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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve por objetivo o estudo de métodos de estimativa de vazões 

mínimas de sete dias consecutivos com período de retorno de dez anos (Q7,10) e de 

vazões mínimas associadas à permanência de 90% no tempo (Q90), por meio da 

regionalização hidrológica. As metodologias consideradas foram  Eletrobrás (1985a), 

Eletrobrás (1985b) e Chaves et al. (2002). As características físicas utilizadas na 

regionalização pelo método Eletrobrás (1985a) foram área de drenagem (A), 

comprimento do rio principal (L), densidade de drenagem (Dd), declividade média da 

bacia (Sm) e declividade média do rio principal (SL), extraídas a partir de modelo 

digital de elevação hidrologicamente consistente (MDEHC), e a característica 

climática considerada foi a precipitação média anual (P). A região de estudo está 

compreendida entre as bacias dos rios Doce e Itabapoana. Os valores de Q7,10 

foram estimados considerando a distribuição probabilística Log-Normal a três 

parâmetros e os valores das vazões associadas a 90% de permanência no tempo 

(Q90) foram obtidos da curva de permanência de valores diários de cada posto 

fluviométrico. As equações de regressão foram definidas a partir de  duas regiões 

consideradas hidrologicamente homogêneas. Estudo complementar foi realizado 

para a bacia do rio Itapemirim. Os modelos obtidos foram avaliados considerando 

coeficientes de determinação ajustados (R²a), erros padrões fatoriais e resultados do 

teste F. Para as metodologias de Chaves et al. (2002) e Eletrobrás (1985b), os 

valores de vazões foram estimados por meio da aplicação de equações específicas, 

para cada condição de posicionamento dos postos fluviométricos.  Procedeu-se 

comparações dos resultados da utilização das metodologias consideradas, com os 

obtidos por outros trabalhos na região de estudo, através do cálculo de erros médios 

percentuais e  coeficientes de eficiência de Nash e Sutcliffe. Observou-se que o 

modelo digital de elevação obtido foi hidrologicamente consistente e possibilitou a 

determinação automática das características físicas da bacia. Área de drenagem, 

comprimento do rio principal e declividade média da bacia foram as variáveis 

presentes nas equações de melhor ajuste, tanto para as vazões Q7,10 como para as 

vazões Q90, pelo método Eletrobrás (1985a). A metodologia Eletrobrás (1985a) foi a 

que permitiu a obtenção de equações apresentando melhores estimativas de vazões 

Q7,10 e Q90, para a região de estudo.  
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ABSTRACT 

 
The main objective of the research was the study and application of different 

methods for estimating ten years return period minimum annual seven consecutive 

days low flows (Q7,10) and minimum flows associated with remaining 90% in time 

(Q90), for the region between Doce and Itabapoana basins, through the hydrological 

regionalization. The three compared methods are: Eletrobrás (1985a), Eletrobrás 

(1985b) and Chaves et al. (2002). The physical characteristics used in the 

regionalization by the Eletrobrás (1985a) method were drainage area (A), length of 

the main river (L), watershed drainage’s density (Dd), watershed medium slope (Sm) 

and main river slope (SL), extracted from a hydrological consistent elevation model 

(HCDEM). Climatic characteristic was represented by average annual rainfall (P). 

Q7,10 values were estimated by fitting three parameter Log-Normal probability 

distribution. Q90 values were obtained from daily permanence curve for each water 

discharge gaging station. Regression equations were estimated for two hydrographic 

regions. Additional analyses was made for the Itapemirim watershed. Results were 

compared, taking into consideration determining coefficients, factorial standard 

deviations and results of F-tests. By the methods Chaves et al. (2002) and Eletrobrás 

(1985b), the discharges were estimated by the applying different equations, 

depending on the relative location of the discharge gaging stations. Results obtained 

by the different methods were compared with those from previous studies developed 

for the study region by using two indexes: percentual error average and Nash and 

Sutcliffes’s efficiency coefficient. The results indicated that  the digital elevation 

model obtained for the study area was hydrologically consistent and allowed 

automatic estimation of  basin physical characteristics. Drainage area, length of the 

main river and watershed medium slope were the variables that best represented 

Q7,10 and Q90 in the Eletrobrás (1985a) regionalization method. The Eletrobrás 

(1985a), based on regional regression equations, allowed the obtaining of the best 

fitting equations to the Q7,10 and Q90 variables. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A lei 9.433, promulgada em 8 de janeiro de 1997, instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), apresentando como fundamentos para a gestão das 

águas: a água é um recurso natural limitado e dotado de valor econômico; a gestão 

dos recursos hídricos deve sempre proporcionar os usos múltiplos; e a 

implementação da Política deve ser feita nos limites da bacia hidrográfica, sob uma 

gestão descentralizada. A lei estabelece, entre seus instrumentos, a outorga do 

direito de utilização dos recursos hídricos, cujo objetivo é assegurar o controle 

quantitativo e qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício de seus direitos de 

acesso. No âmbito do Espírito Santo, as normas gerais são regidas pela lei 5.818, 

de 30 de dezembro de 1998. 

A outorga constitui-se, provavelmente, no instrumento de gestão mais importante da 

atualidade, pois por intermédio dela se faz a repartição dos recursos hídricos entre 

os diferentes usuários que, muitas vezes, disputam recursos escassos, sejam em 

quantidade ou qualidade, a fim de atender às suas necessidades. Tal instrumento 

garante ao usuário o direito de uso da água, não a sua alienação.  

Em rios de regime permanente ou rios perenes a outorga é usualmente feita com 

base na Q7,10 (vazão mínima com duração de 7 dias e período de retorno de 10 

anos), na Q90 ou na Q95 (vazões mínimas associadas às permanências de 90% e 

95% no tempo, respectivamente), atribuindo-se valores percentuais a elas, ou seja, 

outorgando-se apenas parcelas das vazões mínimas de referência.  

A implantação e operação dos postos hidrológicos em uma bacia hidrográfica têm 

alto custo, principalmente em áreas extensas. Além disso, são necessários vários 

anos de registros para que os dados históricos tenham boa representatividade 

estatística. Como o Brasil é um país de grande superfície e o custo de implantação e 

operação de uma rede densa pode ser muito alto, é comum encontrar-se reduzido 

número de postos numa região com séries apresentando diferentes extensões 

temporais (ELETROBRÁS, 1985a). A falta de informações dificulta a implementação 

das políticas de recursos hídricos, o que exige alternativas para suprimento da 

carência de dados.  
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Neste sentido, a regionalização hidrológica busca disponibilizar informações 

hidrológicas baseando-se nas similaridades espaciais de algumas funções, variáveis 

e parâmetros que permitem a transferência de informações entre regiões. O 

processo de regionalização consiste num conjunto de ferramentas que exploram ao 

máximo as informações existentes, com intuito de estimar as variáveis hidrológicas 

em locais sem dados ou insuficientes.  

Vários modelos regionais para estimativa de vazões mínimas têm sido 

desenvolvidos em diferentes partes do mundo. Como exemplos têm-se os trabalhos 

de: Riggs (1972) e Rao e Srinivas (2006), nos Estados Unidos; Gottschalk (1985), na 

Suécia; Pilon (1990), no Canadá; Zhang e Hall (2004), na China; Laaha e Blöschl 

(2006), na Áustria; Yadav et al. (2007), no Reino Unido; Isik e Singh (2008), na 

Turquia; e Saghafian (2009), no Irã. 

Um dos benefícios dos estudos de regionalização pode ser a melhoria de redes 

hidrometeorológicas, tanto pela instalação de novas estações quanto pela 

realocação das existentes. Além disto, pode fornecer um diagnóstico da qualidade 

dos dados, funcionando como ferramenta de auxílio à análise de consistência 

destes. 

A transferência de informações hidrológicas exige a consideração das 

características físicas e climáticas mais influentes na distribuição espacial da vazão, 

que sejam facilmente mensuráveis. A etapa de obtenção de tais características é 

mecânica e trabalhosa, quando realizada manualmente.  

No entanto, a intensificação do uso dos Sistemas de Informações Geográficas (SIG) 

tem possibilitado a automatização do processo de obtenção das variáveis 

explicativas do processo de regionalização, a partir de um modelo digital de 

elevação hidrologicamente consistente (MDEHC).   

A presente pesquisa aborda a regionalização de vazões mínimas de referência Q7,10 

e Q90 para as estações fluviométricas da região compreendida entre as bacias dos 

rios Doce e Itabapoana, no estado do Espírito Santo, em função das precipitações 

médias anuais e das características físicas: área, comprimento do curso de água 

principal, densidade de drenagem, declividade média da bacia e declividade média 
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do rio principal, com a aplicação de três metodologias – Eletrobrás (1985a), 

Eletrobrás (1985b) e Chaves et al. (2002). 

 

 

2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

 

Ampliar o conhecimento a respeito de técnicas de regionalização que permitam 

estimar vazões mínimas de referência (Q7,10 e Q90) em locais com carência de 

dados. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

• Ajustar modelo digital de elevação hidrologicamente consistente para 

extração das características físicas das sub-bacias hidrográficas da região de 

estudo, de forma automática, para auxílio ao processo de regionalização; 

• Analisar  a importância do emprego de metodologia SIG na obtenção de 

variáveis explicativas para modelos de regionalização; 

• Regionalizar as vazões mínimas de referência Q7,10 e Q90 , com base nas 

metodologias Eletrobrás (1985a), baseada na obtenção de equações de 

regressão regionais; Eletrobrás (1985b), com base em interpolação linear; e 

proposta por Chaves et al. (2002); 

• Aplicar e comparar diferentes metodologias de regionalização em regiões 

específicas. 
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

 

3.1. Importância da regionalização hidrológica na g estão de recursos hídricos 

 

Estimativas de vazões em cursos de água representam informações relevantes para 

a gestão dos recursos hídricos, sendo demandada de forma recorrente na aplicação 

de políticas referentes aos seus usos, por meio de seus diversos instrumentos de 

implementação (XAVIER, 2007). 

Entre os instrumentos adotados pela PNRH para suporte à gestão de recursos 

hídricos destaca-se a outorga, a qual é o elemento central do controle para o uso 

racional da água (BRASIL, 1997). No âmbito estadual o controle é feito com base na 

Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei 5.818, de 30 de dezembro de 1998). 

Oliveira (2008) afirma que a vazão outorgada é condicionada a uma percentagem da 

vazão mínima de referência, variável de acordo com o regime e a jurisdição do rio. A 

autoridade pública concede a utilização da água de tal maneira que permita seu 

emprego bem como assegure ao gestor o controle qualitativo e quantitativo de seu 

uso. 

A outorga não concede ao usuário a propriedade da água ou a sua alienação, mas o 

simples direito de uso. Desta forma, poderá ser suspensa, parcial ou totalmente, em 

casos críticos de indisponibilidade de água, a fim de atender aos interesses 

coletivos, ou de não cumprimento pelo outorgado dos termos previstos nas 

regulamentações (SILVA e RAMOS, 2001). 

A vazão mínima, caracterizada pela magnitude, duração e frequência, é utilizada na 

avaliação da disponibilidade hídrica, na elaboração de projetos de irrigação e de 

energia elétrica e concessão de uso da água para uma determinada finalidade 

(PRUSKI et al., 2006). As vazões mínimas utilizadas para concessão de outorga 

são: Q7,10, Q95 e Q90. A Q7,10 é o menor valor de vazão média de 7 dias consecutivos 

com um período de retorno de 10 anos. A Q95 e a Q90 são os menores valores de 

vazão que ocorrem em 95% ou 90% do tempo, respectivamente. 

Segundo Elesbon et al. (2002), a implementação das políticas federal e estadual e o 

planejamento e projeto de medidas de controle de recursos hídricos no estado do 
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Espírito Santo requer o conhecimento das descargas líquidas em suas bacias 

hidrográficas. No entanto, a rede de medições hidrológicas no estado é carente em 

quantidade de postos de medição de vazão. Assim, se faz necessária a 

transferência de informações dos postos de medição para seções de interesse sem 

dados conhecidos. 

Os estudos de regionalização hidrológica tornaram-se ferramentas básicas para os 

planos de aproveitamento de recursos hídricos. Kaviski (apud COSER, 2003, p.27) 

afirma que o uso de métodos de regionalização hidrológica é amplamente difundido, 

uma vez que a instalação e manutenção de redes de estações hidrológicas são 

muito dispendiosas. 

Tucci (2002a) salienta que a regionalização pode ser usada para melhor explorar as 

amostras pontuais e, desta forma, melhorar as estimativas das variáveis; verificar a 

consistência das séries hidrológicas e identificar a falta de postos de observação. 

 

 

3.2. Características físicas e climáticas utilizada s na regionalização 

 

3.2.1. Características físicas 

 

Para a definição do comportamento hidrológico em uma bacia hidrográfica, Villela e 

Mattos (1975) afirmam que o conhecimento das características físicas é de grande 

utilidade, uma vez que ao se estabelecer relações entre elas e os dados 

hidrológicos, pode-se determinar indiretamente variáveis hidrológicas em seções ou 

locais de interesse onde há ausência de dados. 

Gottschalk (1985) reforça a importância em se considerar as características físicas 

para a delimitação de regiões hidrologicamente homogêneas ao afirmar que, em 

qualquer caso, as condições fisiográficas são essenciais para a formação dos 

elementos do balanço hídrico. Além disso, podem ser extraídas de mapeamentos, 

de forma a adicionar confiança à extrapolação dos pontos de observação para 

outros pontos localizados dentro de uma mesma região.  
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Tucci et al. (1983) comentam que, normalmente, são usadas em regionalização, 

como características físicas, a área da bacia, o comprimento do curso de água 

principal e a densidade de drenagem. Vale ressaltar que outras características 

podem ser correlacionadas com as variáveis hidrológicas, desde que sejam 

representativas dos fenômenos que se deseja simular, além de serem de fácil 

medição, a fim de facilitar o uso futuro dos resultados da regionalização. 

De acordo com Baena (2002), as características físicas e climáticas, em estudos de 

regionalização hidrológica, devem ser determinadas para a área de drenagem a 

montante de cada estação fluviométrica. As áreas de drenagem de cada estação, 

comumente chamadas de bacias, podem ser delimitadas de forma manual ou 

automatizada, com o uso de Sistemas de Informações Geográficas (SIG).  

García-Martinó et al. (1996) examinaram as relações de frequência de vazões 

mínimas em 53 bacias, localizadas em Porto Rico, em que os parâmetros físicos e  

climáticos utilizados foram extraídos a partir de SIG. Os parâmetros mais 

significativos foram a densidade de drenagem, a relação entre o comprimento dos 

tributários e o do canal principal, a área de drenagem e a declividade média do canal 

principal. 

Conforme Garcez e Alvarez (1988), a área da bacia (A) constitui uma das principais 

variáveis explicativas na quase totalidade dos estudos de regionalização, devido à 

sua influência na potencialidade hídrica da bacia hidrográfica.  

Outra característica física comumente utilizada é o comprimento do rio principal (L), 

definido como sendo o comprimento daquele que drena a maior região no interior da 

área de drenagem. 

Baena (2002) afirma que a declividade média da bacia (Sm) controla, em parte, a 

velocidade do escoamento superficial, afetando assim o tempo que leva a água da 

chuva para concentrar-se nos leitos fluviais da rede de drenagem da bacia. Com o 

auxílio do geoprocessamento pode-se automatizar o processo de obtenção da 

declividade média quando se possui um modelo digital de elevação do terreno, no 

qual se tem para cada célula um determinado valor de declividade.  
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A velocidade de escoamento de um rio depende da declividade dos canais fluviais. 

Portanto, quanto maior a declividade, maior a velocidade de escoamento e mais 

pronunciados e estreitos os hidrogramas das enchentes. Assim, a declividade média 

do rio principal  torna-se outra importante variável explicativa para o comportamento 

das vazões. 

A declividade de um curso de água, entre dois pontos, é obtida dividindo-se a 

diferença total de elevação do leito pela extensão horizontal entre esses dois pontos 

(VILLELA E MATTOS, 1975). 

Com o auxílio do geoprocessamento pode-se obter rapidamente o comprimento e a 

declividade de cada sub-trecho necessários para o cálculo da declividade do curso 

de água principal de uma bacia. 

Denomina-se densidade de drenagem (Dd) de uma bacia a relação entre o 

comprimento total dos cursos de água e sua área de drenagem, sendo um indicativo 

de eficiência de drenagem da bacia (BAENA, 2002). É expressa conforme a 

equação 1:  

                                                                                                     

na qual: 

L� = comprimento do segmento i;    

A = área total da bacia; 

N = número total de segmentos da bacia. 

Segundo Villela e Mattos (1975), para a escala 1:50.000, tal índice varia de 0,5 km 

km-2, para bacias com drenagem pobre, a valores iguais ou maiores a 3,5 km km-2, 

para bacias com boa drenagem.  

Freitas et al. (2002), na regionalização de vazões para as bacias 46, 47, 48 e 49 no 

rio São Francisco, utilizaram cartas na escala de 1:100.000, para obtenção dos 

parâmetros área, densidade de drenagem, comprimento e declividade média do rio 

principal. Os valores de densidade de drenagem variaram de 0,15 km km-2 a 1,03 km 

km-2.  

D� � ∑ L�
���A  (1) 
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Diferentes estudos realizados no estado de Minas Gerais, utilizando mapas na 

escala de 1:250.000, encontraram valores deste índice variando de 0,36 a 0,50 km 

km-2 nas bacias do rio Verde Grande (EUCLYDES et al., 1994a); de 0,17 a 0,57 km 

km-2 nas sub-bacias do rio Paracatu (EUCLYDES et al, 1997); e de 0,42 a 0,70 km 

km-2 nas sub-bacias do rio Jequitinhonha (EUCLYDES et al., 1994b). 

Elesbon (2004), em estudo de regionalização de vazões para a região norte do 

Espírito Santo, obteve valores de densidade de drenagem ainda menores, entre 0,12 

km km-2 a 0,17 km km-2, encontrados a partir de mapeamento na escala 1:1.000.000. 

Baena et al. (2004) estudaram o efeito da utilização de diferentes escalas na 

determinação de características físicas, o que permitiu observar que a densidade de 

drenagem foi fortemente influenciada pela escala, ao passo que a área de drenagem 

sofreu pequeno efeito. Desta forma, concluiu que a utilização da densidade de 

drenagem em estudos de regionalização é capaz de gerar incertezas na estimativa 

de vazões. 

 

 

3.2.2. Características climáticas 

 

De acordo com Rodriguez (2008), a variável climática mais utilizada em estudos de 

regionalização de vazões é a precipitação, sendo a precipitação máxima diária anual 

bastante utilizada para explicar o comportamento das vazões máximas. Para a 

estimativa das vazões médias de longa duração, as precipitações médias anuais são 

as de uso mais frequente, enquanto para as estimativas das vazões mínimas as 

precipitações mais utilizadas são: total anual, semestre mais seco e do trimestre 

mais seco. 

Na regionalização de vazões para a bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, Baena 

(2002) constatou que a precipitação total anual foi a variável climática que melhor 

explicou o comportamento da vazão mínima. Silva et al. (2002), em estudo de 

regionalização de vazões para a bacia do rio Paraguaçu, confirmaram que a 

precipitação total anual foi a variável climática mais expressiva para a representação 

das vazões mínimas, média de longo período e das vazões correspondentes aos 

diferentes níveis de permanência. Ressalta-se que os dois estudos compararam as 
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respectivas precipitações totais anuais com as dos semestres e trimestres mais 

secos.  

O trabalho de Coser (2003), para a regionalização de vazões Q7,10 para todo o 

estado do Espírito Santo, adotou como característica climática a precipitação total 

anual. Euclydes et al. (2004) também adotaram a mesma característica climática em 

estudo de regionalização das vazões máximas, médias e mínimas para sub-bacias 

do rio Grande, em Minas Gerais. 

As precipitações médias nas áreas de drenagem definidas para cada estação 

fluviométrica são geralmente determinadas por métodos como o de polígonos de 

Thiessen e das isoietas, também denominadas linhas de igual precipitação (TUCCI, 

2002a).  

Tiburcio e Castro (2007) compararam, em pesquisa realizada na bacia do rio 

Maranguapinho, no Ceará, os métodos de Thiessen e das isoietas para obtenção da 

pluviometria média, com auxílio de SIG. Os resultados mostraram que o método de 

Thiessen superestimou os valores de precipitação em relação ao outro método. A 

vantagem das isoietas é levar em consideração as influências orográficas, 

necessitando para isso de interpoladores para o ajuste das curvas que unem pontos 

de mesma altura precipitada. Os interpoladores são ferramentas matemáticas que 

permitem transformar dados discretos em contínuos (SURFER, 1999).  

Diversos estudos têm utilizado métodos de interpolação espacial para estimativas e 

espacialização de variáveis climáticas. Ainda não há evidências de que um método 

específico é o melhor em todos os casos (LENNON e TURNER, 1995). No entanto, 

a krigagem destaca-se pela maneira como atribui os pesos às diferentes 

observações. No caso da interpolação baseada no inverso do quadrado das 

distâncias, por exemplo, os pesos são definidos simplesmente como o inverso do 

quadrado da distância que separa os valores observados do valor interpolado. Na 

krigagem, o procedimento é semelhante ao de interpolação por média móvel 

ponderada, exceto pelo fato de seus pesos serem determinados a partir de uma 

análise espacial (MENDES e CIRILO, 2001).  

Loof et al. (1994) obtiveram, por intermédio da krigagem, os perfis de variação da 

precipitação para a bacia do rio Karnali, no Nepal. O estudo demonstrou que o 
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interpolador revelou-se útil na identificação de locais ideais para implantação de 

novas estações pluviométricas, uma vez que o erro entre os valores observados e 

os estimados era mínimo. 

Silva et al. (2007), em avaliação de interpoladores para a bacia do rio Itapemirim, 

ES, constataram que o método de krigagem apresentou melhor estimativa para as 

variáveis precipitação e déficit hídrico. 

O estudo de Saghafian (2009) comparou métodos de interpolação incluindo 

krigagem, co-krigagem e inverso do quadrado da distância, a fim de identificar o 

melhor interpolador para cálculo da precipitação anual na região de Gilan, no Irã. O 

resultado das comparações selecionou a krigagem como o melhor método de 

interpolação. 

 

 

3.3. Utilização de modelo digital de elevação hidro logicamente consistente 

(MDEHC) para auxiliar o processo de regionalização  

 

As características físicas de uma bacia hidrográfica eram, até pouco tempo atrás, 

obtidas por meio de um processo demorado e trabalhoso, onde um especialista 

interpretava e delimitava, manualmente, os limites das curvas de nível e da rede de 

drenagem das bases cartográficas. Desta forma, questionava-se o uso de modelos 

que requeriam medidas precisas das características da superfície, pois as melhorias 

na eficiência do uso desses modelos não justificavam o tempo gasto para obtenção 

de tais parâmetros (WANG e YIN, 1998). 

A demanda por ferramentas de predição hidrológica capazes de aperfeiçoar o uso 

de informações a respeito da variação espacial de precipitações, assim como de 

outras características da superfície terrestre, conduziu a evolução dos modelos 

hidrológicos digitais (KENWARD et al., 2000). 

A capacidade de geração de modelos digitais de elevação (MDE’s) tornou crescente 

a utilização de módulos de SIG para extração automática das características físicas 

de interesse em uma bacia hidrográfica. Saghafian (2009) afirma que o Sistema de 

Informações Geográficas tem sido o centro das atenções desta última década, 
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devido às suas poderosas capacidades de armazenamento, gerenciamento e 

manipulação de dados geográficos utilizados em aplicações hidrológicas. 

De acordo com Baena (2002), qualquer representação digital de uma variação 

contínua do relevo no espaço pode ser considerada um MDE. Por meio de método 

ou modelo matemático e de dados de altitude adquiridos em mapas topográficos, 

técnicas de aerofotogrametria ou em imagens de satélite, é possível modelar 

digitalmente uma superfície. No entanto, costuma-se verificar a presença de 

depressões após a geração do modelo, que se caracterizam por células cercadas 

por outras com maiores valores de elevação. 

A presença dessas depressões pode acarretar em sério comprometimento do 

estudo hidrológico, o que geraria a descontinuidade do escoamento. Desta forma, 

justifica-se o uso de um modelo digital de elevação que seja hidrologicamente 

consistente (MDEHC), caso contrário, terá pouca utilidade em estudos dessa 

natureza (VERDIN e JENSON, 1996). O modelo deve garantir sua consistência 

hidrológica, representando o relevo de forma exata e assegurando a convergência 

do escoamento para a rede de drenagem mapeada. A validação do modelo é 

geralmente feita pela comparação com as informações contidas em bases de dados 

da região em estudo. 

Garbrecht e Martz (1997) apresentaram um algoritmo capaz de modificar as 

superfícies planas a fim de produzir padrões de drenagem mais próximos da 

realidade, ao adicionar um incremento de elevação às células inseridas nestas 

superfícies. Afirmam ainda que uma baixa resolução do MDE pode resultar em um 

perfil de drenagem inadequado. A resolução deve ser menor ou igual à menor 

distância entre duas curvas de nível com cotas distintas. A geração de uma grade 

muito densa demandaria maior tempo de processamento para sua criação. Por outro 

lado, um espaçamento maior poderia gerar perda de informação. 

Após a geração do MDEHC, os novos planos de informação (direção de escoamento 

da água, declividade, rede de drenagem, entre outros) são derivados a partir de 

técnicas padrão de SIG. 

Na obtenção das características físicas e análise de distribuição da precipitação e da 

vazão, necessita-se de mapas em diferentes escalas. Os que permitem maior 
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detalhamento estão nas escalas de 1:50.000, 1:100.000 e 1:250.000. Nem todo o 

território nacional possui cobertura em escalas maiores que 1:250.000; os mapas 

são geralmente obtidos no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e, 

em alguns casos, junto aos setores de geoprocessamento de órgãos ambientais 

estaduais. 

Elesbon (2004), em trabalho de regionalização de vazões para a região norte do 

Espírito Santo, desenvolveu um MDEHC a partir de interpolação de curvas de nível 

retiradas das bases do IBGE na escala de 1:1.000.000 (espaçamento de curvas de 

nível de 100 em 100 m), em que se obteve os traçados dos divisores de água para 

cada estação fluviométrica. A delimitação da área de drenagem (A) de cada bacia 

possibilitou o início da determinação das outras características físicas importantes 

no processo de regionalização, tais como: comprimento do rio principal (L), 

densidade de drenagem (Dd) e declividade do curso de água principal (SL). 

O modelo digital para determinação das características físicas da bacia do rio São 

Francisco, em estudo proposto por Lemos (2006), foi gerado a partir de interpolação 

de curvas de nível digitalizadas (com espaçamento de 100 em 100 metros), obtidas 

de mapas digitais na escala de 1:250.000. A resolução utilizada foi de 50 metros, 

atendendo ao preconizado por Garbrecht e Martz (1997). A partir da delimitação 

automática das bacias, bem como pela comparação entre a rede de drenagem 

mapeada e a gerada automaticamente, pôde-se considerar que o modelo digital de 

elevação criado foi hidrologicamente consistente. 

 

 

3.4. Vazões mínimas de referência  

 

Segundo Smakhtin (2001), conhecer o comportamento das vazões mínimas é 

importante para planejar o abastecimento de água, para o projeto de 

armazenamento de reservatórios, assim como para a manutenção da quantidade e 

qualidade da água para irrigação, recreação e conservação da vida selvagem. 

Dentre os fatores naturais que influenciam o regime de vazões mínimas destacam-

se a capacidade de infiltração do solo, as características hidráulicas dos aquíferos, 

as taxas de evapotranspiração da bacia, a distribuição dos tipos de vegetação, a 
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topografia e o clima. Os ganhos e perdas naturais na vazão são significativamente 

alterados pela ação antrópica, seja pela captação de água subterrânea, drenagem 

artificial, desflorestamento, entre uma variedade de outros efeitos que podem 

influenciar a oferta de água.  

Heicher e Hirschel (apud SMAKHTIN, 2001, p.158) mostram como os valores de 

vazões mínimas podem ser usados para identificar problemas existentes e 

potenciais de oferta de água, para selecionar o período de menor ocorrência de 

vazão na série histórica, e para determinar, entre outras consequências, o déficit 

potencial de água de abastecimento durante um período persistente de ocorrência 

de vazões baixas. 

 

 

3.4.1. Vazão mínima com sete dias de duração e perí odo de retorno de dez 

anos (Q 7,10), considerando-se o período anual 

 

Segundo Tucci (2002a), a vazão mínima com sete dias de duração geralmente é 

utilizada como indicador da disponibilidade hídrica natural dos cursos de água. A 

vantagem principal do uso deste valor é a de não sofrer tanta influência de erros 

operacionais e de intervenções humanas, e de ser mais minuciosa que a vazão 

mínima mensal. 

A estimativa da vazão mínima de sete dias é realizada calculando-se a média dos 

sete menores valores diários consecutivos de vazão, para cada ano.  

 

 

3.4.2. Curva de permanência 

 

A curva de permanência ou de duração é um índice bastante usado em estudos 

hidrelétricos, de navegação, qualidade de água, entre outros. É obtida a partir da 

frequência de ocorrência das vazões em determinado curso de água, retratando a 

porcentagem de tempo que um determinado valor de vazão ou nível de água foi 

igualado ou ultrapassado durante um período de observações (TUCCI, 2002a).  
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De acordo com Euclydes et al. (2001), além dos resultados diretos que fornecem 

para o estudo do aproveitamento das disponibilidades do curso de água, as curvas 

de permanência também auxiliam a comparação entre bacias hidrográficas, 

evidenciando os efeitos do relevo, da vegetação, do uso do solo, da precipitação e 

da distribuição de vazões. 

Da curva de permanência são obtidas as vazões associadas à permanência de, por 

exemplo, 90% no tempo (Q90). 

 

 

3.5. Distribuições de probabilidade aplicadas às va zões mínimas de sete dias 

de duração, com período de retorno de dez anos (Q 7,10)  

 

A relação entre a magnitude e a freqüência de ocorrência de vazões baixas fornece 

informações sobre a disponibilidade geral de água. Essa relação é obtida 

normalmente a partir da aplicação de uma distribuição teórica de probabilidade aos 

dados observados (PILON, 1990). 

De acordo com Smakhtin (2001), os registros de vazões disponíveis são 

normalmente insuficientes para uma quantificação confiável da frequência de vazões 

mínimas. Desta forma, diferentes tipos de distribuições teóricas de probabilidade são 

utilizados para extrapolar para além dos limites do que é observado nos registros 

históricos, e para aumentar a eficiência da estimativa de vazões mínimas.  

As “verdadeiras” distribuições de probabilidade de vazões mínimas são 

desconhecidas, o que exige uma identificação de uma distribuição razoável e seus 

parâmetros. O procedimento inclui a utilização de várias distribuições teóricas para 

avaliar os valores de vazão mínima a fim de decidir, com base em testes estatísticos, 

qual se enquadra melhor aos dados. Entre as funções de distribuição de 

probabilidade mais referidas na literatura, no tocante às vazões mínimas, destacam-

se: Weibull, Gumbel, Pearson tipo III e distribuições Log-Normal. 

As distribuições de probabilidade aplicadas aos eventos extremos em hidrologia são 

detalhadas no estudo de Kite (1978).  
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Os parâmetros da distribuição de probabilidade devem ser estimados a partir do 

conjunto de dados amostrais. Uma vez que a amostra de dados é sujeita a erros, os 

métodos de estimativa dos parâmetros deve minimizar estes erros e ser  o mais 

eficiente possível. Segundo Euclydes et al. (2007), os quatro métodos para a 

estimativa dos parâmetros das distribuições de freqüência, em ordem crescente de 

eficiência, podem ser assim ordenados: gráfico, mínimo quadrado, momentos e 

máxima verossimilhança. Contrabalançando a sua grande eficiência, o método da 

máxima verossimilhança é de grande dificuldade para ser utilizado. 

No estudo de regionalização efetuado pela Eletrobrás (1985a) para as vazões 

máxima, média de longo período e mínima para a região do Alto Paraguai, a 

distribuição adotada foi a de Weibull para os eventos mínimos. 

Durrans e Tomic (1996) concluíram que a distribuição Log-Pearson III foi a que 

melhor se ajustou aos dados de vazões mínimas para 128 estações fluviométricas 

localizadas no estado norte-americano do Alabama. 

No estudo de Baena (2002), para a bacia do rio Paraíba do Sul, a distribuição 

probabilística Log-Normal a três parâmetros foi a que melhor se ajustou aos dados 

de vazões mínimas de todas as estações fluviométricas nas quatro regiões 

homogêneas identificadas. A distribuição escolhida havia sido comparada às de 

Gumbel, Log-Normal a dois parâmetros, Pearson III, Log-Pearson III e Weibull. 

Em trabalho envolvendo vazões mínimas, Euclydes et al. (2002) testaram as 

distribuições Log-Normal a três parâmetros, Pearson III, Log-Pearson III e Weibull, 

sendo selecionada a distribuição Log-Normal a três parâmetros para representar as 

vazões mínimas. 

Coser (2003), após testar as distribuições Log-Normal e Weibull, dois e três 

parâmetros, nas três regiões consideradas hidrologicamente homogêneas para o 

estado do Espírito Santo, concluiu que a distribuição Weibull dois parâmetros 

apresentou melhor ajuste para um maior número de estações. 

O estudo de regionalização de vazões realizado por Elesbon (2004), para as bacias 

dos rios Mucuri, Itaúnas e São Mateus, subdividiu a área em duas regiões 

hidrologicamente homogêneas. Na regionalização das vazões mínimas de sete dias 
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de duração, constatou-se que as distribuições probabilísticas de melhor ajuste foram 

Pearson III e Weibull, uma para cada região. 

Saghafian (2009) adotou, em estudo de caso para a província iraniana de Gilan, a 

média de vazões mínimas em intervalos de 10 a 180 dias, sendo Log-Normal a dois 

parâmetros identificada como a distribuição teórica que melhor se ajustou aos dados 

para durações menores que 60 dias. 

 

 

3.6. Regionalização hidrológica  

 

Smakhtin (2001), em uma vasta revisão bibliográfica a respeito de vazões mínimas, 

afirma que a regionalização hidrológica é baseada, geralmente, na premissa de que 

bacias com clima, geologia, topografia, vegetação e solos semelhantes têm 

respostas parecidas, por exemplo, em termos de escoamento, distribuição de vazão 

média mensal, magnitude, duração e freqüência de eventos extremos nas bacias. 

Desta forma, as regiões hidrologicamente homogêneas são definidas pelo 

agrupamento de estações fluviométricas que compartilham características 

hidrológicas semelhantes dentro de unidades geográficas contíguas (SNELDER et 

al., 2009). 

Na literatura especializada são citados diversos métodos de regionalização de 

vazões, sendo os mais empregados os que permitem a transferência de informações 

por meio de modelos de cálculo de vazões estatisticamente ajustados às variáveis 

independentes (características físicas e climáticas). Destaque é dado à Metodologia 

de Regionalização de Vazões proposta pela Eletrobrás (ELETROBRÁS, 1985a), 

cujo método é alicerçado em uma ampla revisão sobre métodos estatísticos 

aplicados à hidrologia. 

No entanto, quando as bases de dados disponíveis em uma bacia hidrográfica são 

reduzidas, a regionalização de vazões por esta metodologia apresenta restrições. 

Stedinger et al. (1992) afirmam que o erro de predição observado na estimativa de 

vazões mínimas a partir de equações de regressão regionais decorre do fato de elas 

serem incapazes de capturar características superficiais e sub-superficiais 
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(geológicas) importantes das bacias.  Portanto, a identificação de uma metodologia 

de regionalização de vazões que necessite de menos informações e que 

proporcione uma boa confiabilidade constituirá uma grande contribuição para o 

gerenciamento dos recursos hídricos, colaborando, assim, para a otimização do uso 

da água e, consequentemente, para a minimização dos conflitos entre os usuários. 

Diversos métodos têm sido desenvolvidos com o intuito de superar as limitações das 

bases de dados existentes em um grande número de bacias hidrográficas 

brasileiras, entre elas: Eletrobrás (1985b), baseada na interpolação linear; Chaves et 

al. (2002); e Novaes et al. (2005). As duas primeiras metodologias, utilizadas no 

desenvolvimento deste estudo de regionalização, serão detalhadas adiante. 

Novaes et al. (2005), em estudo de regionalização para 21 estações fluviométricas 

na bacia do rio Paracatu, utilizaram os seguintes métodos de regionalização: 

metodologia baseada em equações de regressão regionais; interpolação linear; 

Chaves et al. (2002) e outros dois métodos advindos de modificações nos dois 

últimos citados. Não foram encontradas diferenças expressivas no desempenho das 

cinco metodologias, tanto para a Q7,10 quanto para a Q95. 

Lemos (2006), em estudo de regionalização de vazões mínimas (Q7,10, Q90 e Q95), 

para a bacia do rio São Francisco, avaliou três metodologias: baseada em equações 

de regressão regionais, Chaves et al. (2002) e interpolação linear. A primeira 

recebeu melhor avaliação, por ter apresentado erros relativos médios menores que 

as outras duas metodologias. 

No que diz respeito às técnicas de regionalização utilizadas internacionalmente, 

podem-se citar inúmeros trabalhos. Chiang et al. (2002) classificaram 94 bacias em 

seis regiões hidrologicamente homogêneas, a partir de uma metodologia de 

regionalização baseada em análise de regressão múltipla, na qual foram utilizados 

dezesseis parâmetros estimados por um modelo de séries temporais.  

Zhang e Hall (2004) compararam, para uma bacia na China, a regionalização 

baseada nos limites geográficos, com o uso de técnica estatística multivariada. 



37   

   

A eficiência do método hierárquico de cluster analysis (análises de agrupamentos) 

na regionalização hidrológica foi testada por Rao e Srinivas (2006) para bacias 

hidrográficas no estado norte-americano de Indiana. 

Laaha e Blöschl (2006) realizaram um estudo envolvendo dados de 325 sub-bacias 

na Áustria, com o intuito de comparar o desempenho de quatro métodos de 

regionalização da Q95. Dos métodos empregados - entre os quais se destaca o de 

cluster analysis -, o melhor desempenho foi o baseado em um agrupamento de 

bacias conforme a sazonalidade de vazões mínimas. Tal comportamento 

provavelmente esteve relacionado com as diferenças marcantes na região de estudo 

ao longo do ano.    

Yadav et al. (2007) propuseram um estudo de caso em 30 bacias no Reino Unido, 

com o intuito de mostrar uma nova abordagem para a obtenção de vazões em locais 

sem dados. Em vez de se obter parâmetros para aplicar a um modelo, a previsão de 

vazões baseou-se em evidências empíricas das relações entre a estrutura, o clima e 

a resposta hidrológica das bacias hidrográficas. 

Isik e Singh (2008) aplicaram três técnicas de regionalização em 26 bacias na 

Turquia, em um total de 1.410 estações, a saber: cluster analysis; o método de curva 

de duração de vazão; e um método não-hierárquico de agrupamentos. A 

metodologia proposta é aplicável para estações com séries de dados que não 

sofrem deficiência.  

Saghafian (2009) realizou um estudo de caso para a província de Gilan, no Irã, local 

em que há problemas decorrentes das restrições em relação à quantidade e 

qualidade de água. O objetivo principal foi o de apresentar e aplicar um algoritmo, 

baseado em um modelo digital de elevação (MDE), que determina o valor das 

variáveis independentes do modelo de regressão ao longo da área e calcula o valor 

da vazão, de forma automática. 
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3.6.1. Metodologia de regionalização baseada em equ ações de regressão 

regionais (ELETROBRÁS, 1985a)  

 

A metodologia descrita pela Eletrobrás (1985a) baseia-se fundamentalmente na 

análise de freqüência das vazões adimensionalizadas de cada estação e na 

identificação de regiões hidrologicamente homogêneas a partir da obtenção de um 

alto coeficiente de determinação, resultante da aplicação de regressão múltipla entre 

os valores das vazões e das características físicas e climáticas das sub-bacias, 

conforme a função: 

Q �  f �A, L, Dd, Sm, SL, P�                                                                                            (2) 
em que: 

A = área de drenagem; 

L = comprimento do rio principal; 

Dd = densidade de drenagem; 

Sm = declividade média da bacia hidrográfica; 

SL = declividade média do rio principal; e  

P = precipitação média na bacia hidrográfica. 

O ajuste estatístico das equações de regressão deve procurar ter o maior grau de 

liberdade (equação 3), que é o tamanho efetivo da amostra. Segundo Pinto e 

Naghettini (2007), o número de observações disponíveis para a análise de regressão 

deve ser, no mínimo, três a quatro vezes superior ao número de variáveis 

independentes da equação. A regra citada procura evitar um falso ajuste causado 

pelas oscilações que podem ocorrer nas variáveis independentes e que são de difícil 

detecção quando as amostras são de tamanho reduzido. 

Grau de liberdade � n � p � 1                                                                                   (3) 

onde: 

  � número de observações 

p � número de variáveis independentes 
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As regiões hidrologicamente homogêneas habitualmente não se estendem por 

grandes áreas, devido à variabilidade do clima, da topografia, da cobertura vegetal e 

do tipo de solo. Contudo, a delimitação de áreas muito reduzidas resulta em uma 

carência de dados que dificulta a obtenção de estimativas confiáveis. 

A identificação destas regiões deve ser feita em duas etapas: a primeira, 

delimitando-as com base nas características locais, e a segunda com base em um 

teste construído a partir das estatísticas locais, com o objetivo de verificar os 

resultados preliminarmente obtidos (HOSKING e WALLIS, 1997). 

Coser (2003), em estudo de regionalização de vazões mínimas para o estado do 

Espírito Santo, subdividiu a área em quatro sub-regiões, sendo três consideradas 

hidrologicamente homogêneas, tanto pela metodologia Eletrobrás (1985a) quanto 

pela Tradicional. Os resultados obtidos foram comparados e, no geral, não 

ocorreram grandes diferenças entre os dois métodos.  

Diversas pesquisas têm sido desenvolvidas com o intuito de superar as limitações 

das bases de dados, com a busca de métodos que exijam menos informações que o 

método de equações de regressão regionais, sem perder a confiabilidade. Dentre 

eles, destacam-se dois métodos de espacialização: baseado em interpolação linear, 

descrito pela Eletrobrás (1985b), e proposto por Chaves et al. (2002). Como 

condição para aplicação destas metodologias, as seções de determinação das 

vazões são previamente consideradas em uma mesma região homogênea, o que 

não exigiria análise para esta definição.  

 

3.6.2. Metodologia baseada na interpolação linear ( ELETROBRÁS, 1985b) 

 

Segundo este método, as vazões relativas à seção de interesse são obtidas a partir 

das vazões correspondentes às seções fluviométricas mais próximas. Assim, 

quando a seção de interesse se encontra entre dois postos fluviométricos, a vazão 

desta seção é calculada somando-se a vazão da estação de montante a um 

incremento de vazão proporcional ao aumento da área de drenagem entre a estação 

de montante e a de jusante. Quando a seção de interesse está à montante ou 

jusante de apenas um posto fluviométrico, considera-se que a vazão específica das 

duas seções é igual. Eletrobrás (1985b) recomenda, entretanto, que a aplicação 
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somente deve ser feita quando a relação entre as áreas de drenagem das duas 

seções analisadas for inferior a três vezes uma em relação à outra. Tal metodologia 

torna-se relevante não só por utilizar menos informações, como também por não 

utilizar equações de regressão, que impediriam a aplicação do método em regiões 

com reduzido número de postos hidrométricos, devido ao grau de liberdade 

associado.  

 

 

3.6.3. Metodologia proposta por Chaves et al. (2002 ) 

 

De maneira semelhante à metodologia proposta pela Eletrobrás (1985b), o estudo 

descrito por Chaves et al. (2002) tem a finalidade de propor um método que seja 

condizente com a realidade da maioria das bacias hidrográficas. 

A metodologia baseia-se na interpolação e extrapolação de vazões mínimas, a qual 

apresenta soluções que dependem da posição relativa da seção de interesse em 

relação aos postos fluviométricos mais próximos, sendo as variáveis utilizadas para 

a estimativa das vazões nas seções de interesse a área de drenagem e as 

distâncias entre a seção de interesse e o posto fluviométrico considerado. 

Os autores, ao compararem esta proposta com a metodologia de equações de 

regressão regionais, para a bacia hidrográfica do rio Itapicuru, situada no estado da 

Bahia, concluíram que a metodologia descrita por eles apresentou resultados 

melhores quando comparada ao método de equações de regressão, uma vez que os 

erros relativos médios foram de 45% e 289%, respectivamente. 

O próximo capítulo fornece detalhes referentes às aplicações das metodologias.  

 

 

 

 

 

 

 




