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Resumo: A análise de regressão e a modelagem auto-regressiva são técnicas que permitem 
complementação ou extensão de séries históricas de registros hidrológicos. Este trabalho teve por 
finalidade a comparação das respostas destas técnicas para o preenchimento de falhas de séries 
históricas de vazão na Bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, ES. Foram consideradas as estações 
fluviométricas instaladas e gerenciadas pela Agência Nacional de Águas (ANA). Para a manipulação 
dos registros fluviométricos foi utilizado o programa computacional HIDRO, programa de domínio 
público disponibilizado pela ANA. O trabalho permitiu identificar a análise de regressão como o 
método mais consistente para o preenchimento de falhas das séries de registros de vazão das 
estações selecionadas, apresentando os desvios absolutos mais baixos do que os apresentados pela 
modelagem auto-regressiva. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 Em Hidrologia, as avaliações de disponibilidade hídrica dependem da observação de 
variáveis que têm comportamento espacial e temporal aleatório (alturas pluviométricas, vazões 
médias diárias, total diário evaporado, etc). 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. 

Recorrentemente as informações hidrológicas disponíveis não são suficientemente 
adequadas para a realização de estudos hidrológicos, tanto por causa de erros quanto pela má 
manipulação dos registros em campo, necessitando de técnicas que permitem o preenchimento de 
falhas que permitam a substituição de registros inconsistentes.  

Este trabalho tem como principal finalidade confrontar as respostas de dois diferentes métodos 
aplicáveis ao preenchimento de séries históricas de registros de vazão: a modelagem auto-regressiva 
e a análise de regressão. Para a condução do trabalho serão considerados os registros de vazão das 
estações fluviométricas instaladas e em operação da bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, importante 
curso d’água da porção sul do estado do Espírito Santo. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Com auxílio do programa ArcExplorer, foram selecionadas as estações fluviométricas 
instaladas e em funcionamento na Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim. A partir do programa HIDRO 
foram selecionadas as estações ativas e com série histórica de 20 anos, cujos registros de vazões 
médias diárias foram reunidos num mesmo banco de dados. Nesta etapa verificou-se que não foi 
necessária a análise de consistência, pois os dados encontravam-se consistidos na base da dos da 
Agência Nacional de Águas (ANA).  

Para a aplicação da análise de regressão, as estações foram agrupadas em pares, levando-se 
em consideração a menor distância entre as estações e a existência de estações num mesmo curso 
d’água. Após esta seleção, foi realizado o procedimento de análise de regressão, e a seleção do 
modelo mais adequado se deu em função do R² mínimo de 70%, conforme critério sugerido por 
Eletrobrás (1985). 

A análise de regressão, detalhadamente apresentada por Levine et al (2005) e Neghettini e 
Pinto (2007), constitui alternativa recorrentemente empregada para o preenchimento [ou extensão] de 
séries históricas de vazão. 

Utilizando o software Excel®, a partir da análise de regressão, foram reconstruídas as séries 
históricas de vazões médias anuais, mensais e diárias. Para as diferentes séries históricas, foram 
obtidos elevados coeficientes de correlação, quando da aplicação da análise de regressão. 



 

 

Com as séries de registros fluviométricos os modelos auto-regressivos de 1°, 2° e 3° ordens 
foram gerados para séries anuais, mensais e diárias com a obtenção das equações. 

A análise de regressão e a modelagem auto-regressiva foram comparadas por meio da 
função Desvio Absoluto do software Excel®. Nesta etapa, buscou-se avaliar qual método apresentou-
se mais eficiente para o preenchimento de falhas das séries históricas consideradas. Excluindo-se o 
par de estações Itaicí e Ibitirama, a análise de regressão apresentou-se como melhor método para o 
preenchimento dos dados anuais, mensais e diários de vazões. 

O gráfico apresentado pela Figura 01 representa a reconstrução da série histórica dos 
registros de vazões médias diárias registradas no ano de 2000 a 2005. Gráficos semelhantes foram 
produzidos para outras estações fluviométricas. 
 

 
Figura 1 - Comparação entre os métodos Análise de Regressão e Modelagem Auto-Regressiva a 

partir da Série Real da análise histórica de vazões médias diárias registradas no ano de 2000 a 2005 
para a estação de Terra Corrida Montante. 

 
CONCLUSÃO 
 

A avaliação da modelagem auto-regressiva e da análise de regressão ao preenchimento de 
falhas de séries históricas de vazão para a bacia hidrográfica do Rio Itapemirim foram realizadas com 
dados gerados pela Agência Nacional de Águas (ANA) disponibilizado gratuitamente, não havendo a 
necessidade de realização da análise de consistência já que os dados encontravam-se consistidos. 

A análise de regressão permitiu o preenchimento de falhas de séries históricas de vazão com 
os mais baixos desvios absolutos, produzindo resultados mais confiáveis que os apresentados pela 
modelagem auto-regressiva. 
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