
 
 

 
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo 88 

III Jornada de Iniciação Científica do Cefetes 
I Jornada de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 23-24/10/2008 

REGIONALIZAÇÃO DE CURVAS DE PROBABILIDADE DE VAZÕES 
MÍNIMAS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 
Andréia Ruas das Neves 1 & José Antônio Tosta dos Reis2 

1
 CEFETES, Vitória e Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Av. Vitória, 1729, Jucutuquara, 

Vitória, ES – andreiaruas@yahoo.com.br 
2
 CEFETES, Vitória e Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Av. Vitória, 1729, Jucutuquara, 

Vitória, ES – tosta@cefetes.br 
 
Resumo: A regionalização hidrológica é uma técnica que torna possível a transferência de 
informações dentro de uma mesma região hidrológica. Desta forma, a regionalização de curvas de 
probabilidade de vazões mínimas permite a avaliação das condições de estiagem em pontos da bacia 
hidrográfica que não apresentam o monitoramento sistemático de vazões. Os dados fluviométricos 
empregados neste trabalho para a construção das curvas de probabilidade de vazão foram obtidos a 
partir da base de dados hidrometeorológicos da Agência Nacional de Águas (ANA). Para a 
determinação das funções regionais, a área de drenagem constituiu a variável independente 
considerada. A manipulação dos referidos dados envolveu a utilização do programa computacional 
HIDRO, programa de domínio público produzido gratuitamente pela ANA. 
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INTRODUÇÃO 
A caracterização do regime de escoamento de 
um curso d’água ou a avaliação da 
disponibilidade hídrica de uma bacia 
hidrográfica depende da observação da 
variação de vazões ao longo do tempo e do 
espaço.  
 
Muitas vezes, os recursos hídricos não são 
utilizados adequadamente nas bacias 
hidrográficas, devido à falta de informações 
hidrológicas existentes. Nessas situações é 
necessário o uso de ferramentas auxiliares 
para a obtenção de informações acerca do 
comportamento hidrológico da bacia. 
(Vendruscolo, 2005) 
 
Neste contexto surge a regionalização 
hidrológica, técnica através da qual é possível 
a transferência de informações dentro de uma 
área com comportamento hidrológico 
uniforme. No Brasil, em virtude das 
deficiências da rede hidrométrica em 
funcionamento, a regionalização hidrológica 
tem sido recorrentemente empregada para a 
avaliação do comportamento do regime de 
vazões em diferentes bacias hidrográficas 
(Coser (2003), Agra (2003), Alexandre e 
Martins (2004)). 
 
A regionalização das curvas de probabilidade 
de vazões mínimas constitui uma importante e 
útil ferramenta para a avaliação da 
disponibilidade hídrica em diferentes bacias 
hidrográficas principalmente naquelas que 
apresentam deficientes redes de 
monitoramento hidrológico. Esta tarefa de 
regionalização, considerando-se as diferentes 

regiões hidrográficas do estado do Espírito 
Santo, constitui o foco deste trabalho. 
 
METODOLOGIA 
O procedimento adotado pode ser descrito 
através das seguintes etapas: 
      1

a
) Para cada estação fluviométrica 

selecionada, determinação das curvas 
individuais de probabilidade de vazões 
mínimas. Neste trabalho, foram estudadas as 
vazões mínimas com durações de 1, 7 e 30 
dias. A estimativa das vazões associadas a 
diferentes períodos de retorno foi realizada 
com auxílio do ajuste de distribuições 
probabilísticas às séries históricas de vazões.  
          

 2
a
) Estabelecimento, para cada 

estação fluviométrica e a partir de análise de 
regressão, de funções algébricas simples que 
correlacionassem as vazões mínimas com o 
período de retorno. Como as vazões mínimas 
têm comportamento assintótico como o 
crescimento do período de retorno, foram 
testados os seguintes modelos: 

• Modelo potencial: Q(d) = a.T
b
            (1) 

• Modelo exponencial: Q(d) = e 
(a + b.T)

     (2) 
• Modelo logaritmo: Q(d) = a + b.ln(T)     (3)   

Nas expressões anteriores, Q(d) representa as 
diferentes vazões associadas a diferentes 
durações (d), T o período de retorno e a e b 
coeficientes obtidos pela análise de regressão. 
  

3º) Escolhidas as funções que, em 
substituição às distribuições de probabilidade, 
passaram a descrever a variação das vazões 
com o período de retorno, passou-se à etapa 
da definição das regiões hidrologicamente 
homogêneas. Por grupo de estações 
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fluviométricas, os coeficientes a e b, 
constantes das equações (1), (2) e (3) foram 
correlacionadas com as áreas de drenagem 
das bacias hidrográficas das estações. Nesta 
etapa do trabalho foram testadas os modelos 
linear, potencial, exponencial e logaritmo. 
Da avaliação das respostas das funções 
regionais foram apropriadas os erros 
percentuais (%dr) entre os valores de vazões 
estimados pelas curvas de probabilidade de 
vazões.  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
Foram definidas três regiões homogêneas no 
Estado, reunindo-se grupos de estações que 
apresentassem melhores resultados. 
Agrupamento de regiões homogêneas que 
apresentou os melhores resultados está 
apresentado na Tabela 01. 
 
Tabela 1: Agrupamento de de regiões homogêneas 

que apresentou melhor ajuste estatístico 

Regiões Localização 

1 Bacia hidrográfica do rio São Mateus 

2 Bacias hidrográficas dos rios Jucu, Santa 
Maria da Vitória,Novo, Iconha e Benevente 

3 Bacias hidrográficas dos rios Itapemirim e 
Itabapoana 

 
A Tabela 2 reúne as funções regionais 
definidas para as vazões mínimas.  
 

Tabela 2: Funções regionais aplicáveis às regiões 
hidrologicamente homogêneas no Estado para 

apropriação das vazões mínimas. 

Região Duração Função Regional 

1 

1 dia Q = (1,5738 e
0,0003*A

) . T 
-0,8597

 

7 dias Q = (0,8478 e
0,0003*A

) . T 
-0,62354

 

30 dias Q = (0,8925 e
0,0004*A

) . T 
-0,52544

 

2 

1 dia 
Q = (0,0042 . A + 1,5332) . T 

-

0,25914
 

7 dias 
Q = (0,0045 . A + 1,5259) . T 

-

0,24004
 

30 dias Q = (0,0057 . A + 0,9369) . T 
-0,1364

 

3 

1 dia Q = (0,004 . A + 0,9375) . T 
-0,2273

 

7 dias 
Q = (0,0044 . A + 0,6576) . T 

-

0,16419
 

30 dias Q = (0,0051 . A + 0,8854) . T
-0,13365

 

 
 
 
 

CONCLUSÃO 
As principais conclusões deste trabalho 
podem ser sumarizadas da seguinte forma: 

• A partir da análise das curvas de 
probabilidade de vazões mínimas foram 
sugeridas três regiões hidrologicamente 
homogêneas no Estado do Espírito Santo.  

• A regionalização mostrou que as vazões 
mínimas estimadas se aproximam dos 
valores reais à medida que se aumenta a 
duração.  

• Os resultados obtidos com a aplicação das 
funções regionais destinadas à construção 
da curvas de probabilidade de vazões 
mínimas foram melhores na Região 3;  

• Os resultados para a Região 1 não foram 
satisfatórios, uma vez que os erros 
percentuais foram recorrentemente 
maiores do que o limite proposto pela 
Eletrobrás (30%). 
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