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RESUMO. As hidrelétricas localizadas na Amazônia têm extrema importância em diversas questões (ambientais, sociais, econômicas) devido 
aos seus impactos. Este estudo descreve e modela a série temporal de médias mensais da variável vazão afluente utilizando modelos 
estocásticos do grupo SARIMA (autorregressivo integrado de médias móveis com a característica sazonal da série). Os dados foram 
coletados no período de agosto de 2002 a agosto de 2012 na Usina Hidrelétrica de Tucuruí, Pará, Amazônia Oriental. Diversos modelos 
SARIMA foram candidatos para descrever os dados. O critério de informação de Akaike (AIC) e medidas de qualidade do ajuste foram 
usadas para escolher o modelo mais parcimonioso. O modelo escolhido para a série de vazão afluente foi o SARIMA (0,0,2) (1,2,2) , o qual 12

se ajustou a série observada com coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS) igual a 0,9150. Esse método, construído somente com dados da 
própria série observada, teve grande poder de modelagem e previsão.

Palavras-chave: Hidrologia, Modelos Estocásticos, Sazonalidade, SARIMA.

ABSTRACT. The hydroelectric power stations located in the Amazon are of extreme importance for a series of issues (environmental, social, 
economic) due to their impacts. This article describes and models the temporal series of monthly mean streamflow using stochastic models from 
SARIMA (seasonal autoregressive integrated moving average). The data was collected from august 2002 to august 2012 in Tucuruí 
Hydroelectric Power Station, Pará, Eastern Amazon, Brazil. Several SARIMA models were tested to describe the data. Akaike information 
criterion and goodness fit tests were used to choose the most parsimonious model. The chosen model to the streamflow series was SARIMA 
(0,0,2) (1,2,2) , which adjusted to the observed series with Nash-Sutchiffe (CNS) coefficient 0.9150. This method, built with the observed data 12

only, had great modeling and forecasting success.

Keywords: Hidrology; Stochastic Models; Seasonality; SARIMA.

Modeling and monthly mean streamflow forecasting in Tocantins River, Tucuruí Hydroelectric Power 
Station, Pará, Amazon, Brazil

1. Introdução
A Usina Hidrelétrica de Tucuruí foi construída no rio 

Tocantins, no Estado do Pará, numa região com elevado 
potencial para geração de energia (FEARNSIDE, 2015) e 
iniciou a operar em 1984. Possui um reservatório (lago 
artificial), formado após o barramento do rio, de 2.850 

2km  a cota de 74 m, 7.700 km de perímetro, comprimento 
de 170 km no eixo norte-sul e aproximadamente de 
1.600 a 1.800 “ilhas”, as terras que eram mais altas e não 
foram inundadas (SANCHES; FISCH, 2005; FEARNSIDE, 
2015). Sua capacidade instalada é de 8.379 MW 
(FEARNSIDE, 2015). Nesse contexto, possui extrema 
importância em estudos de hidrologia na Amazônia.

A hidrologia é o ramo do conhecimento que investiga 
fenômenos que determinam a distribuição espaço-
temporal da água sob os atributos de quantidade, 
qualidade e de interações com as sociedades humanas 
(NAGHETTINI; PINTO, 2007). Ou seja, trata do ciclo 
hidrológico de forma integrada, descrevendo o passado e 
projetando o futuro. Dentre as variáveis comumente 
estudadas na hidrologia, a vazão é importantíssima para 
sumarizar características biogeoquímicas. A previsão de 
vazão de longo prazo ou sazonal é fundamental para o 
gerenciamento dos recursos hídricos em seus diversos usos, 
como geração de energia elétrica, navegação e 
suprimento de água para abastecimento e agricultura 
(COLLISCHONN et al., 2005).

A vazão (definida como o volume escoado por unidade 
de tempo) é a principal grandeza que caracteriza um 

escoamento e usualmente é expressa em metros cúbicos 
3 3 -1

por segundo (m /s ou m .s ). É uma das principais variáveis 
mensuradas na hidrologia e essencial para o 
gerenciamento de recursos hídricos. Neste estudo, a vazão 
em estudo é a do tipo afluente. A vazão afluente de uma 
usina hidrelétrica é a vazão que seria observada no posto 
de medição considerando o rio na sua condição natural, 
isto é, supondo a inexistência de nenhum reservatório 
regulador em qualquer ponto do rio, ou seja, a vazão que 
chega a montante pelos seus afluentes.

Modelos estocásticos são historicamente utilizados de 
maneira satisfatória para descrever o comportamento de 
variáveis hidrológicas (BAYER et al., 2012). Lucas et al. 
(2009) utilizaram o modelo ARIMA (Auto Regressive 
Integrated Moving Average) para simular a vazão mensal 
das sub-bacias da região hidrográfica do Xingu (Estado 
do Pará) e concluíram que este modelo conseguiu capturar 
a dinâmica das séries temporais, obtendo resultados mais 
satisfatórios quando comparados com modelos 
determinísticos.

Série temporal é definida como um conjunto de 
observações de qualquer fenômeno aleatório ordenadas 
no tempo (ou outra variável como área ou volume). A 
análise de séries temporais consiste em encontrar relações 
de dependência existentes temporalmente nos dados 
buscando-se identificar o mecanismo gerador da série, 
com objetivo de extrair periodicidades relevantes nas 
observações, descrever seu comportamento e fazer 
previsões (BAYER; SOUZA, 2012).
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O objetivo deste trabalho é descrever, modelar e fazer 
projeções da série temporais de vazão afluente 
mensuradas no rio Tocantins na Usina Hidrelétrica de 
Tucuruí (UHE-TUCURUÍ), PA.

2. Material e Métodos

Área de Estudo e Coleta de Dados
3

Os dados de vazão afluente (medida em m /s) foram 
coletados diariamente na UHE-TUCURUÍ-PA (Figura 1), 
localizada no rio Tocantins na porção oriental da 
Amazônia brasileira no estado do Pará.

A vazão afluente foi observada diariamente durante 
10 anos, no período de agosto de 2002 a agosto de 
2012, totalizando 121 observações, pois para cada mês 
foi calculada a média mensal da vazão afluente. Os 
dados primários foram disponibilizados pela Eletrobrás-
Eletronorte.

Análises Estatísticas
Foram calculadas as médias mensais durante todo o 

período de estudo. Primeiramente, foi realizada uma 
análise descritiva dos dados (cálculo de medidas de 
posição, tendência central, e construção de gráficos: da 
série, de decomposição em componentes temporais e 
boxplot). A decomposição da série nas componentes de 
tendência e sazonalidade seguiu o modelo aditivo 
(clássico) mostrado na Equação 1, ou seja:

(1)

onde: Z  é a série estudada; T  é a componente de t t

tendência; S é a componente sazonal e R é a componente t t 

aleatória ou ruído (a parte não explicada, a qual se 
espera ser puramente aleatória).
Esta análise preliminar serve para caracterizar as séries e 
é importante na identificação de sazonalidades, 
tendências e valores atípicos. O ambiente computacional R 
(CORE TEAM, 2012) e o pacote forecast (HYNDMAN; 
KHANDAKAR, 2008) foram utilizados em todas as análises 
estatísticas e gráficas.

Modelagem Box & Jenkins
Após a análise descritiva foi usada a metodologia de 

Box & Jenkins para o ajuste de modelos da classe SARIMA 
(modelos autorregressivos integrados de médias móveis - 
ARIMA com componentes sazonais). Esta metodologia 
consiste em três etapas: (i) identificação do modelo; (ii) 
estimação dos parâmetros; e, (iii) diagnóstico do modelo 
ajustado. Maiores detalhes desta metodologia podem ser 
obtidos nas clássicas referências de Box et al. (2008) e em 
Morettin e Toloi (2006).

Neste estudo, considera-se um processo estocástico 
como uma família de variáveis aleatórias supostamente 
definidas em um mesmo espaço de probabilidades, isto é, 
sendo T um conjunto arbitrário, um processo estocástico é 
uma família Z = {Z , t Î T}, onde, para cada t Î T, Z  é uma t t

variável aleatória. Uma série temporal é uma realização 
de um processo estocástico. Uma suposição frequente na 
análise de séries temporais é o de estacionariedade. Um 
processo é dito estacionário se o seu desenvolvimento no 
tempo se dá ao redor de uma média e variância constante 
(MORETTIN; TOLOI, 2006).

Seja Z  um processo autorregressivo e de médias móveis t

de ordens p e q, ARMA (p, q), então:

(2)

onde j� (B) é o polinômio autorregressivo, q� (B) é o 
polinômio de médias móveis, e  é um ruído branco com t

2média zero e variância s , c é um parâmetro que permite 
ao processo ter média diferente de zero. Os polinômios 
autorregressivo e de médias móveis são definidos nas 
Equações 3 e 4:

(3)
(4)

e o polinômio definido na equação 5:

(5)

é o operador retroativo (ou atraso).
Se a série temporal não for estacionária, então, 

tomando-se diferenças ela pode se tornar estacionária. 
Quando uma série precisa de d diferenciações para ficar 
estacionária, a série é dita integrada (I) de ordem d. Assim, 
o modelo ARMA integrado é denominado de modelo 
ARIMA (p,d,q) e com a seguinte formalização (Equação 6):

(6)

onde: d é a ordem de integração, isto é, o número de 
diferenças aplicadas à série para que esta se torne 
estacionária.

Quando as séries temporais possuem sazonalidade, os 
modelos ARIMA precisam incorporar essa característica 
temporal. Como é o caso da série neste estudo, a variável 
hidrológica vazão afluente apresenta sazonalidade, 
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Mapa de Localização do Reservatório de Tucuruí - Pará
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Figura 1. Localização da Usina Hidrelétrica de Tucuruí, estado do Pará, Amazônia 
oriental (Fonte: Base Cartográca IBGE 2005). / Figure 1. Location of the Tucuruí 
Hydroelectric Power Station, state of Pará, eastern Amazon (Font: Basemap IBGE 2005).
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portanto, o modelo ARIMA se amplia para SARIMA (p,d,q) 
(P,D,Q) definido pela Equação 7:

(7)

em que (p,d,q) são as ordens do modelo referentes à 
dinâmica ordinal e (P,D,Q) são as ordens da parte sazonal. 
Em geral, para observações mensais, com sazonalidade 
de 12 meses, s = 12. Os polinômios autorregressivos e de 
médias móveis sazonais são, respectivamente, definidos 
nas Equações 8 e 9:

(8)
(9)

Na etapa de identificação dos modelos foram usadas a 
análise dos correlogramas (as funções de autocorrelação 
amostral, Equações 10 e 11, e de autocorrelação parcial 
amostral), a decomposição clássica da série e os critérios 
de seleção.

As estimativas da função de autocorrelação parcial 
podem ser calculadas pelas estimadas dos parâmetros de 
maior defasagem quando sucessivos modelos 
autorregressivos de ordens p = 1, 2, 3, … (MORETTIN; 
TOLOI, 2006).

(10)

em que n o número de observações e c  é a estimativa da i

covariância definida como apresentada na Equação 11.

(11)

A seleção do melhor modelo ajustado foi realizada 
usando o critério de seleção AIC (Akaike Information 
Criterion) formulado por Akaike (1973) definido na 
Equação 12.

(12)

em que: ln (x) é a função de log-verossimilhança 
maximizada e k é o número de parâmetros do modelo. O 
termo -2ln (x) é uma medida da qualidade do ajuste e 2k 
é a penalização que ocorre com a inclusão de parâmetros 
no modelo. Com esse critério, estimam-se vários modelos 
concorrentes e aquele com menor valor para o critério de 
informação é selecionado. Além deste critério, foram 
utilizadas algumas medidas de qualidade para escolha 
do melhor ajuste de modelos de série temporal, tais como: 
o Erro quadrático médio (EQM), Erro agregado percentual 
(EAP) e o coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS), definidos, 
respectivamente, pelas Equações 13, 14 e 15.

(13)

(14)

(15)

onde zi e ẑi são respectivamente, os valores observados e 
ajustados no instante i, Z é a média aritmética da série 
observada e h pode ser o horizonte de projeção ou o 
número de observações da série.

Após a seleção do melhor modelo foi feita a análise de 
diagnóstico para verificar a adequabilidade desse aos 
dados. O teste estatístico usado para isso foi o teste de 
Ljung-Box (LJUNG; BOX, 1978), o qual tem como hipótese 
nula que os erros do modelo ajustado são um processo 
ruído branco o que leva a concluir que se está hipótese não 
for rejeitada, ao nível de significância de 5%, o modelo 
está adequadamente ajustado.

3. Resultados e Discussão
Como se pode observar nas Figuras 2 e 3 a série de 

vazão afluente média mensal apresenta comportamento 
sazonal bem definido. Enquanto a Figura 2 exibe o 
comportamento intra-anual (janeiro a dezembro), a Figura 
3 mostra o comportamento para todo o período estudado 
(2002 a 2012).

A Tabela 1 apresenta algumas medidas descritivas da 
série de vazão afluente no período estudado. A média 

3
desta vazão foi de 10.534,53 m /s com um desvio-padrão 

3de 8.845,02 m /s. A vazão máxima verificada foi 
335.061,55 m /s ocorrida em março de 2004, enquanto 

3que a a vazão mínima foi 2.148,50 m /s registrada em
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Figura 2. Boxplot mensal da série de vazão auente média mensal no rio Tocantins, UHE 
Tucuruí-PA entre os anos de 2002-2012. / Figure 2. Monthly box-plot of the monthly mean 
streamow series on the Tocantins River, Tucuruí-PA HPP, between the years 2002-2012.

Figura 3. Série observada da vazão auente (m³/s) de agosto de 2002 a agosto de 
2012 no rio Tocantins, UHE-Tucuruí-PA. / Figure 3. Observed the streamow series 
(m3/s) from august 2002 to august 2012 in the Tocantins River, Tucuruí-PA HPP.
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setembro de 2007. Fearnside (2015) informou que o fluxo 
3 3

anual médio é de 11.107 m /s com mínimo de 6.068 m /s 
3e máximo de 18.884 m /s; e segundo a ANA (2011) a 

região do Araguaia-Tocantins tem vazão média de 
313.799 m /s. O elevado coeficiente de variação (acima 

de 80 %) indica o alto grau de variabilidade da série 
observada, corroborando a sazonalidade visualizada nas 
Figuras 2 e 3.

A Figura 2 apresenta o gráfico do tipo boxplot (o qual 
se constitui em uma importante ferramenta para entender 
as séries temporais) da série de vazão afluente. De acordo 
com este gráfico, podem-se dividir claramente dois 
períodos: “cheia” e “seca”; onde as “cheias” podem ser 
caracterizadas pelos meses com maior dispersão (e, por 

consequente, maiores vazões) e as “secas” como os 
períodos com menores dispersões (e, consequentemente, 
menores vazões). Neste trabalho, definiu-se “cheia” o 
período que contém os meses de janeiro a junho e “seca” o 
período de julho a dezembro. Marengo et al. (2001) 
indicaram que os picos das estações chuvosa e seca 
ocorrem, respectivamente, entre os meses de janeiro a 
abril e junho a agosto.

Os meses que apresentaram valores atípicos foram: 
3 3fevereiro (31.636,17 m /s), abril (16.791,77 m /s) e junho 

3(12.559,77 m /s). O mês de março, o qual registrou a 
maior vazão afluente em todo o período de estudo, não 
apresentou observação atípica, já que em todos os anos 
observados, o mês de março sempre registrou elevadas 
vazões.

O gráfico de linha da série temporal das vazões 
afluentes médias mensais (Figura 3) indica que a vazão 
afluente possui variabilidade intra-anual com períodos de 
“cheias” seguidos por períodos de “secas” corroborando a 
presença de sazonalidade.

A decomposição clássica aditiva da série de vazão 
afluente em componentes de sazonalidade, tendência e 
aleatoriedade (Figura 4) corrobora que a série possui 
sazonalidade e não apresenta tendência, isto é, não há 
evidência de acréscimo ou decréscimo sistemático da 
variável com o transcorrer do tempo.

12Biota Amazônia

Tabela 1. Medidas descritivas da variável vazão auente média mensal no rio Tocantins, 
UHE-Tucuruí, no período de 2002 a 2012. / Table 1. Descriptive of the monthly mean 
streamow variable in Tocantins River, Tucuruí HPP from 2002 to 2012.

Medida descritiva Estimativa 

Média (m3/s) 10.534,53 

Desvio-padrão (m3/s) 8.845,02 

Mediana (m3/s) 6.767,93 

Coeficiente de variação (%) 83,96 

Máximo (m3/s) 35.061,55 

Mínimo (m3/s) 2.148,50 

 

As funções de autocorrelação amostral (FAC) e de 
autocorrelação parcial amostral (FAC Parcial) da série de 
vazão afluente são apresentadas na Figura 5. A FAC 
confirma a sazonalidade da série, pois o correlograma 
contém oscilações na mesma frequência da série e muitas 
são significativas, estando fora do intervalo de confiança 
(delimitados pelas linhas tracejadas). Por exemplo, como 
as observações são mensais, a autocorrelação amostral 

nas defasagens seis (r ) e doze (r ) são grandes, 6 12

respectivamente, negativa e positiva. Este comportamento 
senoidal e infinito em extensão da FAC indica um possível 
processo autorregressivo, não estacionário (decaimento 
lento). A FAC parcial amostral possui maiores correlações 
nas defasagens 1 e 2, com uma tendência para zero nas 
defasagens seguintes e um amortecimento senoidal, 
evidenciando um possível processo de médias móveis.

Figura 4. Decomposição aditiva da série temporal de vazão auente em componentes de sazonalidade, de 
tendência e de aleatoriedade. / Figure 4. Decomposition of additive time series of streamow in seasonality, trend 
and randomness components.
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Na Figura 6, observa-se a série com uma diferença, ou 
seja, a sua variação mensal. A FAC possui o mesmo 
comportamento da série sem diferença: senoidal, com 
decaimento lento e picos nas defasagens sazonais. A FAC 

parcial amostral apresentou maiores correlações nas 
defasagens 1, 8 e 9. Comparando as FAC e FAC Parcial, 
estas são maiores na série sem diferença (Figura 5), 
indicando não ser preciso a aplicação desta.
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Figura 5. Função de autocorrelação amostral (FAC) e função e autocorrelação parcial amostral (FAC 
Parcial) da série de vazão auente. / Figure 5. Sample autocorrelation function (ACF) and sample partial 
autocorrelation function (PACF) of streamow series.

Figura 6. Variação mensal (primeira diferença simples), função de autocorrelação amostral (FAC) e função 
de autocorrelação parcial amostral (FAC Parcial) da série de vazão auente. / Figure 6. Monthly change 
(rst simple difference), autocorrelation function (ACF) and sample partial autocorrelation function (PACF) of 
streamow series.

A Figura 7 mostra a série com uma diferença sazonal 
(variação anual), ou seja, apresenta a série com uma 
diferenciação de ordem 12, e os correlogramas (FAC e 
FAC Parcial). As duas primeiras autocorrelações na FAC 
amostral são significativas, o que sugere um modelo 
autorregressivo de ordem 2, porém está diferença não é 

capaz de deixar a série estacionária, pois as 
autocorrelações nas defasagens 11, 12 e 13 também são 
significativas. Quanto a FAC Parcial, esta possui 
autocorrelações significativas nas defasagens sazonais e 
nas de ordem 1 e 2, o que sugere um modelo de médias 
móveis de ordem 1 ou 2.

Figura 7. Variação anual (diferença sazonal), função de autocorrelação amostral (FAC) e função de 
autocorrelação parcial amostral (FAC Parcial) da série de vazão auente. / Figure 7. Annual change 
(seasonal difference), sample autocorrelation function (ACF) and sample partial autocorrelation function 
(PACF) of streamow series.
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Após essa análise dos correlogramas, a determinação 
do modelo mais adequado foi realizada com o auxílio do 
critério de informação AIC. Calculamos todas as 
combinações possíveis de modelos SARIMA com d = 0, 1, 2 
e D = 0, 1, 2. As ordens autorregressivas (p e P) e de 
médias móveis (q e Q) testadas foram de no máximo 5 e 2, 
respectivamente, para parte ordinal e sazonal. Os 
modelos apresentados na Tabela 2 são àqueles, dentre 
todos os modelos concorrentes, que obtiveram menor valor 
de AIC e com as medidas de qualidade de ajuste do 
modelo: o erro quadrático médio (EQM), o erro agregado 
percentual (EAP) e o coeficiente de Nash-Sutcliffe (CNS).

Todos os modelos concorrentes variaram de 5 a 9 
parâmetros. O menor valor de AIC foi o modelo SARIMA 
(0,2,3)(0,2,2) , porém o modelo escolhido foi o 12

SARIMA(0,0,2)(1,2,2) , pois apresentou o terceiro melhor 12

AIC (bem próximo do menor; terceiro menor dentre todos 
os modelos candidatos), duas melhores medidas de 
qualidade de ajuste (menor EQM e maior CNS), diferiu na 
terceira casa decimal do modelo com menor EAP e é 
definido com cinco parâmetros, portanto é considerado um 
modelo parcimonioso, pois equilibra complexidade e 
qualidade do ajuste. Além disso, este modelo corrobora a 
análise dos correlogramas.
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A análise de diagnóstico do modelo (teste de Ljung-
Box) está mostrada na Figura 8. Esta análise tem o objetivo 
de validar o modelo para o passo seguinte que é o de 
traçar previsões. Nessa Figura pode-se observar que os 
resíduos padronizados estão no intervalo de -3 a 3; 
nenhuma autocorrelação dos resíduos é significativa, o que 

demonstra que o modelo está bem ajustado aos dados e 
conseguiu captar a autocorrelação serial; os p-valores das 
dez primeiras defasagens estão acima de 5%, ou seja, a 
este nível de significância, não se rejeita a hipótese nula de 
que os erros são um processo de ruído branco, isto é, as 
autocorrelações dos erros são iguais a zero.

Tabela 2. Modelos SARIMA concorrentes com seus valores de AIC e medidas de qualidade do ajuste 
(EQM, EAP e CNS). / Table 2. SARIMA models competing with their values of AIC and adjustment 
quality measures.

SARIMA Critério Medidas de qualidade 

(p,d,q) (P,D,Q)S AIC EQM EAP CNS 

(2,0,0) (1,0,2)12 2306,93 7848509 -0,0031 0,8988 

(2,0,0) (1,1,1)12 2067,98 6790664 0,0012 0,9125 

(0,0,2) (1,2,2)12 1897,38 6593789 -0,0079 0,9150 

(2,1,1) (1,0,1)12 2297,80 8016514 0,0167 0,8967 

(2,1,1) (0,1,2)12 2058,32 7268918 -0,0063 0,9063 

(0,1,2) (1,2,2)12 1895,43 7392860 0,0245 0,9047 

(0,2,3) (1,0,1)12 2299,67 8722143 -0,0247 0,8876 

(0,2,3) (0,1,2)12 2062,66 8105289 0,0133 0,8955 

(0,2,3) (0,2,2)12 1891,95 9306237 -0,0067 0,8801 

 

Figura 8. Análise de diagnóstico do modelo SARIMA (0,0,2) (1,2,2) . / Figure 8. SARIMA model 12

diagnostic analysis.



Os parâmetros estimados do modelo SARIMA (0,0,2) 
(1,2,2)  pelo método de máxima verossimilhança estão 12

mostrados na Tabela 3 e a formalização deste na Equação 
16. O modelo escolhido indica que a vazão afluente (Z), t

com q = 2, mostra que a série é função do polinômio de 
médias móveis da parte ordinal (q  e�q ). Em relação a 1 2

parte sazonal, a série é modelada em função de um 
parâmetro autorregressivo P = 1 (F ), isto é, Z  é depende 1 t

de Z  (visto que a sazonalidade é de 12 meses), sendo t-12

essa relação negativa; e modelada em função de dois 
parâmetros de médias móveis Q = 2 (Q �e�Q ). Em relação 1 2

às diferenças, esta ocorre somente na parte sazonal (d = 0 
e D = 2). A série ajustada pelo modelo SARIMA (0,0,2) 
(1,2,2)  e observada estão apresentadas na Figura 9. As 12

maiores discrepâncias no ajuste se deram no período de 
algumas “cheias”.

(16)

As previsões foram calculadas no horizonte de seis 
meses à frente, ou seja, para os meses de março a agosto 
do ano de 2012. Vale ressaltar que estes meses não foram 
usados no ajuste do modelo. A Tabela 4 apresenta os 
valores previstos da vazão para este período. As medidas 
de qualidade obtidas para o período previsto são: EQM = 
22.808.234,71; EAP = -0,2959; e, CNS = 0,6224.

Nos trabalhos que também trataram de ajuste e 
previsão de série de vazão os coeficientes CNS tiveram 
uma grande variação. Por exemplo, no estudo de Lucas et 
al. (2009) o CNS do ajuste variou de 0,8349 a 0,9564. 

Bayer et al. (2012) obtiveram um CNS de 0,68 no ajuste e 
0,81 na previsão. Os coeficientes obtidos neste trabalho, 
portanto, são aceitáveis tanto no ajuste (0,9150) quanto na 
previsão (0,6224), pois se ressalta que o modelo não 
possui outra variável explicativa e usa somente a 
correlação serial para explicar a vazão.

4. Conclusão
A vazão afluente observada no rio Tocantins na UHE-

TUCURUÍ-PA apresentou sazonalidade bastante 
pronunciada, o que levou a modelagem SARIMA. Esse 
modelo foi capaz de captar a variabilidade da série de 
vazão afluente estudada e se mostrou eficiente na previsão, 
considerando os períodos de “cheia” e “seca”. Embora os 
modelos da classe ARIMA tenham grande poder de 
modelagem e previsão na análise de séries temporais, estes 
ainda são pouco populares na ciência da hidrologia. Esse 
tipo de modelagem pode melhorar a qualidade das 
estimativas na área de abrangência de hidrelétricas em 
períodos de “seca” e “cheia”, assim como foi demonstrado 
neste caso para a UHE-TUCURUÍ-PA, onde o modelo foi 
construído utilizando-se somente as informações da própria 
série de vazão observada.
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