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Resumo: O conhecimento das variações temporais das vazões dos corpos d’água permite avaliar a 
possibilidade de ocorrência enchentes  ou a disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica. No 
entanto, a inexistência de séries históricas de vazões suficientemente longas estabelece um limite ao 
grau de sofisticação da análise local das informações.  Neste contexto surge a regionalização 
hidrológica, técnica de análise que permite a transferência espacial de informações dentro de uma 
área de comportamento hidrológico semelhante. O presente estudo permitiu estabelecer, a partir da 
aplicação do método index-flood, funções regionais aplicáveis à avaliação das vazões mínimas na 
bacia hidrográfica do Rio Itabapoana. As referidas funções permitem apropriar vazões mínimas em 
função do período de retorno e da área de drenagem do ponto de interesse no interior da bacia 
hidrográfica. Desvios superiores a 30%, valor considerável aceitável pela literatura técnica corrente, 
foram registrados quando da aplicação das funções regionais para as estações de São José do 
Calçado,  Dores do Rio Preto e Ponte do Itabapoana. 
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INTRODUÇÃO 
 
Conhecer adequadamente o comportamento 
dos processos hidrológicos constitui um dos 
maiores desafios em Hidrologia. O 
entendimento qualitativo das diferentes fases 
do ciclo hidrológico normalmente não permite 
o gerenciamento dos recursos hídricos dentro 
de bases ambientalmente sustentáveis, sendo 
comum a etapa de quantificação. 
A quantificação dos processos hidrológicos 
depende da observação de variáveis que têm 
comportamento espacial e temporal aleatório e 
cuja estimativa depende de amostras 
confiáveis e representativas. O melhor 
entendimento do comportamento aleatório de 
uma ou mais variáveis que representam um 
sistema hídrico depende, em última análise, 
das informações observadas localmente neste 
sistema. 
No entanto, a inexistência de amostras 
suficientemente longas estabelece um limite 
ao grau de sofisticação da análise local das 
informações. Em função disso, a variável 
espaço ganhou força frente à variável tempo, 
estabelecendo a análise regional de um 
conjunto de informações hidrológicas, 
apropriadas em locais diferentes, como 
alternativa para compensar as amostras locais 
de tamanho relativamente curto (Naghettini e 
Pinto, 2007). 

Neste contexto surge a regionalização 
hidrológica, técnica de análise que permite a 
transferência espacial de informações dentro 
de uma área de comportamento hidrológico 
semelhante.  
A técnica de regionalização pode ser aplicada 
para variáveis ou funções hidrológicas. A 
regionalização de uma função hidrológica 
(curva de permanência de vazões, curva de 
probabilidade de vazões, etc) ocorre quando a 
referida função pode ser reconstruída a partir 
das informações fisiográficas ou climatológicas 
pontualmente disponíveis. De maneira similar, 
uma variável hidrológica (vazão mínima, vazão 
máxima, precipitação média de longo período, 
etc.) está regionalizada quando seu valor pode 
ser estimado a partir das informações 
pontualmente disponíveis. 
Dentro da série histórica de vazões, os 
menores valores da série ou aqueles valores 
de vazão que não atendem às necessidades 
de demanda são normalmente denominadas 
mínimas ou de estiagem. 
A distribuição temporal [e espacial] das vazões 
de estiagem é importante para os projetos 
como abastecimento de água, irrigação e 
energia elétrica. As vazões mínimas que 
ocorrem em épocas de estiagem são 
utilizadas, naqueles projetos, para fins de 
análise, projeto, operação ou planejamento 
(Tucci, 2002). 
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Desta forma, o presente trabalho tem por 
finalidade estabelecer funções regionais 
aplicáveis à avaliação das vazões mínimas 
nos diferentes cursos d’água da bacia 
hidrográfica do Rio Itabapoana, importante 
sistema hídrico da porção sul do Estado do 
Espírito Santo. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Para a produção das funções regionais foram 
selecionadas as estações fluviométricas em 
operação na bacia do Rio Itabapoana, 
gerenciadas pela Agência Nacional de Águas 
e que apresentavam séries históricas com 
extensão mínima de 20 anos. 
Selecionadas as estações fluviométricas, 
foram apropriadas as vazões médias para as 
durações de 1, 7 e 30 dias.  Os resultados 
obtidos nesta etapa do trabalho,  para as 
diferentes estações fluviométricas da bacia 
hidrográfica do Rio Itabapoana, estão reunidos 
na Tabela 01. 
 
Tabela 1 - Vazões médias mínimas, em m3/s, 
associadas as durações de 1, 7 e 30 dias. 
 

Estação 

Durações 

1 dia 7 dias 30 dias 

São José do Calçado 0,57 0,62 0,75 

Dores do Rio Preto 1,22 1,30 1,50 

Mimoso do Sul 2,88 3,21 3,71 

Guaçuí 3,61 3,83 4,31 

Caiana 2,58 2,69 2,96 

Ponte do Itabapoana 12,77 13,67 15,95 

Santa Cruz 19,27 20,20 23,06 
 
Na seqüência, as vazões mínimas associadas 
às diferentes durações foram relacionadas 
com as áreas de drenagem das estações 
fluviométricas. Como resultado desta etapa do 
trabalho foram produzidas funções que 
relacionaram vazões médias mínimas e áreas 
de drenagem. 
Para a avaliação da freqüência de ocorrência 
das vazões mínimas foram produzidas, por 
estação fluviométrica, séries admensionais, 
considerando-se a média das vazões mínimas 
de cada duração como fator de 
admensionalização. 
 Estabelecidas as séries de vazões mínimas 
admensionalizadas para as diferentes 
durações consideradas, foram avaliadas as 
vazões mínimas relacionadas com os períodos 
de retorno de 2, 5, 10, 20, 50 e 100 anos. 
Nesta avaliação das vazões mínimas foram 
empregadas as distribuições probabilísticas 
Lognormal tipo II, Lognormal tipo III, Pearson 

tipo III, LogPearson tipo III e Weibull. Por não 
ter sido rejeitada na maior parte das estações 
fluviométricas, foram considerados os 
resultados obtidos a partir da distribuição 
LogPearson tipo III. Na seqüência, funções do 
tipo potência permitiram correlacionar vazões 
mínimas admensionais e período de retorno. 
A partir da combinação das diferentes etapas 
anteriormente descritas, foram obtidas as 
seguintes funções regionais para a 
apropriação das vazões mínimas: 
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Desvios entre vazões reais e vazões 
estimadas aumentaram com o crescimento do 
período de retorno. Desvios superiores a 30%, 
valor considerável aceitável pela literatura 
técnica corrente, foram registrados nas 
estações de São José do Calçado,  Dores do 
Rio Preto e Ponte do Itabapoana. 
 
CONCLUSÃO 
 
O presente trabalho produziu funções 
regionais que permitem apropriar vazões 
mínimas em função da área de drenagem e do 
período de retorno desejados. 
Desvios considerados inaceitáveis foram 
registrados nas estações de São José do 
Calçado,  Dores do Rio Preto e Ponte do 
Itabapoana, recomendando-se a revisão do 
agrupamento de estações fluviométricas no 
interior da bacia hidrográfica do Rio 
Itabapoana. 
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