
 
METODOLOGIA PARA CONSIDERAR A VARIABILIDADE 

HIDROLÓGICA NA DEFINIÇÃO DO REGIME NATURAL DE VAZÕES NO 
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RESUMO --- Neste artigo um índice para definir a Condição Hídrica da bacia hidrográfica (CHid) 
é proposto e discutido. A CHid utiliza a vazão média de longo período e suas variações para 
estabelecer as classes dos eventos anuais e considerar a variabilidade hidrológica. A variabilidade 
hidrológica foi quantificada e utilizada para a classificação das diferentes condições de escoamento 
do baixo curso do Rio São Francisco - posto fluviométrico de Traipu (49660000) - no período 
anterior a operação de Sobradinho (1939 a 1977). As diferenças entre as curvas sazonais e de 
permanência das vazões no baixo curso do Rio São Francisco ficaram evidentes nas classes 
identificadas. A metodologia foi concebida para servir de base à avaliação das alterações 
hidrológicas decorrentes de grandes barragens, bem como na proposição de um regime de vazões 
ecológicas que correspondam às condições de escoamento da bacia hidrográfica. 

ABSTRACT --- This paper presents an index designed to characterize the Hydrologic Condition of 
the river basin.  The CHid is based on the long-term mean and its variations. It establishes 
classification for annual events considering the hydrological variability. Hydrological Variability 
was calculated and applied for classification of the different stream flow conditions of the lower 
reach of São Francisco River at the gage station Traipu (code 49660000) for the period prior to 
Sobradinho Dam implementation (1939-77). Significant differences among seasonal curves and 
frequency curves referred to the defined classes were observed. The procedure was elaborated in 
order to support hydrologic alterations assess resulting from large dams and to propose a regime of 
ecological instream flows as well.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A caracterização do regime hidrológico de um rio geralmente é realizada através de variáveis 

ou curvas representativas. Entre as variáveis representativas pode-se citar: a) vazão média de longo 

período (Qlp); b) vazão máxima média anual (Qmxm); c) vazão mínima média anual (Qmnm); d) 

vazão associada a algum percentil ou probabilidade. No caso das curvas representativas, destacam-

se: a) sazonalidade das vazões médias mensais; b) permanência das vazões; c) curvas de 

probabilidade. 

As estimativas das variáveis ou curvas citadas são representativas de uma amostra de dados, 

ou seja, estão atreladas à série histórica de vazões disponível. Na série histórica está presente a 

variabilidade hidrológica. A variabilidade hidrológica é entendida como as alterações que venham a 

ocorrer na entrada e saída dos sistemas hidrológicos (Collischonn, 2006).  

Acontece que no momento de analisar alterações hidrológicas, sejam elas decorrentes de 

mudanças climáticas, bem como aquelas devido à ação antrópica (e.g. mudança de uso do solo, 

barragens), se não houver critério, a variabilidade hidrológica vai interferir nos resultados da 

avaliação. No caso da construção das grandes barragens no Brasil, por exemplo, que em sua maioria 

foram construídas até a década de 80 (Comitê Brasileiro de Barragens, 2000), os efeitos a jusante 

somente estão sendo verificados atualmente (Genz, 2006). Na região Nordeste, a década de 90 foi 

umas das mais secas do século passado e a comparação direta com os períodos anteriores pode levar 

à superestimativa das alterações decorrentes de grandes barragens. Além disso, séries históricas de 

diferentes períodos de dados podem resultar em vazões representativas discrepantes. 

Neste sentido, para que as vazões sejam representativas de diferentes condições de 

escoamento da bacia hidrográfica é importante considerar a variabilidade hidrológica, conforme 

sugere Collischonn et al. (2005) para a definição de vazões ecológicas. 

Em especial nos rios da região Nordeste, a variação das vazões anuais apresenta valores 

elevados de desvio padrão, chegando a 30% da vazão média no caso do Rio São Francisco (estação 

Traipu). Em rios com características mais intermitentes que o Rio São Francisco, como por exemplo 

na Bacia do Rio Paraguaçu, Bahia, o valor do desvio padrão em relação à vazão média é de 60% no 

rio principal (estação Argoim) e chegando à 115% no seu maior afluente (estação Ponte Rio 

Branco).  

De maneira a considerar a variabilidade hidrológica na definição do regime natural de vazões, 

este trabalho apresenta a definição de um índice, chamado de condição hídrica da bacia 

hidrográfica (CHid), com base nas características do escoamento médio, classificando as vazões 

anuais em categorias, por exemplo, “média”, “seca” ou “úmida”. 
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A metodologia será aplicada ao baixo curso do Rio São Francisco, tendo como horizonte 

futuro avaliar o grau das alterações hidrológicas decorrentes das hidrelétricas do sistema CHESF 

sobre o baixo curso do Rio São Francisco, bem como propor de vazões ecológicas com 

variabilidade sazonal que correspondam às condições de escoamento da bacia hidrográfica, uma vez 

que anos úmidos têm características de escoamento diferenciado de anos secos ou médios. A 

avaliação das alterações hidrológicas e a proposta de vazões ecológicas estão sendo desenvolvidas 

dentro do projeto de pesquisa intitulado “Considerando a Variabilidade Hidrológica na Definição 

das Vazões Ecológicas no Baixo Curso do Rio São Francisco” – CNPq/CT-ENERG e 

paralelamente no projeto “Rede de Estudo do Regime de Vazões Ecológicas para o Baixo Curso do 

Rio São Francisco: uma Abordagem Multicriterial” aprovado no Edital CNPq/CT-HIDRO 

045/2006. 

2 – METODOLOGIA 

A condição hídrica da bacia hidrográfica (CHid) será definida pelas características das vazões 

médias anuais e suas variações. O valor referencial para a condição hídrica anual é vazão média de 

longo período (Qlp), enquanto que as variações serão avaliadas pelo desvio padrão (σ) das vazões 

médias anuais. Inicialmente o valor de um desvio padrão buscará estabelecer os limites para a 

CHid, delimitando a ocorrência de condição hídrica anual seca, média e úmida.  

Cruz (2001) ao estudar a curva de permanência para definição de uma sazonalidade nas 

vazões de outorga, propôs uma análise de dados ano a ano e a determinação de uma curva média de 

vazões, delimitada por limites estabelecidos com base em um desvio padrão e um coeficiente que 

leva em conta a confiança em torno da média. 

Richter et al. (1997) adotaram uma sistemática de análise de alterações hidrológicas que 

considera um regime de variação admissível – RVA (“Range Variability Approach”). O método 

RVA usa como valor padrão ou inicial a media ± um desvio padrão para definir o limite da faixa de 

variação, ou a mediana e os valores para os percentis de 25 e 75%. Os valores de variáveis 

hidrológicas que se situam fora dos limites estabelecidos pelo RVA são considerados inadequados 

para a busca de um regime hidrológico natural. 

Adámoli (1995), após analisar com detalhe a forma dos gráficos formados pelos hidrogramas 

de cotas diárias de cada ano do Alto Rio Paraguai (Pantanal) em Ladário, separou os tipos de cheia 

a partir da cota média (420,3 cm) e o desvio padrão (152,1 cm). Os limites das classes foram 

fixadas a cada 0,5σ (±0,5σ, ±σ e ±1,5σ), resultando em sete classes. Desta forma, o nível máximo 

pode ser obtido com antecedência de até 2 meses, enquanto que a permanência acima de 4 m pode 

ser antecipada de 2 a 8 meses, dependendo da magnitude da cheia.  
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Nos trabalhos de Cruz (2001) e Richter et al. (1997) os limites de variação foram 

estabelecidos somente com objetivo de aceitação ou não de determinado evento, enquanto que 

Adámoli (1995) fez uma classificação dos eventos. 

O método da CHid também propõe-se a classificar os eventos anuais. Neste caso, adotou-se 

definir a variabilidade das vazões anuais em torno da Qlp, através da normalização da série, que em 

climatologia é chamada de anomalia. A anomalia para as vazões é definida por:  

 

Anomalia = (Q-Qlp)/σ 
 

Uma vez definida a anomalia e adotando-se 1σ para estabelecer os limites, a CHid foi 

classificada diretamente segundo apresenta a Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação da CHid com base na anomalia da vazão média anual e 1σ. 

Limites Classe da CHid Valor da CHid 

Anomalia < -1,5 Muito seca -2 
-1,5 < Anomalia < -0,5 Seca -1 
-0,5 < Anomalia < 0,5 Média 0 
0,5 < Anomalia < 1,5 Úmida 1 

Anomalia > 1,5 Muito Úmida 2 
 

O uso da anomalia é um recurso importante quando é necessário comparar com dados de 

outro posto fluviométrico ou mesmo outra variável de interesse (por exemplo: precipitação). 

3 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A caracterização do regime de vazões naturais no baixo curso do Rio São Francisco, 

utilizando a CHid foi realizada através do posto fluviométrico de Traipu – código 49660000, cuja 

série de vazões inicia em 1939. O posto de Traipu está localizado a jusante da última barragem do 

sistema CHESF – UHE Xingó, distante cerca de 100 km da foz. As falhas diárias entre 1974 e 1976 

foram preenchidas por correlação linear com o posto 48020000 – Juazeiro (R² = 0,988 – defasagem 

de 6 dias).  

O período de análise, anterior à operação da UHE Sobradinho (1939 a 1977) foi considerado 

como representativo do regime natural. O ano hidrológico utilizado compreende os dados entre 

outubro do ano anterior até setembro do ano citado no texto (ex.: 1975 = setembro de 1974 a agosto 

de 1975). A anomalia na série de vazões do posto Traipu pode ser visualizada na Figura 1 (Qlp = 

2.912,5 m3/s e σ = 840,7 m³/s), bem como os limites estabelecidos para classificação da CHid. 

A aplicação dos limites estabelecidos para a anomolia da série de Traipu segundo a 

classificação da CHid (Tabela 1) resultou em:  

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 4



1) muito seca: nenhum evento; 

2) seca: 13 eventos (1953,1954,1955,1956,1959,1962,1964,1969,1971,1972,1975,1976, 1977); 

3) média: 17 eventos (1939,1940,1941,1942,1944,1950,1951,1952,1958,1960,1961,1963,1965, 

1967,1970,1973,1974); 

4) úmida: 4 eventos (1947,1948,1966,1968); 

5) muito úmida: 5 eventos (1943,1945,1946,1949,1957). 
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Figura 1. Anomalia na série de vazões de Traipu - 49660000 
 

Avaliando os valores da Qlp dos anos selecionados para as classes da CHid, verificou-se que 

em alguns eventos a Qlp estava no limite superior da sua classe (seca: 1969; média: 1944, 1960 e 

1965; úmida: 1947). Optou-se por reclassificá-los para a classe superior, pois desta maneira as 

diferenças entre classes ficou mais marcante (Figura 2).  
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Figura 2. Qlp dos eventos por classe da CHid. 
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A caracterização do regime de vazões naturais utilizando a classificação da CHid foi 

representada pela curva de variação sazonal e permanência das vazões. As curvas sazonais foram 

obtidas pela média dos valores mensais das vazões dos anos de cada classe. A curva de 

permanência utilizou os dados diários dos anos hidrológicos de cada classe. 

As curvas de sazonalidade das vazões (Figura 3) indicaram o período de enchente de 

dezembro a abril, enquanto que no restante do ano foi período de recessão das vazões. As curvas 

sazonais demonstram as diferenças de comportamento médio das classes da condição hídrica da 

bacia hidrográfica - CHid. Na classe seca a vazão máxima chegou a 3.518 m³/s, enquanto que na 

classe médio foi de 4.919 m³/s. Nas classes úmida e muito úmida os valores máximos atingiram 

6.548 m³/s e 8.733 m³/s, respectivamente. A classe úmida se diferenciou por um pico de vazão nos 

meses de março e abril.  
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Figura 3. Curvas sazonais segundo a classificação da CHid – Traipu – Rio São Francisco. 
 

O desvio padrão de cada mês da curva sazonal (Figura 4 e Figura 5) para o período de 

enchente oscilou entre 20% a 35% do valor da Qlp, à exceção do mês de fevereiro na CHid seca 

(44%) e na  CHid úmida (13%). Destacam-se ainda o desvio padrão do mês de maio da CHid muito 

úmida (46%) e no mês de novembro de todos as CHids (entre 28% e 37%). Esses desvios 

significativos indicam que é comum o ocorrer alguma alteração na distribuição temporal das cheias. 

Além disso, pode ser um indicativo da possibilidade de aumentar o número de classes, adotando-se, 

por exemplo 0,5σ como intervalo. 
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Figura 4. Variação sazonal – vazões médias mensais e desvio padrão - CHid seca e média. 
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Figura 5. Variação sazonal – vazões médias mensais e desvio padrão - CHid úmida e muito úmida. 

 

As curvas de permanência das vazões para cada classe da CHid (Figura 6) apresentaram 

destaque para as duas situações extremas (seca e muito úmida) e um comportamento semelhante 

(paralelo) para as classes média e úmida. Observou-se que a partir de 70% de permanência a 

proximidade de todas as curvas foi marcante, mantendo-se uma proporção na diferença entre a 

CHid muito úmida e a CHid seca constante (63% da vazão da curva da CHid seca). 
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Figura 6. Curvas de permanência segundo a classificação da CHid – Traipu – Rio São Francisco. 
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4 – CONCLUSÕES 

 A avaliação da condição hídrica da bacia hidrográfica (CHid), com base nas características 

do escoamento médio, foi utilizada como método para definir um regime natural de vazões que 

representasse a variabilidade hidrológica, estabelecendo diferentes classes de escoamento na bacia 

hidrográfica. 

A classificação dos eventos anuais pela CHid, como era esperado, levou a diferenciação das 

características das curvas sazonais e de permanência das vazões, permitindo qualificar e quantificar 

os efeitos da variabilidade hidrológica sobre o regime hidrológico do Rio São Francisco. 

 A aplicação da CHid ao baixo curso do Rio São Francisco, posto Traipu – 49660000 – 1939 

a 1977, resultou em um número bem maior de anos nas classes seca (12 eventos) e média (15 

eventos) do que nas classes úmida e muito úmida (ambas 6 eventos), demonstrando a ocorrência de 

muitos anos de vazões menores compensados por grandes cheias em poucos anos.  

A classificação de um determinado evento dentro de limites rígidos das classes propostas 

para a CHid pode ser revista, em função das características dos demais eventos da classe, a exemplo 

do caso apresentado. É possível que a adoção de um intervalo menor para as classes da CHid possa 

melhorar os resultados, dado os desvios padrões significativos identificados nas curvas sazonais. 

Outra alternativa que pode ser investigada é a adoção da mediana e diferentes percentis, conforme 

sugerem Richter et al. (1997). 

 As fases seguintes dos projetos de pesquisa prevêem a avaliação das alterações hidrológicas 

decorrentes das usinas do sistema CHESF segundo as classes da CHid, bem como considerá-las na 

definição das vazões ecológicas.  
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