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REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES (Q95%) NO ESTADO DO MARANH ÃO 

José Francisco Rêgo e Silva 1; José Alexandre Moreira Farias 2; & Luiz da Silva Coelho 3 

RESUMO --- Na outorga de direitos de uso da água deve-se basear no balanço entre 
disponibilidade e demandas. As vazões devem ser conhecidas onde a demanda hídrica for 
solicitada, que poderá ser em qualquer ponto dos cursos d’água. A regionalização de vazões como 
sistemática de transferência da informação das estações hidrométricas para o local de interesse, 
torna-se imprescindível.  Esse trabalho, desenvolvido por Pesquisadores em Geociências do Serviço 
Geológico do Brasil – CPRM, analisa a variável de referência de estiagem, no caso a vazão com 
95% de permanência no tempo (Q95%). A metodologia apresentada aplica-se às vazões médias, 
máximas e mínimas, que são informações básicas para o planejamento energético e a gestão dos 
recursos hídricos. Com ela se podem estabelecer as vazões de referência Q95% a serem adotadas no 
cômputo das outorgas para cada trecho de rio. Sua utilização ainda propicia o diagnóstico da rede 
de monitoramento e da qualidade do banco de dados hidrológicos.  

ABSTRACT  --- In the water use allowances system may rely on a budget to account for water 
availability and requirements. Flow must be known where water requirements occur, i.e., any where 
along the rivers. A means of transferring information from monitoring gages to points of interest, 
such as the flow regional analysis, become essential. That work, developed by Researchers of 
Serviço Geológico do Brasil – CPRM, analyzes the variable of minimum reference, in the case the 
95% duration flow (Q95%). The presented methodology is applicable to mean, maximum and 
minimum flows, that are essential information to hydropower planning and water resources 
management. Through the use of this methodology reference Q95 (95% duration flow) as limits to 
water allowances in a river reach. Another use of it is the evaluation of monitoring networks and the 
hydrologic data bases.. 
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1. INTRODUÇÃO 

Para a gestão de recursos hídricos, em especial no subsídio à outorga de vazões, surge a 

necessidade de se determinar a disponibilidade hídrica onde se originam as demandas, que muitas vezes 

são locais sem monitoramento ou com dados constituindo séries de curta duração ou com períodos 

longos de falhas de observação. Por mais densa que seja a rede de monitoramento hidrometeorológico 

ela dificilmente atenderá com seus dados às necessidades de informação. Por outro lado, nenhum estudo 

poderá substituir uma rede adequada de monitoramento e a regionalização não deve ser vista como um 

método de extrapolação, devido à variabilidade dos processos hidrológicos, segundo Tucci (2000). 

A utilização da análise de freqüência regional não se restringe apenas à necessidade de 

transferência espacial de variáveis hidrológicas, serve à otimização da estimativa dos parâmetros de uma 

distribuição teórica de probabilidades, à identificação de regiões com carência de postos de observação e 

à verificação da consistência das séries hidrológicas. Modelos de regionalização também propiciam a 

substituição de tempo por espaço, com o objetivo de melhorar as estimativas de eventos extremos, um 

princípio sugerido em NRC (1988). 

A metodologia adotada neste trabalho se aplica à regionalização da vazão com 95% de 

permanência no tempo (Q95%), e foi utilizada nos estudos desenvolvidos para a Sub-bacia 33 

inteiramente contida no estado do Maranhão, no âmbito do Projeto Disponibilidade Hídrica do Brasil – 

Estudo de Regionalização nas Bacias Hidrográficas Brasileiras executado pelo Serviço Geológico do 

Brasil – CPRM (2010). 

2. METODOLOGIA 

A metodologia apresentada é a consolidada pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas – IPH, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, reunida e apresentada em Tucci (2002) e 

adotada nos estudos de 2001 pela CPRM (2001). 

De acordo com Tucci (1993), os métodos de regionalização são classificados em: (i) Métodos 

que regionalizam os parâmetros da distribuição de probabilidades, (ii) Métodos que regionalizam o 

evento com um determinado risco e (iii) Métodos que regionalizam uma curva adimensional de 

probabilidades, genericamente denominado de método da cheia-índice ou index-flood. 

Em qualquer dos métodos de regionalização é necessária a delimitação de regiões hidrológica e 

estatisticamente homogêneas, cujas estações tenham séries oriundas de populações regidas pela mesma 

distribuição de probabilidades e apenas seus parâmetros variando entre as estações. 

A metodologia de regionalização adotada é a do tipo (iii) mencionada, que regionaliza a curva 

adimensional de probabilidades e estabelece, para cada região homogênea, uma equação de regressão 
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para o fator de adimensionalização (variável dependente), que é uma variável hidrológica de longo 

termo, com características fisiográficas e meteorológicas (variáveis explicativas ou independentes), 

facilmente quantificáveis, como a área de drenagem e a precipitação total anual média de cada estação. 

Sendo recomendável utilizar a maior quantidade disponível de dados já consistidos, foram 

coletados todos os dados possíveis e pré-selecionadas todas as estações com mais de cinco anos de 

vazão fluvial. Em seguida, os dados das estações foram avaliados quanto à sua qualidade, utilizando-se 

o critério de avaliação constante em Tucci (2000). 

Na seleção das estações para a análise regional da Q95%, são ainda empreendidos testes de 

independência serial (coeficiente de autocorrelação) e estacionariedade (t – Student para as médias e F – 

Fisher para as variâncias), utilizando o programa EXCEL, para verificação da adequabilidade do 

tratamento probabilístico dessas séries. 

Calcularam-se ainda indicadores hidrológicos regionais (rcp95), assim como foram 

estabelecidos gráficos das Q95% anuais adimensionais e das curvas de permanência adimensionais, 

visando à seleção de agrupamento de estações fluviométricas para a definição preliminar das regiões 

hidrológica e estatisticamente homogêneas para a Q95%. 

Da definição das regiões homogêneas preliminares, foram propostas outras alternativas de 

agrupamento de estações, a fim de se avaliar qual seria a melhor configuração de regiões homogêneas 

para a Q95%. Para cada teste de agrupamento de estações, inclusive para aqueles abrangidos pelas 

regiões homogêneas preliminares, foram ajustadas equações de regressão da Q95%, sendo a sua 

performance de estimativa avaliada pelo erro relativo médio (ERM) e R². Nessa fase de análise das 

regiões homogêneas, considerou-se na regressão da Q95% as variáveis explicativas área de drenagem e 

precipitação média. Foi utilizado o programa EXCEL para o estabelecimento das equações de 

regressão, com base na sua ferramenta de gráficos e de análise de dados para a regressão. As equações 

de regressão estabelecidas foram lineares ou de potência, simples ou múltiplas, dos tipos: 

Q95% = aA + bP +.........                                                                                                    (1) 

Q95% = aAb Pc Dd.........                                                                                                     (2) 

O fator de adimensionalização Qm será a média de longo período das séries de vazões médias 

anuais (vazão média de longo termo – QMLT). 

As regiões homogêneas definitivas foram estabelecidas considerando a proximidade entre as 

estações e os resultados estatísticos das equações de regressão da Q95% ajustadas para os referidos 

testes de agrupamento de estações. O contorno externo dessas regiões foi definido pela união dos limites 

das bacias de contribuição às estações contidas em cada uma dessas regiões. A análise mais qualitativa 
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dos mapas temáticos, tais como os de geologia e hidrogeologia, auxiliaram a definição dos limites das 

regiões homogêneas para a Q95%. 

Identificadas e confirmadas as regiões hidrologicamente homogêneas, foram então determinadas 

as equações regionais de regressão da Q95%, em função das variáveis explicativas área de drenagem e 

precipitação total anual média, e definidos os seus limites de validade. 
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3. LOCALIZAÇÃO DA REGIÃO ESTUDADA  

A região hidrológica estudada é formada pelos rios que drenam para o oceano Atlântico, 

compreendida entre a foz do rio Pindaré, inclusive, e a foz do rio Parnaíba, exclusive, faz parte da bacia do 

Atlântico Sul, trecho Nordeste e é classificada como sub-bacia 33, segundo a ANA. Situa-se entre os 

paralelos 02º 15’e 06º 55’S e os meridianos 41º 51’e 47º 20’W Gr (Figura 1). Drena uma área de 170.000 

km² no estado do Maranhão, englobando a sua parte central que correspondente a 52% da extensão 

territorial total. Suas águas convergem para o golfão maranhense formado pelas baías de São Marcos (rios 

Pindaré e Mearim) e de São José (rios Itapecuru e Munim). 

 

Figura 1 –  Localização da Sub-Bacia 33 no Estado do Maranhão (CPRM, 2010) 
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Cinco importantes sistemas de drenagem definem a sub-bacia 33, que são os rios Pindaré, Grajaú, 

Mearim, Itapecuru e Munim. Atravessando um relevo de chapadões em sua região sul, são rios encaixados 

em seus altos cursos, enquanto ao norte divagam em uma planície aluvial à procura de seu perfil de 

equilíbrio. 

A região situada numa zona de transição entre o clima tropical úmido e o semi-árido nordestino, 

caracteriza-se pela diversidade no regime fluvial de sua rede de drenagem. Esta diversidade é constatada 

mesmo ao longo do curso de seus principais rios, que ao deixarem os chapadões úmidos ao sul da bacia, 

atravessam regiões típicas do semi-árido e, à medida que se aproximam do litoral, são influenciados por 

índices pluviométricos mais elevados. 

 

4. REGIONALIZAÇÃO DA Q95% DA CURVA DE E PERMANÊNCIA  

A curva de permanência relaciona os valores de vazão e a freqüência com que esses valores 

ocorreram ao longo do tempo do histórico de observações, retratando assim as características de 

regularização natural do rio.  Geralmente essas curvas apresentam inflexões que as definem em três 

trechos: o primeiro e o último descrevem o comportamento das vazões de máximas e mínimas, 

respectivamente, enquanto que o trecho médio representa a faixa dominante de vazões (volume III-bacia 

40/41-CPRM/ANEEL, 2001). Usualmente, a faixa de maior interesse na curva de permanência é a 

compreendida entre 30% e 95% (CPRM/ANEEL, 2002). A vazão de 95% de permanência (Q95%) 

pode representar uma vazão mínima de um curso de água, tendo em vista ser superada em 95% do 

tempo. Por esse motivo, a Q95% tem sido utilizada como valor de referência para concessão de outorga 

de uso da água e na caracterização da disponibilidade hídrica dos cursos d’água, além de ter aplicação 

na área de biologia, hidráulica, navegação e aproveitamentos hidrelétricos. Outra vazão de interesse é a 

vazão de 50% de permanência (Q50%), que pode ser considerada, de forma geral, como uma vazão 

média, sendo portanto, uma variável interessante para simular o escoamento superficial na modelagem 

da máxima vazão regularizável de uma bacia. Essa vazão quando associada à Q95% torna possível 

ajustar uma equação empírica exponencial, que em geral reproduz bem o trecho da curva de 

permanência entre os dois pontos: 50% e 95%. Este ajuste é realizado considerando as dificuldades de 

se identificar uma função regional que represente a curva de permanência por inteira (CPRM/ANEEL, 

2002).  

Neste trabalho objetiva-se obter equações regionais de regressão apenas da vazão com 95% de 

permanência. Para verificação da metodologia para estimativa da curva de permanência empírica foi 

ajustada uma equação exponencial para cada estação fluviométrica com base nos valores de vazão de 50 

e 95% de permanência (Q50% e Q95%) calculados. 
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O procedimento utilizado neste trabalho obedeceu à seguinte seqüência: 

- determinou-se a curva de permanência de cada estação fluviométrica selecionada para o estudo, 

obtendo-se os valores das vazões correspondentes a 50 e 95% de permanência (Q50% e Q95%); 

- com os valores Q50% e Q95% ajustaram-se, para cada estação, curvas exponenciais que foram 

comparadas com as curvas de permanência dos valores observados, demonstrando, em geral, um 

ajuste satisfatório para a faixa de maior interesse, que é de 50 a 95%;  

- as curvas de permanência dos dados observados de cada estação foram adimensionalizadas, pela 

vazão média de longo período correspondente, e reunidas em um mesmo gráfico; 

- com o auxílio das curvas adimensionais, para grupamento das estações, estabeleceram-se as 

equações de regressão de Q95% , com as características físicas das sub-bacias, encontrando-se 

Q95% = F(A) e Q95% = F(A, P) e definindo-se as regiões homogêneas para a curva de 

permanência. 

4.1 – Curva de Permanência das Vazões Diárias 

As séries de vazões utilizadas para a determinação da curva de permanência são as de valores 

diários. Os seus tamanhos são de pelo menos cinco anos e as falhas de observação não foram 

preenchidas por correlação com outras estações, para evitar a introdução de tendenciosidade.  

Para determinação da curva de permanência foram classificadas as vazões diárias das estações 

em ordem decrescente, e as ordenadas da curva de permanência foram obtidas acumulando as 

freqüências no sentido da maior vazão para a menor. A curva obtida relaciona a vazão e a freqüência 

com a qual os valores ocorreram ao longo do tempo, maiores ou iguais ao valor da ordenada.  

As magnitudes de Q50% e Q95% foram obtidas da interpolação dos valores de vazão da curva 

de permanência para as freqüências de 50% e 95%, respectivamente. Os valores de Q50% e Q95% das 

estações selecionadas estão apresentados na Tabela 1. 

Os valores mais utilizados da curva de permanência encontram-se entre Q50 e Q95 que limitam 

um trecho para o qual é possível ajustar uma equação do tipo exponencial como:  

Q = EXP (P . a + b)                                                                                                        (3) 

onde: 

a = - ln(Q50/Q95)]/0,45                                                                                                 (4) 

b =  lnQ50 – 0,50.a                                                                                                         (5) 

Sendo P = probabilidade no intervalo 0 a 1; Q = vazão em m3/s com probabilidade P. 

Para os locais onde o valor de Q95% é igual a zero não é possível calcular o valor de a com a 

equação (3). 
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4.2 – Avaliação Preliminar das Regiões Homogêneas 

As regiões homogêneas foram inicialmente definidas com base nos agrupamentos de estações 

estabelecidos segundo metodologia descrita a seguir. 

O comportamento das curvas de permanência varia de acordo com as características de 

escoamento da bacia; para bacias maiores e de grande regularização, a tendência é que o trecho médio 

tenha um intervalo muito grande, enquanto que, para bacias de cabeceira, este trecho deve ser mais 

estreito com as inflexões superior e inferior caracterizando a pouca regularização da bacia. Essas 

tendências se verificam, em geral, para todas as bacias em função de seu tamanho. Uma vez que a área 

das bacias é a característica física determinante da forma das curvas de permanência, a busca de 

semelhança entre as curvas de um grupo de estações para regionalização geralmente não é eficaz. No 

entanto, em alguns casos, a observação conjunta das curvas adimensionais de permanência de diversas 

sub-bacias pode auxiliar na identificação de regiões homogêneas (Tucci, 2002). 

Nesse sentido, foi realizada neste trabalho uma avaliação conjunta das curvas adimensionais de 

permanência das estações selecionadas, a fim de identificar agrupamento de curvas semelhantes. A 

adimensionalização das curvas de permanência foi feita pela média de longo termo das séries diárias de 

vazões correspondentes. Desse conjunto foram identificados 5 grupos de estações com curvas 

adimensionais semelhantes. São eles 

Grupo 1a: 330250000, 33080000, 33170000, 33190000, 333270000, 33273000, 33380000, 

33340000, 33360000, 33520000, 33620000 e 33650000,  

Grupo 1b: 33321000, 33330000, 33750000, 33760000 e 337800000,  

Grupo 1c: 33205000, 33410000, 33420000, 33530000, 33550000, 33590000, 33630000, 

33680000 e 33700000, 

Grupo 1d: 33215000, 33250000, 33260000, 33281000, 33286000, 33290000, 33430000, 

33450000, 33460000 e 33480000, 

Grupo 1e: 33050000, 33490000, 33638000, 33640000, 33661000, 33730000 e 33770000, 

O indicador regional definido para o estudo de curvas de permanência é relação da vazão de 

95% da curvas de probabilidades das estações, rcp95, em função de sua vazão média de longo período: 

 
MLT

95
95 Q

Q
rcp =                                                                                                                 (6) 

onde Q95 é a vazão 95% de probabilidade da curva de permanência e QMLT a vazão média de 

longo período. 

A relação entre a vazão de 95% da curva de permanência e a vazão média de longo período 

permite estimar a primeira em função da vazão média, se o indicador regional for conhecido. Este índice 
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pode apresentar pequena variação numa região, na medida em que as características que determinam a 

sua proporcionalidade tenham pequena variabilidade de um local para outro (Tucci, 2002).  

A Tabela 1 apresenta os valores da rcp95 das estações envolvidas no estudo e a Figura 2 

relaciona esse índice com a área de drenagem dessas estações, onde se pode inferir uma indicação das 

regiões homogêneas a serem definidas. 

Tabela 1 - Características físicas e indicador regional rcp95 - relação da curva de permanência 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código Sub-bacia Área (km 2) QMLT (m3/s) Q95 (m
3/s) Q50 (m

3/s) rcp 95=Q95/QMLT

33025000 Pindaré 5.531 15,8 1,39 8,72 0,088
33050000 Pindaré 5.220 4,3 0,00 2,37 0,000
33080000 Pindaré 23.202 123,9 24,30 70,74 0,196
33170000 Pindaré 6.280 18,3 0,98 6,70 0,053
33190000 Pindaré 35.495 211,9 13,90 99,15 0,066
33205000 Mearim 3.819 26,7 13,40 19,77 0,502
33215000 Mearim 3.380 24,7 16,34 23,70 0,661
33250000 Mearim 13.464 61,0 35,58 52,23 0,583
33260000 Mearim 15.425 65,7 36,56 55,50 0,557
33270000 Mearim 1.347 2,2 0,33 1,50 0,151
33273000 Mearim 6.007 18,0 3,82 12,97 0,213
33281000 Mearim 24.864 94,0 41,00 64,80 0,436
33286000 Mearim 25.759 99,1 40,97 64,78 0,413
33290000 Mearim 26.061 108,9 41,66 65,70 0,382
33321000 Grajaú 4.474 27,5 2,94 11,60 0,107
33330000 Grajaú 3.445 14,2 0,79 3,27 0,055
33340000 Grajaú 3.472 12,4 2,56 6,88 0,206
33360000 Grajaú 12.576 50,6 9,09 24,70 0,180
33365000 Grajaú 16.276 36,6 2,70 12,75 0,074
33380000 Grajaú 19.974 105,5 5,54 31,19 0,053
33410000 Itapecuru 3.594 19,8 11,35 17,28 0,575
33420000 Itapecuru 5.914 18,6 10,30 15,90 0,554
33430000 Itapecuru 4.621 28,5 22,81 27,36 0,801
33450000 Itapecuru 5.535 33,2 24,90 31,89 0,750
33460000 Itapecuru 6.637 34,0 24,95 32,22 0,733
33480000 Itapecuru 14.988 54,9 35,22 50,09 0,641
33490000 Itapecuru 2.324 2,9 0,00 0,13 0,000
33520000 Itapecuru 5.301 5,9 0,55 1,75 0,094
33530000 Itapecuru 26.806 64,6 36,60 53,20 0,567
33550000 Itapecuru 32.266 74,5 33,80 54,80 0,453
33590000 Itapecuru 36.812 113,6 38,00 64,60 0,334
33620000 Itapecuru 5.310 36,1 0,59 5,60 0,016
33630000 Itapecuru 43.042 162,6 40,13 73,42 0,247
33638000 Itapecuru 1.233 9,0 0,00 0,10 0,000
33640000 Itapecuru 1.645 13,5 0,00 0,96 0,000
33661000 Itapecuru 3.235 40,0 0,00 3,69 0,000
33680000 Itapecuru 49.602 233,2 40,80 83,10 0,175
33700000 Preguiça 3.551 17,4 9,47 15,72 0,546
33730000 Munim 4.248 31,0 0,00 7,25 0,000
33750000 Munim 1.727 7,4 1,28 4,47 0,174
33760000 Munim 3.701 28,2 3,87 17,58 0,137
33770000 Munim 2.285 20,8 0,00 1,53 0,000
33780000 Munim 12.159 106,1 8,34 41,63 0,079



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Relação da curva de permanência – rcp95 da Sub-Bacia 33 

 

4.3 – Análise de Regressão da Q95% e Determinação das Regiões Homogêneas 

Considerando que o melhor modelo de regressão seria aquele que estimasse a variável 

dependente com pequeno erro com base no menor número possível de variáveis independentes, com a 

finalidade de reduzir o trabalho no processo de predição das vazões, foram utilizadas na análise de 

regressão as duas variáveis de mais fácil obtenção, área e precipitação média. A escolha fundamenta-se 

ainda no fato de que, em geral, a curva de permanência apresenta uma boa correlação com a área da 

bacia e a precipitação. Nas bacias onde as isoietas apresentem pequena variação, a área da bacia tenderia 

a explicar toda a variabilidade, sem a necessidade de introduzir-se a precipitação. 

Para os cálculos envolvidos na análise de regressão foi utilizada a planilha eletrônica Excel, com 

a função contida em Ferramentas - Análise de dados – Regressão. O procedimento de análise consistiu 

na busca do melhor resultado em termos de melhoria do coeficiente de determinação (R2 – quadrado 

ajustado), na diminuição dos resíduos e análise dos demais coeficientes apresentados em cada resultado. 

Os valores das vazões Q95% foram correlacionados com as variáveis explicativas área de 

drenagem e precipitação (linear e de potencia). 

No processo de análise os resíduos padronizados, resultantes da regressão com todas as estações 

juntas, para vazão de 95%, foram plotados no mapa de localização das estações, com o respectivo sinal, 

visando-se à observação de sua distribuição espacial e possível grupamento de estações em sub-regiões. 

A tendência esperada nesta análise é de que valores de resíduos com mesmo sinal representem uma 

mesma região. Dificilmente isto ocorreria tão rigidamente, mas pôde-se inferir alguma tendência pela 

magnitude dos desvios e sua distribuição geográfica. Verificou-se a possibilidade de melhoria com a 

subdivisão em pelo menos cinco regiões para a vazão de 95%. 
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Na sua análise foram aceitos os resultados de maior valor de R-quadrado ajustado e menores 

resíduos relativos, preferindo-se ainda aqueles resultados com o menor número de variáveis 

explicativas, quando a diferença entre os valores obtidos de R-quadrado ajustado não eram grandes. 

Para a sub-bacia 33 encontram-se cinco regiões homogêneas: 

Região 1 - formada pelas estações Vale do Pindaré, Alto Alegre, Esperantina, Pindaré Mirim, Flores, 

Joselândia, Gado Bravo, Madail, Mendes, Fazenda Sobral, Fazenda Sabesa e Aratoí Grande. 

Região 2 - formada pelas estações Grajaú II, Fortaleza, Bonsucesso, São Benedito e Nina Rodrigues. 

Região 3 - formada pelas estações Fazenda Remanso, São Felinho, Mirador, Montevidéu, Caxias, Codó, 

Coroatá e Cantanhede e Morro Alto. 

Região 4 - formada pelas estações Rio Corda II, Barra do Corda, Santa Vitória, Pedreiras II, São Luiz 

Gonzaga, Bacabal, Fernando Falcão, Campo Largo, Porto do Lopes e Colinas.  

Região 5 - formada pelas estações Ponte BR-222, Nazaré, Pedras, Pirapemas, Piritoró II, Munim e 

Iguará que possuem vazão de 95% igual a zero.  
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As equações obtidas foram: 

Tabela 2 – Equações de regressão regionais da Q95% para a Sub-Bacia 33 

Região Equação 
Sendo: Q(m³/s), A (km²) e P (m) 

R² 
Ajustado 

Validade 
Área (km²) 

1 Q95% = 1,7841x10-4 A0,9023 P2,8628 0,90979 1.300 a 35.500 

2 Q95% = 4,1147x10-4 A0,9640 P1,9120 0,53203 1.700 a 12.500 

3 Q955 = 10,0973x10-2 A0,5744 P-0,3432 0,93836 3.500 a 50.000 

4 Q955 = 35,2239x10-2 A0,4948 P-0,6485 0,96750 3.000 a 26.100 

5 Q95% = 0,00 (zero)   
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Figura 3 – Regiões homogêneas da Sub-Bacia 33. 

 

Na Tabela 2 são reapresentadas as expressões dessas equações regionais, associadas às faixas de 

áreas de drenagem e de precipitação nas quais são aplicáveis. 
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A Tabela 3 apresenta os valores das vazões calculadas e observadas e os desvios relativos das 

cinco regiões homogêneas definidas. A Figura 4 mostra o gráfico dos valores da vazão de 95% da curva 

de permanência calculada contra as respectivas vazões da curva de permanência observada, indicando a 

faixa limite de variação de 25% dos valores observados, mostrando que a curva exponencial ajustada a 

partir de Q50% e Q95% apresenta uma razoável semelhança com os valores observados pela curva de 

permanência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Vazão da curva de permanência Calculada x Observada 
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Tabela 3.3.3 – Curva de permanência – valores observados e calculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q95% obs 
(m³/s)

Q95% calc 
(m³/s)

Desvios 
Relativos

33025000 VALE DO PINDARE Pindaré 1,39 1,07 22,913
33170000 ESPERANTINA Pindaré 0,98 1,21 -22,912
33190000 PINDARÉ-MIRIM  Pindaré 13,90 9,31 33,010
33270000 FLORES Mearim 0,33 0,19 41,998
33520000 MENDES Itapecuru 0,55 0,80 -46,300
33620000 FAZENDA SOBRAL Itapecuru 0,59 1,11 -86,676
33365000 FAZENDA SABESA Grajaú 2,70 2,73 -1,054
33380000ARATOI GRANDE Grajaú 5,54 5,46 1,580
33080000 ALTO ALEGRE Pindaré 24,30 5,23 78,486
33273000 JOSELÂNDIA Mearim 3,82 0,91 76,300
33340000 GADO BRAVO Grajaú 2,56 0,42 83,600
33360000MADAIL Grajaú 9,09 1,68 81,537

33321000 GRAJAU II    + GRAJAU Grajaú 2,94 1,73 41,082
33330000 FORTALEZA Grajaú 0,79 1,49 -90,032
33750000 BONSUCESSO Munim 1,28 1,33 -4,229
33760000 SÃO BENEDITO Munim 3,87 2,86 26,214
33780000NINA RODRIGUES Munim 8,34 9,68 -16,134
33205000 FAZENDA REMANSO Mearim 13,40 11,02 17,773
33410000 SÃO FELINHO Itapecuru 11,35 10,90 4,034
33420000 MIRADOR Itapecuru 10,30 14,15 -37,373
33530000 MONTEVIDEU Itapecuru 36,60 32,36 11,588
33550000 CAXIAS Itapecuru 33,80 35,29 -4,417
33590000 CODÓ  Itapecuru 38,00 37,06 2,476
33630000 COROATA Itapecuru 40,13 39,74 0,977
33680000 CANTANHEDE Itapecuru 40,80 42,21 -3,451
33700000MORRO ALTO Preguiça 9,47 9,47 -0,023
33215000 RIO CORDA II + RIO CORDA Mearim 16,34 17,98 -10,073
33250000 BARRA DO CORDA Mearim 35,58 35,37 0,575
33260000 SANTA VITÓRIA Mearim 36,56 36,08 1,313
33281000 PEDREIRAS II + PEDREIRAS Mearim 41,00 42,90 -4,645
33286000 SÃO LUIZ GONZAGA Mearim 40,97 40,93 0,117
33290000 BACABAL Mearim 41,66 40,16 3,602
33430000 FERNANDO FALCÃO Itapecuru 22,81 21,43 6,046
33450000 CAMPO LARGO Itapecuru 24,90 23,38 6,096
33460000 PORTO DO LOPES Itapecuru 24,95 24,80 0,566
33480000COLINAS Itapecuru 35,22 36,89 -4,749
33050000 PONTE BR-222 Pindaré 0,00
33490000 Nazaré Itapecuru 0,00
33638000 Pedras Itapecuru 0,00
33640000 Pirapemas Itapecuru 0,00
33661000 Piritoró + Piritoró II Itapecuru 0,00
33730000 Munim Munim 0,00
33770000Iguará Munim 0,00

Q95% obs = Vazão da curva de permanência para 95% do tempo observada
Q95% = Vazão Caracteristica de 95% da Curva de Permanência

Q95% cal = Vazão da curva de permanência para 95% do tempo calculada

Vazão de 95%
Período Total

Sub-bacia

R
eg

iã
o

Código Estação

5

1

2

3

4
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5. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A sub-bacia 33 apresenta cinco regiões homogêneas para curva de permanência. A precipitação 

foi considerada como uma variável importante, mas não determinante, na estimativa da vazão Q95%, uma 

vez que a área de contribuição apresentou-se como fator de maior peso nas equações regionais 

desenvolvidas, sendo que a precipitação entrou apenas como um parâmetro de ajuste fino da correlação. 

Os resultados obtidos constituem informações de grande interesse para a gestão de recursos 

hídricos, mas devem ser utilizados criteriosamente dentro dos limites estabelecidos de validade para áreas 

de drenagem. 

Os dados existentes da sub-bacia 33 são, na sua maioria, provenientes de bacias com grande área 

de drenagem. A principal recomendação é a instalação de novas estações fluviométricas, principalmente 

para o controle de pequenas bacias. Este trabalho precisa ser revisado quando da existência dessa nova 

massa de dados para um melhor resultado final, que então poderá ser aplicado a pequenas bacias. 

Nota-se ainda a presença de regiões homogêneas pertencentes a bacias hidrográficas distintas, o 

que pode ser justificado através das características observadas nestas regiões, que apresentam semelhanças 

físicas entre si (cobertura vegetal, tipo de solo, relevo, geologia, clima, etc.), não se tratando de mera 

coincidência numérica. Destaca-se que boa parte destas regiões homogêneas ocorrem nas cabeceiras das 

bacias, uma vez que a definição do comportamento hidrológico ainda é incipiente. 
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