energético da PCH, de modo a permitir satisfatórios níveis de geração de 

energia elétrica futura.  

 

Palavras-chave: Previsão de vazões de afluência; Séries temporais; Energia Elétrica.  
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The theme of this research is the use of prediction models of Integrated Autoregressive and type 

of moving average- ARIMA, along with the Autoregressive models of Conditional 

Heterokedastic-ARCH. The first class of models is used to describe the level and the second, the 

volatility of the series. Has, as main objective of this research, predict and analyze the variability 

of the flow of inputs of the Jaguari River, by means of linear and non-linear mathematical 

models, in order to assist in the management of water resources of the river and for power 

generation of pinch Furnas do Secret. This dissertation consists of two scientific articles that 

characterize the hydrological behavior of the Jaguari River, using to this end, mathematical 

models that provide predictions of the flows and the measurement of the periods considered 

atypical for the time series. In the first article, have chosen the model SARMA (1,0,1)(1,0,1)12-

ARCH (1) able to represent the average and the variability of flows of the Jaguari River in m3s in 

1942 to 2006 period. In the second article, we use mathematical models of forecasting, along 

with implementation of intervention analysis, investigation of hydrological behavior of flows in 

monthly periods January 1970 to December 2010. To do so, mathematical models adopted: Holt-

Winters exponential smoothing (AEHW), ARIMA, ARCH models, and intervention analysis, 

concluding that the model SARMA (1,0,0)(2,0,0)12-ARCH(1) was selected to represent the 

average hydrological behavior and the variability of flows, in order to make forecasts, taking into 

account the selection criteria AIC and MAD. The ARCH model presented a degree of persistence 

is smaller than one, indicating that the flows, in a short time, will return to his usual level. 

Intervention analysis, increases were observed in the flows of 15,68 m
3
/s and 18,47 m

3
/s, during 

periods of November 1994 and December of 2009, possibly caused by climatic phenomena. 

However, it appears that the joint ARIMA modeling-ARCH and the incorporation of intervention 

analysis come to aid in the energy planning of PCH, in order to allow for great levels of power 

generation in the future. 

 

Keywords: surging flow prediction; Time series; Electrical Energy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O setor de energia elétrica no Brasil permite que objetivos econômicos, sociais e 

ambientais proporcionem um desenvolvimento mais sustentável, pois as utilizações de recursos 

naturais e renováveis constituem uma forma de preservação do meio ambiente e da diminuição 

das desigualdades sociais. 

Visando a atender a crescente demanda energética por meio de fontes com baixo impacto 

ambiental, a implantação de usinas hidrelétricas vem ao encontro do plano de expansão 2009-

2030, no Brasil, com fundamento em assegurar a oferta de eletricidade aos consumidores, 

conforme informações da (International Energy Agency- IEA, 2010). 

O potencial de energia elétrica brasileira, em sua maioria, é gerado por hidrelétricas, 

assim sendo, a existência de recursos hídricos economicamente viáveis determina a participação 

majoritária das hidrelétricas entre as fontes de produção de forma limpa. No entanto, o risco 

hidrológico, como uma estiagem prolongada, sempre existe nesse tipo de sistema e as 

consequências de um déficit são incomensuráveis.  

As grandes usinas hidrelétricas, juntamente com as pequenas centrais hidrelétricas 

existentes no Brasil e no mundo, impulsionam o progresso por utilizar energia limpa na geração 

de energia elétrica. Conforme Cesaretti (2010), no ano de 2009, do total de 467.400 MWh 

gerados de energia, 83,7% das participações energéticas na geração de eletricidade foram por 

meio de potenciais hidráulicos.  

Embora o Brasil possua o registro de um dos principais potencias hidrelétricos 

tecnicamente aproveitáveis do mundo, conforme ANELL (2008), o setor hidrelétrico vem 

enfrentando dificuldades relacionadas à capacidade das usinas em gerar energia para atender a 

demanda do país. Dentre as dificuldades, pode-se relacionar a crise que o Brasil enfrentou nas 

últimas décadas, com o acontecimento de “Blecautes”, conforme (Globo Ecologia, 2012). 

 Essa “crise” no setor hidrelétrico gerou uma discussão nacional em relação ao problema 

da falta de investimentos no setor e a carência de informações que visam a eliminar esses 

acontecimentos. Entre os vários problemas existentes no setor elétrico, podem-se relacionar: 

ausência de energia elétrica, falta de equipamentos atualizados, deficiência no treinamento dos 

técnicos, sobrecarga de trabalho, dentre outros, problemas que trazem prejuízos desmedidos a 

economia de um país.  
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Devido à grande demanda de energia elétrica no país, por setores residenciais, comércio, 

indústrias e serviços, e a utilização de energia elétrica para outros fins como irrigação de 

lavouras, pomares entre outras, prevalece à necessidade de desenvolver formas que possam 

reduzir tais incertezas relacionadas à geração de energia elétrica no Brasil. Conforme o relatório 

Key World Energy Statistics, da International Energy Agency - IEA (2008), entre os anos de 

1973 e 2006, a participação da força das águas na produção total de energia passou de 2,2% para 

apenas 1,8%, demonstrando o esgotamento desse insumo no médio e longo prazo.  

Uma das formas de conhecer a capacidade de geração elétrica de uma usina é dada pela 

análise da série natural de afluências de uma bacia hidrográfica, “vazões fluviais”. Essas vazões 

são aquelas providas pela própria natureza, ou seja, ocorreriam em uma seção do rio, caso não 

houvesse a operação de reservatórios a montante, nem a presença de lagos artificial, nem a 

retirada de água para o abastecimento e irrigação, corroborada por (Energisa, 2009).  

Conhecida a vazão de afluências do leito do rio, é possível por meio de modelos 

matemáticos, o conhecimento futuro do volume de água disponível, visando, assim, auxiliar os 

gestores no planejamento energético de modo a permitir satisfatórios níveis de geração de energia 

elétrica. 

 

Tema da pesquisa 

 

O tema desta pesquisa é a utilização de modelos de previsão do tipo Autorregressivos 

Integrados e de Médias Móveis ARIMA, juntamente com os modelos Autorregressivos de 

Heterocedasticidade Condicional ARCH. A primeira classe de modelos tem a função de 

descrever o nível e, o segundo, a volatilidade da série em estudo.  

 

Justificativa 

 

  As previsões de vazões de afluência de um rio são justificadas como estudo fundamental 

da operação do reservatório nos períodos de excesso hídrico e nos períodos de escassez, isso 

porque a potência de toda usina hidrelétrica é proporcional à vazão de água disponível em sua 

bacia hidrográfica. Entender o comportamento das vazões do rio e prevê-la a horizontes futuros 
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torna-se de positiva significância, pois permite auxiliar no controle e planejamento da energia 

gerada, auxiliando na gestão da usina de geração. 

Salienta-se que esta pesquisa também proporcionará um estudo atualizado da capacidade 

de geração, visto que a energia assegurada foi formalizada por meio da série de vazões médias 

mensais, compreendidas entre os anos 1942 a 1998, estabelecendo a energia assegurada da PCH 

Furnas do Segredo de 4,74 MW médios, segundo a carta JAG-013/02, de quatro de julho de 

2002. 

 Dessa forma, as previsões de vazões de afluência por meio de modelos lineares e não 

lineares trará uma nova avaliação das vazões, podendo, assim, contribuir com os cálculos da 

capacidade de geração da PCH no instante atual. 

 

Objetivos  

 

Nesta seção, serão apresentados o objetivo geral e os específicos da pesquisa. 

 

Objetivo geral  

 

Esta pesquisa tem como objetivo principal prever o nível e analisar a variabilidade da 

vazão de afluências do rio Jaguari por meio de modelos matemáticos lineares e não lineares, com 

o intuito de auxiliar na gestão dos recursos hídricos do referido rio e na geração de energia da 

pequena central hidrelétrica Furnas do Segredo. 

 

Objetivos específicos  

 

 Os objetivos específicos desta pesquisa sinalizam, principalmente, em: Ressaltar uma 

discussão técnica, com base na teórica, em descrever o comportamento da média do rio, 

juntamente com os níveis de oscilação que as vazões possam apresentar, tendo como objetivos 

peculiares. 

- Realizar a projeção da oferta de energia através da vazão medida mensalmente em 

metros cúbicos do posto 120, por meio da utilização de modelos ARIMA e verificar a 

capacidade preditiva.  
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- Estimar a volatilidade da série de vazões de afluência no período selecionado por 

meio dos modelos da família ARCH, bem como realizar a interpretação dos parâmetros de 

persistência. 

- Determinar os períodos anômalos de geração de energia captados por meio da 

análise de intervenção, e assim buscar uma explicação plausível para as intervenções. 

 

Limitação da pesquisa 

 

Esta pesquisa fica limitada a prever apenas as vazões de afluência do rio Jaguari, em 

busca de informações que possam auxiliar na operação da PCH, Furnas do Segredo, por meio dos 

modelos lineares ARIMA sendo o responsável por modelar a média da série de vazões e os 

modelos não lineares ARCH, responsável pela modelagem da variância condicional da série, bem 

como determinar os períodos considerados atípicos pela análise de intervenção, não fazendo 

referência a outros rios, nem a outras organizações gerativas de energia. 

 

Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação segue o modelo proposto para a confecção de trabalhos acadêmicos no 

formato de artigos científicos. Para atender às exigências, divide-se em cinco seções. A primeira 

seção apresenta a introdução da pesquisa. 

A segunda seção traz o primeiro artigo científico, intitulado “Analysis of the flow regime 

of the Jaguari river by means of stochastic models”, o qual auxilia na tomada de decisões no setor 

hidroelétrico e na gestão de recursos hídricos do caso estudado. Este artigo foi publicado na 

Revista Espacios Digital, volume 34, número 4, de 2013. O segundo artigo é apresentado como 

terceira seção, intitulado “Previsão do comportamento hidrológico de vazões utilizando diferentes 

métodos matemáticos e análise intervenção”, encaminhado para publicação – Revista IEEE - 

Latin American Transactions – em 18 de abril de 2013. Dado que foram apresentados dois 

artigos, é realizada, na quarta seção, uma discussão deles, de modo a revelar a relação das duas 

pesquisas. Todavia, busca-se apresentar os resultados das pesquisas de forma individual, de 
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maneira a atender com mais efeito o objetivo geral desta dissertação. A quinta e última seção 

apresenta as conclusões da pesquisa. 
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ANALYSIS OF THE FLOW REGIME OF THE JAGUARI RIVER BY MEANS OF 

STOCHASTIC MODELS 

 
Acássio Valente Feliciani - PPGEP/UFSM 
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Adriano Mendonça Souza - PPGEP/UFSM 

 amsouza@smail.ufsm.br 
 

Francisca Mendonça Souza - ISCTE/IUL 

kikamatcom@gmail.com 
 

José Fernando Gomes Requeijo- UNL 

jfgr@fct.unl.pt 

 

Abstract 

The main purpose of this study is to analyze the average scheme and the flow variability of the 

Jaguari River, by means of ARIMA stochastic models (Auto-Regressive Integrated Moving 

Average), and ARCH models (Auto-Regressive Conditional Heterokedastic). SARMA and 

ARCH models were employed, which were able to capture the effects of seasonality in the series, 

revealing periods of higher and lower amplitude of flows. ARCH models showed that although 

there is a volatility effect, it does not have a high persistence yet, what makes the variability of 

flow rates rapidly returns to its usual level. Results showed that it is possible by means of 

SARMA (1,1)(1,1)12-ARCH (1) models to represent the series generating process of the affluence 

flows of the Jaguari River, thus  helping in the decision-making of the hydroelectric sector and  

the water resources management. 

Keywords: Time Series Models, ARCH, Electricity, Jaguari River. 

 

1. Introduction 

The growing demand for electricity and the depletion of freshwater resources in the world 

make clear the need for the  inclusion of analytical methods able to represent and/or simulate the 

hydrologic behavior of a watershed in order to provide the natural water resources management, 

corroborates Yilmaz and Harmancioglu (2010); Tucci (1998). 

The gradual increase in the predominance of hydroelectricity, in recent decades in Brazil 

and in the world, is related to the liberalization of energy markets, according to Lienert and 

Lochner (2012), given that the generating capacity, investment and energy prices, imply the 

energy potential of each hydroelectric power plant, where the information of the natural affluent 

flow of a watershed is a key input for planning and operating the hydroelectric park, according to 

Guilhon, Rocha e Moreira (2007). 

The understanding, diagnosing and/or simulating the behavior of the confluence flow of a 

river, corroborated by Costa et al. (2007); Fadiga et al. (2008) is based on the use of hydrological 

models, whether stochastic or deterministic, empirical or conceptual, continuous or discrete, 

mailto:acassiofeliciani@gmail.com
mailto:amsouza@smail.ufsm.br
mailto:kikamatcom@gmail.com
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accurate or distributed, statistical or dynamical, if they configure as an additional support, in the 

optimization, operation and control of a hydroelectric power plant. 

Xiong and Guo’s verifications (1999), in flow simulations of 70 sub-basins in southern 

China, reached good results, just as Lucas et al. (2009), for presenting a two-parameter monthly 

deterministic hydrologic model with a simpler structure compared to a four-parameter model 

used by Guo (1995). However, in each study region the evaluation of results by means of 

representative models is related not only to the ability of the model to capture the generating 

process of the time series, but also to factors such as: location of the watershed, soil texture, 

climatic, physical and biological properties. 

According to Lucas et al. (2009), the application of stochastic and deterministic models to 

Brazilian hydrological series appeared to be efficient in planning and/or water resources 

management, efficiently simulating the monthly average flows of the region under study, where 

the deterministic model obtained a lower performance compared to the ARIMA stochastic model 

(Auto-Regressive Integrated Moving Average) in all seasons studied. 

The investigation of the affluence flow of the Jaguari River is necessary due to its 

representativeness with the electricity generation in the region where it is located, since several 

agro-industries, manufacturing industries and other trade in general, beyond the urban and rural 

population who are assisted with the electricity generated through this watershed. The knowledge 

of its hydrological behavior subsidizes decision-makings in the water resources management, 

since this study will show the periods considered anomalous to the generating process. 

Therefore, this study aims to analyze the average scheme and the flow variability of the 

Jaguari River, responsible for providing 6.2 MW-hour-month, by means of ARIMA stochastic 

models (Auto-Regressive Integrated Moving Average), and ARCH models (Auto-Regressive 

Conditional Heterokedastic), seeking information to assist hydroelectric generating and 

management, as well as to perform the interpretation of the persistence of anomalous periods if 

they occur. 

Controlling variables involved in the production process, due to the high competitiveness 

in industry has made energy efficiency techniques to be adopted in national and international 

markets with the aim of strengthening the growing concern about environmental degradation and 

the energy matrix, where the adoption of statistical methods to process control is an efficient way 

to reduce waste and to maintain full capacity, corroborating that investment decisions can be 

based on significant processes, this idea and supported by Jasemi and Kimiagari (2012); Jacobi, 

Souza and Pereira (2002); Silva, and Jabbour (2012). 

This study is organized as follows: First section will present the importance of the study, 

the objectives and some prominent studies about the importance of the affluence flow in 

determining the potential of a hydroelectric power plant and the regional water resources 

management. Second section will present methodology, emphasizing the use of ARIMA and 

ARCH models and third section will present the results and discussions on the possible 

contributing factors to the variation of the affluence flow of the Jaguari River-RS. 
 

2. Methodology 

This study was made through the collection of the monthly historical series of flows in 

m
3
/s from 1942 to 2006, based on the database system of the 120 station, Southeast system, 

latitude: 29:21:32, longitude: 54:30:7, provided by the National System Operator (ONS). The 

Jaguari River is located between the geomorphologic units of the southern plateau and the 
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southern depression, characterized by neossolo soils (sandy areas and hard fields) and 

planossolos (floodplains), respectively, with subshrubby field areas, remaining forest areas 

grassland areas, agricultural areas with extensive culture of soybean (summer) and soybean / 

wheat (winter) interspersed with pastures, according Corede (2009); Righi and Robaina (2008). 

Initially, the behavior of the original series is graphically inspected, and then the 

descriptive statistics regarding asymmetry, kurtosis, stationary, normality, trend and seasonality 

are calculated. Later, the Augmented Dickey-Fuller (1984) - (ADF) and Kwiatkowski-Phillips-

Schmidt-Shin (1992) - (KPSS) unitary root tests are applied, seeking to find a stationary series 

able to reflect the behavior of the affluence flow series. 

The identification of the type and the order of the models are made through the 

autocorrelation function (FAC) and partial autocorrelation function (FACP), according to 

Morettin (2008); Lucas et al (2009), where FAC measures the degree, that is, how a value 

observed in period t is influenced by the value observed in period t-1. However, the FACP is 

defined by the following correlations over time (Zt; Zt-1), (Zt, Zt-2), (Zt, Zt-p), with constant 

previous lag effects over Zt. Once the stationarity of the series under study is checked, linear 

modeling takes place, following the iterative cycle proposed by Box and Jenkins (1970): 

identification; estimation; verification, according to Gujarati, (2000). 

Among the models able to capture the behavior of the series under study Jacobs and Costa 

(2011), are the general ARIMA models, which exploit the structure of the autocorrelation 

between the affluence flows in consecutive stages, defined by: 

tqtqptpt

d ZZ    ...
~~

    (1) 

Wherein   represents the autoregressive part of the filter and   represents the moving 

averages and t  represents the random error. Given that Δ
d
 represents the differences (d) to turn 

the series into stationary, if necessary. 

If the series presents autocorrelation in seasonal periods, according to Marchezan and 

Souza (2010), represented by a repetition period equal to S = 3, 6, 12, the ARIMA seasonal 

models are used, represented by SARIMA (p, d, q) (P, D, Q)s, where d is the representative part 

of simple differentiation and D is the representative part of seasonal differentiation, according to 

equation 2. 
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Wherein  and  represents the parameters of the seasonal model. 

For the selection of competing models that explain the behavior of the affluence flow 

series, AIC criterion statistics are used (Akaike Information Criteria), according to Souza et al. 

(2010); Menezes, Souza and Souza (2011), choosing the lower statistic value model. 

As the linear model showing residues with characteristics of white noise ),0( 2RB  is 

found, the presence of conditional heteroscedasticity in the quadratic residuals of the linear model 

by means of the ARCH-LM statistic test is verified. 

 If the presence of conditional heteroscedasticity is evident, and in order to capture the 

intrinsic variability of the series, ARCH models proposed by Engle (1982) are applied, according 

to Ceretta et al. (2010), and it is considered that the conditional variance may change over time 

and is predicted by past errors squared, capturing an important stylized fact called groupings or 

volatility clusters. According to Morettin (2006); Souza, Souza and Menezes (2012), the ARCH 

model (m) is defined as follows: 

ttt a 
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Thus, it can be seen that the conditional variance of the error t  with regard to the 

available information for period (t-i) is distributed, according to equation 4. 




 
q

i

titt a
1

22       (4) 

In the case of an ARCH (1) model, the conditional variance is defined by equation 5. 




 
q
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Thus, it is expected that ARCH (1) modeling supposes residues identically distributed 

i.i.d., which were shown in equation 6. 

 2

110;0  tt uN 
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The study made to assess the average level of the Jaguari River-RS, by means of Auto-

Regressive Integrated Moving Averages (ARIMA) models, consists in exploring and/or capturing 

the behavior of serial correlation or autocorrelation among the affluence flows in successive 

stages, according to (Vicini and Souza, 2007). However, the Autoregressive Conditional 

Heterokedastic (ARCH) models aim to characterize and analyze the monthly intrinsic volatility 

of the affluence flow series, in scope to estimate how long the oscillation, that is, the variability 

will take to return to its usual behavior. Therefore, it is intended to provide subsidies to the 

delineation of appropriate strategies for the regional water resources management under study 

and to analyze the potential flow for hydroelectric generation. 

 

3. Results and Discussion  

According to the hydrometeorological network of the National Water Agency (ANA), the 

annual spatial temporal variation rainfall of the Jaguari River, under code 02954005 ranged from 

1136.3 mm to 2923 mm, from February to May 1991, and from July to December 2002. 

However, in the station under code 02954007, variation ranged from 963.5 mm in 2004, to 

2797.7 mm in 2002, marking the same periods under code 02954005. 

The oscillations of the affluence flows of the Jaguari River are related to the climatic, 

physical and biological characteristics of its ecosystems, according to Güldal and Tongal (2010). 

The amount of water that is lost through evapotranspiration, the nature and extent of geological 

formations, natural vegetation and interaction of species also contribute to the oscillation of the 

affluence flows of a watershed, corroborates Barros and Amin (2007), Rodrigues et al. (2010). 

Among the probable causes of the increase and decrease of flow affluences of the Jaguari 

River are the effects of soil conservation, given that the techniques used for this purpose reflects 

an increase in groundwater recharge directly in the water source flows over the year, according to 

Gomes et al. (2012); human-induced actions can also change the water balance in local and 

regional scale as deforestation, irrigation projects, food and feed, among others. 

This rainfall oscillation is related to the movement of the confluence flows of the Jaguari 

River, as shown in Figure 1, periods of high and low amplitude peaks, being linked to extreme 

weather, warm phase (El Niño) and cold phase (La Niña), which influences the climatic rhythm 

of Rio Grande do Sul, acting under the rhythm of displacement of the fronts, according to Britto 

et al. (2008). 

According to Prina and Monguilhott (2011), a decrease by 16% of the total green area on 

the banks of the Jaguari River was observed, as shown in Figure 1, this decrease is possibly due 
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to flooding and agricultural activities that damage the soil, for conservation practices are not 

being used, occasioning thus silting and decrease of the volume raised and reducing thus the 

affluence flow of the Jaguari River. 

 
Figure I- Temporal analysis of the city of Jaguari – RS 

 

Flows rates in southern Brazil show significant connections with the amount and 

distribution of rainfall, according to Silva, Lermen and Nery (2001); cold fronts in southern 

Brazil are mainly due to the El Niño Southern Oscillation (ENOS) through the warming that 

occurs in the waters of the Tropical Pacific Ocean, which result in changes in large-scale 

circulation of the atmosphere, this idea is also corrobored by Marengo (2008). Teixeira (2006) 

pointed out a rapid trend of rainfall events in southern Brazil and their main cause is El Niño. 

As shown in Figure 2, periods of occurrence of affluence flows above average and 

decrease periods may be related to the seasonal effects of rainfall occurred during the period 

under study. 

  The descriptive statistics of the series under analysis showed a kurtosis higher than 3.46 

and nonzero asymmetry, and it is possible to observe that the series does not follow a normal 

distribution and probably will present volatility characteristics, such as volatility grouping 

periods, known as clustering, according to Campos (2007); Ceretta et al. (2010). 
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Figure II- (A) Flow Hydrograph 

 ARIMA and SARIMA general class filters have been used for modeling time series, 

according to Noakes, McLoad and Hipel (1985); Fill, Oliveira and Santos (2008); Andradóttir, 

Rueda, Armengol, Marcé (2012). By analyzing the autocorrelation function and the unit root 

tests, the historical affluence flow series is stationary at level I(0), showing a seasonal 

autocorrelation of 12 order. From this stage on, several linear filters were tested and the ARIMA 

seasonal filter showed to be  the best filter able to capture the behavior of the average flow 
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regime of the river Jaguari, represented by a SARMA(1,1)(1,1)12, being considered the most 

parsimonious model when compared with other competing filters, as shown in equation 7. 

tttttt ZZZ   





 12
)02,58(

12
)38,168(

1
)28.2(

1
)65.8(

918,09973,0183.05785.0    (7) 

The values in parentheses are corresponding to statistics, "t", calculated, where is possible 

to verify that all parameters are significant and modeling showed the white noise characteristic. 

Aiming to analyze the flow series variability, the presence of volatility was tested by 

means of LM-ARCH test, in the quadratic residues of the linear model, where it showed that a p-

value < 0.05 evidences that the conditional heterokedastic is present in the linear modeling 

residues, then equation (8) provides volatility estimate by means of ARCH modeling. 

tta  2

1-t
(4,096175))49633,23(

a  0.12063 + 1469.445      (8) 

It is noticed that the parameter value shown by ARCH (1) volatility model is equal to 

0.120633, which is relatively low and do not represent a lasting persisting, this idea is corrobored 

by Casarin et al. (2012), where is shown that an ARCH (1) parameter close to 1 shows to be 

persistent, that is the process variability should converge to the historical average, after a long 

period of time, affecting subsequent periods. Figure 3 shows the conditional volatility of the 

series under study. 
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Figure III- Conditional Standard Deviation 

 

 Figure 3 shows the intrinsic variability during the time series, showing periods of lower 

and higher variability amplitudes. It may be concluded that with a low parameter (0.12063) the 

affluence flow will not remain for a long period, thus converging to the historical average in a 

short time, where nature effects will directly influence oscillation. 

 

4. Final Remarks  

Results showed that it is possible by means of SARMA(1,1)(1,1)12 - ARCH (1) filters 

represent the generating process series of the affluence flow of the Jaguari River, thus helping in 

the decision-making in hydroelectric sector and water resources management. It is observed that 

the ARIMA modeling was able to capture the effects of seasonality in this series and to 

understand the periods of higher and lower amplitude of the flows. 
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ARCH models also showed that although there is a volatility effect, it does not have a 

high persistence, which makes the variability period quickly returns to its usual variability level. 

According to Perrin et al (2003), the model structure and mathematical functions set applied are 

factors that should represent the behavior of the basin and the complexity level in the model 

structure to ensure the best result, thus stochastic models used methods prevail as able to  

understand the average level and the volatility of the time series flows. 

It is also noticed that in addition to seasonal periods presented by the watershed, ARCH 

models were able to capture the periods of lowest and highest variability amplitudes, these 

periods that should serve as a warning for the future, because they are already being captured by 

probabilistic models employed. Although the effect is not lasting, a sign can be considered as an 

alert. 

 

This research does not refers to the physical modeling in the study of the behavior of 

affluence flows approached by Formaggio, Campos and Amaral (2009), which showed that the 

soil texture, geomorphology, geology, hydrogeology and rainfall, respectively, are associated 

with the ease degree of water infiltration into the soil, causing the water variability  water in free 

aquifers. 

It is suggested for future research the employing of other methods to explain the behavior 

of the flows, as well as the inclusion of new variables to compose the study, in order to establish 

a dynamic system that represents the watershed as a whole, therefore establishing new practical 

results to the hydroelectrical sector. 
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Prediction of Hydrological Behavior of Flows 

Using Different Mathematical Methods and 

Intervention Analysis 
 

A. V. Feliciani, A. M. Souza, F. M. Souza, R. R. Zanini 
 

Abstract—The objective of this research is 

to assess and predict by using different mathematical 

models and techniques of intervention analysis the 

behaviour of flows of the Jaguari River, during the 

period from 1970 to 2010, with the intention of 

contributing to energy optimization or operation of 

hydrological future events of the small hydroelectric 

plant (PCH) installed on Jaguari River. The 

methodology uses the method of Holt-Winters 

exponential smoothing (AEHW), ARIMA and ARCH 

models. It is concluded that models that capture the 

volatility of the series obtained best results to make 

predictions within the sample. The technique of 

intervention analysis corroborated as increased 

evaluation of flows, pointing the periods November 1994 

and December 2009 with increases in flows of 15,68 m3/s 

and 18,47 m3/s, respectively. Predicted flow values in 

this way contribute to decision-making and operation of 

hydroelectric development process. 

Keywords— Models of HOLT-WINTERS, ARIMA 

Models, Models ARCH, intervention Analysis. 
1 

I. INTRODUÇÃO 

 

 setor de energia elétrica, no Brasil, vem 

passando por várias reestruturações, ao longo do 

tempo, com vistas a atender as novas perspectivas e 

necessidades dos consumidores frente à locação de 
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investimentos no mercado hidroelétrico. 

A relação oferta de energia e crescimento 

econômico possui correlação, pois a maior oferta de 

energia estabelece condições para o crescimento 

econômico e o crescimento incorpora mais energia ao 

processo produtivo. Ou o sentido contrário: menor 

oferta de energia provoca déficit, ou seja, gargalos 

para com a produção. Todavia, para que se assegure a 

demanda por energia elétrica de forma satisfatória, 

torna-se necessária a incorporação de técnicas 

capazes de auxiliar no gerenciamento e gestão dos 

recursos hídricos.  

Baseado nisso, vem-se empregando a metodologia 

proposta por Box & Jenkins (1976), Engle (1982) e 

Campbell (1963) na avaliação e previsão do 

comportamento de rios, córregos e lagos, 

evidenciando características dinâmicas associadas ao 

tempo por meio de modelos de séries temporais e 

mudanças do nível e/ou inclinação ocorrida em um 

determinado período de tempo, conforme (Honar et 

al, 2010); (Sáfadi, 2004); (Costa et al, 2007), (Li, 

Chen, 2007), (Xiong, Guo, 1999), (Noakes et 

al,1985). 
De acordo com Martinez e Zamprogno (2003); 

Souza et al. (2012), a utilização da metodologia 

proposta por Box & Jenkins (1976) constitui uma 

modelagem paramétrica que consiste em ajustar 

modelos autorregressivos e/ou de médias móveis 

ARIMA (p,d,q) a uma série temporal. O modelo 

considera efeitos como tendência hidrológica, 

sazonalidade climática, ciclo hidrológico e variações 

aleatórias, dado que a previsão assume posição não só 

da tendência hidrológica, mas também julga 

importante a componente sazonal, onde incorpora à 

modelagem ARIMA a componente sazonal, por meio 

do modelo SARIMA (p, d, q) (P, D, Q)s.  

Uma série temporal, além de explorar e/ou captar 

o comportamento da correlação seriada ou 

autocorrelação entre as vazões, pode deter em seu 

comportamento a presença de variabilidade ao longo 

do tempo, constituindo em uma série com caudas 

pesadas, que, muitas vezes, é revelado pelo excesso 

O 
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de curtose que a série apresenta. Desta forma, o 

emprego de modelos da família Autoregressive 

Conditional Heteroskedascitiy (ARCH) visa a apontar 

e analisar a volatilidade intrínseca na série de vazões, 

com intuito de estimar-se a persistência da 

volatilidade, que representa quanto tempo há 

oscilação, ou seja, a variabilidade da variância 

contemporizará para retornar ao seu comportamento 

usual.  

O propósito de estudar o comportamento das 

vazões do rio Jaguari vem ao encontro do crescimento 

econômico e sustentável do município e região, pois, 

além de fomentar o abastecimento de água para a 

população urbana do município e irrigação de 

lavouras, contribui igualmente para o fornecimento de 

6,2 MGW hora mês de energia elétrica, atendendo 

acerca de 30 mil usuários por meio do funcionamento 

da pequena central hidrelétrica instalada no rio 

Jaguari.  

O objetivo desta pesquisa é avaliar e prever, por 

meio de diferentes modelos matemáticos e da técnica 

de análise de intervenção, o comportamento das 

vazões do rio Jaguari, no período de 1970 a 2010, 

com a finalidade de contribuir para operação e/ou 

otimização energética de eventos hidrológicos futuros 

da pequena central hidrelétrica (PCH) instalada no rio 

Jaguari. 

Este estudo está organizado da seguinte forma: na 

primeira seção, apresentam-se algumas pesquisas 

ligadas à importância econômica e social de realizar-

se estudos no campo hidroelétrico, da mesma forma a 

importância que o rio Jaguari possui para o 

município. Logo, apresenta-se a aplicação de séries. 

temporais, por meio da metodologia de Box & 

Jenkins (1970), Engle (1082) e Campbell (1963). 

A seguir, apresenta-se a análise descritiva dos 

dados, seguida da modelagem e, por fim, as 

conclusões, seguidas das revisões bibliográficas 

utilizadas para esta pesquisa. 

 

II. Modelo de HOLT- WINTERS 

 
Vários são os modelos capazes de explicar e/ou 

prever o comportamento da série em estudo, dentre 

eles, destacam-se os modelos de Alisamento 

Exponencial de Holt-Winters (AEHW). Segundo 

Corrar e Theóphilo (2004), “é um método destinado 

ao tratamento de séries temporais que apresentam 

tendência e sazonalidade”. Quando se realiza 

previsões, duas formas devem ser analisadas em 

relação à natureza da série, sendo elas: aditiva ou 

multiplicativa, na qual se tornam necessários estimar 

o nível e a tendência da série no período atual, e os 

valores do fator sazonal.  

Conforme Morettin e Toloi (2004), a variante 

mais usual do método de Holt-Winters a que 

considera o fator sazonal Ft como sendo 

multiplicativo (quando a amplitude da variação 

sazonal aumenta com o tempo) enquanto a tendência 

permanece aditiva (quando a amplitude da variação 

sazonal mantém-se constante) dada pela seguinte 

Eq.1. 

ttttt TF      (1) 

As equações de suavização aditiva e 

multiplicativa, em relação ao nível, tendência, 

sazonalidade e previsão, são dadas pela Eq.2 até 9. 

  

Suavização Holt-Winters Aditivo. 
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Sendo Lt o nível da série;   a constante de 

ponderação exponencial, Yt o valor observado; St a 

componente sazonal,   a constante ponderada da 

componente tendência; S o comprimento da 

sazonalidade;  a constante sazonal e Ft+m a previsão 

para o período m. 

 

III. Modelos ARMA 

 

As aplicações destes modelos seguem as 

características de que a série comporte-se 

estacionaria, ou seja, sem a influência das 

componentes: tendência, sazonalidade, ciclo e 

variáveis aleatórias. Os modelos ARMA (p,q), 

desenvolvidos por Box & Jenkins (1976), conforme 

Marchezan e Souza (2010), são aconselháveis a 

modelar uma série temporal de dados originais, sendo 

a forma geral do modelo ARMA (p, q), dada pela 

Eq.10. 

qtqtttptpttt ZZZZ    ...... 22112211
(10) 
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Onde: p ...,2,1 são parâmetros autorregressivos 

e q 21  são parâmetros de médias móveis, onde, 

t , considera-se um processo puramente aleatório, 

com média zero e variância constante 
2

 . 

 é um parâmetro relacionado ao nível ou à média 

da série. 

Conforme Bayer, Castro (2012); Morettin e Toloi 

(2006), um processo é dito estacionário quando ele 

oscila em torno de uma média   constante e com 

uma variância
2 também constante, representado 

pelas Eq. 11. 

tt )B(Z)B(     (11) 

Onde, B é um operador retroativo,  é o 

polinômio autorregressivo de ordem p,   é o 

polinômio de médias móveis de ordem q, e 

 2,0  Nt 
 são características de ruído branco. 

 

IV. Modelos ARIMA 

 

Os modelos ARIMA são chamados de modelos 

autorregressivos integrados de médias móveis por 

possuir uma parte autorregressiva (p), caracterizados 

quando uma variável aleatória está relacionada com 

os próprios valores passados e com os erros 

aleatórios, é uma parte de médias móveis (q), que 

vem do fato de que Zt é escrito como a soma algébrica 

ponderada dos 
t  que se movem no tempo. 

A metodologia proposta por Box & Jenkins 

(1976), aplica-se a casos em que a série apresente 

características não estacionárias, sendo necessário 

tomar uma ou mais diferenças para estacionarizar, 

nomeada d a ordem de integração, conforme Sartoris 

(2004). Segundo (Souza, Souza, Menezes, 2012), o 

modelo ARIMA é representado por meio da Eq.12. 

tt

d BZB  )()(  (12) 

Onde (B) é operador retroativo ou operador de 

defasagens, d é inteiro positivo e representa a 

diferença, conforme a ordem de integração;   e   

são os parâmetros dos processos autorregressivos e de 

média móvel de ordem p e q, respectivamente e t ~ 

RB (0,
2 ) é ruído branco. 

Segundo Sáfadi (2004); Souza (2010), caso a série 

apresente componente sazonal, ou seja, um 

comportamento periódico, no máximo de 12 meses, 

pode ser representado por meio dos modelos 

SARIMA (p, d, q) (P, D, Q)s, representado pela 

Eq.13. 

t

S

Qqt

D

S

dS

qp BBZBB  )()()()(   (13) 

em que )(Bq  e )(Bq são polinômios 

sazonais autorregressivos e de médias móveis de 

ordens P e Q, respectivamente, e D corresponde ao 

número de diferenças de “lags” S necessárias para 

retirar o efeito sazonal da série temporal. 

 

V. Identificação 

 

Na fase de identificação da modelagem a ser 

empregada, conforme Casarin et al. (2012) e Souza et 

al.(2010) utilizam-se as funções de autocorrelação 

(FAC) e de autocorrelação parcial (FACP), na qual 

apontam a ideia e a ordem do modelo a ser 

selecionado.  

Para observância do nível da série de vazões, 

realizam-se os testes de raiz unitária Augmented 

Dickey-Fuller (1984) - (ADF) e Kwiatkowski-

Phillips-Schmidt-Shin (1992) – (KPSS). Verificada a 

presença ou não de raiz unitária, parte-se para escolha 

do modelo probabilístico a representar o 

comportamento da série de vazões do rio Jaguari, 

onde é admitido pela estatística AIC (Akaike 

Information Criteria), referindo-se à medida de 

qualidade do modelo, segundo Hipel (1981), 

representado por: 

,LlnAIC
^
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 (14) 

Em que L é função de verossimilhança,   são as 

estimativas de máxima verossimilhança do vetor 

paramétrico   e K são os números de parâmetros do 

modelo. 

 

VI. Análise de intervenção 

 

Segundo Box & Tiao (1975), a análise de 

intervenção tem como objetivo avaliar o impacto de 

tal evento no comportamento da série, podendo 

manifestar-se por um intervalo de tempo subsequente, 

que afeta temporária (Função Impulso) ou 

permanentemente (Função Degraus) a série em 

estudo, conforme Morettin e Toloi (2004); e Carvalho 

et al. (2011). As mudanças podem manifestar-se 

como abruptas e ou imediatas, ou, então, só ocorrer 

depois de algum tempo de iniciada a intervenção 

(demorada ou defasada). Do mesmo modo, pode ser 

temporária ou permanente, podendo tornar a série 

mais estável ou aumentar a variabilidade, conforme 

(Souza 1991); (Guimarães et al. 2012). 

As variáveis de intervenção, Z t j, são variáveis 

binárias, fazendo a mesma função que variáveis 

dummy em regressão e têm a função de mostrar que 

se aqueles pontos atípicos detectados pelos gráficos 

de controle a uma distância de 4 desvios-padrões são 

significativos e qual o seu impacto. As séries Ztj são 

chamadas indicadoras de intervenção é podem estar 
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associadas a efeitos como enchentes ou estiagens, ou 

atreladas a ações antrópicas, corroboram (Angelini et 

al. 2008) e (Groppo et al. 2005). 

Conforme Morettin e Toloi (2004), o modelo 

proposto para análise de intervenção é dado conforme 

Eq. 15. 





k

j

tt,jjt )B(
1


  (15) 

Em que Zt é a variável resposta do modelo; k é o 

número de intervenções da série; j é o valor da 

função transferência; t,j  é a variável binária e Nt é o 

ruído do modelo, representado pelo modelo 

autorregressivo, é de médias móveis geral (ARIMA). 

 

VII. Gráficos de controle 

 

Trata-se de um método preventivo de comparar, 

continuamente, os resultados de um processo com 

padrões, identificando, a partir de dados estatísticos, 

as tendências para variações significativas, a fim de 

eliminar e /ou controlar essas variações. 

Conforme Zulema e Pereira (2008), após a 

modelagem de um processo que foi 

autocorrelacionado, é possível a aplicação das cartas 

de controle tradicional nos resíduos no modelo 

selecionado, pois, sendo os resíduos com 

características de ruído branco, a sua distribuição 

apresenta valor esperado igual à zero e uma variância 

igual 
2

 . Dessa forma, realiza-se a aplicação dos 

gráficos de controle de medidas individuais nos 

resíduos do modelo estocástico encontrado, com o 

intuito de analisar os pontos caracterizados como 

períodos atípicos, ou seja, fora de controle 

MRMR  4 , indicando a presença de outilers. 

 

VIII. Modelos ARCH 

 

Segundo Souza et al. (2012) e Santos (2006), os 

modelos autorregressivos, com heterocedasticidade 

condicional – ARCH, trazem como ideia principal 

que seus resíduos t  não possuam correlação serial, 

todavia, dependente, sendo esta dependência descrita 

por uma função quadrática de seus valores passados. 

Segundo Morettin (2006), o modelo ARCH (m) 

definido pela Eq.16. 

ttt a 

2

1

2  (16) 

Dessa forma, pode-se observar que a variância 

condicional do erro t  com a informação disponível 

para o período (t-i) é distribuída, de acordo com Eq. 

17. 
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No caso de um modelo ARCH (1), tem-se a variância 

condicional definida pela Eq. 18. 
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Assim, espera-se que a modelagem ARCH (1) 

possua resíduos identicamente distribuídos i.i.d., 

características estas mostradas na Eq. 19. 

 

 2

110;0  tt N   (19) 

 

IX. Medida de qualidade de ajustamento. 

 

Mostra-se, nesta fase, a aplicação das estatísticas 

de qualidade, MAD, MAPE e EQM a serem 

utilizadas para observância do melhor modelo 

predito, onde 
i  e 

^

t  representam os valores 

observados e previstos. 

 
TABELA I 

  
MEDIDAS DE QUALIDADE DOS MODELOS DE PREVISÃO. 

 
Medida Descrição Notação 
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Médio 

MAPE 


h

i i

ii

y

yy

h 1

ˆ1  

Erro 

Quadrado 

Médio 

EQM  










h

i ii yy
h 1

2
^1

 

Erro 

Percentual 

Absoluto 
Médio 

MAPE 


h

i i

ii

y

yy

h 1

ˆ1

 

Akaike 
Information 

Criteria 

AIC 

















 2ln2

^

L

 

 



32 

 

 
X. Rio Jaguari 

 

A microbacia hidrográfica do Rio Jaguari 

localiza-se na mesorregião centro ocidental, 

pertencente à Bacia Hidrográfica do rio Uruguai, 

apresenta a sua foz na margem superior do rio Ibicuí 

no estado do Rio Grande do Sul, conforme Fig.1. 

 

 
 

Figura 1- Localização da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari. 

 

Para realização desta pesquisa, foram consultadas 

as vazões do rio Jaguari em (m
3
/s) fornecidas por 

meio do Operador Nacional de Energia Elétrica 

(ONS) com coletas mensais no período de janeiro de 

1970 a dezembro de 2010, junto ao banco de dados 

do posto 120 sistema Sudeste, latitude - 29:21:32, 

longitude - 54:30:7, composta por 491 observações.  

 

XI. RESULTADOS 

  

Constata-se, por meio das estatísticas descritivas, 

conforme Tabela II, o comportamento das vazões 

durante o período analisado com a finalidade de 

verificar se há modificações em relação às medidas de 

posição e dispersão. 

 
TABELA II 

  

MEDIDAS DESCRITIVAS DAS VAZÕES DO RIO JAGUARI. 

 
Estatísticas (m3/s)  

Média 26,52  

Desvio Padrão 14,25  

CV (%) 53,73  

Valor máximo 98  

Valor mínimo 7  

 

Conforme Tabela II, nota-se que as vazões 

observadas no rio Jaguari variam de 7 m
3
/s a 98 m

3
/s, 

sendo que a menor vazão aconteceu no mês de 

setembro do ano de 1975, e a máxima, no mês de 

fevereiro de 1995. As medidas descritivas indicam 

que a média é pouco representativa, o que sugere a 

presença de variabilidade intra-anual caracterizada 

como comportamento sazonal, como corroborado 

pela Fig. 2. Conforme Britto et al. (2008), o que 

influencia no ritmo climático do Rio Grande do Sul, 

atuando sob o ritmo de deslocamento das frentes, 

possui relação aos fenômenos climáticos El Niño 

(fase quente) e La Niña (fase fria). 

  

 
 

Figura 2. Série original das vazões no período de 1970 a 2010. 

  

Na Fig. 2, representa-se a série das vazões do Rio 

Jaguari, na qual se percebe aleatoriedade das vazões, 

também, como aspecto importante, a propriedade 

sazonal definida, possuindo caracterização com o 

clima e a hidrologia, com períodos ou épocas de 

ocorrência de chuvas acima da média e períodos de 

estiagem. Estes períodos de alta e baixa amplitude, 

que ocorrem frequentemente, podem ser considerados 

como períodos de agrupamento de volatilidade 

denominado de “clustering”, conforme (Cavaleri e 

Ribeiro, 2011) e (Campos, 2007). 

Igualmente é possível perceber pela Fig.1, 

segundo Makridakis (1998), que as flutuações 

sugerem um efeito aditivo pela razão de que os picos 

de alta e baixa vazão não dependem de outras 

componentes. 

 

XII. Modelagem e previsão 

 

Consideradas as características da série de vazões, 

aplica-se o algoritmo proposto por Holt e Winters que 

trata as componentes tendência e sazonalidade, sendo 

a estimação do coeficiente de alisamento escolhido de 

forma automática com intuito de minimizar a soma 

dos erros quadráticos de previsão. 

De acordo com os resultados das constates de 

alisamento, observou-se que a constante ponderada da 

componente tendência 000,0  indica que a série 

não apresenta tendência. Todavia, a constante de 

ponderação exponencial 452,0  indica que o 

maior peso de alisamento é atribuído às vazões 

passadas do que às vazões recentes, constituindo-se, 

assim, com um menor poder de reação a mudanças de 

nível das vazões. Em relação à constante sazonal 

011,0 , ela indica a presença de sazonalidade na 

série em estudo, conforme (Afonso et al. 2011). 
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XIII. Modelagem ARIMA geral 

 

Nesta etapa, parte-se para o processo de 

identificação e estimação do modelo, por meio da 

função de autocorrelação (FAC) e função de 

autocorrelação parcial amostral (FACP), conforme 

Fig. 3 e 4.  

 

 
Figura 3. Função de autocorrelação amostral (FAC).                                  

 

Percebe-se pela Fig. 3 a existência de 

autocorrelação significativa diferente de zero nas 

defasagens 1 e 2 a ser modelada, da mesma forma, 

um comportamento estacionário pelo decaimento 

rápido dos lag´s, juntamente com um comportamento 

senoidal e autorregressivo. Estas características, 

conforme Martinez e Zamprogno (2003) seguem um 

processo autorregressivo e sazonal, confirmada pela 

relação pluviométrica ocorrida no período analisado, 

dado que as vazões do sul do Brasil, de acordo com 

Marengo (2008), apresentaram significativas 

conexões com o volume das precipitações, 

principalmente relacionável ao fenômeno El Niño-

Oscilação Sul (ENOS) e pelo aquecimento que ocorre 

nas águas no Oceano Pacifico Tropical, gerando, 

assim, mudanças de circulação de grande escala na 

atmosfera. 

A função de autocorrelação parcial (FACP), Fig. 

4, indica um processo autorregressivo de ordem 1, o 

que sugere que as vazões do rio Jaguari estão 

relacionadas como os próprios valores passados. 

 

 
Figura 4. Função de autocorrelação parcial amostral (FACP). 

 

Logo, para confirmar a informação da Fig. 2, 

realizam-se os testes de raiz unitária, ADF e KPSS, 

conforme Sartoris et al. (2000), que apontaram, 

respectivamente, em seus resultados a um nível de 

5% de significância, p-valor < 0,001 e p-valor = 

0,192. Desse modo, considera-se que a série de 

vazões apresenta-se estacionária em nível.  

 Verificado o tipo e a ordem da modelagem a ser 

utilizada, parte-se para a etapa de estimação dos 

modelos, conforme Tabela IV.   

 
TABELA III 

 

MODELOS CONCORRENTES COM REFERIDOS 

COEFICIENTES E MEDIDAS DE QUALIDADE. 

 

Modelos AIC MAD 

ARMA (1,0,0) 
 

4.87 
 

24.85 

SARMA 
(1,0,0)(1,0,0)12 

 
4.84 

 
24.59 

SARMA 

(1,0,0)(2,0,0)12 
4.78 

 

24.18 

 

SARMA 

(2,0,0)(2,0,0)12 

 

4.75 

 

24.63 

SARMA 

(2,0,0)(2,0,1)12 
4.55 25.84 

 

Conforme Tabela III, os modelos estocásticos 

apresentaram resíduos com características RB 

(0,
2 ), onde, para seleção dos modelos, levou-se em 

conta os critérios de penalidade e qualidade AIC e 

MAD.  

Os modelos selecionados possuem medidas de 

qualidade próximas, sendo que o modelo SARMA 

(2,0,0)(2,0,1)12 apresentou-se com o menor AIC.  
Todavia, o modelo que se apresentou mais 

parcimonioso foi o modelo SARMA (1,0,0) (2,0,0)12, 

sendo o escolhido para realizar as previsões e explicar 

o comportamento da série estudada. 

O modelo SARMA (1,0,0) (2,0,0)12 apresenta-se  

em sua dinâmica ordinal com p 1, o que indica que 

a vazão (Qt), possui dependência da vazão no instante 

1tQ , com relação positiva de 1 =0,779 com o mês 
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anterior. Entretanto, a parte sazonal apresentou ordem 

p 2, o que indica que a vazão (Qt) é função  

múltipla de 
12tQ  e 

24tQ , mostrando que o efeito de 

maiores e menores amplitudes ocorrem de 12 em 12 

meses.  

Na etapa de validação do modelo estocástico, 

observou-se que a autocorrelação existente na série 

original, agora, passa a ser não autocorrelacionada, 

por meio da análise dos resíduos do modelo 

estocástico SARMA (1,0,0)(2,0,0)12, concluindo-se 

que o modelo escolhido é um bom modelo para 

realizar-se as previsões de vazões. 

Com o propósito de detectar os períodos 

considerados especiais ou atípicos, ou seja, períodos 

que ultrapassam os limites de controle 

MRMR  4 ,realizou-se a aplicação das cartas de 

controle de medidas individuais nos resíduos do 

modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12. Caso forem 

detectados pontos além desses limites, estes pontos 

serão utilizados para realizar-se a análise de 

intervenção. Isto só foi possível porque a série de 

vazões que foi autocorrelacionada, agora, passa a ser 

independente e identicamente distribuída (não 

autocorrelacionada) em relação a seus resíduos, 

conforme Zulema e Requeijo (2008), de acordo com a 

Fig. 5. 

 

 
 

Figura 5. Carta de controle de medidas individuais dos resíduos do 

modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12  

 

Na análise dada pela Fig. 5, observa-se que dois 

períodos ultrapassam os limites de controle, o que 

pode estar associado à alta precipitação pluviométrica 

ocorrida neste período, segundo (Prina e Monguilhott, 

2011); (Marengo, 2008).  

Para isso, ajustou-se o modelo SARMA 

(1,0,0)(2,0,0)12 com intervenção, onde apresentou 

como significativo os períodos, ou lags, de novembro 

de 1994 e dezembro de 2009, conforme Tabela IV a 

seguir, considerada quanto a sua manifestação 

abrupta e quanto a duração temporária, conforme 

Glass et al. (1975), Mc Dowall et al. (1980). O 

modelo com intervenção produziu resíduos que foram 

considerados com características de ruído branco. 

Logo, conforme Tabela IV, realiza-se a 

modelagem com a incorporação dos períodos 

considerados como fora dos limites de 

MRMR  4 , o que indica a presença de outilers. 

 
TABELA IV 

 

COEFICIENTES DO MODELO SARMA (1,0)(2,0)12  E 

RESPECTIVOS DESVIOS PADRÃO. 

 
Intervenções

/lags 

Variáve

is. 

Coeficient

es. 

Desvio 

padrão 

 
1  0,7194 0,054 

 
1  0,2678 0,553 

 
2  0,3350 0,554 

300 W1 15,68 6,57 

481 W2 18,47 7,40 

 

O modelo ARIMA geral com intervenção, com 

seus coeficientes estimados, pode ser escrito por: 

tttt
BBBBB

B
xx 

)719,01)(335,0267,01()1()1(

)1(
47,1868,15

2412481300,2,1





 

Onde, para variável dummy, tem-se: 










300,68,15

3000

0

,1
t

t
x t


 










481,47,18

4810

0

,2
t

t
x t


 

De acordo com as estatísticas demonstradas, a 

vazão do Rio Jaguari, no período de novembro de 

1994 e dezembro de 2009, apresentou acréscimo de 

15,68 m
3
/s e 18,47 m

3
/s. Segundo Britto et al. (2008), 

ocorreu uma ligeira tendência no número de eventos 

extremos de chuva, com maiores frequências em anos 

como: 1993-1994 e 1997-1998, que foram anos de El 

Niño. 

 

XIV. Modelagem ARCH 

 

Selecionado o modelo Sazonal – ARMA 

(1,0,0)(2,0,0)12, parte-se para a observância dos 

resíduos quadráticos do modelo escolhido com vistas 

a analisar de heterocedasticidade condicional, por 

meio do teste LM-ARCH, que apontou a estatística 

Fcalculada = 6,36 e cujo Ftabelado(1,492) = 6,30 indicando a 

presença de variabilidade significativa, ou seja, a 

presença de volatilidade condicional.  

Indicados vários modelos de acordo com os 

critérios de qualidade e penalidade, obteve-se como 

resultado que o modelo Sazonal – ARMA 

(1,0,0)(2,0,0)12 – ARCH(1) foi o escolhido para 

também realizar as previsões.  
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XV. Previsão 

 

Para realização da previsão, utilizou-se o 

algoritmo exponencial de Holt-Winters (AEHW), 

considerado com efeito aditivo. Na previsão das 

vazões, utilizando modelos lineares, o modelo 

SARMA (1,0,0) (2,0,0)12 foi o escolhido. Na etapa de 

modelagem não linear, utilizou-se o modelo SARMA 

(1,0,0) (2,0,0)12- ARCH (1), conforme Tabela V. 

 
TABELA V 

 
PREVISÕES UTILIZANDO DIFERENTES MODELOS. 

 

Data Vazões AEHW SARMA SARMA-ARCH (1)) 

2010-07 25 m3/s 24,20m3/s 17,92 m3/s 21,33 m3/s 

2010-08 15 m3/s 21,42m3/s 15,91 m3/s 21,18 m3/s 

2010-09 15 m3/s 20,45m3/s 14,00 m3/s 15,07 m3/s 

2010-10 14 m3/s 20,27m3/s 15,11 m3/s 14,65 m3/s 

2010-11 17 m3/s 20,03m3/s 17,72 m3/s 13,18 m3/s 

2010-12 33 m3/s 28,21m3/s 28,85 m3/s 28,45 m3/s 

 
TABELA VI 

 

MEDIDAS DE QUALIDADE DAS PREVISÕES DE VAZÕES. 

 

MAPE 

AEHW 

EQM 

AEHW 

MAPE 

SARMA 

EQM 

SARMA 

MAPE 
SARMA- 

ARCH(1) 

EQM 
SARMA- 

ARCH(1) 

0,264 24,09 0,172 18,28 0,167 14,97 

 

De acordo com a Tabela VI, observa-se a 

superioridade do modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12- 

ARCH(1) na previsão a longo prazo, apresentando 

menor erro em relação ao critérios de qualidade. 

 

XVI. CONCLUSÃO 

 

Os resultados mostram que a série em nível do rio 

Jaguari apresenta uma variabilidade alta, indicando 

que a média é pouca representativa, sendo a 

incorporação da análise de intervenção uma técnica 

capaz de averiguar quais observações apresentaram 

mudanças de comportamento, assim como o impacto 

denotado por estas intervenções.  

Além disso, partiu-se para a modelagem, 

utilizando-se os diferentes modelos matemáticos de 

previsão. Selecionado o modelo linear SARMA 

(1,0,0)(2,0,0)12, utilizou-se os resíduos do modelo para 

a incorporação dos gráficos de controle a fim de 

detectar os pontos caracterizados como outilers e, 

assim, realizar a análise de intervenção, que apontou 

acréscimos de 15,68 m
3
/s e 18,47 m

3
/s em novembro 

de 1994 e dezembro de 2009.  

Em seguida, partiu-se para a seleção dos modelos 

matemáticos a fim de realizar as previsões de vazões, 

apontando para o modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12- 

ARCH(1) com melhor acurácia frente aos outros 

modelos dentro do intervalo de valores observados. 

A modelagem ARCH permitiu estimar o grau de 

persistência (0,111) aos choques promovidos na 

volatilidade, o que indica que a variabilidade 

apresentada terá um efeito não tão duradouro, 

conforme Casarin, Souza e Spim (2012); Bueno 

(2008), transmitindo-se por poucos períodos de 

tempo, ou seja, as vazões retornarão ao seu padrão 

usual em um curto espaço de tempo.  

Conclui-se que o modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12- 

ARCH(1) corroborou para previsões satisfatórias, 

podendo ser utilizado para descrever o 

comportamento das vazões do rio Jaguari e a 

incorporação de parâmetros de intervenção foi dotada 

como um incremento para com a análise. Verifica-se 

que o presente estudo pode ser utilizado como 

ferramenta de apoio à tomada de decisão e na gestão 

dos recursos hídricos do rio Jaguari, analisando 

tendências, efeitos sazonais e a variabilidade das 

vazões mensais.  
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DISCUSSÃO 

Este capítulo mostra a relação que as pesquisas já referenciadas mostram em torno de um 

objetivo comum. Portanto, tem-se o interesse em apresentar, por meio desta discussão, quais 

foram os resultados obtidos, dada a utilização de diferentes técnicas matemáticas no atendimento 

do objetivo geral da dissertação que é prever o nível e analisar a variabilidade da vazão de 

afluências do rio Jaguari, por meio de modelos matemáticos lineares e não lineares, com o intuito 

de auxiliar na gestão dos recursos hídricos do rio Jaguari e na geração de energia da pequena 

central hidrelétrica Furnas do Segredo.   

O primeiro artigo teve como objetivo analisar o regime médio e a variabilidade da vazão 

do Rio Jaguari, responsável pelo provimento elétrico de 6,2 MGW hora mês, por meio de 

modelos estocásticos ARIMA geral (Autorregressivos integrados e de médias móveis), e modelos 

ARCH (Autorregressivos heterocedásticos condicionais). Os resultados do artigo mostraram que 

a série cronológica de vazões em m
3
/s no período de 1942 a 2006 apresentam, em sua totalidade, 

oscilações ao longo do tempo. A essas oscilações, dois fenômenos possuem ligação: a 

variabilidade intra-anual ocorrida no tempo observado, ou seja, variação temporal-espacial-anual 

de precipitações pluviométricas no leito do rio, variando de 1136,3 mm a 2923 mm e as 

características de conservação do solo ocasionada por razões antrópicas.  

A região onde se situa o rio Jaguari apresenta, em sua superfície, solos arenosos, campos 

duros, várzeas, áreas de floresta e áreas de produção agrícola, na qual se utiliza da água do rio 

para fins de irrigação de lavouras, fazendo com que as vazões do rio sejam comprometidas.  

Esta predominância agrícola ocasiona a alteração do balanço hídrico em escala local e 

regional por meio de ações como: desmatamentos, não preservação da mata ciliar, manejo 

inadequado dos solos, implantação de lavouras em encostas de cerros, queimadas, excesso de 

animais nas pastagens, o que contribui para a degradação natural do meio ambiente. 

A conexão de fenômenos climáticos e ações antrópicas refletem negativamente no 

funcionamento da pequena central hidrelétrica instalada no rio, ocasionando problemas de 

operação, geração e transmissão de energia elétrica. Para que esses problemas não acarretem 

dificuldades à gerência e, principalmente, ao consumidor, o qual necessita dessa energia para 

sobrevivência e produção comercial, vêm sendo utilizadas metodologias matemáticas com o 

intuito de auxiliar no controle e planejamento do parque hidroelétrico. 
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Na presente pesquisa, utilizaram-se modelos matemáticos capazes de captar o 

comportamento da série temporal de vazões durante o período analisado. Para tanto, foram 

empregados vários modelos até o resultado final, observando a eficácia positiva do modelo 

selecionado. Encontrou-se que o modelo capaz de mostrar o comportamento médio das vazões 

foi o modelo autorregressivo e de médias móveis e sazonal SARMA (1,0,1)(1,0,1)12, selecionado 

por conta do critério de qualidade AIC (Akaike Information Critéria) e critérios de parcimônia. 

Observou-se uma relação positiva com o primeiro mês, o que conclui que as vazões 

dependem do instante anterior e da média dos erros passados. Também se verificou a presença de 

sazonalidade de ordem 12. 

Por meio do teste ARCH-LM, constatou-se a existência de heterocedasticidade 

condicional nos resíduos quadráticos do modelo selecionado. Logo, buscou-se estimar, por meio 

dos modelos da família ARCH, a volatilidade, que mostra uma oscilação significativa da 

variância das vazões, o que se caracteriza um importante fator estilizado. 

A volatilidade condicional foi representada pelo modelo ARCH (1), que apontou grau de 

persistência igual a 0.120633, o que sinaliza relativamente baixo, indicando que a variabilidade, 

em um curto espaço de tempo, retornará à média histórica das vazões, refletindo, assim, que os 

rios que, após uma cheia ou uma seca, tendem a retornar ao seu padrão anual de variabilidade. 

Portanto, o modelo estocástico capaz de representar à média e a variabilidade da série de 

vazões do rio Jaguari foi o modelo SARMA (1,0,1)(1,0,1)12-ARCH (1). Esse modelo proporciona 

auxiliar na tomada de decisões, dada à capacidade de integrar as características presentes na série 

temporal de vazões, o que vem atender ao objetivo geral desta pesquisa. 

No segundo artigo intitulado “Prediction of Hydrological Behavior of Flows Using Different 

Mathematical Methods and Intervention Analysis” é apresentada uma abordagem ainda mais 

completa da série de vazões do rio Jaguari, durante o período mensal de janeiro de 1970 a 

dezembro de 2010, utilizando-se diferentes modelos matemáticos e da técnica de análise de 

intervenção a representação e previsão das vazões do rio Jaguari. Para isso, usaram-se os modelos 

de alisamento exponencial de Holt-Winters (AEHW), modelos ARIMA genérico e modelos 

ARCH, também a incorporação da técnica de análise de intervenção, sejam elas antrópicas ou 

geradas por eventos naturais.  
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Na presente pesquisa, obtiveram-se novamente diferentes etapas para conquistar o modelo 

que melhor represente o comportamento das vazões do rio Jaguari e, assim, prever as vazões a 

horizontes futuros com o menor erro possível. 

Observou-se que o modelo de alisamento exponencial apresentou, em seus resultados, a 

componente não tendenciosa representada por 000,0 , o que indica que a série de vazões no 

período analisado, que foi de janeiro de 1970 a dezembro de 2010, não evidenciou tendência. Em 

relação a constante de ponderação exponencial 452,0 , indica que há um menor poder de 

reação a mudanças de nível, visto que o peso de alisamento de 0,452 revela maior ponderação às 

vazões passadas e não as recentes. Todavia, na indicação da presença de sazonalidade, a 

constante sazonal dada por 01,0  apontou positiva. 

Logo, partiu-se para a prática da modelagem de Box & Jenkins (1976), de modo a obter 

um modelo estocástico a representar o comportamento médio das vazões.  Para isso, foi 

verificado, por meio da função de autocorrelação e função de autocorrelação parcial, o 

comportamento dos lags, em relação ao seu decaimento exponencial, para, assim, obter uma ideia 

melhor de que tipo de modelagem empregar.  

Visto isto, observou-se que a série de vazões apresentava-se estacionária, o que atende as 

pressuposições da utilização de séries temporais. Do mesmo modo, a presença de parâmetros 

autorregressivos e sazonal o que infere para a modelagem ARMA-SAZONAL. Para tanto, foram 

testados vários modelos que apresentaram resíduos com média zero e variância constante, ou 

seja, modelos que apresentem características de ruído branco. O critério de seleção do modelo 

levou em conta critérios de parcimônia, qualidade e penalidade AIC e MAD, apontando para o 

modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12 a representar e prever o comportamento hidrológico das vazões 

médias do rio Jaguari. 

Logo, utilizou-se do emprego de gráficos de controle de medidas individuais, aplicados 

aos resíduos do modelo SARMA (1,0,0)(2,0,0)12 com intuito de identificar os períodos 

caracterizados como atípicos e, dessa forma, apontar quais foram os impactos para com as vazões 

do rio estudado.  

Observaram-se, como significativo os períodos, ou lags, de novembro de 1994 e 

dezembro de 2009, o que considera, quanto a sua manifestação como abrupta, é quanto à duração 

temporária indicando acréscimos nas vazões de 15.68 m
3
/s e 18.74 m

3
/s, respectivamente. A esse 
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acréscimo, infere-se concluir, de acordo com pesquisas ligadas ao comportamento pluviométrico 

da região, a fenômenos ligados ao El Niño Oscilação Sul (ENOS). 

Encontrado o modelo linear e feita a incorporação de intervenções na série de vazões, 

partiu-se para a análise da presença da variabilidade das vazões, utilizando o teste ARCH-LM 

que indicou a presença de variabilidade nos resíduos quadráticos do modelo SARMA 

(1,0,0)(2,0,0)12. 

Partiu-se, então, para a modelagem proposta por Engle (1982), modelos ARCH, que 

obtiveram resultados positivos, com o modelo ARCH (1) apontando que os choques sofridos 

como exemplo, estiagens, excessos de chuvas, ações antrópicas refletiram na volatilidade, que 

apresentou um grau de persistência baixo, bem menor do que um, indicando que as vazões 

retornarão ao seu patamar usual em um curto espaço de tempo. 

Lembra-se que as velocidades das vazões estão diretamente proporcionais à quantidade de 

geração de energia elétrica, pois a velocidade e a quantidade de água que o rio possui 

proporcionam a transformação da energia cinética em energia elétrica por meio de um gerador 

que está acoplado às turbinas da PCH. 

Em relação às previsões, observou-se que o modelo estocástico SARMA (1,0,0)(2,0,0)12-

ARCH(1) apontou resultados melhores de previsões em relação aos demais modelos. A 

incorporação da técnica de análise de intervenção foi utilizada para determinar o impacto dos 

períodos de acréscimos das vazões, que foram detectados pelos gráficos de controle de medidas 

individuais. 

Diante disso, o artigo 2 vem a corroborar com o objetivo principal desta dissertação, pois 

a utilização modelos matemáticos e análise de intervenção auxilia no planejamento da pequena 

central hidrelétrica Furnas do Segredo, sendo a média e a variância medidas necessárias para o 

bom ajuste dos modelos de avaliação e previsão de séries temporais.  
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CONCLUSÃO 

 

Este capítulo apresenta as conclusões da dissertação acerca do objetivo geral e dos 

objetivos específicos da pesquisa, respondidos em cada artigo integrante do estudo. O objetivo 

geral desta dissertação é prever o nível e analisar a variabilidade da vazão de afluências do rio 

Jaguari, por meio de modelos matemáticos lineares e não lineares, com o intuito de auxiliar na 

gestão dos recursos hídricos do rio Jaguari e na geração de energia da pequena central hidrelétrica 

Furnas do Segredo.  

 O objetivo da primeira pesquisa teve êxito, pois a utilização de modelos matemáticos foi 

capaz de captar o comportamento da média e da variância condicional das vazões do rio Jaguari, 

por meio do modelo SARMA (1,0,1)(1,0,1)12 - ARCH (1). 

Na segunda pesquisa, procurou-se incorporar outros modelos matemáticos que 

auxiliassem a gerência de produção na tomada de decisões da pequena central hidrelétrica Furnas 

do segredo. Observou-se que a modelagem SARMA (1,0,0)(2,0,0)12- ARCH (1) proporcionou 

previsões mais acuradas dentro da amostra em relação aos demais modelos. A incorporação da 

técnica de análise de intervenção, que possui propósito de identificar as mudanças de regime, 

indicou um acréscimo nas vazões do rio de 15,68 m
3
/s e 18,74 m

3
/s durante os períodos de 

novembro de 1994 e dezembro de 2009. Dessa forma, se é capaz de mensurar o impacto que cada 

período detectado como fora do padrão pode influenciar na geração de energia elétrica.  

Dado que o estudo foi realizado com a série cronológica das vazões entre os anos 1942 a 

1998, e as técnicas utilizadas foram capazes de refletir o comportamento da média, da 

volatilidade e dos pontos atípicos das vazões ocorridas neste período, cria-se, então, um conjunto 

de ferramentas capazes de serem utilizadas no momento atual da PCH, de modo a proporcionar 

um maior entendimento da vazão do rio e auxiliar no aumento de geração de energia. 

Diante disso, a atualização da base de dados e o uso de equações para compreender o 

comportamento e prever as vazões mensais do rio Jaguari possibilita vislumbrar um futuro 

promissor, pois, realizando previsões com eficiência, é possível buscar o avanço econômico da 

PCH, garantindo, assim, o fornecimento de forma ininterrupta de energia elétrica para os 

consumidores locais e da região. 
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Aponta-se como limitação desta pesquisa a impossibilidade do modelo estocástico em 

captar com eficiência as mudanças ocorridas no longo prazo, pois os modelos utilizados possuem 

a característica de realizar previsões no curto prazo. Por esta característica dos modelos de 

memória curta ou ARIMA as enchentes e/ou estiagens que ocorreram em períodos muito 

posteriores não causam grande influência nas previsões atuais. 

Observa-se que os modelos de previsão empregados são úteis no planejamento de compra 

e venda da energia gerada, pois no caso de períodos de estiagem a PCH – Furnas do Segredo 

necessita realizar a compra de energia para manter a demanda de abastecimento da região. No 

caso do excesso de vazões a PCH poderia gerar um excedente de energia e repassar ao SIN 

(Sistema Interligado Nacional) gerando receitas para a PCH, o que poderia ser um contraponto, 

quando a mesma necessita realizar a compra do SIN, dado que o sistema brasileiro é interligado.  

Sugerem-se para estudos futuros que sejam aplicados modelos autorregressivos de 

heterocedasticidade condicional na série analisada, com o intuito de verificar se a variabilidade 

dos dados é significativa e apresenta persistência na volatilidade. 
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