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Resumo: Em uma rede hidrométrica dificilmente se cobre todos os locais de interesse necessários ao 

gerenciamento dos recursos hídricos, existindo assim lacunas temporais e espaciais que precisarão 

ser preenchidas com base em metodologias apropriadas. Dentre estas metodologias, destaca-se a 

regionalização hidrológica, técnica de diferentes modelos e procedimentos utilizada para suprir a 

carência de informações hidrológicas em locais com pouca ou nenhuma disponibilidade de dados. É 

considerada uma ferramenta de grande importância no gerenciamento dos recursos hídricos, uma vez 

que gera subsídios para estudo de disponibilidade hídrica, abastecimento e estudo de concessão de 

outorgas de direitos de uso da água. Este trabalho tem como objetivo realizar um levantamento 

bibliográfico sobre regionalização hidrológica com enfoque nos prós e contras desta técnica bem 

como avaliar a relevância da mesma em um contexto ambiental. 
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Abstract: In a hydrometric network is difficult to cover all places of interest necessary for the 

management of water resources. There will be temporal and spatial gaps that need to be filled with 

appropriate methodologies. Among the methodologies, it is highlighted the hydrologic regionalization 

which is a technique with different models and procedures used to supply the lack of hydrological 

information in places with insufficient or no data. The hydrologic regionalization is considered a very 

important tool for the water resources management because it generates information for studies of 

water availability, water supply and water rights. This paper aims to conduct a literature review 

focusing on the pros and cons of the hydrologic regionalization and on the evaluation on the relevance 

of it in an environmental context.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A água é um recurso natural que, atualmente, segue uma tendência de escassez qualitativa e 

quantitativa no cenário global. Este recurso, necessário à sobrevivência de todos os seres vivos 



 

 

existentes e indispensável para o crescimento econômico e social de qualquer região, sofreu um 

aumento na sua demanda, mais acentuado, a partir da segunda metade do século XX, devido ao amplo 

crescimento populacional e o aumento das atividades industriais, passando a ser mais requisitado nos 

processos produtivos de grandes indústrias, seja como componente de produtos ou auxiliar nos 

mecanismos de produção, bem como sendo utilizado como fonte para a geração de energia elétrica e 

cobrindo áreas cada vez maiores de irrigação.  

 

Nos dias atuais, há uma conscientização crescente de que as atividades humanas causam 

impacto no meio ambiente muitas vezes de difícil superação (BELLON, 2014). Deteriorações 

provenientes de atividades agrárias, principalmente via desmatamento, acarretam uma série de eventos 

negativos no ciclo hidrológico, como o desequilíbrio climático e consequentes alterações pluviais. 

Construções de usinas hidrelétricas, barragens e poluição das águas superficiais e subterrâneas 

também constituem o grupo de atividades antrópicas prejudiciais aos aspectos quali-quantitativos da 

água.  

 

As progressivas necessidades de água, os conflitos de interesses de uso e as limitações dos 

recursos hídricos requerem que o planejamento e a gestão da utilização da água sejam feitos de forma 

racional e integrada na política de desenvolvimento socioeconômico. A gestão dos recursos hídricos se 

mostra um instrumento importante para o desenvolvimento sustentável no Brasil, visto que a geração 

de energia elétrica se encontra sustentada em obras hidráulicas e a produção de bens agrícolas e 

industriais sujeita, muitas vezes, aos direitos de uso dos recursos hídricos (OLIVEIRA, 2008). 

 

A gestão adequada dos recursos hídricos, visando um melhor rendimento, requer o uso de 

técnicas de planejamento que seguem estimativas confiáveis das probabilidades relacionadas a certas 

variáveis hidrológicas, sendo as mais relevantes aquelas associadas aos valores extremos de vazão e 

precipitação. O conhecimento das disponibilidades, usos e demandas, de forma sistemática e contínua, 

se mostra uma ferramenta fundamental para a gestão adequada dos recursos hídricos, evidenciando a 

importância da existência de uma rede de monitoramento amplamente difundida com séries de dados 

hidrometeorológicos espacialmente distribuídos e contínuos.  

 

Os elevados custos de instalação, operação e manutenção das estações de monitoramento 

hidrológico acarreta em uma baixa densidade das mesmas, principalmente no que tange às pequenas 

bacias hidrográficas. Decorrente a isso, o uso de métodos matemáticos e alternativos para a obtenção 

de dados hidrológicos são cada vez mais necessitados.  

 

Um método auxiliar comumente utilizado é a regionalização hidrológica. A regionalização de 

vazões é uma técnica que admite contemporizar informações entre bacias hidrográficas semelhantes, a 

fim de calcular, em sítios que não dispõem de dados, as variáveis fluviométricas de interesse 

(WOLFF, 2014). Segundo Oliveira (2013), tal método é de grande relevância no planejamento e 

gestão de recursos hídricos, uma vez que gera subsídios para estudo de disponibilidade hídrica, 

abastecimento e estudo de concessão de outorgas de direitos de uso da água.  

 

Os modelos de regionalização são uma representação simplificada da natureza, e, em sua 

maioria, não incorporam as variações existentes pela ação antrópica na bacia hidrográfica. Apesar de 

algumas limitações no emprego da regionalização de vazões, o método vem sendo extensamente 

utilizado na obtenção de disponibilidade hídrica em bacias não monitoradas ou com registros 

insuficientes (FIOREZE, 2008). 

 

 

 



 

 

2. OBJETIVO 

 

 O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre estudos 

de regionalização hidrológica no estado do Rio Grande do Sul, tendo como enfoque principal os prós e 

contras dessa técnica, bem como avaliar a sua relevância em um contexto ambiental.  

3. METODOLOGIA 

A metodologia empregada neste trabalho classifica-se como uma pesquisa bibliográfica de 

caráter exploratória. Foram analisadas diferentes referências teóricas publicadas com o objetivo de 

recolher informações e conhecimentos prévios sobre o problema a respeito, do qual se procurou 

proporcionar maior familiaridade com o tema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses (GIL, 2007; FONSECA 2002). 

 

Inicialmente, buscou-se identificar os periódicos científicos eletrônicos nacionais 

especializados em recursos hídricos avaliados pelo WebQualis da Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES) nas áreas de Ciências Agrárias, Ciências Ambientais e 

Engenharias I. Este processo delimitou-se aos periódicos que se enquadravam entre B1 e B3 na 

classificação de qualidade.  

 

Com a finalidade de organizar o levantamento bibliográfico, optou-se por classificar os 

principais assuntos em categorias distintas e inter-relacionadas, sendo assim, após a identificação dos 

periódicos e visita aos respectivos sites, identificaram-se os artigos publicados que se referem a 

metodologias de regionalização hidrológica, bem como aqueles que abordavam um contexto ambiental 

e crítico dos métodos. Paralelamente, seguiu-se uma livre busca no portal eletrônico dos Periódicos da 

Capes, bem como em outros sites de pesquisa, dispondo-se assim de um inventário bibliográfico 

contendo artigos publicados em periódicos, anais de simpósios, teses e dissertações.  

 

Para uma melhor organização do levantamento e apresentação do artigo, os principais assuntos 

pesquisados foram classificados em categorias distintas e inter-relacionadas.  

4. REGIONALIZAÇÃO HIDROLÓGICA 

Perante a crescente demanda de uso dos recursos hídricos, sabe-se a importância de conhecer 

o comportamento dos processos hidrológicos, tais como a disponibilidade e a demanda hídrica, com o 

intuito de melhorar a sua gestão. Entretanto, grande parte das pequenas bacias hidrológicas brasileiras 

e até mesmo de locais de interesse não dispõe de dados pluviométricos e fluviométricos suficientes ou 

são pouco monitorados, devido aos altos custos de implantação, operação e manutenção de uma rede 

hidrométrica.  

 

A escassez de informações hidrológicas, associada à inconsistência temporal e espacial das 

séries históricas disponíveis, tem resultado em grande limitação para a representação do 

comportamento dos recursos hídricos (BAZZO, 2015). Segundo Tucci (2002), sempre existirão 

lacunas temporais e espaciais que necessitam ser preenchidas por soluções alternativas com base em 

metodologias robustas.  

 

Dada essa necessidade, a regionalização tem sido utilizada para denominar a transferência de 

informações de um local para outro dentro de uma área com comportamento hidrológico semelhante; 

sendo estabelecida com o objetivo de se obter a informação hidrológica em locais sem dados ou com 

poucos dados, baseando-se na similaridade espacial de algumas funções, variáveis e parâmetros que 

permitem essa transferência (TUCCI, 2002).  



 

 

 A redução de gastos com medições de parâmetros hidrológicos através do aprimoramento das 

informações existentes é um dos benefícios da regionalização, sendo realizada em diferentes 

situações, conforme Amorim et al. (2005):  

• Quando uma variável, como a vazão mínima, precipitação média, entre outras, é determinada 

numa região com base em relações estabelecidas a partir de dados pontuais existentes;  

• Quando uma função hidrológica, como a curva de permanência ou de duração, a curva de 

regularização, a curva de intensidade-duração-frequência, entre outras, é determinada numa 

região com base em dados hidrológicos existentes; e 

• Quando os parâmetros de uma função ou modelo matemático são determinados pela sua 

relação com características físicas das bacias, a partir do ajuste de um modelo com base em 

dados observados em algumas bacias representativas.  

 

Segundo Franchini & Suppo (1996) a regionalização deve ser feita com base nas características 

físicas e climáticas e, portanto, independentemente da continuidade geográfica. Duas regiões distintas 

podem ser consideradas homogêneas quanto a uma variável, mas não o serem em relação a outras, o 

que, associado à escassez de dados observados, inviabiliza, muitas vezes, a análise direta sobre a 

variável em estudo, implicando na necessidade de se encontrar relações físicas entre a variável a 

regionalizar e outras mais facilmente determinadas. 

  

Conforme Rigo (2005), entre as funções e parâmetros que podem ser regionalizados incluem-se: 

 

• Funções estatísticas de variáveis hidrológicas tais como curva de probabilidade de vazões 

máximas (cheias com um período de retorno pré-estabelecidos), médias ou mínimas e curvas 

de probabilidade de precipitações máximas;  

• Funções específicas que relacionam variáveis tais como: curva de regularização, curva de 

infiltração e curva de permanência; e  

• Parâmetros de modelos hidrológicos: características do hidrograma unitário e parâmetros de 

outros modelos hidrológicos.  

 

Os estudos de regionalização envolvem desde a escolha dos métodos a serem empregados até os 

dados da variável a regionalizar. Muitas vezes tais dados são obtidos em bacias com grandes áreas ou 

escalas muito pequenas, diferentes das situações para as quais se deseja o estudo, ocasionando erros e 

restrições no momento do uso da regionalização.  

 

A confiabilidade de uma relação regional, ou mesmo sua validação em termos de uma região em 

particular, depende da qualidade dos dados, da homogeneidade da região, e da adequação das 

informações acerca das bacias hidrográficas. Portanto há algumas condições que limitam a validade de 

uma relação regional, tais como (RIGGS, 1990; DINIZ, 2008): 



 Série com pequena quantidade de dados ou pouco representativa. Uma série é representativa 

quando suas características não diferem, estatisticamente, de outras séries regionais de maior 
extensão;  

 Número de estações hidrométricas insuficiente para cobrir toda a extensão da bacia 

hidrográfica com sua heterogeneidade;  

 Alterações nas estações de medições ou interrupções nas medições;  

 Precipitação na bacia não bem definida, especialmente em regiões sensíveis aos efeitos 

orográficos;  

 Corpos hídricos que atravessam regiões com características físico-climáticas diferentes;  



 

 

 Irregularidade na distribuição das chuvas, cujos efeitos são geralmente ponderados ao longo 

da bacia;  

 Diferentes formações geológicas, as quais podem ocasionar grandes diferenças nas taxas de 

infiltração e no movimento da água subterrânea dentro de uma bacia que não contribui com a 

formação de uma dada vazão; 

 Fator escala, unidade e magnitude de cada variável, os quais influenciam a similaridade entre 

bacias hidrográficas; e  

 Dificuldade na seleção de variáveis explicativas.  

 

A fim de se obter informações hidrológicas para todos os locais de interesse necessários ao 

adequado gerenciamento dos recursos hídricos de uma região, a técnica de regionalização de vazões 

vem sido utilizada com resultados satisfatórios, podendo ser encontrada em diversas literaturas, como 

Eletrobrás (1985a), Eletrobrás (1985b), Tucci (2002) e Novaes et al. (2009).  

 

De acordo com Silva Júnior et al. (2002) a regionalização de vazões é uma técnica utilizada para 

suprir a carência de informações hidrológicas em locais com pouca ou nenhuma disponibilidade de 

dados, sendo considerada uma ferramenta de grande importância no gerenciamento dos recursos 

hídricos. Os modelos de regionalização de vazões buscam uma melhor estimativa das vazões em 

seções que não possuem medições fluviométricas, não sendo recomendada a utilização destes modelos 

em seções que possuem medições, pois os mesmos não substituem as informações reais. 

5. ABORDAGEM AMBIENTAL NO ESTUDO DE VAZÕES 

 

O pleno conhecimento das estimativas de vazões obtidas pelos métodos de regionalização, 

possibilita a compreensão do cenário temporal no qual os ecossistemas se encontram submetidos, bem 

como permite relacionar os valores obtidos com os necessários à manutenção das funções, processos e 

resistência dos ecossistemas aquáticos.  

O estudo de Collischonn (2005), apresenta as interferências, benefícios e indicadores dos 

componentes do sistema hidrológico nas características ecológicas, como apresentado na Tabela 1.  

Tabela 1 – Características ecológicas associadas a componentes do regime hidrológico. 

 

Cheias Vazões Altas Vazões Mínimas 

Modificam a calha do rio, 

criando curvas, bancos de 

areia, ilhas, áreas de maior ou 

menor velocidade de água, e 

diversidade de ambientes; 
Determinam o tipo de 

sedimento do fundo do rio; 

São suficientemente baixas 

para concentrar presas em 

áreas limitadas, e assim, 

favorecer os predadores 

durante um período limitado 

de tempo; 

Inundam as planícies, 

depositando sedimentos e 

nutrientes necessários para a 

vegetação terrestre; 

São suficientemente baixas 

para eliminar, ou reduzir a 

densidade de espécies 

invasoras;  

Inundam e criam lagoas 

marginais na planície, criando 

oportunidades de reprodução 

e alimentação para peixes e 

aves; 

Evitam a invasão do leito do 

rio por plantas terrestres; 

São suficientemente altas 

para manter o habitat das 

espécies nativas; 

Indicam o início do período São suficientemente altas 



 

 

de migração ou de reprodução 

para algumas espécies de 

peixes; 

para manter a qualidade da 

água, especialmente a 

temperatura e a concentração 

de oxigênio dissolvido; 

Eliminam ou reduzem o 

número de espécies invasoras 

ou exóticas; 

Renovam a água armazenada 

em lagos marginais, braços 

mortos do rio e em regiões de 

estuário. 

São suficientemente altas 

para manter o nível do lençol 

freático na planície; 

Controlam a abundância de 

plantas nas margens e na 

planície; 

São suficientemente baixas 

para expor bancos de areia e 

praias que são utilizadas para 

a reprodução de répteis ou 

aves; 

Espalham sementes de 

plantas pela planície. 

São suficientemente baixas 

para secar áreas de inundação 

temporária. 

   Fonte: adaptado de Collischonn (2005). 

 

Interligando os parâmetros apresentados e as vazões obtidas por métodos de regionalização, pode-

se avaliar a situação da biota nativa associada à demanda ecossistêmica, auxiliando na análise da 

variação na população de peixes, composição de matas ciliares, além do ciclo dos níveis com 

considerável influência na renovação e carregamento dos nutrientes.  

 

O conhecimento das vazões mínimas de um rio, também possibilita a análise da capacidade deste 

curso hídrico depurar a carga de poluentes remanescente dos tratamentos de efluentes, permitindo 

assim ações prévias de prevenção e remediação em casos de riscos. 

 

6. AVALIAÇÃO DE MÉTODOS  

 

Silva et al. (2009) avaliaram três metodologias de regionalização de vazões de referência 

(Q7,10, Q90 e Q95) aplicadas na bacia hidrográfica do rio São Francisco a montante do reservatório de 

Três Marias. As metodologias utilizadas no artigo foram: a) Eletrobrás (1985), que utiliza equações de 

regressão regionais; b) Chaves et al. (2002), que utiliza técnicas de interpolação e extrapolação; e c) 

vazão específica. Os valores das vazões mínimas de referência estimados pelas três metodologias 

foram comparados com os valores observados em cada uma das 28 estações fluviométricas usadas na 

regionalização. A partir das metodologias utilizadas, os autores avaliaram que as metodologias de 

Chaves et al. (2002) e vazão específica foram mais eficientes na estimativa de vazões em situações 

onde a seção em que se deseja determinar a vazão está localizada entre dois postos de vazão conhecida 

e não apresentaram resultados satisfatórios nas situações em que houve grande diferença das áreas de 

drenagem dos locais correlacionados. O método que apresentou maior precisão foi o proposto pela 

Eletrobrás (1985), resultando em três equações de regionalização de vazões, com erro relativo médio 

de 26,8 %. Entre as características físicas e climáticas usadas na regionalização, a área de drenagem 

foi a que melhor explicou o comportamento das vazões mínimas na bacia do São Francisco. 

 

Já Novaes et al. (2007) avaliaram cinco metodologias de vazões para a estimativa das vazões 

mínimas e médias de longa duração na bacia do Rio Paracatu. As metodologias utilizadas foram: a) 

tradicional, b) interpolação linear, c) Chaves et al. (2002); sendo os outros dois métodos analisados 

advindos de modificações nas metodologias da interpolação linear e de Chaves et al. (2002). A partir 

das metodologias avaliadas, os autores concluíram que não foram caracterizadas diferenças 

expressivas no desempenho dos cinco métodos analisados de regionalização de vazões, tanto para a 



 

 

vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de 10 anos (Q7,10) quanto para a vazão 

associada à permanência de 95% (Q95%) e para a vazão média de longa duração (Qmld).  

 

 Moreira et al. (2010) compararam três metodologias de regionalização de vazões para 

estimativa da vazão mínima com sete dias de duração e período de retorno de dez anos (Q7,10) para 

diferentes seções da bacia do Rio Paracatu. As metodologias utilizadas foram: a) tradicional, b) 

baseada na proporcionalidade das vazões específicas e c) baseada na conservação de massas. A partir 

das metodologias comparadas, os autores concluíram que existiram diferenças significativas nas 

estimativas dos valores de Q7,10, apontando assim a importância de uma escolha adequada do método 

de regionalização a ser utilizado. E também concluíram que o método baseado na conservação de 

massas garantiu a continuidade das vazões em toda a área em estudo, ao contrário do que foi 

evidenciado quando da aplicação dos métodos Tradicional e baseado na proporcionalidade de vazões 

específicas. 

 

 Agra et al. (2003) compararam resultados obtidos para a regionalização das séries históricas, e 

suas estatísticas, bem como da curva de permanência de vazões, por três metodologias na bacia do rio 

Carreiro. As metodologias utilizadas foram: a) vazão específica, b) equações de regionalização e c) 

baseada na utilização do coeficiente de escoamento como parâmetro regional. Os autores concluíram 

que no método proposto, a consideração da variável hidrológica precipitação altera significativamente 

os resultados em relação à metodologia da vazão específica e da regionalização elaborada pelo 

IPH/CEEE. Uma vez que a precipitação é uma variável sensível nos resultados de regionalização para 

pequenas bacias, a metodologia do coeficiente de escoamento pode apresentar bons resultados na 

transferência de informações de médias bacias para pequenas bacias, desde que se faça uma boa 

caracterização da precipitação no local de estudos. Dessa forma, os autores propõem que a 

metodologia seja aplicada a outras bacias, com disponibilidade de dados para pequenas áreas de modo 

a uma melhor avaliação da técnica proposta, considerando-se uma melhor representação espacial da 

precipitação média mensal. 

 

 Fiorenze et al. (2008) avaliaram o desempenho de equações de regionalização das vazões 

média de longo período, mínima, máxima, com 95% de permanência, mínima com sete dias de 

duração e dez anos de tempo de retorno e médias mensais ajustadas para a região da bacia hidrográfica 

do Ribeirão Santa Bárbara. As equações de regionalização utilizadas foram as ajustadas por Cortês 

(2004) e Proni (Brasil, 1987). Os autores concluíram que os modelos de regionalização avaliados 

apresentaram um bom desempenho na estimativa das vazões médias para a bacia hidrográfica do 

Ribeirão Santa Bárbara, mas inadequados para os eventos extremos (vazões máximas e mínimas). 

Também concluíram que o modelo que estima a Q95 permitiu sua estimativa com erro aceitável, 

produzindo resultados mais confiáveis que os fornecidos por poucas medições efetuadas no local de 

interesse. Dessa forma, recomendam que a equação pode ser facilmente empregada em diferentes 

pontos da bacia e deve ser utilizada como apoio à gestão dos recursos hídricos.   

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este trabalho foi possível compreender que existem muitos dados que caracterizam o 

comportamento hidrológico dos recursos hídricos. Bem como, é de esperar que no caso de um 

país de tamanho continental como o Brasil, as informações pluviométricas e fluviométricas são de 

qualidade e quantidade variável, devido aos mais diferentes fatores como área de abrangência, 

custo de operação e manutenção. 

 

Similarmente, foi possível se familiarizar com o tema de regionalização hidrológica, bem 

como, aprimorar o conhecimento quanto aos fatores limitantes e benéficos desta técnica que tem 



 

 

dentre os seus principais objetivos o fornecimento de informações hidrológicas em locais com 

pouca ou nenhuma disponibilidade de dados.  

 

O método de regionalização mostrou-se ser um importante aliado aos estudos ecológicos e 

socioeconômicos, uma vez que nos permite compreender o comportamento do regime 

hidrológico, necessário para avaliar sua capacidade de suprir a demanda ecológica e antrópica, 

nos seus mais diversos aspectos. 

 
Além do mais, a análise dos artigos em que as sínteses foram apresentadas permitiu concluir a 

necessidade de maior cuidado na escolha do método de regionalização com relação às características 

do corpo hídrico e a qualidade dos parâmetros disponíveis, pois essa atividade pode comprometer o 

processo de tomada de decisão no gerenciamento dos recursos hídricos. 
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