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SISTEMA COMPUTACIONAL PARA ANÁLISES HIDROLÓGICAS 

Luiz Henrique Nobre Bof1; Heber Tormentino de Sousa2 & Fernando Falco Pruski3 

RESUMO – Tendo em vista a carência de modelos computacionais que auxiliem os profissionais 
que trabalham no planejamento e gestão de recursos hídricos, o Grupo de Pesquisa em Recursos 
Hídricos, do Departamento de Engenharia Agrícola / Universidade Federal de Viçosa, desenvolveu 
um software, denominado Sistema Computacional para Análises Hidrológicas (SisCAH), que tem 
como objetivo facilitar a realização de análises hidrológicas de séries históricas de vazão. O 
SisCAH utiliza como base de dados os arquivos nos formatos .TXT e .MDB, disponibilizados na 
internet pela Agência Nacional de Águas (ANA), através do Sistema de Informações Hidrológicas 
(Hidroweb). O SisCAH é estruturado em módulos, sendo eles: importação de arquivos de séries 
históricas de vazão; pré-processamento de séries; preenchimento e extensão de séries; obtenção da 
curva de permanência de vazões; e obtenção da curva de regularização de vazões. O SisCAH 
também dispõe de um módulo para a estimativa de vazões mínimas, médias e máximas. Na 
estimativa das vazões máximas e mínimas, o SisCAH permite a análise do ajuste das seguintes 
funções de distribuição de probabilidade: Gumbel, Log-normal II, Log-normal III, Pearson III, Log-
Pearson III e Weibull. 

ABSTRACT – Considering the need of computational models to assist professionals that work in 
the planning and management of water resources, the Water Resources Research Group, of the 
Agricultural Engineering Department - Federal University of Viçosa, developed a software, named 
as Computational System for Hydrological Analysis (SisCAH). The software allows the 
hydrological analyses of discharge historical series. The SisCAH uses as database the files (.TXT or 
.MDB) available in the internet by the National Water Agency (ANA), through the Hydrological 
Information System (Hidroweb). The SisCAH is set in modules that permit: to import the discharge 
historical series; to pre-process the database; to fill and to extend the series; to obtain the curve of 
permanence; and to obtain the regularization curve. The SisCAH also permits estimating the 
minimum, average and maximum discharge using the following probability distribution functions: 
Gumbel, Log-normal II, Log-normal III, Pearson III, Log-Pearson III and Weibull. 
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INTRODUÇÃO  

O planejamento e a gestão dos recursos hídricos de forma otimizada são fundamentais para a 

garantia de sustentabilidade para as futuras gerações. Considerando o fato de a água ser um bem de 

disponibilidade limitada e com alta taxa de crescimento atualmente evidenciada em sua demanda, o 

conhecimento do comportamento das vazões nos cursos d`água é fundamental para o adequado 

planejamento da sua utilização. A análise das séries históricas de dados de vazões é essencial para 

esta finalidade. Devido à complexidade representada pela utilização das metodologias existentes 

para a realização de análises hidrológicas e à carência de ferramentas computacionais para este 

mesmo propósito, o Grupo de Pesquisa em Recursos Hídricos (GPRH), do Departamento de 

Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Viçosa, com a colaboração de instituições 

vinculadas à Rede de Pesquisa 2, desenvolveu um software para o tratamento de séries históricas de 

dados hidrológicos consistidos, denominado Sistema Computacional para Análises Hidrológicas 

(SisCAH 1.0). Estruturada com base na Chamada Pública MCT/FINEP/Ação Transversal – 

Desenvolvimento de Aplicativos – SNIRH – 09/2004, a Rede de pesquisa 2 é composta pelas 

seguintes instituições: Universidade Federal de Viçosa (instituição coordenadora); Universidade 

Federal da Bahia; Universidade Federal Fluminense; Universidade Federal de Pernambuco; 

Universidade Federal do Espírito Santo; Escola de Engenharia de São Carlos e Instituto de 

Pesquisas Tecnológicas. Sendo assim, o presente trabalho objetivou desenvolver um software que 

permitisse a análise hidrológica de dados consistidos de séries históricas de vazão. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Para o desenvolvimento do aplicativo foram utilizados métodos consagrados de análise de 

vazões em cursos d’água, e que utilizam informações coletadas diariamente em postos 

fluviométricos. O software foi estruturado na forma de diferentes módulos, conforme descrição 

apresentada a seguir.  

O primeiro dos módulos disponibilizados no SisCAH 1.0 é destinado ao pré-processamento 

das séries históricas e permite selecionar e definir os dados que serão efetivamente utilizados na 

realização das análises hidrológicas propriamente ditas. Neste módulo estão disponíveis uma série 

de opções, tais como descartar os anos ou meses que possuam uma quantidade de falhas maior do 

que um percentual específico atribuído pelo usuário, descartar qualquer mês e ano a critério do 

usuário, definir o mês de início do ano hidrológico, entre outras possibilidades. 

O segundo módulo é destinado ao preenchimento e extensão de falhas, que são feitos pela 

análise de correlação dos dados observados no período comum entre a estação a ser preenchida e a 

estação de apoio, e na utilização da equação de regressão obtida para o preenchimento e extensão da 
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série. No método da regressão linear as informações fluviométricas do posto com falhas (Y) são 

correlacionadas com as informações correspondentes às observações de vários postos vizinhos (X1, 

X2, X3, ... ,Xn), considerando que o critério usado para aplicação deste método é a obtenção de um 

coeficiente de determinação superior a 0,7 e a existência de pelo menos oito pares de eventos entre 

as estações usadas na regressão. O preenchimento das falhas observadas na série de dados usando 

esse método é feito com base na equação de regressão linear entre os dados das séries 

correspondentes a estação com falha e da estação de apoio com melhor coeficiente de determinação. 

O terceiro módulo permite a estimativa das vazões mínimas, máximas e médias.  

De acordo com Pruski, Silva e Koez (2006), a disponibilidade de água em uma bacia 

hidrográfica pode ser avaliada pela análise das vazões mínimas observadas nos períodos de 

estiagem, também designados de períodos críticos, refletindo o potencial disponível para o 

abastecimento de água para populações e indústrias, irrigação, navegação, geração de energia 

elétrica, lançamento de poluentes e regularização de vazão em cursos d`água. 

As vazões mínimas são caracterizadas pela sua duração e freqüência de ocorrência, a qual está 

associada ao período de retorno do evento considerado. 

A vazão média permite caracterizar a disponibilidade hídrica de uma bacia e o seu potencial 

energético, dentre outros usos. A vazão média anual de um rio é a média de todas as vazões diárias 

observadas no ano. A vazão média de longo período consiste na média das vazões médias anuais, 

sendo a maior vazão possível de ser regularizada no curso d`água, abstraindo-se as perdas por 

evaporação e infiltração (Pruski, Silva e Koez, 2006). 

Vazão máxima, vazão crítica de enchente ou vazão de projeto são sinônimos que representam 

a vazão associada à ocorrência de uma chuva intensa ou uma seqüência de chuvas.  

A vazão máxima é utilizada na previsão de enchentes e no projeto de obras hidráulicas, tais 

como canais, bueiros, vertedores de barragens, galerias de águas pluviais, sistemas de drenagem, 

entre outros. A estimativa da vazão máxima torna-se importante para o controle de inundações e 

dimensionamento das referidas obras hidráulicas (Pruski, Silva e Koez, 2006). 

Para a obtenção das vazões mínimas o usuário deve definir a duração pretendida, a partir da 

qual é obtida a média dos menores valores consecutivos anuais associados a esta duração. Com base 

nos valores mínimos anuais são ajustadas, conforme descrito por Kite (1988), as seguintes funções 

de distribuição de probabilidade: Log-normal II, Log-normal III, Pearson III, Log-Pearson III e 

Weibull. Para a verificação do melhor ajuste da função de probabilidade é aplicado uma análise do 

intervalo de confiança para estimativa das vazões. Uma vez selecionada a distribuição é possível 

quantificar a vazão mínima associada ao período de retorno definido pelo usuário. Procedimento 

similar é utilizado para a estimativa das vazões máximas, sendo, neste caso, identificado o maior 

valor de vazão para cada ano e a função de distribuição de Gumbel é disponibilizada em 

substituição à de Weibull. 
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Para estimar as vazões máximas e mínimas para diferentes períodos de retorno é necessário 

gerar funções de distribuição de densidade de probabilidade. Essas funções são geradas a partir de 

dados de eventos máximos no caso de se estimar vazões máximas, e a partir de dados de eventos 

mínimos no caso da estimativa de vazões mínimas. Além da estimativa das vazões, utiliza-se 

intervalos de confiança para estabelecer a variação possível dos eventos estimados. As 

metodologias de estimativa das funções de probabilidade e da obtenção do intervalo de confiança 

são descritas a seguir. 

Para as distribuições de freqüência utilizadas, a estimativa da magnitude de um evento com 

determinado período de retorno é dada pela equação 

 

M = µ + Kσ (1) 

  

em que:  

M = magnitude do evento para o período de retorno estabelecido; 

µ = média dos eventos; 

K = fator de freqüência; e 

σ = desvio padrão dos eventos. 

 

O valor do fator de freqüência pode ser obtido conforme as funções de distribuição de 

freqüência contempladas no aplicativo, pelos procedimentos descritos na seqüência. 

A distribuição de Gumbel é também conhecida como distribuição de valores extremos do tipo 

I, ou distribuição do tipo I de Fisher-Tippet. Segundo Kite (1988), para esta distribuição de 

probabilidade o fator de freqüência é calculado da seguinte forma 
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T
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em que T é o  período de retorno. 

 

Conforme Kite (1988), para a série gerada a partir dos logaritmos dos eventos da série de 

dados, o fator de freqüência dado pela distribuição Lognormal II é calculado da seguinte forma 
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sendo: 
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em que: 

t = período de retorno; 

σ = desvio padrão dos eventos da amostra; e 

µ = média dos eventos da amostra. 

 

Segundo Kite (1988), para a série gerada a partir dos logaritmos dos eventos da série de 

dados, o fator de freqüência dado pela distribuição Lognormal III é calculado da seguinte forma 
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em que: 

xi = i-ésimo evento da amostra; 

t  = período de retorno; 

σ = desvio padrão dos eventos da amostra; 

µ = média dos eventos da amostra; 

γ = assimetria; e 

N = número de eventos. 

 

A distribuição de Pearson III é também conhecida como Distribuição Gama Tipo III. Segundo 

Kite (1988), para esta distribuição de probabilidade o fator de freqüência é calculado da seguinte 

forma 

 

543222 )()()()(
63

1

6
D

6
)1D(

6
)D6D(

3

1

6
1DDK )(

γ
+

γ
+

γ
−

γ
−+

γ
−+= −  (9) 



5 
XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

sendo: 
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em que: 

D = desvio padrão padronizado; 

γ  = assimetria; 

t  = período de retorno; 

N = número de eventos da amostra;  

xi = i-ésimo evento da amostra; 

µ = média dos eventos; e 

σ = desvio padrão. 

 

A Distribuição Logpearson III é também conhecida como Distribuição Log-Gama Tipo III. 

De acordo com Kite (1988), o fator de frequência é calculado da mesma forma que foi 

apresentada na distribuição Logpearson II, porém utiliza-se a série gerada a partir dos logaritmos 

dos eventos da série de dados. 

Para a distribuição Weibull o fator de freqüência é dado, conforme Kite (1988), por 
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sendo: 
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em que: 

T = período de retorno; 

γ  = assimetria; e 

Γ(x) = função Gama. 

 

Neste caso, o fator de frequência só tem validade para o valor de γ entre -1,02 e 2,00. 

É utilizado no SisCAH 1.0, intervalo de confiança a nível 95%, e segundo Kite (1988), a 

estimativa dos limites do intervalo é dada por 

 

M – 1,96 δ < β < M + 1,96 δ  (18) 

 

em que : 

M = magnitude do evento; 

δ = erro padrão pertinente a cada função de probabilidade;  

β = intervalo de confiança ao nível de confiança de 95%. 

 

 O quarto módulo disponível é o relativo à obtenção da curva de permanência, sendo dois 

procedimentos disponibilizados para esta finalidade, o primeiro baseado na obtenção de classes de 

freqüência e o segundo na análise de freqüência associada a cada dado de vazão.  

A curva de permanência descreve a relação entre a vazão de um curso d'água e a 

probabilidade de ocorrerem vazões maiores ou iguais ao valor da ordenada apresentado na curva. 

São utilizadas duas metodologias distintas como procedimento para a determinação da curva de 

permanência (PRUSKI; SILVA; KOEZ, 2006). 

O primeiro procedimento disponível para a obtenção da curva de permanência para cada 

estação fluviométrica é o baseado na obtenção de classes de freqüência e que segue os seguintes 

passos: 

- seleção da série de dados de vazões diárias a ser utilizada para a obtenção da curva; 

- definição de 50 intervalos de classe das vazões diárias; 

- subdivisão dos intervalos de classe com base na escala logarítmica devido à grande variação de 

magnitude das vazões envolvidas; 

- cálculo do intervalo de classe (∆X) pela equação:  

 

( ) ( )[ ]mínmáx QlnQlnX −=∆  (19) 

 

em que: 

Qmáx = vazão máxima da série; e  
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Qmín = vazão mínima da série. 

 

- cálculo dos limites dos intervalos, a partir de Qmín, adicionando o intervalo calculado 

anteriormente, o que resulta na vazão do limite superior do intervalo i: 

 

( )[ ]XQlnexpQ i1i ∆+=+  (20) 

  

- determinação, com base nos dados de vazão da série histórica de cada estação fluviométrica, do 

número de vazões classificada em cada intervalo; 

- determinação da frequência (fi) associada ao limite inferior de cada intervalo: 

 

100
NT

N
fi qi=  (21) 

 

em que: 

Nqi = número de vazões de cada intervalo; e 

NT = número total de vazões. 

 

- obtenção da curva de permanência plotando-se na ordenada os limites inferiores dos intervalos de 

classe de vazão e na abscissa a freqüência de ocorrência. 

O segundo procedimento disponibilizado para a obtenção da curva de permanência é o 

baseado na análise de freqüência associada a cada dado de vazão, sendo utilizados neste os 

seguintes passos: 

- organização da série de dados de vazões em ordem decrescente; 

- determinação da frequência (fi) associada a cada valor de vazão pela equação 21. 

- obtenção da curva de permanência plotando-se na ordenada os valores de vazão e na abscissa a 

freqüência de ocorrência. 

O quinto módulo disponível é o relativo à obtenção da curva de regularização. O SisCAH 1.0 

calcula o volume do reservatório necessário para regularizar a vazão de acordo com o maior déficit 

hídrico do período analisado, ou seja, acumulando as diferenças entre o volume diário de água que 

passa pela seção do rio e o volume regularizado quando o acúmulo for negativo. O maior valor 

desse acúmulo é o próprio volume do reservatório. O SisCAH 1.0 também permite a consideração 

da evaporação ocorrida no reservatório. 

Desenvolveu-se procedimento computacional para a obtenção das “diferenças acumuladas” 

entre as vazões da série histórica e as vazões regularizadas, tendo por objetivo a determinação do 

volume de armazenamento necessário no reservatório para garantir uma determinada vazão 

regularizada (PRUSKI; SILVA; KOEZ, 2006). 

O estabelecimento da curva de regularização envolve as seguintes etapas: 

- seleção da série de vazões diárias; 
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- cálculo da vazão média com base na série histórica utilizada (Qmédia); 

- estabelecimento de 20 diferentes valores de vazões a serem regularizadas (Qreg i), utilizando-se 

uma variação de 0,05 da Qmédia para cada valor, ou seja, as vazões regularizadas variam de 0,05 a 

1,0 Qmédia; 

- obtenção, para cada vazão a ser regularizada, dos valores das diferenças entre as vazões diárias da 

série de dados históricos e a vazão a ser regularizada; 

- determinação do volume necessário do reservatório para atender a equação de regularização. 

Quando Qsérie histórica < Qreg i (diferença negativa) começa-se a acumular até que se obtenha um valor 

acumulado positivo. Pesquisa-se então o maior volume acumulado até o momento e repete-se o 

mesmo procedimento, iniciando o acúmulo no próximo valor de diferença negativa. Ao final de 

todos os cálculos faz-se a pesquisa para identificar o máximo volume deficitário acumulado para 

cada vazão regularizada. Para transformar a diferença de vazões diárias em volume multiplica-se o 

valor obtido por 86400; 

- caso seja considerada a evaporação na superfície livre do reservatório de regularização, abstrai-se 

da vazão regularizada a vazão evaporada para cada mês, que é dada por 

 

Qevap = (EA) / 86400 (22) 

 

em que: 

E = evaporação média de cada mês em mm/dia; e 

A = área livre da superfície do reservatório em m². 

 

Desta forma, cada mês terá um valor de vazão regularizada, conforme a magnitude da 

evaporação mensal. 

O SisCAH 1.0 também permite o traçado do diagrama de barras, permitindo a visualização da 

percentagem de dados de cada ano disponíveis para as várias estações em análise, e a obtenção do 

hidrograma de escoamento das vazões computadas nas séries históricas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O SisCAH 1.0 utiliza como base de dados os arquivos nos formatos TXT e MDB, 

disponibilizados na Internet pela Agência Nacional de Águas, através do Sistema de Informações 

Hidrológicas (Hidroweb) e possui um sistema de importação desses arquivos, denominado 

Webservice, que possibilita a obtenção dos dados diretamente no programa. O SisCAH 1.0 é 

estruturado em módulos, sendo eles: importação de arquivos de séries históricas de vazão; pré-

processamento de séries; preenchimento e extensão de séries; obtenção da curva de permanência de 

vazões; obtenção da curva de regularização de vazões; e estimativa de vazões mínimas, médias e 

máximas. Na Figura 1 é mostrada a tela de abertura do SisCAH 1.0. 
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Figura 1 − Tela de abertura do SisCAH 1.0 

 

Na Figura 2 é mostrado a tela inicial do SisCAH 1.0, na qual pode ser visualizada a série 

histórica de vazões, o menu principal e os botões de atalho aos diversos módulos do software. 

 

Figura 2 – Tela inicial do SisCAH 1.0 

 

Na Figura 3 é mostrado o módulo de pré-processamento dos dados, no qual é possível realizar 

uma série de comandos de descarte de dados e a definição do início do ano hidrológico. 
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Figura 3 – Tela referente ao módulo de pré-processamento dos dados 

 

Na Figura 4 é mostrada a tela relativa à curva de permanência obtida a partir dos valores 

diários de vazão correspondentes à estação em análise. Além do gráfico da curva de permanência, o 

módulo disponibiliza em forma de tabela, os valores de vazões associadas às permanências de 50% 

a 95% em intervalos de 5%. 

 

Figura 4 – Tela referente ao gráfico da curva de permanência 
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Na Figura 5 é apresentada a interface relativa ao módulo de regularização de vazões, na qual 

estão disponíveis informações, tais como o volume do reservatório dimensionado para atender 

diversas porcentagens de regularização da vazão média de longa duração, e o gráfico do volume 

deficitário ao longo dos dias da série histórica de vazão. 

 

Figura 5 – Tela referente ao módulo de regularização de vazões 

 

Na Figura 6 é apresentado o módulo para a estimativa das vazões críticas, no qual constam os 

valores da vazão mínima anual com duração definida pelo usuário e os resultados obtidos a partir do 

ajuste de cada uma das funções de distribuição de probabilidade. 

 

Figura 6 – Tela referente ao módulo de análise estatística de eventos críticos 
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Na Figura 7 é mostrado o hidrograma das vazões para todo o período da série histórica, sendo 

possível visualizá-lo também individualmente para cada ano.  

 

Figura 7 – Hidrograma da série histórica de vazões 

 

Na Figura 8 é mostrado o diagrama de barras, no qual são exibidas as percentagens de dados 

para cada ano de várias estações fluviométricas simultaneamente, o que possibilita a análise de 

verificação de um período base entre as séries históricas. 

 

Figura 8 – Ferramenta de análise da disponibilidade de dados 
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O SisCAH 1.0 encontra-se disponível para download no site www.ufv.br/dea/gprh. 

 

CONCLUSÕES 

O software desenvolvido, denominado Sistema Computacional para Análises Hidrológicas 

(SisCAH 1.0), tem sido utilizado por estudantes e técnicos da área de recursos hídricos e se 

mostrado uma ferramenta eficiente para a realização de trabalhos e estudos relativos a: pré-

processamento de séries; preenchimento e extensão de séries; obtenção da curva de permanência de 

vazões; obtenção da curva de regularização de vazões; e estimativa de vazões máximas, mínimas e 

médias, entre outras análises. 
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