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Resumo – A regionalização hidrológica assume importância ao buscar suprir a carência de dados 

hidrológicos, por meio da transferência de informações entre regiões que apresentam similaridades 

físicas e climáticas. Destaque é dado à metodologia proposta pela ELETROBRÁS (1985), que 

utiliza equações de regressão regionais. Por meio desta metodologia o presente estudo se propõe a 

descrever a estimativa de vazões mínimas Q7,10 para a região compreendida entre as bacias dos rios 

Doce e Itabapoana, no estado do Espírito Santo, a partir da definição de duas regiões 

hidrologicamente homogêneas. Área de drenagem (A), comprimento do rio principal (L), densidade 

de drenagem (Dd), declividade media da bacia (Sm) e declividade entre nascente e foz do rio 

principal (SL) foram as características físicas consideradas. A característica climática considerada 

foi a precipitação média anual (P). Os modelos obtidos foram avaliados considerando coeficientes 

de determinação ajustados (R²a), erros padrões fatoriais e resultados do teste F. 

Palavras-Chave – Regionalização hidrológica; bacias hidrográficas. 
 

 

REGIONALIZATION OF Q7,10  LOW FLOWS FOR THE REGION BETWEEN 

DOCE AND ITABAPOANA BASINS  
 

Abstract – Hydrological regionalization becomes important to supply the lack of hydrological data, 

by transferring information between regions with physical and climatic similarities. Emphasis is 

given to ELETROBRÁS (1985) method, which uses regional regression equations. The main 

objective of this paper is estimating ten years return period minimum annual seven consecutive days 

low flows (Q7,10) for the region between Doce and Itabapoana basins, in Espírito Santo State, Brazil, 

for two hydrographic regions by ELETROBRÁS (1985) method. Drainage area (A), length of the 

main river (L), watershed drainage’s density (Dd), watershed medium slope (Sm) and main river 

slope (SL) were physical characteristics used in the regionalization. Climatic characteristic was 

represented by average annual rainfall (P). Results were compared, taking into consideration 

determining coefficients (R²a), factorial standard deviations and results of F-tests. 

Keywords – Hydrological regionalization; watersheds. 
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1 INTRODUÇÃO 

A lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, estabelece, entre 

seus instrumentos, a outorga do direito de utilização dos recursos hídricos, cujo objetivo é assegurar 

o controle qualitativo e quantitativo dos usos da água e o efetivo exercício de seus direitos de 

acesso.  

Em rios de regime permanente a outorga é usualmente feita com base na Q7,10 (vazão mínima 

com duração de 7 dias e período de retorno de 10 anos), na Q90 ou na Q95 (vazões mínimas 

associadas às permanências de 90% e 95% no tempo, respectivamente), atribuindo-se valores  

percentuais a elas, ou seja, outorgando-se apenas parcelas das vazões mínimas de referência. 

A implantação e operação de postos hidrológicos em uma bacia hidrográfica têm alto custo, 

principalmente em áreas extensas. Além disso, são necessários vários anos de registros para que os 

dados históricos tenham boa representatividade estatística.  

No sentido de suprir a carência de dados, a regionalização hidrológica busca disponibilizar 

informações aos locais sem dados ou com carência destes, por meio da transferência de informações 

entre regiões que apresentam similaridades físicas e climáticas influentes na distribuição espacial da 

vazão. 

A presente pesquisa aborda a regionalização de vazões mínimas de referência Q7,10 para as 

estações fluviométricas da região compreendida entre as bacias dos rios Doce e Itabapoana, no 

estado do Espírito Santo, em função das precipitações médias anuais e das características físicas: 

área, comprimento do curso de água principal, densidade de drenagem, declividade média da bacia 

e declividade entre a nascente e a foz do rio principal, com a aplicação da metodologia 

ELETROBRÁS (1985), baseada na obtenção de equações de regressão regionais.  

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Regionalização hidrológica 

Para a definição do comportamento hidrológico em uma bacia hidrográfica, Villela e Mattos 

(1975) afirmam que o conhecimento das características físicas é de grande utilidade, uma vez que 

ao se estabelecer relações entre elas e os dados hidrológicos, pode-se determinar indiretamente 

variáveis hidrológicas em seções ou locais de interesse onde há ausência de dados.  

Na literatura especializada são citados diversos métodos de regionalização de vazões, sendo 

os mais empregados os que permitem a transferência de informações por meio de modelos de 

cálculo de vazões estatisticamente ajustados às variáveis independentes.  

Destaque é dado à metodologia proposta pela ELETROBRÁS (1985), que baseia-se 

fundamentalmente na análise de frequência de vazões adimensionalizadas de cada estação e na 

identificação de regiões hidrologicamente homogêneas a partir de um alto coeficiente de 

determinação, resultante da aplicação de regressão múltipla entre os valores das vazões e das 

características físicas e climáticas das sub-bacias, conforme equação 1: 

Q = f (A, L, Dd, Sm, SL, P)                                                                                        (1) 

Em que  

A = área de drenagem; L = comprimento do rio principal; Dd = densidade de drenagem; Sm = 

declividade média da bacia; SL = declividade entre a nascente e a foz do rio principal; P = 

precipitação média na bacia hidrográfica. 
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O ajuste estatístico das equações deve procurar ter o maior grau de liberdade (equação 2), que 

é o tamanho efetivo da amostra. 

Grau de liberdade = n – p – 1                                                                                 (2) 

Em que 

n = número de observações; p = número de variáveis independentes 

Segundo Pinto e Naghettini (2007), o número de observações disponíveis para a análise de 

regressão deve ser, no mínimo, três a quatro vezes superior ao número de variáveis independentes 

da equação. Tal regra procura evitar um falso ajuste causado pelas oscilações que podem ocorrer 

nas variáveis independentes e que são de difícil detecção quando as amostras são de tamanho 

reduzido. 

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo 

A área de estudo (Figura 1) compreende a parte sul da bacia do rio Doce e as bacias dos rios 

Riacho, Reis Magos, Santa Maria da Vitória, Jucu, Guarapari, Benevente, Novo, Itapemirim e 

Itabapoana. Encontra-se inserida nesta área a região metropolitana da Grande Vitória, além de 

outras importantes cidades do estado do Espírito Santo. 

 

Figura 1 - Divisão das bacias hidrográficas do Estado, com destaque para a área de estudo 

3.2 Determinação das características físicas e climáticas utilizadas na regionalização 

O estudo utiliza dados pluviométricos, provenientes de 69 estações, e fluviométricos, da 

seleção de 23 estações, pertencentes à rede hidrometeorológica da Agência Nacional de Águas 

(ANA), disponíveis no HIDROWEB. Sua identificação e análise de distribuição na área de estudo 

foram realizadas em ambiente ArcGIS 9.2. 

O processo de determinação das características físicas utilizou modelo digital de elevação 

hidrologicamente consistente (MDEHC), em ambiente ArcGIS 9.2. A precipitação pluviométrica 
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para cada área de drenagem foi determinada em ambiente Surfer 8.0, a partir da transformação dos 

dados de pluviometria, antes pontuais, em dados espaciais.  

3.3 Obtenção das vazões mínimas de referência 

A metodologia utilizada para obtenção das vazões mínimas de sete dias, tendo como 

referência o ano civil, baseou-se na média aritmética dos dados dos sete dias consecutivos com 

menor valor de vazão em cada ano da série de dados. Logo após, tais valores foram submetidos à 

análise estatística, para identificação dos modelos probabilísticos com melhores ajustes aos dados. 

Os modelos testados foram: Log-Normal a dois e três parâmetros, Pearson tipo III, Log-Pearson 

tipo III e Weibull. 

O ajuste dos valores de Q7,10 às distribuições de probabilidade foi realizado a partir do 

aplicativo computacional RH 4.0 (Euclydes et al., 2007). 

3.4 Regionalização Hidrológica 

3.4.1 Método proposto pela ELETROBRÁS (1985) 

As vazões mínimas de sete dias, para cada estação, foram divididas por suas respectivas 

médias e seus valores foram plotados em função da frequência, com a finalidade de observação da 

dispersão dos dados. Concomitantemente, foram selecionados os modelos que melhor ajustaram as 

vazões mínimas de sete dias às variáveis explicativas, para as 23 estações em análise. Foram 

testados os seguintes modelos (equações 3 e 4): 

Modelo linear: 

Q = α0 + α1A + α2L + α3Dd + α4SL + α5Sm + α6P                                                    (3) 

Modelo potencial: 

Q = α0 A
α1 

L
α2 

Dd
α3 

SL
α4 

Sm
α5 

P
α6                                                                                                                    

 (4) 

Os ajustes dos modelos, para as diferentes combinações de variáveis independentes, foram 

avaliados através de valores de coeficiente de determinação ajustados (R
2
a), resultados dos testes F 

(avaliação dos modelos) e testes t (avaliação das variáveis) e de valores de erro padrão fatorial (σF). 

Foram adotados neste estudo os seguintes critérios: R
2
a superior a 0,7; testes F e t ao nível de 95% e 

valores de erro padrão fatorial inferiores a 1,5. Análise de erros médios, representados pelas médias 

das diferenças entre as vazões estimadas e observadas para cada estação, foi utilizada 

adicionalmente. 

Segundo ELETROBRÁS (1985), regiões que apresentam comportamentos semelhantes à 

distribuição de frequência são definidas como regiões homogêneas. A falta de atendimento a este 

critério indica necessidade de subdivisão da região. Para isto, obteve-se a estimativa de vazão para 

cada estação a partir do modelo que melhor representasse a região única. 

Desenvolveu-se estudo das curvas de frequência individuais para cada posto fluviométrico. 

Os coeficientes angulares, “b”, obtidos das equações ajustadas foram submetidos a uma análise de 

similaridade. 

Definidas as sub-regiões, estabeleceu-se equações de regressão provenientes das combinações 

das variáveis explicativas, além das curvas de frequência para estas regiões. As condições básicas 

levadas em consideração foram as de que o coeficiente de determinação ajustado deveria aumentar 

e que o erro padrão da estimativa e erro médio deveriam diminuir. Caso contrário, a subdivisão não 

melhoraria as estimativas. 
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Procurou-se o maior grau de liberdade no ajuste das equações de regressão, a fim de que pelo 

menos duas variáveis explicativas pudessem ser utilizadas. 

As regiões finalmente subdivididas foram utilizadas na regionalização da Q7,10. 

Os cálculos estatísticos foram realizados por meio do aplicativo Minitab, versão 13.2, e as 

análises complementares foram feitas na planilha do Microsoft Office Excel, versão 2007. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Identificação de regiões hidrologicamente homogêneas 

A primeira tentativa foi a de reunir todas as estações em uma única região, a qual foi 

composta pelas 23 estações do estudo.  

A tabela 1 mostra os resultados obtidos para a equação de regressão de melhor ajuste dentre 

as analisadas, representada pelo modelo potencial. A combinação, considerando área e 

comprimento do curso de água principal como variáveis independentes, apresentou erro padrão 

fatorial igual a 3,24, mais que o dobro do valor limite de 1,5 sugerido pela ELETROBRÁS (1985). 

Além disso, oito estações apresentaram erros percentuais (%dr) acima de 30%, em módulo, e os 

resíduos padronizados de quatro estações ficaram fora do limite -1,5 e 1,5. A distribuição de 

freqüência das vazões adimensionalizadas não apresentou um perfil linear, com valores dispersos ao 

longo de uma reta. De acordo com ELETROBRÁS (1985), a possível causa destas ocorrências é a 

falta de homogeneidade da região. Em virtude destes resultados, procedeu-se à subdivisão da área 

de estudo, a fim de se buscar melhores ajustes dos modelos.  

Tabela 1 - Modelo de regressão com melhor ajuste para representação de vazão média mínima de sete dias 

(m³/s) e parâmetros estatísticos associados, para as 23 estações utilizadas (região única) 

Equação R² R²a σF F Erro médio 

Q7 = 2,39928 x 10
-2

  A
1,14

  L
-0,587

 0,930 0,923 3,24 0,000 0,84 

É importante destacar que o sinal negativo da variável L, na equação da tabela 1, não indica 

necessariamente que o modelo não seja a melhor solução hidrológica, uma vez que o resultado das 

vazões estimadas dependerá dos coeficientes da equação potencial. A equação apresentada é válida 

dentro dos limites de valores encontrados para A e L.  

A busca pela definição das sub-regiões foi feita pela análise da similaridade de coeficientes 

angulares, “b”, obtidos para as equações correspondentes às curvas de freqüência adimensionais, 

para cada estação, segundo a distribuição Log-Normal, que apresentou melhor ajustamento. A 

análise dos coeficientes angulares não indicou semelhanças que pudessem ser aproveitadas para a 

subdivisão em regiões.  

Devido à ausência de definição de regiões homogêneas através do procedimento supracitado, 

considerou-se na delimitação de sub-regiões hidrologicamente homogêneas a distribuição 

geográfica das estações e a divisão do Estado em bacias hidrográficas. As sub-regiões iniciais foram 

definidas considerando quantidades mínimas de seis estações, para possibilitar a utilização de pelo 

menos duas variáveis explicativas nos modelos de regressão ajustados. A subdivisão preliminar 

adotada apresentou duas sub-regiões (denominadas SR-1, com seis estações, e SR-2, com 

dezessete). 

A partir da análise das curvas regionais de frequência adimensionalizada obtidas para as sub-

regiões SR-1 e SR-2, percebeu-se que a subdivisão reduziu a dispersão dos valores de vazões 
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adimensionalizadas dos respectivos postos, quando comparados com a observada para a região 

única. 

A tabela 2 apresenta o modelo de melhor ajuste, válido para valores de A entre 89 e 2.142 km² 

e L entre 18,12 e 171,88 km. 

Tabela 2 - Modelo de regressão escolhido para representação de vazão média mínima de sete dias (m³/s) e 

parâmetros estatísticos associados para a SR-1 

Equação R² R²a σF Teste F Erro médio 

Q7 = 1,68 + 0,0107 A - 0,0996 L 0,993 0,989 1,38 0,001 0,16 

Para análise da SR-2, a combinação que apresentou maior coeficiente de determinação 

ajustado, superior a 0,995,  e respeitou todos os limites impostos – relacionados aos erros e testes t e 

F -  considerou a área, o comprimento do curso de água principal e a declividade média da bacia. 

Para melhoria do ajuste, foi feita a retirada de cinco estações, permanecendo onze postos na referida 

região. A tabela 3 apresenta os resultados obtidos para o modelo ajustado. A equação apresentada 

na tabela 3 é válida para valores de A entre 150 e 4.606 km², L entre 19,55 e 147,46 km e Sm entre 

42,30 e 52,47%. 

Tabela 3 - Modelo de regressão escolhido para representação de vazão média mínima de sete dias (m³/s) e 

parâmetros estatísticos associados para a SR-2 

Equação R² R²a σF F Erro médio 

Q7 = 5,93 + 0,00294 A + 0,0306 L - 11,2 Sm 0,997 0,996 1,37 0,000 0,212 

A partir da análise das tabelas 2 e 3, pôde-se observar que a subdivisão das estações em duas 

sub-regiões atendeu aos objetivos de aumento do valor do coeficiente de determinação e de redução 

dos erros padrão fatorial e médio, em relação aos valores encontrados para a região única. 

4.2 Escolha da distribuição de probabilidade e definição das equações de regressão para a 

vazão mínima de sete dias consecutivos, com período de retorno de dez anos (Q7,10) 

As vazões mínimas de sete dias associadas ao período de retorno de dez anos, considerando 

períodos anuais, foram resultantes da aplicação das distribuições Log-Normal a dois e três 

parâmetros, Log-Pearson III, Pearson III e Weibull, nas sub-regiões SR-1 e SR-2. 

A distribuição que apresentou menores coeficientes de variação, em pelo menos 50% das 

estações, para cada região, foi a Pearson III. No entanto, somente a Log-Normal a três parâmetros 

apresentou significância, ao nível de 20% de probabilidade, para todas as estações analisadas. A 

aceitação desta distribuição ultrapassou a faixa de 80% e, por este motivo, foi a escolhida para 

representação da Q7,10. 

Cada sub-região de estudo foi submetida à análise de regressão entre vazões Q7,10 e 

características físicas e climáticas. Para a SR-1, o modelo potencial apresentou erros padrão 

fatoriais e médios elevados, em comparação com os obtidos pelo modelo linear. Este apresentou 

apenas uma equação (considerando as variáveis A e L) com erros e outros parâmetros associados 

dentro dos limites adotados, embora uma das estações tenha apresentado valor de %dr elevado. 

Contudo, o estudo da sub-região, para melhoria das estimativas, ficou limitado pelo reduzido 

número de estações. A tabela 4 apresenta o modelo de melhor ajuste, sendo válido para valores de 

A entre 89 e 2.142 km² e L entre 18,12 e 171,88 km.  
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Tabela 4 - Modelo de regressão escolhido para representação de vazão média mínima de sete dias (m³/s), 

com período de retorno de dez anos, e parâmetros estatísticos associados, para a SR-1 

Equação R² R²a σF F Erro médio 

Q7,10 = 1,06 + 0,00821 A - 0,0821 L 0,990 0,983 1,31 0,001 0,13 

O estudo da SR-2, inicialmente composta por onze estações, alcançou resultados semelhantes 

aos obtidos para a SR-1, relativamente a coeficientes de determinação e erros padrões para os dois 

tipos de modelos ajustados. Nenhum modelo forneceu valores para erros dentro dos respectivos 

limites considerados aceitáveis para todas as estações. Isto conduziu a subtrações de postos para 

busca de melhoria de ajustes. Em cada combinação de variáveis testada retirou-se uma estação. 

Como resultado das subtrações, o modelo linear apresentou três modelos e o potencial apenas um 

modelo (para dez estações) com parâmetros situados dentro dos limites relativos a coeficiente de 

determinação ajustado, teste F e erro padrão fatorial. Somente um modelo linear testado respeitou o 

limite estabelecido para o teste t, para nível de significância de 95%. O modelo apresentou duas 

variáveis independentes, conforme mostrado na tabela 5.  

Tabela 5 - Modelo de regressão escolhido para representação de vazão média mínima de sete dias (m³/s), 

com período de retorno de dez anos, e parâmetros estatísticos associados, para a SR-2 

Equação R² R²a σF F Erro médio 

Q7,10 = 6,29 + 0,00243 A - 0,00352 P 0,989 0,986 1,49 0,000 0,23 

De maneira semelhante à observada para a variável L, o sinal negativo da variável P, na 

equação apresentada na tabela 5, não indica necessariamente que o modelo não seja a melhor 

solução hidrológica, uma vez que o resultado das vazões estimadas dependerá dos coeficientes da 

equação linear. A equação apresentada é válida para valores de A entre 150 e 4.606 km² e P entre 

1305,75 e 1697,45 mm. 

A Figura 2 ilustra as áreas de drenagem consideradas na regionalização da Q7,10 para as regiões 

homogêneas SR-1 e SR-2.  

            
Figura 2 – Representação das áreas de drenagem consideradas na regionalização da Q7,10 para a SR-1 (à 

esquerda) e SR-2 (à direita) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A área de estudo foi dividida em duas sub-regiões hidrologicamente homogêneas (SR-1 e SR-

2), para as vazões mínimas de sete dias, que foram utilizadas para o estudo das vazões Q7,10. A 

distribuição Log-Normal a três parâmetros apresentou melhor ajuste às séries de vazões mínimas de 

sete dias consecutivos, para a maioria das estações. A área de drenagem foi a variável mais 

expressiva na representação das vazões Q7,10 para os modelos de regressão testados.  

A regionalização de vazões pelo método da ELETROBRÁS (1985) utilizou dados de bacias 

hidrográficas com áreas de drenagem variando de 89 a 2.142 km² para a SR-1 e de 150 a 4.606 km² 

para a SR-2. Portanto, aconselha-se certa cautela caso sejam feitas estimativas para bacias com 

áreas de drenagem situadas fora deste intervalo, a partir dos modelos escolhidos no presente estudo.  
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