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Resumo: A determinação da vazão mínima em uma bacia hidrográfica desempenha um importante 
papel no planejamento e gerenciamento dos Recursos Hídricos. O presente estudo teve como 
objetivo geral o estabelecimento de modelos matemáticos de regionalização de vazão mínima na 
bacia hidrográfica do Rio Itapemirim. Para a definição das funções regionais aplicáveis à 
regionalização de vazões mínimas de sete dias consecutivos com período de retorno de dez anos 
foram empregados o método Index-flood e o método proposto por Eletrobrás (1985). Os resultados 
indicaram que as vazões estimadas pelos diferentes métodos de regionalização considerados neste 
trabalho, quando da adoção da distribuição probabilística de Gumbel, apresentaram-se similares. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 O melhor entendimento do comportamento aleatório das variáveis que representam o sistema 
hídrico depende das informações observadas localmente nesse sistema. No entanto, a inexistência 
de amostras suficientemente longas estabelece um limite de sofisticação da análise local das 
informações, sendo necessário o emprego de alternativas tecnológicas como a regionalização 
hidrológica, técnica de análise que permite a transferência espacial de informações dentro de uma 
região hidrologicamente semelhante. 

Dentro da série histórica de vazão, os valores que não atendem à demanda são normalmente 
chamados de vazões mínimas ou de estiagem. Dentre as vazões mínimas, a vazão Q7,10, objeto 
desse estudo, merece particular atenção pois é recorrentemente utilizada como referência em 
estudos de avaliação de disponibilidade hídrica. 

Dessa forma, o presente estudo teve por finalidade estabelecer e comparar a resposta de 
diferentes metodologias (Index-flood e Eletrobrás (1985)), aplicáveis à regionalização hidrológica de 
vazões mínimas. Foram desenvolvidas funções regionais para a avaliação da vazão Q7,10 nos 
diferentes cursos d’água da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, importante sistema hídrico da 
porção sul do Estado do Espírito Santo. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Para a aplicação das metodologias de regionalização foram selecionadas as estações 
fluviométricas em funcionamento na bacia hidrográfica do Rio Itapemirim e com séries históricas de 
vinte anos. Para essa seleção foi necessária a utilização do programa ArcExplorer para a 
visualização dos postos fluviométricos e o programa HIDRO para a seleção da série histórica. Após a 
seleção das estações  foi realizado o preenchimento de falhas por meio da  Análise de Regressão 
Neghettini e Pinto (2007), que envolveu os registros de vazão disponíveis na estação fluviométrica 
mais próxima daquela cujas falhas se desejava preencher. 

Para a metodologia Index-flood, utilizou-se o software Excel® a fim de formar-se um banco de 
dados de vazões mínimas diárias com sete dias duração e posteriormente calculado o fator de 
adimensionalização (média das vazões mínimas de sete dias consecutivos). Na seqüência, ajustou-
se a distribuição probabilística de Gumbel às séries históricas da variável adimensionalizada. Para a 
condução desta etapa foi utilizado o método americano que apresenta parâmetros tabelados em 
função da série histórica, conforme observam Paiva e Paiva (2003).  Na seqüência estabeleceu-se 
uma função regional na qual a área de drenagem figurou como variável independente.  

Para a condução da análise probabilística necessária à aplicação da metodologia proposta por 
Eletrobrás (1985), empregou-se o programa computacional Siscah. A apropriação do referido 
programa permitiu a apropriação da vazão Q7,10 a partir de cinco diferentes distribuições de 



 

 

probabilidade. A distribuição LogPearson III foi utilizada como referência nesse estudo por apresentar 
os menores valores para o erro padrão. Adicionalmente, foi ajustada a distribuição probabilística de 
Gumbel aos registros de vazões mínimas diárias de sete dias consecutivos. 

Na etapa subseqüente à análise probabilística, relacionou-se a área de drenagem de cada 
estação com as vazões Q7,10 estimadas em cada posto, obtendo-se funções regionais aplicáveis a 
apropriação da vazão mínima estudada. As vazões Q7,10 estimadas pelas diferentes funções regionais 
estão representadas graficamente na FIG. 1. 
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FIGURA 1 – Vazões Q7,10 estimadas pelas diferentes funções regionais estabelecidas. 
 
As funções regionais obtidas a partir das metodologias Index-flood e Eletrobrás (1985), com 

exceção da estação Castelo, apresentaram resultados que não diferiram entre si em mais de 30% 
quando considerada a aplicação da distribuição probabilística de Gumbel. Já a utilização da 
distribuição LogPearson III, conduziu, sistematicamente, à valores de vazão Q7,10 superiores àqueles 
estimados pelo Index-flood. 
 
CONCLUSÃO 
 

A aplicação do programa computacional Siscah agilizou a obtenção da vazão mínima de 
referência considerada neste trabalho. Dentre as distribuições probabilísticas disponíveis no 
programa Siscah, a distribuição LogPearson III foi a que apresentou os menores erros padrões. No 
entanto, os valores obtidos para as vazões mínimas apresentaram-se substancialmente maiores que 
aqueles obtidos a partir da distribuição probabilística de Gumbel. As vazões estimadas pelos 
diferentes métodos de regionalização considerados neste trabalho, quando da adoção da distribuição 
probabilística de Gumbel, apresentaram-se substancialmente próximas. Desvios superiores a 30% só 
foram observados para a estação fluviométrica de Castelo. 
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