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Resumo – Devido à carência de dados de vazão na região paraense, a regionalização de 

curvas de permanência de vazões, apresenta-se como uma técnica importante, permitindo a 

estimativa de vazões em locais com dados insuficientes ou inexistentes. O modelo teve como base 

de dados 37 estações fluviométricas distribuídas no Estado do Pará. As curvas de permanência 

foram calibradas utilizando-se 5 modelos matemáticos de regressão: potência, exponencial, 

logarítmico, quadrático e cúbico. O modelo de regionalização foi estabelecido, usando-se a técnica 

de regressão múltipla. A variação espacial dos parâmetros dos modelos foi explicada em termos de 

área de drenagem, precipitação média anual e desnível do rio. O modelo foi validado através de 

cinco bacias-alvo distribuídas no Estado do Pará, obtendo resultados satisfatórios pelos ajustes 

gráficos das vazões simuladas e observadas. O melhor ajuste do modelo cúbico foi representado 

matematicamente pelos erros quadráticos relativos médios percentuais abaixo de 10% e coeficientes 

de Nash-Sutcliffe próximos de 1. O bom desempenho do modelo calibrado e validado demonstra o 

potencial deste na estimativa das curvas de permanência dos rios que cortam o Pará. 

 

Palavras-Chave – Modelos Matemáticos, Estações Fluviométricas, Regressão Múltipla. 

 

REGIONALIZATION OF FLOW DURATION CURVE FOR RIVERS OF THE 

STATE OF PARÁ 
  

Abstract – Due to lack of data flow in the region of Pará, the regionalization of streamflow 

duration curves, presents itself as an important technique, allowing the estimation of flow in sites 

with insufficient or no data. The model was based on data at 37 gauged stations distributed in the 

state of Pará. The flow duration curves were calibrated using 5 regression models: power, 

exponential, logarithmic, quadratic and cubic. Regionalization model was established using the 

multiple regression technique. The spatial variation of each parameter was explained in terms of the 

drainage area, mean annual precipitation and river head. The model were validated through five 

basins target installed in the rivers studied, with obtaining satisfactory results for the graphics 

settings of simulated flows and observed. The good fit of the cubic model was represented 

mathematically by mean squared errors for percentages below 10% and Nash-Sutcliffe coefficients 

about 1. The good performance of the model calibrated and validated demonstrates his potential in 

estimating the flow duration curves of the Pará rivers. 

 

Keywords – Mathematical Models, Fluviometric Stations, Multiple Regression. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Estado do Pará, localizado na Amazônia Brasileira, é constituído por uma vasta rede 

hidrográfica, entretanto, com regiões onde os dados hidrológicos básicos são inexistentes ou 
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reduzidos, possuindo uma rede hidrométrica escassa, isso se deve principalmente aos elevados 

custos de implantação, operação e manutenção dessa rede. Devido à carência de dados de vazão na 

região paraense, a regionalização de curvas de permanência de vazões, apresenta-se como uma 

técnica importante, consistindo em explorar ao máximo as informações existentes, permitindo a 

estimativa de vazões em locais com dados insuficientes ou inexistentes. 

 

Na literatura podem ser encontrados vários estudos sobre a regionalização de vazão em 

diferentes locais do mundo, onde podemos destacar: Singh (1971) para o Meio Oeste dos Estados 

Unidos; Mimikou e Kaemaki (1985) nas regiões oeste e noroeste da Grécia; Vogel e Fennessey 

(1990) em Massachusetts; Yu et al. (2002) em Taiwan; Mazvimavi (2003) em Zimbabwe; Li et al. 

(2010) no sudeste da Austrália; Costa et al (2012) para os rios das regiões hidrográficas da Calha 

Norte e do Xingu no Estado do Pará. 
 

Para o presente estudo, a metodologia aplicada foi desenvolvida por Mimikou e Kaemaki 

(1985). Nesse caso, foram usados, 5 modelos matemáticos, potência, exponencial, logarítmico, 

quadrático e cúbico para a calibração das curvas de permanência de vazões. Costa et al. (2012) 

aplicaram os mesmos modelos para os rios das regiões hidrográficas da Calha Norte e do Xingu no 

Estado do Pará. Assim, o objetivo do presente trabalho foi expandir a aplicação da metodologia de 

Mimikou e Kaemaki (1985), a mais 12 estações fluviométricas do Estado do Pará, buscando avaliar 

a aplicação da metodologia às demais regiões hidrográficas do estado, visando abranger todo o 

território paraense. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Área de Estudo e Dados Utilizados 

 

A área de estudo limita-se ao Estado do Pará, localizado na região norte do Brasil. O Estado é 

constituído por uma vasta rede hidrográfica, distribuídas em 7 (sete) regiões hidrográficas 

homogêneas (Figura 1): Calha Norte (RHCN), Tapajós (RHTP), Xingu RHXG), Tocantins-

Araguaia (RHTA), Baixo Amazonas (RHBA), Portel-Marajó (RHPM) e Costa Atlântica-Nordeste 

(RHCAN). Esta divisão visa facilitar o processo de gerenciamento dos recursos hídricos no estado. 

 
Figura 1: Distribuição Espacial das Estações Fluviométricas e Pluviométricas consideradas no estudo. 
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O presente estudo envolveu 37 estações fluviométricas e 34 pluviométricas localizadas em 

todo o estado do Pará. A distribuição espacial das estações fluviométricas e pluviométricas 

consideradas no estudo; é apresentada na Figura 1. As estações fluviométricas com suas respectivas 

informações morfoclimáticas (Tabela 1) foram obtidas a partir da base de dados da Agência 

Nacional de Água (ANA), em Brasil (2013). 

 
Tabela 1: Informações Morfoclimáticas das Estações Fluviométricas usadas na Calibração. 

 
Código da 

Estação 
Rio 

A (km²) 

Área de 

Drenagem 

P (mm) 

Precipitação 

Média Anual 

H (m) 

Desnível 

do Rio 

Extensão da 

Série 

(Anos) 

01 16430000 Trombetas 39.000 2.819 335 18 

02 16460000 Trombetas 51.700 2.819 140 18 

03 16500000 Mapuera  25.800 2.819 660 23 

04 16700000 Cumina-Uiri 819 1.554 65 29 

05 17090000 Curuá 19.800 2.061 439 28 

06 17345000 Braço Norte 465 2.283 30 24 

07 17610000 Crepori 6.240 2.0993 270 11 

08 17675000 Jamanxim 37.400 1.823 320 13 

09 18121006 Curuá-Una 16.200 1.691 390 29 

10 18150000 Maicuru 7.030 1.989 220 04 

11 18200000 Maicuru 12.400 1.697 450 28 

12 18250000 Uruará 2.960 1.806 320 29 

13 18280000 Paru de Este 7.230 2.025 175 28 

14 18460000 Xingu 210.000 1.920 195 26 

15 18480000 Fresco 6.860 1.913 250 05 

16 18500000 Fresco 42.400 1.989 315 28 

17 18520000 Xingu 281.000 1.748 137,5 22 

18 18590000 Iriri 56.900 1.861 410 08 

19 18600000 Iriri 58.700 1.778 414 14 

20 18650000 Curuá 35.600 1.743 280 28 

21 18880000 Bacajá 24.700 1.938 180 14 

22 19985000 Pacajás 2.682 1.963 200 28 

23 27500000 Araguaia 332.000 1.625 710 28 

24 29100000 Itacaiúnas 37.500 1.879 470 28 

25 29200000 Tocantins 746.000 1.678 180 29 

26 31020000 Moju 5.000 2.1070 190 23 

27 31520000 Guamá 5.220 2.527 55 28 

28 31700000 Capim 32.200 2.423 50 30 

29 32450002 Piriá 2.630 2.223 128 28 

30 32540000 Gurupi 16.300 1.424 40 23 

31 32550000 Uraim 4.690 1.945 140 23 

32 32620000 Gurupi 32.900 2.103 107 28 
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Das 37 estações fluviométricas utilizadas, 32 foram usadas para a calibração do modelo e 5 

como bacias-alvo, para a validação do estudo. Além dos dados de vazões diárias e precipitações 

médias anuais, também foram usadas características fisiográficas, como: área de drenagem, e 

desnível do rio. 

 

Para cada estação fluviométrica foi atribuído um valor de precipitação média anual obtida de 

uma das 34 estações pluviométricas, sendo que a estação pluviométrica Cachoeira da Porteira – 

Conjunto 1, foi utilizada em três estações fluviométricas e a estação Cajueiro em duas, levando-se 

em consideração a posição geográfica (Latitude e Longitude) das estações e a consistência dos 

dados. 

 

Calibração das Curvas de Permanências de Vazão 

 

A calibração das curvas de permanência foi efetuada, seguindo a obra de Mimikou e Kaemaki 

(1985). Nesse caso, foram usados, 5 modelos matemáticos: potência, exponencial, logarítmico, 

quadrático e cúbico para a calibração das curvas de permanência de vazões. Esses modelos são 

descritos nas equações 1 – 5. 

 
bDaQ  .                                                                                                                                        (1) 

)..(exp. DbaQ                                                   (2) 

DbaQ .ln.                                                                                   (3) 
2.. DcDbaQ                                                                                                                         (4) 

32 ... DdDcDbaQ                                                                                                            (5) 

 

Em que, Q - vazão em m
3
/s; os parâmetros a, b, c e d são constantes positivas que serão 

determinados pelo método dos mínimos quadrados e podem ser interpretados como representativos 

das informações físicas e climáticas e D é a permanência em %. 

 

Dos dados das 32 estações utilizadas na calibração foram selecionados 25 pares de Q (m³/s) x 

D (Permanência %), onde a permanência foi dividida em intervalos de 4% até alcançar os 100%. A 

partir desses pares, foram produzidas as curvas de permanência. Para efetivar a calibração dos cinco 

modelos, foi utilizada uma planilha eletrônica, esta, por sua vez, através do método dos mínimos 

quadrados, gerou os parâmetros a, b, c e d, para cada modelo matemático testado. 

 

Critérios de desempenho dos Modelos 

 

O desempenho dos modelos foi avaliado pela análise do coeficiente de determinação ajustado 

(R²_a) (Equação 6), e do erro quadrático relativo médio percentual (ϵ%) (Equação 7). 
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Em que, Qi é a vazão observada (m³/s), iQ̂ é a vazão estimada pelo modelo de regionalização 

(m³/s) e N  o número total de vazões observadas. 
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Em que, n é o número de amostras, p o número de variáveis independentes e R² o coeficiente 

de determinação. 

 

Regionalização 

 

A regionalização foi efetuada por meio da técnica da regressão múltipla dos parâmetros a, b, c 

e d do modelo cúbico, obtidos através do processo de calibração, em função das características das 

bacias analisadas, que são: área de drenagem, precipitação média anual e desnível do rio, 

representadas por A (km²), P (mm) e H (m), respectivamente. 

 

Foi utilizada a equação de regressão linear (equação 8) para efetivar a regionalização, uma 

vez conhecidos os valores dos parâmetros a, b, c e d do modelo cúbico e das características físicas e 

climáticas das bacias em estudo. 

 

HbPbAbbV .3.2.10                   (8) 

 

Em que, V é a variável dependente que representa os parâmetros das curvas de permanência 

de vazão e b0, b1, b2 e b3 são constantes da regressão.  

 

Validação 

 

Na etapa de validação, para testar a eficiência do modelo foram escolhidas cinco bacias-alvo 

definidas como alvo 1, alvo 2, alvo 3, alvo 4 e alvo 5, localizadas em regiões hidrográficas 

diferentes. Nessa etapa, foi aplicado o modelo de regionalização aos dados das bacias-alvo, para os 

cálculos dos parâmetros a, b, c e d. As características morfoclimáticas das bacias-alvo são definidas 

na Tabela 2. 

 
Tabela 2: Características Morfoclimáticas das Bacias-Alvo. 

Bacias-Alvo Cód. ANA Rio A (km²)  P (mm) H (m) 

alvo 1 17680000 Jamanxim 40.200 2.452 420 

alvo 2 18850000 Xingu 448.000 2.015 300 

alvo 3 29700000 Tocantins 764.000 2.405 270 

alvo 4 31680000 Capim 25.900 1.860 25 

alvo 5 16480000 Mapuera 21.600 2.306 417 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Calibração 

 

A Figura 2 apresenta as curvas de permanência calibradas para cada uma das regiões 

hidrográficas analisada. Pode-se observar na Tabela 3, que o modelo cúbico (Equação 5), ajustou-se 

melhor às curvas de permanência observadas. 
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Figura 2: Curvas de permanência observadas e simuladas. 

 

Avaliação do desempenho dos Modelos 

Após a análise dos resultados, o modelo cúbico apresentou-se como o mais adequado para se 

efetivar a regionalização, pois apresentou os resultados mais satisfatórios, com menor ϵ% e maior 

R²_ajustado. As médias dos resultados obtidos para cada modelo estão apresentadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Resumo da Média dos Erros (%) e R²_ajustado (R
2
_a) 

 

Modelos 

Cúbico Logarítmico Potência Exponencial Quadrático 

ϵ (%) R
2
_a ϵ (%) R

2
_a ϵ (%) R

2
_a ϵ (%) R

2
_a ϵ (%) R

2
_a 

MÉDIA 1,65 0,98 3,78 0,97 5,67 0,89 2,24 0,97 4,72 0,96 

 

Regionalização 

 

O processo de regressão dos parâmetros em função das características físicas e climáticas foi 

aplicado às 32 estações fluviométricas. Assim, foram obtidas as equações de regressão para estimar 

os coeficientes a, b, c e d do modelo cúbico (Tabela 4). 
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Tabela 4: Modelo de Regionalização Cúbico Linear. 

Parâmetros Equações de Regressão 

a - 2466,4665 + 0,0471.A + 1,3293.P + 2,0659.H 

b - 7843,9674 + 0,1093.A + 4,1528.P + 7,8686.H 

c - 12717,6375 + 0,1117.A + 6,7810.P + 6,8555.H 

d - 7260,0766 + 0,0445.A + 3,9063.P + 1,1318.H 

 

Validação 

 

De posse dos valores dos parâmetros a, b, c e d do modelo cúbico, foi possível simular as 

curvas de permanência de vazões das bacias-alvos. Através da análise e comparação entre os erros 

quadrático relativo médio percentual (ϵ%) e os coeficientes de Nash-Sutcliffe (NASH) do modelo 

de regionalização das bacias-alvo 1, 2, 3, 4 e 5, verificou-se que o modelo cúbico, apresentou 

resultado satisfatório, com erros relativos abaixo de 10%, e coeficiente de NASH próximo de um e 

bons ajustes gráficos das curvas de permanência de vazões simuladas e observadas (Figura 3). 
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Figura 3: Curvas de permanência de vazões simuladas pelo modelo de regionalização cúbico linear das bacias-alvo 1, 2, 

3, 4 e 5. 

 

CONCLUSÕES 

 

Este trabalho aplicou um modelo de regionalização de curvas de permanência de vazão para 

os rios do Estado do Pará. Foram utilizadas as características físico e climáticas de 37 estações 

fluviométricas do Estado, distribuídas por regiões hidrográficas, sendo: 9 RHCN, 4 RHTP, 2 

RHBA, 9 RHXG, 4 RHTA, 8 RHCAN e 1 RHPM. As curvas de permanência de vazões foram 

calibradas em função de 5 modelos matemáticos de regressão: exponencial, logarítmico, potência, 

quadrático e cúbico. 
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O modelo sugerido para a regionalização das curvas de permanência, foi selecionado levando-

se em consideração o coeficiente de determinação ajustado (R²_a) e o erro quadrático relativo 

médio percentual (ϵ%). O modelo cúbico foi o que obteve melhores resultados, pois apresentou 

menores erros médios percentuais e maiores R²_a. Através da técnica de regressão múltipla foi 

efetuada a regionalização dos parâmetros a, b, c e d do modelo cúbico, em função das 

características morfoclimáticas das bacias analisadas. 

 

As curvas de permanência das bacias-alvo 1, 2, 3, 4 e 5 (Figura 3), foram simuladas, 

mostrando um bom desempenho do modelo cúbico por meio do ajuste entre as vazões observadas e 

simuladas, coeficientes de Nash-Sutcliffe próximos de 1 e erros médios percentuais inferiores a 

10%. O bom desempenho do modelo calibrado e validado demonstrou o potencial deste na 

estimativa das curvas de permanência dos rios que cortam o Pará. 
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