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RESUMO 
 

A tomada de decisões concernente à área de recursos hídricos requer, muitas vezes, uma 

estimativa dos valores de vazões. Essa estimativa nem sempre é viável, principalmente, 

devido à carência de registros fluviométricos e à deficiência na distribuição da rede de 

postos de medição de vazão. Para suprir essas dificuldades, faz-se uso de modelos 

hidrológicos ou de regionalização que possibilitam fornecer dados fluviométricos de forma 

mais rápida e de confiabilidade aceitável. 

 

Com o objetivo de melhor representar a dinâmica da paisagem de bacias hidrográficas do 

Distrito Federal, foi proposto neste trabalho, formular modelos de regionalização de vazões 

que pudessem incorporar variáveis representativas das modificações de uso e ocupação do 

solo da região, possibilitando a estimativa de valores anuais de vazões mínimas, médias e 

máximas e, tendo como subsídio para a obtenção dessas variáveis, as técnicas de 

geoprocessamento. 

 

As técnicas de geoprocessamento mostraram-se uma ferramenta importante na aquisição 

de informações características das bacias hidrográficas, possibilitando um melhor 

conhecimento da área estudada. 

 

Os resultados mostraram que as variáveis de uso e ocupação solo que foram analisadas 

neste trabalho, áreas impermeáveis, solo exposto e áreas irrigadas, sofreram modificações 

ao longo do tempo, sendo a fração de áreas impermeáveis a variável mais expressiva 

dentre as três estudadas. Em geral, essas modificações contribuíram para um melhor ajuste 

dos modelos de regionalização. 

 

No que se refere à verificação dos modelos, observou-se que todos os modelos tenderam a 

superestimar os valores de vazão mínima, média e máxima, sendo que as melhores 

estimativas foram obtidas para as vazões média e máxima. 
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ABSTRACT 
 

Decision making regarding the water resources area requests, a lot of times, the runoff 

values estimation. This estimation is not always viable, mainly, due to the runoff records lack 

and the deficience in the distribution of the runoff measurement posts net. To supply this 

difficulties, are used hydrologic or regionalization models that permits to provide runoff data 

more quickly and with acceptable reliability. 

 

With the best purpose to represent the landscape dynamics of Distrito Federal watersheds, it 

was proposed in this work, to formulate runoff regionalization models that could incorporate 

variables that represents land use and occupation changes, permiting the estimation of 

minimum, average and maximum runoff values, using for this the Geographical Information 

Systems (GIS). 

 

GIS techniques were shown an important tool in the acquisition of watersheds characteristic 

informations, permiting a best knowledge of the area. 

 

The results showed that the land use and occupation variables that they were analyzed in 

this work, impermeable areas, exposed soil and irrigated areas suffered modifications along 

the time, being the impermeable areas fraction the most expressive variable among the three 

studied variables. In general, this modifications contributed for a best agreement of 

regionalization models. 

 

With relationship to the regionalization models verification, was noticed that all of the models 

tended to overestimate minimum, average and maximum runoff values, being that the best 

estimates were obtained for average and maximum runoff. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A análise dos valores de vazões que caracterizam uma região é uma das etapas mais 

importantes para o planejamento do uso e aproveitamento dos recursos hídricos, no que diz 

respeito ao dimensionamento de obras hidráulicas e a uma melhor alocação desses 

recursos, entre outras ações. Porém, a obtenção dos valores de vazões nem sempre se 

constitui em uma tarefa fácil, visto que, muitas vezes, os registros fluviométricos são curtos 

ou falhos, dificultando a tomada de decisões.  

 

A implantação de postos de medição de vazão suficientes para se obterem dados que 

representem o comportamento fluviométrico de uma área nem sempre é um procedimento 

viável o que torna cada vez mais necessária e difundida a utilização de modelos hidrológicos 

ou de regionalização que possam fornecer dados de forma mais rápida e de confiabilidade 

aceitável. 

 

Os processos hidrológicos que ocorrem em uma bacia são, em geral, demasiadamente 

complexos para serem representados na sua íntegra, mas em geral, grande parte dessa 

complexidade é irrelevante para muitos problemas. Por essa razão, procura-se conceber um 

modelo da realidade que considera apenas a essência do sistema, ou seja apenas os 

aspectos relevantes para a solução do problema (Porto, 1997).  

 

Os principais aspectos a serem considerados na escolha de um modelo hidrológico são 

(Tucci, 1998): 

 

• objetivos do estudo: dependendo do objetivo do estudo, determina-se o grau de 

detalhamento que deve ter o modelo; 

• características da bacia hidrográfica: o modelo deve considerar a variabilidade espacial e 

temporal das características fisiográficas e climáticas das bacias hidrográficas; 

• disponibilidade de dados: modelos sofisticados que exigem muitas informações, às vezes, 

são inviabilizados pela falta de dados. 

 

Os modelos hidrológicos permitem simular o processo chuva-vazão em uma bacia 

hidrográfica e podem ser classificados em: concentrados ou distribuídos, estatísticos ou 

determinísticos e, conceituais ou empíricos. No modelo concentrado, para toda bacia 

hidrográfica, é considerada uma precipitação média e os processos hidrológicos são 

representados por variáveis concentradas no espaço; enquanto que os modelos distribuídos 

propõem a subdivisão espacial da bacia hidrográfica. Porém, isso não assegura, 
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necessariamente, a obtenção de melhores resultados, podendo um modelo distribuído 

fornecer resultados semelhantes a um modelo concentrado para o mesmo processo 

estudado. O modelo é estatístico quando a probabilidade de ocorrência das variáveis em 

estudo é considerada, caso contrário o modelo é dito determinístico. Os modelos empíricos 

permitem o ajuste matemático dos dados hidrológicos observados sem considerar o 

processo físico. Utilizam regressões linear e não-linear, série de Fourier, entre outros. Já os 

modelos conceituais utilizam funções que levam em consideração os fenômenos físicos, 

associadas a uma ou mais equações empíricas, que relacionam variáveis e parâmetros dos 

processos (Tucci, 1998).  

 

Os modelos de regionalização são modelos de base matemática que utilizam equações de 

regressão para relacionar a variável dependente, por exemplo, a vazão, com variáveis 

independentes que podem ser as características fisiográficas, climáticas ou de uso e 

ocupação do solo de uma bacia hidrográfica. 

 

Conforme Euclydes et al. (1999), a regionalização hidrológica é um conjunto de 

procedimentos que procura explorar, ao máximo, os dados existentes em uma região 

visando a estimativa da vazão em um local com dados escassos ou inexistentes. Essa 

estimativa é realizada por meio de modelos matemáticos ajustados e aplicáveis à região em 

estudo. 

 

Dessa forma, a regionalização de vazões permite a transferência de dados fluviométricos de 

um local para outro hidrologicamente semelhante, baseando-se nas relações de similaridade 

entre regiões.  

 

Os modelos de regionalização se caracterizam pela sua simplicidade e facilidade para 

obtenção dos resultados. Isso é notadamente observado se as estruturas desses modelos 

forem comparadas com as estruturas dos modelos de base física mais elaborados, que 

necessitam de um suporte de dados bem maior.  

 

Outro ponto importante que deve ser ressaltado é a possibilidade de incorporação de 

variáveis de uso e ocupação do solo nos modelos de regionalização, que permitam 

representar as modificações ocorridas na paisagem das bacias hidrográficas, ao longo do 

tempo, considerando, assim, os efeitos dessas modificações na formação do escoamento 

superficial. 
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Muitas vezes os modelos baseiam-se na estacionariedade das séries fluviométricas, o que, 

nem sempre condiz com a realidade, pois os impactos provocados por ações antrópicas, 

tais como, desmatamento ou aumento de áreas impermeáveis em decorrência do 

crescimento de áreas urbanas, podem produzir alterações nas séries de vazões. 

 

Segundo Pires (1994), uma série fluviométrica é dita estacionária quando não ocorrem 

modificações no processo de formação da vazão ao longo do tempo. Em outras palavras, 

quando uma única distribuição de probabilidade, com parâmetros constantes, rege a 

formação da série, permitindo assim aceitar que as freqüências ocorridas no passado sejam 

válidas para descrever as probabilidades de ocorrência no futuro.  

 

A estacionariedade das séries fluviométricas nem sempre é verificada, constatando-se a 

necessidade de serem estudados modelos que considerem a dinamicidade dos processos 

ocorridos na bacia hidrográfica. Por isso neste trabalho, optou-se por utilizar os modelos de 

regionalização, que permitem incorporar variáveis representativas das mudanças de uso e 

ocupação do solo na bacia hidrográfica. 
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2. OBJETIVOS 
 

O objetivo deste estudo é formular modelos matemáticos para regionalização de vazões, na 

região do Distrito Federal, que possam incorporar variáveis explicativas das modificações do 

uso e ocupação do solo ocorridas nas bacias hidrográficas, possibilitando a estimativa de 

valores anuais de vazões mínimas, médias e máximas.  

 

Dessa forma, pretende-se que os modelos de regionalização possam representar melhor a 

variabilidade temporal da resposta da bacia hidrográfica, considerando, ao longo do tempo, 

a dinâmica da paisagem das bacias hidrográficas e que possibilitem a transferência de 

dados de vazão de um local com disponibilidade de dados a outro com dados escassos 

porém com características físico-climáticas similares. 

 

Como subsídio para formulação dos modelos de regionalização, serão obtidas, com base 

nos mapas da região, as variáveis fisiográficas características das bacias hidrográficas em 

estudo, bem como, as variáveis explicativas do uso e ocupação do solo, utilizando técnicas 

de geoprocessamento. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

3.1 O CICLO HIDROLÓGICO E A FORMAÇAO DO ESCOAMENTO SUPERFICIAL 
 

Conforme Chow et al. (1988), o ciclo hidrológico é um fenômeno onde a água evapora dos 

oceanos, lagos, reservatórios e da superfície da terra para tornar-se parte da atmosfera. Em 

forma de vapor, a água se eleva na atmosfera até condensar e precipitar na terra ou nos 

oceanos, lagos e reservatórios e; precipitada a água pode ser interceptada pela vegetação, 

infiltrar no solo ou escoar superficialmente. 

 

A água interceptada pela vegetação e aquela que escoa superficialmente retornam para a 

atmosfera por meio da evaporação. A água que infiltra alimenta os lençóis subterrâneos, 

podendo atingir rios ou oceanos, ou evaporar na atmosfera fazendo o ciclo hidrológico 

continuar. 

 

   Neste trabalho, será priorizado o estudo da quantificação da vazão em uma seção fluvial, 

tendo em vista sua importância no planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos. 

Para isso, faz-se necessária a identificação dos fatores intervenientes na formação do 

escoamento superficial. 

 

O comportamento hidrológico de uma região é determinado pelos aspectos climáticos e 

pelos fatores físicos como topografia, geologia e vegetação. Também o processo da 

urbanização e atividades humanas gradualmente invadem o ambiente natural da água, 

podendo alterar o equilíbrio dinâmico do ciclo. 

 

Segundo Magalhães (1989), os fatores geológicos interferem na composição e textura das 

rochas, nos níveis das zonas impermeáveis dos lençóis subterrâneos, bem como nas 

modificações geomorfológicas de uma bacia que criam vales e deltas, formam alúvios e 

colúvios e alteram declividades ao longo da superfície. As grandes modificações geológicas 

da superfície foram, portanto, direta ou indiretamente responsáveis pela formação dos solos 

das bacias hidrográficas, suas áreas, suas declividades e suas linhas de drenagem natural, 

que condicionam a circulação de água superficial e subterrânea. Assim, como a 

geomorfologia altera os caminhos do escoamento superficial, esse também altera a 

geomorfologia local em um processo interativo.  

 

Inúmeras fórmulas empíricas que procuram relacionar vazões com a área da bacia 

corroboram a relação existente entre o hidrograma e essa grandeza espacial. E ainda, 



 6

bacias de mesma área, declividade e solo, podem produzir hidrogramas bem diferentes 

dependendo de sua forma geométrica. Além dos fatores geológicos e geomorfológicos, uma 

bacia hidrográfica se caracteriza pelos seus fatores pedológicos e pelo uso de suas terras. A 

pedologia da bacia determina a vegetação, a infiltração e a percolação das águas no meio 

poroso e, por conseguinte, produz alterações significativas no hidrograma da bacia. A 

vegetação em uma bacia hidrográfica tem um significativo efeito regularizador no 

hidrograma, seja pelo fenômeno de interceptação vegetal, evapotranspiração, seja pelo 

retardamento do escoamento superficial (Magalhães, 1989). 

 

Segundo Tucci (1998), a alteração da superfície da bacia tem impactos significativos sobre o 

escoamento. Esse impacto normalmente é caracterizado quanto ao efeito que provoca no 

comportamento das enchentes, nas vazões mínimas e na vazão média. De acordo com 

algumas alterações os efeitos provocados no escoamento são: 

 

• Desmatamento: para o plantio de culturas agrícolas quando ocorre o desmatamento sobre 

uma determinada área e quando essa recupera sua cobertura, o impacto sobre o balanço 

hídrico da área apresenta um comportamento como na figura 3.1. Em um primeiro estágio, 

ocorre aumento na vazão média, com redução de evapotranspiração devido à retirada de 

cobertura. Com o crescimento da vegetação (que chega a cerca de 20 anos) o balanço 

tende a voltar às condições iniciais. No caso de culturas anuais, a preparação do solo 

(aragem), em determinadas épocas do ano, resulta na falta de proteção do solo em épocas 

que podem ser chuvosas produzindo erosões e modificações nas condições de infiltração do  

solo. 

 
Figura 3.1 Modificações no escoamento e evapotranspiração devido ao desmatamento em 

uma bacia no sul da África (Fonte: Tucci, 1998) 
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Em Frank et al. (2000), é citado o caso da sub-bacia do rio Hercílio, em Santa Catarina, 

onde foi estimado que, em 1890, no início da colonização da bacia hidrográfica, existia 

100% da cobertura vegetal. O processo de colonização evoluiu de tal forma que, em 1966 

existiam 58% da cobertura vegetal e em 1986 apenas 39% de área coberta por floresta. O 

desmatamento ocorreu à taxa média aproximada de 3000 hectares por ano, durante o 

período de 1966 a 1986. Observando as vazões, verificou-se que, no período I, ocorreram 

índices altos de precipitação aos quais não corresponderam grandes vazões. Ao final do 

período II, no entanto, aos altos índices de precipitação corresponderam vazões bastante 

elevadas. Os dados da tabela 3.1 mostram o comportamento das vazões do rio Hercílio nos 

períodos analisados. 

 

 Tabela 3.1 – Valores médios das variáveis nos períodos analisados para o rio Hercílio 

 Período I 

(1890 – 1966)

Período II 

(1966 – 1986)

Diferença Diferença 

relativa 

Precipitação (mm) 1442,00 1347,57 -67,44 -4,7% 

Vazão Mínima (m³/s) 6,13 11,42 5,29 86,3% 

Vazão Média (m³/s) 44,40 71,03 26,63 60,0% 

Vazão Máxima (m³/s) 547,18 820,20 273,02 49,9% 

 

Em princípio, segundo Frank et al. (2000), esperava-se que a vazão mínima fosse diminuir, 

já que o curso d’água, em época de estiagem, é alimentado pelo lençol subterrâneo, que, 

por sua vez, obtém água da infiltração da chuva no solo. Com o desmatamento, as 

características físicas do solo vão se degradando e tornando a infiltração mais difícil. Porém, 

analisando a tabela 3.1, verificou-se um aumento da vazão mínima contrariando essas 

expectativas. Notando-se que a média pluviométrica anual do segundo período foi similar à 

do primeiro período, esse aumento na vazão mínima pode ser atribuído, talvez, ao fato de 

que, em um momento posterior ao desmatamento, quando ainda não havia grande 

degradação do solo, houve um aumento da taxa de infiltração. O escoamento superficial 

também sofreu um considerável acréscimo, decorrente da parcela da água desviada da 

interceptação, que não infiltrou no solo, tendo isso, uma ação direta no aumento das vazões 

médias e máximas. 

 

Lavabre et al. (1993) apresentaram os resultados de um estudo das conseqüências 

hidrológicas de um incêndio em uma pequena bacia hidrográfica do Mediterrâneo durante os 

doze primeiros meses após o evento. A bacia hidrográfica de Rimbaud faz parte da rede 

experimental de pesquisa Real Collobrier e foi monitorada continuamente desde 1967. Em 
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1990, 85% da área da superfície da bacia hidrográfica foi queimada provocando um 

interessante estudo de caso para analisar as conseqüências hidrológicas do desmatamento 

por queimada. Foram calibrados modelos usando um período de 23 anos antes do incêndio 

e esses modelos simularam qual a resposta da bacia hidrográfica caso não tivesse ocorrido 

o incêndio. As diferenças entre dados observados e simulados foram analisados dando-se 

uma especial importância às mudanças na produção do escoamento superficial anual e ao 

regime de enchentes. Verificou-se um crescimento de 30% na produção de escoamento 

superficial, relacionado com a redução da evapotranspiração, a partir da destruição da 

cobertura vegetal. Por outro lado, ocorreram mudanças marcantes na forma das hidrógrafas 

de cheia, e a freqüência de cheia aumentou bastante.  

 

• Reflorestamento: consiste no replantio de árvores em locais onde a mata nativa é 

sistematicamente derrubada. É utilizado para extração seletiva de madeira, envolvendo 

retirada de árvores por equipamentos, provocando um aumento da capacidade erosiva 

gerada pela superfície desprotegida após a extração. 

 

Em Gustard e Wesselink (1993), foi utilizado um modelo conceitual para simular séries 

temporais de vazões diárias em bacias hidrográficas da Inglaterra, na qual foram analisadas 

as curvas de permanência e as séries de vazões mínimas anuais. Pela simulação de vazões 

para vários cenários, os impactos da mudança do uso do solo nos recursos hídricos, devido 

ao reflorestamento, puderam ser estimados. Foram utilizadas duas bacias experimentais, 

Monachyle (pasto montanhoso e silvestre) e Kirkton (pasto montanhoso, silvestre e algumas 

espécies de floresta conífera). As simulações do modelo calibrado corroboraram as 

conclusões de outro estudo em duas bacias da Inglaterra e França, onde houve uma 

diminuição da vazão média, deslocamento da curva de permanência para baixo e os valores 

das vazões mínimas foram menores. 

 

Em Sahin e Hall (1996), foi aplicada a análise de regressão linear fuzzy para estimar as 

mudanças na produção de escoamento superficial, resultantes das alterações da cobertura 

vegetal, tais como desmatamento e reflorestamento, em bacias hidrográficas da França, 

Índia, Alemanha, Estados Unidos, África, Austrália e Inglaterra. A regressão linear fuzzy é 

usada quando a relação entre variáveis é imprecisa e/ou quando o tamanho das amostras é 

pequeno. Nesse caso é estabelecido o grau de aceitação dos valores assumidos pela 

variável dependente, sendo estabelecido um intervalo de possíveis soluções. Verificou-se 

nesse estudo que, para uma redução de 10% na cobertura vegetal, o escoamento 

superficial em bacias hidrográficas com floresta do tipo conífera aumentou em torno de 20 a 
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25 mm por ano. Para florestas de eucalipto, o escoamento superficial sofreu um acréscimo 

em torno de 6 mm por ano. 

• Urbanização: provoca o aumento das vazões máximas, devido à impermeabilização das 

superfícies; aumento da produção de sedimentos, em decorrência da desproteção das 

superfícies; e a deterioração da qualidade da água, devido à lavagem de ruas e transporte 

de material sólido. 

 

Andrade e Machado (1985), avaliaram os efeitos causados pela urbanização na sub-bacia 

hidrográfica do rio Imbé, no Rio de Janeiro, utilizando um modelo chuva x vazão. O impacto 

ambiental decorrente da ocupação urbana foi simulado por meio de modificações dos 

parâmetros do modelo, na tentativa de refletir efeitos causados pela impermeabilização do 

solo, desmatamento, entre outros. Um número razoável de efeitos foram observados com as 

modificações no uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica. No período estudado de três 

anos, o volume total da vazão para a bacia totalmente urbanizada foi em média 1,70 vezes o 

seu valor em condições rurais. A maior alteração verificada com a urbanização foi no 

escoamento superficial que aumentou, em média 12 vezes seu valor em condições rurais 

para a bacia totalmente urbanizada, e de 7,5 vezes para a bacia semi-urbanizada. 

 

Estudos posteriormente realizados por Tucci (1989), também avaliaram os efeitos da 

expansão urbana em bacias hidrográficas de São Paulo, sendo, também nesse estudo, 

constatado que o aumento de áreas impermeáveis, decorrente do crescimento de áreas 

urbanas, provoca um aumento significativo no escoamento superficial, causando problemas 

sérios nos sistemas de drenagem pluvial. 

 

Diante do apresentado, nota-se a necessidade de melhor quantificar os impactos ambientas 

que influenciam na produção do escoamento superficial em uma bacia hidrográfica perante 

a necessidade, cada vez mais premente, do uso racional dos recursos hídricos. 

 

 

3.2 ESTUDO DE VAZÕES CARACTERÍSTICAS 
 

O planejamento é a base de qualquer projeto, principalmente quando se trata de recursos 

hídricos, sendo a água o principal componente do ser humano e do ambiente que o cerca, e 

atualmente gerando até conflitos por causa de sua escassez. O trato da água como um bem 

econômico e restrito é cada vez mais evidente no cotidiano dos projetos de engenharia 

relacionados à área de recursos hídricos. 
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Com o aumento da população e a ocupação desordenada, tornou-se necessário o uso 

múltiplo da água e a definição de prioridades no uso dessa água com diversas finalidades. 

Por isso, quanto mais precisa e confiável for a estimativa das vazões disponíveis em uma 

região, melhor será a alocação e o aproveitamento dos recursos hídricos. 

 

Segundo IPH (1985), o conhecimento da distribuição espacial e temporal das vazões 

médias, máximas e mínimas é necessário para o projeto de obras hidráulicas. A vazão 

média permite estimar a capacidade de regularização da bacia. A determinação da vazão 

máxima se enquadra dentro dos estudos básicos para projetos de obras hidráulicas, tais 

como vertedores, canais, diques de proteção contra inundações, bueiros, galerias pluviais e 

pontes. A ocorrência da vazão mínima é estudada para verificar a capacidade natural dos 

cursos d’água e a necessidade de regularização artificial. 

 

Os próximos tópicos objetivam fornecer um maior entendimento sobre as caracterísitcas das 

vazões mínimas, médias e máximas. 

 

 

3.2.1 VAZÃO MÍNIMA 

 

O escoamento mínimo em uma bacia depende da topografia, geologia, clima e uso do solo. 

Vários autores têm pesquisado regressões entre as vazões mínimas e os fatores 

fisiográficos e climáticos da região. 

 

Segundo Tucci (1981), o escoamento mínimo tem três componentes importantes, a 

magnitude da vazão e sua duração e freqüência, as quais caracterizam uma seqüência de 

vazões baixas, ou seja, uma situação crítica. As características da vazão mínima, ou seja, a 

magnitude, duração e freqüência, podem ser estabelecidas pela análise de freqüência, 

curvas de duração e depleção, sendo a análise de freqüência o método mais utilizado. 

 

A curva de probabilidade de vazões mínimas permite a estimativa do risco de ocorrerem 

vazões menores que um valor escolhido. Essa curva de probabilidade é utilizada em 

estudos de qualidade da água e de captação de vazão para abastecimento de água e 

irrigação, entre outros.  

 

Segundo Stedinger et al. (1993), a estimativa de Qt,T , que é a vazão mínima média com 

duração de t dias e T anos de tempo de retorno, é geralmente feita pelo ajuste de uma 
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função de distribuição de probabilidade às vazões mínimas com duração de t dias. Estudos 

no Canadá e no leste dos Estados Unidos recomendam para o ajuste das vazões mínimas, 

as distribuições de três parâmetros de Weibull, Log-Pearson III, e as distribuições lognormal 

de dois e três parâmetros (ver anexo A) baseados em testes de aderência do ajuste. 

 

Clausen e Pearson (1995) apresentaram uma análise regional de freqüência das vazões 

mínimas anuais como um método para investigar a variabilidade espacial e temporal das 

secas. Três regiões geográficas da Nova Zelândia com diferentes propriedades fisiográficas 

e climáticas foram utilizadas no estudo. As máximas secas anuais foram identificadas para 

44 locais com pelo menos 20 anos de dados diários de vazão. A melhor função de 

distribuição de probabilidade ajustada foi a distribuição log-normal de três parâmetros, 

sendo esses parâmetros determinados pela estatística dos momentos-L, conforme Hosking 

e Wallis (1993), anexo A. Os resultados puderam ser utilizados para resolver questões 

práticas, tais como saber com que probabilidade uma determinada seca ocorreria na região, 

permitindo assim ações preventivas. 

 

Pedrollo e Germano (1999) obtiveram curvas de freqüência de vazões mínimas para a bacia 

hidrográfica do rio Tubarão no Estado de Santa Catarina com base nas vazões mínimas 

anuais com duração de sete dias, fazendo o ajuste, por método gráfico, da vazão versus o 

tempo de retorno. Os tempos de retorno escolhidos de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos 

representavam, em média, o tempo em que vazões menores ou iguais a Q7 ocorriam. Com 

essa curva foi possível obter, satisfatoriamente, a probabilidade de ocorrerem vazões 

menores ou iguais a Q7 para um ano qualquer. 

 

 

3.2.2 VAZÃO MÉDIA 

 

A vazão média anual de um rio é a média de todos os valores diários do ano e permite 

caracterizar a disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica, sendo a vazão média de 

longo período Qlp, a maior vazão possível de ser regularizada em uma bacia hidrográfica, 

abstraindo as perdas por evaporação e infiltração. 

 

A vazão média é resultado da precipitação na bacia, das condições de evaporação, 

cobertura do solo e do tamanho da bacia hidrográfica. A experiência hidrológica tem 

mostrado que os fatores de maior peso no cálculo da vazão média de longo período são a 

precipitação e a área de drenagem da bacia hidrográfica. 



 12

Em Pedrollo e Germano (1999), a equação de regressão ajustada para a vazão média de 

longo período, na bacia do rio Tubarão no Estado de Santa Catarina, teve excelentes 

resultados, apresentando um coeficiente de determinação R2 = 0,997 e um erro padrão EP = 

0,93 m³/s. A equação foi ajustada em função da precipitação média anual e da área de 

drenagem. 

 

Segundo Tucci (2000), a variabilidade da vazão média diária ao longo dos anos é um 

indicador da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica. A principal estatística utilizada 

para representar essa variabilidade é o desvio padrão, calculado por: 
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onde σ é o desvio padrão, Qt é a vazão média diária para cada ano, Qm é a vazão média 

diária para todos os anos de estudo e N é o número de anos. 

 

O coeficiente de variação sintetiza a relação entre a média e o desvio padrão num resultado 

adimensional 
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Quanto maior o desvio padrão das vazões médias diárias, maior será a variabilidade das 

mesmas ao longo do ano. O desvio padrão dos valores médios anuais é um indicador da 

variabilidade ao longo dos anos, ou seja, representa características temporais de longo 

prazo de períodos chuvosos e secos da série histórica. 

 
A probabilidade de ocorrência das vazões médias é pouco utilizada em projetos 

hidrológicos, mas pode ser utilizada para indicar os limites de variação dentro de 

determinados riscos, caracterizando a variabilidade anual. Usualmente a vazão média tende 

a se ajustar a uma distribuição normal ou log-normal (Tucci, 2000). A dificuldade de se 

ajustar uma distribuição de probabilidade às séries de vazões médias também ocorre devido 

às alterações no comportamento da série ao longo do tempo, devido às mudanças de uso 

do solo na bacia hidrográfica. 

 

Estudos experimentais desenvolvidos por Bosch e Hewlett (1982) e Bruijnzeel (1990) 

mostraram que: 
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• O estabelecimento de cobertura florestal, em áreas de vegetação esparsa, diminui a 

vazão média; 

• Não é possível detectar influência na vazão média quando o desmatamento é menor que 

20%; 

• A retirada de cobertura de coníferas ou eucaliptus causa aumento de cerca de 40 mm na 

vazão anual para cada 10 % de alteração de cobertura, enquanto que a retirada da 

vegetação rasteira produz aumento de 25 a 10 mm na vazão média, respectivamente, 

para cada 10% de alteração da cobertura, sendo esses valores aproximados, devendo 

ser utilizados como indicadores. 

• A vazão média, após o crescimento da nova vegetação, pode ficar acima das condições 

de pré-desmatamento no caso de culturas anuais e vegetação rasteira e, retornar às 

condições iniciais para áreas com pinus, reduzindo a vazão para área com eucaliptus. 

 
Devido à impermeabilização de áreas, decorrente da urbanização, ocorre uma redução da 

evapotranspiração na bacia hidrográfica, aumentando, dessa forma, a vazão média e seu 

desvio padrão. 

 

 

3.2.3 VAZÃO MÁXIMA 

 

A vazão máxima corresponde à maior vazão que ocorre numa seção de um rio e seu valor 

está associado a um determinado risco de ocorrência podendo ser obtido por uma 

distribuição de probabilidade. A determinação da vazão máxima é necessária em estudos 

básicos de projetos de obras hidráulicas, tais como: extravasores de barragens, diques, 

dragagens de cursos d’água, sistemas de drenagem, bueiros, galerias pluviais, pontes, etc. 

 

Conforme Riguetto (1998), a recíproca da probabilidade de excedência é definida como 

tempo de retorno, que é dado por: 
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onde    T - o tempo de retorno da vazão em estudo; 

 P – probabilidade do valor de vazão ser igualado ou superado; 

 FX(X) – função de distribuição de probabilidade acumulada; 

 X– vazão em estudo; 

 x – valor assumido pela variável vazão. 
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As séries amostrais de vazões máximas podem ser anuais ou parciais. As séries anuais 

constituem-se de um valor de vazão máxima diária para cada ano e as séries parciais são 

compostas por valores máximos superiores a uma determinada vazão de referência 

selecionada. Na prática as séries anuais são preferidas, pois nelas a dependência entre os 

valores das variáveis é menos provável de acontecer. 

 

Conforme Righetto (1998), as vazões máximas anuais ajusta-se bem às seguintes 

distribuições de probabilidade: Gumbel, LogPearson III e Wakeby (ver anexo A). 

 

Vogel et al. (1993) utilizaram dados de 61 locais na Austrália para explorar a adequabilidade 

de várias distribuições de probabilidade para vazões máximas usando a estatística dos 

momentos L (anexo A). As avaliações revelaram que, dentre os modelos testados, a 

distribuição Generalizada de Extremo Valor (GEV) e a distribuição de Wakeby produziram 

as melhores aproximações para os dados de vazões máximas em regiões da Austrália 

dominadas pela chuva durante os meses de inverno, tais como o sudoeste da Austrália e a 

Tasmânia. Para o restante do continente, a distribuição Generalizada de Pareto (GPA) e a 

distribuição de Wakeby produziram as melhores aproximações. Os modelos log-normal de 

dois e três parâmetros e a distribuição LogPearson III funcionaram satisfatoriamente, porém 

não tão bem quanto as distribuições GEV e GPA. Os outros modelos como as distribuições 

Gumbel, log-normal, normal, Pearson, exponencial e uniforme se mostraram ineficientes.  

 

Albizuri (1999) obteve resultados bastante satisfatórios nos estudos regionais de enchentes 

para os rios Uruguai e Iguaçu. Baseado na estimativa dos momentos-L, a distribuição 

Generalizada de Extremo Valor (GEV), foi ajustada aos valores de vazão máxima, 

permitindo obter a distribuição de probabilidade de vazões máximas em locais da bacia 

hidrográfica que não possuíam dados observados de vazões ou com registros curtos ou 

duvidosos. 

 

 

3.3 MODELOS DE REGIONALIZAÇÃO 
 

Os modelos utilizados para representar alguns processos que ocorrem em bacias 

hidrográficas se constituem em ferramentas importantes para o planejamento e a tomada de 

decisões de interferência humana. 

 

Independentemente do modelo utilizado, é imprescindível uma boa base de dados, que nem 

sempre é de fácil obtenção. 
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Os modelos de regionalização de vazões são modelos que relacionam a variável 

dependente, vazão, em função das características fisiográficas, climáticas e de uso e 

ocupação do solo da bacia hidrográfica, por exemplo, 

 

Q = f(A, P, Dd, Aimp, ...)     (3.4) 

 

Sendo Q = vazão em estudo, A = área de drenagem, P = precipitação, Dd = densidade de 

drenagem e Aimp = fração de áreas impermeáveis. 

 

Vários indicadores são calculados para verificar a qualidade do ajuste dos modelos, sendo 

alguns dos mais importantes, o coeficiente de determinação e o erro padrão da estimativa, 

dados por: 
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Onde: 

 tQ̂  = valor calculado da vazão para o intervalo de tempo t; 

Qt = valor observado da vazão no intervalo de tempo t; 

 Q  = média dos valores observados da vazão; 

 N = número de observações. 

 

Dessa forma, esses modelos permitem a transferência de dados fluviométricos em uma 

região com características fisiográficas e climáticas conhecidas, para um local, na mesma 

região, sem dados fluviométricos observados e com características físico-climáticas 

semelhantes, possibilitando um maior aproveitamento dos registros existentes e facilitando a 

estimativa das variáveis fluviométricas. 

 

Conforme Carr e Myiers (1984), a teoria da variável regionalizada foi desenvolvida por 

Georges Matheron no final dos anos 50, onde foi demonstrado que uma variável aleatória 

distribuída no espaço podia ser regionalizada considerando que quanto menor a distância 

entre as regiões em estudo, maior a similaridade entre as variáveis a serem regionalizadas. 
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Segundo Tucci (1993), a regionalização pode ser elaborada para: 

 

• funções estatísticas de variáveis hidrológicas: curva de probabilidade de vazões máximas, 

médias ou mínimas; curva de probabilidade de precipitações máximas entre outras; 

• funções específicas que relacionam variáveis: curva de regularização, curva de infiltração, 

curva de permanência; 

• parâmetros de modelos hidrológicos: características do hidrograma unitário; parâmetros de 

outros modelos hidrológicos. 

 

Entre os métodos para regionalização de funções estatísticas, existem três procedimentos 

básicos (Tucci, 1993): 

 

a) Métodos que regionalizam parâmetros de uma distribuição estatística – Esse 

procedimento considera que uma distribuição estatística ajusta bem os dados dos postos da 

região escolhida. Inicialmente, é ajustada uma distribuição estatística aos dados das 

diferentes bacias. Sendo µ e σ os parâmetros, obtêm-se as estimativas 1µ̂ , 1σ̂ ; 2µ̂ , 2σ̂ ; ...; 

nµ̂ , nσ̂ , onde n é o número de bacias ou postos. 

 

A seguir os parâmetros obtidos são relacionados com as características fisiográficas e 

meteorológicas das bacias, resultando nas seguintes expressões: 

 

µ = f1(A, P, Dd, ...)      (3.7) 

σ = f2(A, P, Dd, ...)      (3.8) 

 

onde A = área de drenagem; P = precipitação; Dd = densidade de drenagem, ou seja, são 

características fisiográficas e climáticas das bacias. 

 

Para os postos sem dados ou com dados insuficientes, os parâmetros µ e σ são estimados 

com base nas equações regionais 3.7 e 3.8. Conhecidos os parâmetros da distribuição 

estatística, as vazões com risco desejado são determinadas para o local em estudo. 

 

b) Métodos que regionalizam a vazão com um determinado risco – Como no caso anterior, 

são ajustadas funções de distribuições de probabilidades às vazões de diferentes postos, as 

vazões de alguns tempos de retorno de interesse são obtidas das funções de distribuições 

ajustadas a cada posto, ou seja 
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1
1TQ = g1(µ1, σ1, T1), 1

2TQ = g1(µ1, σ1, T2), 1
TmQ = g1(µ1, σ1, Tm) (3.9) 

2
1TQ = g2(µ2, σ2, T1), 

2
2TQ = g2(µ2, σ2, T2), 2

TmQ = g2(µ2, σ2, Tm) (3.10) 

      .............................................................................................. 
n

1TQ = gn(µn, σn, T1), n
2TQ = gn(µn, σn, T2), n

TmQ = gn(µn, σn, Tm) (3.11) 

 

onde m = o número de tempos de retorno escolhidos. O índice superior indica o posto ou 

bacia e o índice inferior indica o tempo de retorno, gi(µi, σi, Ti) é a solução da equação, 

( )∫
∞

=
ig ii T/1dx.xf , onde f(x) é a função de distribuição de probabilidade do posto i com 

parâmetros µi, e σi. 

 

Com base nas equações para diferentes tempos de retorno obtidas de cada posto, a 

regressão para toda região é estabelecida entre as vazões e as características fisiográficas 

das bacias, obtendo-se as seguintes relações: 

 

QT1 = G1(A, P, Dd...) (3.12) 

QT2 = G2(A, P, Dd...) (3.13) 

           .............................. 

QTm = Gm(A, P, Dd...) (3.14) 

 

onde Gj(A, P, Dd...) é a equação de regressão regional para o tempo de retorno Tj. Para 

bacias sem dados, são utilizadas diretamente as equações 3.12, 3.13, 3.14. Nesse 

procedimento pode-se utilizar diferentes modelos de distribuições de probabilidades para os 

postos. 

 

c) Métodos que regionalizam uma curva de probabilidade adimensional e o fator de 

adimensionalização – esse método adimensionaliza as curvas individuais de probabilidade 

com base no seu valor médio, e estabelece uma curva adimensional regional média dos 

postos com a mesma tendência que pode ser expressa por 

 

F1(QT/Qm) = 1/T       (3.15) 

 

onde T = tempo de retorno; Qm = valor médio da vazão em estudo; QT = valor da vazão com 

tempo de retorno T. O valor médio é regionalizado em função das características 

fisiográficas e climáticas das bacias, por meio de uma equação de regressão 
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Qm = F2(A, P, Dd...)       (3.16) 

 

onde F2(A, P, Dd...) é a equação de regressão. 

 

Esse procedimento foi adotado em um extenso estudo de regionalização de vazões 

máximas na Inglaterra. Separando os dois componentes importantes da curva de 

probabilidade, a vazão média e a curva adimensional de probabilidade, é possível estimar 

cada uma das partes, de acordo com as informações disponíveis. Esse procedimento é útil 

principalmente para locais com série curta, menor que 10 anos (Tucci, 1993). 

 

Segundo Pires (1994), as vantagens da regionalização de funções estatísticas de variáveis 

hidrológicas em relação ao estudo local são: 

 

• Aumento do tamanho da série que passa a ter base regional, possibilitando uma redução 

do erro amostral; 

• A comparação das características estatísticas entre as séries, dentro da região 

homogênea, pode ser utilizada para verificar a consistência dos dados. Postos que 

apresentam características estatísticas muito discordantes dos demais serão indicados 

como suspeitos de possuírem dados inconsistentes; 

• Possibilita estimar quantis para qualquer tempo de retorno, em locais onde haja 

observações dentro da região homogênea e 

• Permite identificar a falta de postos de observação. 

 

IPH (1984) aplicou procedimentos para regionalização das vazões máxima, média de longo 

período e mínima na região do Alto Paraguai. Para a vazão média de cheia, a melhor 

equação de regressão foi obtida com a relação entre a vazão e as variáveis área de 

drenagem, precipitação média anual, densidade de drenagem e comprimento do rio 

principal. O coeficiente de determinação foi de 0,664, sendo verificada a necessidade de 

subdividir a região em subregiões. Para a vazão média de longo período, foi estabelecida a 

regressão entre a mesma e as variáveis área de drenagem e precipitação média anual, 

obtendo um coeficiente de determinação R² = 0,879. A melhor equação de regressão para a 

média das vazões mínimas teve um coeficiente de determinação de 0,80, onde participaram 

as variáveis área de drenagem, densidade de drenagem, comprimento do rio principal e a 

duração. 
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Para funções específicas, por exemplo, curvas de regularização e permanência, são usados 

dois procedimentos de regionalização (Tucci, 1993): 

 

a) ajuste de uma função matemática aos dados de cada posto e regionalização dos 

parâmetros da função matemática; 

b) adimensionalização da função, obtenção de uma curva média com base nas curvas 

adimensionais dos diferentes postos e a regressão entre a variável de adimensionalização e 

características fisiográficas e climáticas. 

 

A primeira opção é útil quando a curva apresenta modificação de tendência. Esse é o 

exemplo da curva de permanência que, de acordo com o tamanho da bacia hidrográfica, 

pode apresentar inclinações variadas, mesmo tendo formação geológica e superficial 

semelhante. O segundo caso é útil, quando a função dos vários postos apresentar tendência 

semelhante, se agregadas por sub-regiões. 

 

Em Zucarelli e Paris (1999), são apresentados os resultados da regionalização das curvas 

de permanência de vazão em uma bacia do Plata (Argentina) com a prévia delimitação de 

regiões hidrologicamente homogêneas a partir da utilização do método estatístico de 

agrupamento. Nesse estudo concluiu-se que era recomendável realizar a divisão prévia da 

área em regiões hidrologicamente homogêneas para obtenção de um melhor ajuste das 

curvas de permanência, tornando mais fácil a regionalização dessas curvas. 

 

Para a estimativa dos parâmetros dos modelos, a regionalização pode ser feita pelos 

seguintes procedimentos (Tucci, 1993): 

 

a) determinação de equação de regressão entre o parâmetro ou combinação de parâmetros 

e características fisiográficas e climáticas das bacias hidrográficas, que possam ser 

estimadas com base em mapas existentes ou preparados; 

b) definição do intervalo de variação possível dos parâmetros com base em informações 

características das bacias. 

 

Diaz e Tucci (1989) estabeleceram a regionalização dos parâmetros do hidrograma unitário 

(HU) de dezenove bacias urbanas e sub-urbanas brasileiras com base na regressão entre 

os parâmetros e as características fisiográficas e de ocupação das cidades. As variáveis 

selecionadas para a correlação foram: vazão de pico do HU (Qp), tempo de pico (tp), tempo 

de base (tb), largura do hidrograma a 50% do pico (L50), largura do hidrograma a 25% do 

pico (L25), área de drenagem da bacia hidrográfica (A), perímetro da bacia hidrográfica (Pe), 
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comprimento do talvegue do curso principal (L), porcentagem de área impermeável (IMP) e 

comprimento do talvegue principal até o centro de gravidade da bacia hidrográfica (LCG). 

Os melhores resultados obtidos para este estudo foram: 

 

Qp = 0,09.A0,25.IMP0,7.LCG0,47  (R2 = 0,88)    (3.17) 

tp = 10,57.Qp
-0,99.A1,05   (R2 = 0,82)     (3.18) 

L25 = 25,7.Qp
-0,93.A0,68  (R2 = 0,96)     (3.19) 

L50 = 17,9. Qp
-0,63.A0,68  (R2 = 0,93)     (3.20) 

 

Os resultados obtidos mostraram a aplicabilidade das funções para determinação do 

Hidrograma de Projeto em bacias urbanas, permitindo o uso das equações regionais para 

estimar hidrogramas de cheias em bacias de características semelhantes às utilizadas na 

regressão. 

 

No estudo realizado nos Estudos Unidos por Driver e Troutman (1989), foram desenvolvidos 

três modelos de regressão regional relacionando a variável dependente (vazão máxima) 

com as características fisiográficas, climáticas e de uso do solo. A área foi dividida em três 

regiões baseada na precipitação média anual. As variáveis explicativas mais significativas 

nos modelos foram a precipitação e a área de drenagem contribuinte. Áreas impermeáveis 

também foram variáveis explicativas significativas em alguns modelos de regressão.  

 

Veiga e Krüger (1999) apresentaram uma experiência de aplicação de um modelo chuva-

vazão (IPH2SL), usado para geração de vazões médias, e métodos de regionalização 

hidrológica, para a caracterização do comportamento das vazões no rio São Jerônimo, no 

estado do Paraná, para o aproveitamento de uma pequena central hidrelétrica (PCH). Os 

resultados foram confrontados para analisar a conveniência de utilização de cada um dos 

métodos para obtenção da curva de permanência de vazões médias e para estimativa de 

vazões máximas. O modelo de regionalização utilizado foi o H77, desenvolvido para a 

COPEL (Companhia Paranaense de Energia Elétrica), pelo Centro de Hidráulica e 

Hidrologia Prof. Parigot de Souza – CEHPAR. Tal modelo permite regionalizar os seguinte 

parâmetros: 

 

• Curvas de permanência de vazões médias; 

• Vazões mínimas e máximas anuais; 

• Variação sazonal de vazões médias mensais; 

• Vazões máximas anuais; 
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Os dados de entrada para o modelo H77 são: coordenadas (latitude e longitude) do exutório 

da bacia ou seção de estudo, área da bacia e o ponto do divisor de águas da bacia mais a 

montante. 

 

Os resultados dos modelos foram confrontados, apresentando valores relativamente 

próximos. A curva de permanência apresentou uma convergência de valores, a menos das 

vazões estimadas pelo modelo IPH2, que foram ligeiramente superiores, para as vazões 

com permanência maior que 10%, pois durante o processo de calibração, procurou-se 

ajustar os picos dos hidrogramas, obtendo-se para as vazões máximas resultados mais 

próximos da realidade. Quanto às estimativas das vazões por regionalização, verificou-se 

uma aproximação dos resultados para a obtenção da curva de permanência, enquanto que 

foram verificadas oscilações para o cálculo das vazões máximas. 

 

O trabalho desenvolvido por Nascimento (1999) apresenta uma comparação entre dois 

modelos de regionalização de vazão mínima, máxima e média, tendo como hipótese que a 

mudança no uso e ocupação do solo seja uma das variáveis explicativas do escoamento, 

uma vez que acarreta alterações no balanço hídrico de uma bacia hidrográfica. Os modelos 

desenvolvidos foram: 

 

Modelo A (tradicional) – Regionalização de vazões com base nas características 

fisiográficas da bacia (área, densidade de drenagem, coeficiente de forma, coeficiente de 

compacidade, etc) e hidrológicas (precipitação) por meio de regressão com as vazões 

conhecidas. 

 

Modelo B (alternativo) – Acresceu-se ao modelo anterior variáveis relacionadas ao uso e 

ocupação do solo. Nesse caso, foi usada a porcentagem de áreas impermeáveis. 

 

Nesse trabalho, verificou-se que era necessário ter uma maior base de dados para se obter 

melhores resultados, tendo sido utilizado no trabalho uma base de cinco anos. Com relação 

à incorporação aos modelos da porcentagem de áreas impermeáveis, verificou-se que essa 

não introduziu, estatisticamente, melhoria significativa, ou seja, não houve incremento 

considerável no coeficiente de determinação. 

 

Em Gonçalves et al. (1994), foi ajustada a Distribuição Generalizada de Extremos (GEV) aos 

valores extremos de vazões em Portugal. Para regionalizar a distribuição GEV foram 

utilizados dois critérios: a regionalização do parâmetro k e a regionalização dos parâmetros 

k e α (ver anexo A). Os resultados mostraram que a regionalização do parâmetro k sozinho 
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forneceu melhores resultados quando foi considerado todo o país como uma região única e, 

a regionalização dos parâmetros k e α forneceu melhores resultados quando a região foi 

dividida em sub-regiões. 

 

No estudo coordenado pela ELETROBRÁS (1999), “Diretrizes para Estudos e Projetos 

Básicos de Pequenas Centrais Hidrelétricas - PCH”, foram disponibilizados os programas 

Qmáximas, Regionalização e Q7,10. O programa Qmáximas permite calcular a vazão em 

m³/s para os tempos de retorno de 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 e 10.000 anos, juntamente 

com suas respectivas probabilidades. Permite, também, calcular a função de distribuição de 

probabilidade, média, assimetria e desvio padrão. 

 

O programa Regionalização permite estimar vazões extremas ou outras de interesse, tais 

como Q95% e Q50% quando o local de interesse não dispuser de séries de vazões, utilizando-

se dados de bacias hidrográficas vizinhas daquela cuja vazão deseja-se estimar. O 

programa Q7,10 foi desenvolvido no modelo de planilha eletrônica para o cálculo de vazões 

mínimas, ajuste dos mínimos pela distribuição de Gumbel ou Weibull e apresentação das 

estatísticas da série. (ELETROBRÁS, 1999). 

 

Euclydes et al. (1999), da Universidade Federal de Viçosa – UFV, em convênio com a 

Secretaria de Recursos Hídricos – SRH, desenvolveram um software denominado RH-3 

para regionalização de variáveis hidrológicas. O software é dividido em nove módulos, 

intitulados da seguinte forma: 

 

• Análise de série histórica: neste módulo são apresentadas as variáveis que podem ser 

analisadas pelo software numa série histórica; vazão máxima diária anual, vazão mínima 

com t dias consecutivos, vazão média de longo período, precipitação pluvial média anual, 

precipitação do semestre mais chuvoso e precipitação máxima diária anual. 

• Entrada de dados: nesta etapa são fornecidos todos os dados necessários à 

regionalização da variável hidrológica estudada. Como exemplo disponibilizado no software, 

foi feita a regionalização da vazão mínima para a bacia do rio Paraopeba-MG. Foram 

fornecidos dados fluviométricos de nove estações com série histórica de 29 anos (1964 - 

1992) e as características fisiográficas e climáticas utilizadas na regressão (área de 

drenagem, talvegue, densidade de drenagem e chuva total anual). Com esses dados, o 

programa fornece as estatísticas da série que são a média, o desvio padrão e o coeficiente 

de assimetria. 
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• Preenchimento de falhas: para a vazão, o preenchimento das falhas é realizado utilizando-

se da regressão linear simples entre a estação com falhas a preencher e as outras estações 

da lista. O programa escolhe a estação cuja regressão apresenta o maior coeficiente de 

correlação. 

• Cálculo da precipitação média da bacia: é utilizado o método de Thiessen, onde se atribui 

um fator de peso aos totais precipitados em cada estação, proporcionais à área de influência 

de cada uma. Nessa etapa, é possível importar o arquivo que contenha o mapa do contorno 

da bacia hidrográfica em estudo, facilitando a visualização dos resultados. 

• Regiões homogêneas: nessa fase, identificam-se as regiões hidrologicamente 

homogêneas com base na distribuição de freqüência das vazões das estações e no ajuste 

da equação de regressão entre a vazão e as características fisiográficas e climáticas. 

• Regionalização de vazões: nesse módulo, são apresentados dois métodos de 

regionalização de vazões, um método que regionaliza a vazão com um determinado risco e 

um outro método que regionaliza uma curva adimensional de freqüência e o fator de 

adimensionalização.  

• Regionalização das curvas de permanência: é aplicada a regressão múltipla da vazão para 

as probabilidades de 50% a 95% de permanência no tempo, com as características 

fisiográficas e climáticas da sub-bacias. 

• Regionalização de curvas de regularização: nesse módulo, ajusta-se uma curva média 

adimensional aos dados das estações que apresentaram tendências semelhantes. 

• Testes paramétricos: nesse módulo são realizados testes para verificar a estacionariedade 

não das séries. 

 

 

3.4 REGIÕES HOMOGÊNEAS 
 

A divisão da região de estudo em sub-regiões homogêneas é prevista, na regionalização, na 

tentativa de se obter melhores resultados no ajuste das equações regionais. Essa divisão 

baseia-se no estudo das características físico-climáticas da região. Segundo o IPH (1985), 

em geral, consideram-se os seguintes aspectos para definir sub-regiões: 

 

• Tamanho das bacias hidrográficos: agrupam-se as bacias pequenas, médias e grandes, 

por exemplo A < 50km2; 50 < A < 1000 km2 e A > 1000 km2, porém estudos realizados 

por Nerc (1975) e Crespo (1981), mostraram que agrupando os postos segundo os 

tamanhos das bacias hidrográficas os resultados não mostraram comportamento 

distinto; 
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• Rios principais: reúnem-se os postos segundo os rios principais, sendo importante 

verificar se não ocorrem mudanças significativas das características físicas e 

meteorológicas dos rios de montante para jusante; 

• Geografia: a similaridade das características geográficas das regiões permite definir 

preliminarmente as sub-regiões. Essa divisão é muito conveniente para uso futuro dos 

resultados da regionalização e pode ser aplicado para grandes áreas. 

• Relevo: uma região pode ser dividida com base em características médias de relevo e 

declividade. 

 

Outra metodologia utilizada para determinar zonas hidrológicas homogêneas baseia-se no 

trabalho de Nouvelot (1974) que considera os seguintes fatores: 

 

• Clima; 

• Características do sub-solo e do solo; 

• Relevo; 

• Cobertura vegetal. 

 

As classificações do clima têm relação com dois elementos principais que interferem no ciclo 

hidrológico: a precipitação e a temperatura, sendo que esse último não se constitui 

necessariamente em um termo de diferenciação por ser pouco variável no tempo e no 

espaço, sendo então, a precipitação, o elemento preponderante na diferenciação das zonas 

homogêneas. 

 

O critério principal de diferenciação do solo e do sub-solo é a permeabilidade, resultante das 

diferentes formações geológicas encontradas na região.  

 

O relevo é classificado a partir do índice DS, chamado desnível específico, definido por: 

 

DS = D.LR
-1.A1/2      (3.21) 

 

na qual D é o desnível calculado em metros, que separa as altitudes H5 e H95 

aproximadamente com 5% da área da bacia hidrográfica acima e abaixo das mesmas; A é a 

área de drenagem da bacia hidrográfica e LR é o comprimento do retângulo equivalente 

dado por: 
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em que Kc é o índice de compacidade definido por: 

 

A
0,282.P

Kc e=       (3.23) 

 

sendo Pe o perímetro da bacia da bacia hidrográfica. 

 

Dessa forma, com base no desnível específico DS, segundo Nouvelot (1974), adota-se a 

seguinte classificação: 

 

R1 Relevo muito suave DS < 10 m 

R2 Relevo bastante suave 10 < DS < 25 m 

R3 Relevo suave 25 < DS < 50 m 

R4 Relevo moderado 50 < DS < 100 m 

R5 Relevo forte 100 < DS < 250 m 

R6 Relevo bastante forte 250 < DS < 500 m 

R7 Relevo muito forte DS > 500 m 

 

A cobertura vegetal é um fator secundário de diversificação quando considera-se o clima 

como critério de regionalização. 

 

Alves et al. (1999) fizeram o delineamento de zonas hidrológicas homogêneas para as 

bacias dos rios Jacú e Curimataú, no Estado da Paraíba, baseado nos critérios de Nouvelot 

(1974), com o intuito de fornecer subsídios para a compreensão dos potenciais climático e 

edáfico da região e, portanto, auxiliar no planejamento e gerenciamento ambiental das 

bacias hidrográficas. Verificou-se que o fator determinante para delimitação das zonas 

hidrológicas homogêneas foi o índice pluviométrico anual, indicado nas isoietas. 

 

A eficácia da subdivisão da região em regiões hidrologicamente homogênea é um aspecto 

que depende da qualidade e quantidade dos dados disponíveis. Quando a amostra de 

postos é pequena, a subdivisão pode ser prejudicada porque reduz o número de postos que 

definem a equação de regressão, podendo aumentar o erro da estimativa. 
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3.5 APLICAÇÕES DO GEOPROCESSAMENTO NOS MODELOS DE REGIONALIZAÇÃO 
 

O desenvolvimento de ferramentas que proporcionem praticidade e diminuição de custos, 

aliada a uma garantia de qualidade, tem sido uma necessidade cada vez mais constante 

para a tomada de decisões pertinente à área de recursos hídricos. Dentre essas 

ferramentas, podem ser citadas as técnicas de geoprocessamento que permitem a obtenção 

de informações por sensoriamento remoto (imagens digitais) e a manipulação dessas 

informações pelos Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

 

As imagens digitais obtidas por satélite são formadas por um conjunto de células chamadas 

pixel (picture element), que correspondem a uma determinada área do terreno. Cada pixel 

está associado a um valor numérico, denominado número digital (DN), que representa a 

energia refletida pela área correspondente no terreno, numa determinada banda do espectro 

eletromagnético, donde uma imagem multiespectral é composta por várias bandas 

espectrais. 

 

Existem vários sistemas utilizados para aquisição de informações por sensoriamento remoto 

e, dentre eles, os mais conhecidos são o LANDSAT e o SPOT. 

 

O sistema LANDSAT é composto por uma série de satélites que, inicialmente (1972 a 1978), 

utilizavam um sensor multiespectral, MSS (Multispectral Scanner Subsystem) com quatro 

bandas espectrais, resolução espacial de 80 metros, e um canal de televisão, sendo, a partir 

de 1982, incorporado pelo sensor TM (Thematic Mapper), com sete bandas espectrais, 

resolução espacial de 30 metros, em 6 de suas 7 bandas, e sistema de recobrimento da 

Terra a cada 16 dias. 

 

O satélite francês, SPOT (Système Pour l’Observation de la Terre), é composto pelo sensor 

denominado HRV (Haute Resolution Visible) que possibilita a obtenção de dois tipos de 

imagens: pancromática e multiespectral, com uma resolução espacial de 10 e 20 metros, 

respectivamente e, possui uma resolução temporal variável de 25 a 5 dias. 

 

A escolha do tipo de imagem depende do tipo de estudo que se pretende realizar, levando-

se em consideração o nível de detalhamento necessário. 

 

Com as imagens de satélite obtidas periodicamente é possível, com o auxílio de técnicas de 

geoprocessamento, visualizar as mudanças de uso do solo em bacias hidrográficas, 

permitindo a incorporação dessas mudanças como variáveis explicativas nos modelos para 
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estimar o escoamento superficial. Para isso é preciso classificar a imagem fazendo-se a 

análise de como os diferentes alvos ou materiais refletem a radiação solar. As técnicas de 

processamento de imagens, dentre elas a classificação, serão enfatizadas posteriormente. 

 

No trabalho desenvolvido por Schultz (1996), foi mostrado que as informações obtidas por 

sensoriamento remoto podem ser utilizadas tanto na forma de dados de entrada de um 

modelo hidrológico quanto para a estimativa de parâmetros de um modelo. Foram discutidos 

três tipos de modelos, sendo o primeiro um modelo matemático, no qual foram reconstruídos 

volumes mensais de escoamento superficial baseados em dados obtidos pelo satélite 

Meteosat. No segundo modelo foram calculados hidrogramas de cheias com a ajuda de um 

modelo distribuído chuva x vazão. O principal parâmetro desse modelo, a capacidade de 

armazenamento do solo, foi determinado com base em imagens LANDSAT e mapas de 

solo. O terceiro modelo discutiu o balanço hídrico sendo calculadas todas as variáveis 

relevantes, inclusive a vazão diária. Os parâmetros correspondentes à interceptação 

vegetal, evapotranspiração e armazenamento do solo, foram estimados com a ajuda de 

dados LANDSAT e NOAA. Como exemplo, foram estimados dados de entrada de um 

modelo de previsão de cheia em tempo real, baseados em imagens de satélite, sendo os 

resultados tão bons quanto aqueles obtidos utilizando-se estimativas da precipitação. 

 

Em Novo (1986), foram apresentadas algumas possibilidades de aplicação de dados obtidos 

por sensoriamento remoto em Hidrologia. Uma possível linha de atuação é o 

desenvolvimento de metodologias de identificação e cadastramento de áreas irrigadas com 

o auxílio, por exemplo, de dados do sensor Thematic Mapper (TM) do satélite LANDSAT. O 

cadastramento de áreas irrigadas baseia-se no princípio de maior deficiência hídrica, onde 

ocorrem diferenças significativas na resposta espectral (porcentagem de energia refletida) 

de culturas irrigadas e culturas não-irrigadas. Dessa maneira, pode-se estimar para um dado 

ano agrícola o percentual de área irrigada em relação à área total cultivada. Esses dados 

podem posteriormente ser incorporados em modelos de previsão de demanda de água para 

diferentes usos numa bacia hidrográfica. 

 

Segundo Ávila et al. (1999), a utilização das imagens de satélites, dentre eles, o satélite 

americano LANDSAT-TM e o satélite francês SPOT, permitiram uma grande evolução 

tecnológica, ampliando as possibilidades de aplicações hidrológicas do geoprocessamento, 

podendo-se citar: 

 

• Caracterização do uso do solo em microbacias hidrográficas: os avanços mais 

significativos na avaliação do uso da terra ficam por conta dos classificadores de imagens. A 
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classificação da imagem consiste em delimitar regiões com comportamento espectral 

homogêneo. O nível de detalhamento da classificação permite identificar, também, vários 

níveis de degradação de pastagens, responsáveis pelo aumento da erosão, com 

conseqüências diretas na oferta de água superficial. 

 

Lo e Shipman (1990) utilizaram técnicas de geoprocessamento para a detecção das 

mudanças do uso do solo, em Hong Kong, a partir de imagens seqüenciais, como também, 

quantificaram essas mudanças e o impacto das mesmas no ambiente físico. 

 

Engman e Gurney (1991) mostraram algumas equações de regressão onde foram 

adicionadas informações de uso do solo determinadas a partir de imagens LANDSAT e o 

erro padrão da estimativa foi reduzido em 9% para a estimativa de vazões mínimas e em 

torno de 15% para estimativas de vazões máximas. 

 

• Caracterização da precipitação pluviométrica: partindo de dados pluviométricos de 

estações de uma região é possível interpolar esses valores para obter um mapa de 

distribuição espacial da precipitação. 

 

Araújo et al. (1999) desenvolveram um atlas digital como sendo um aplicativo para 

disponibilização de informações, que conjuga banco de dados geográficos e banco de 

dados convencionais e permite consultas ligadas a essa bases, facilitando a representação 

da informação hidrológica espacializada. Os resultados de um estudo hidrológico podem ser 

representados espacialmente através de suas isolinhas, tais como, vazões específicas 

médias de longo período, vazões máximas, vazões mínimas com duração de sete dias, 

totais mensais médios de precipitação, trimestres mais chuvosos ou mais secos, entre 

outros. 

 

• Mapeamento da rede de drenagem: por meio do modelo numérico do terreno (MNT) é 

possível delinear automaticamente os lagos e rios de uma bacia hidrográfica. 

 

Segundo o INPE (1999), dentre as aplicações dos modelos numéricos do terreno, pode-se 

citar: geração de mapas topográficos, análises de corte-aterro para projeto de estradas e 

barragens, mapas de declividade e exposição para apoio a análises de geomorfologia e 

erodibilidade, análise de variáveis geofísicas e geoquímicas, e apresentação tridimensional. 

 

Partindo do modelo numérico do terreno, características hidrológicas do terreno (por 

exemplo, direção do fluxo, acumulação do fluxo, comprimento do fluxo e área de drenagem) 
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podem ser determinadas usando funções incluídas em softwares de sistemas de 

informações geográficas (SIG) disponíveis comercialmente (Olivera e Maidment, 1999). 

 

Como foi citado no início deste tópico, a obtenção das variáveis explicativas das mudanças 

de uso e ocupação do solo demandam um processamento prévio das imagens de satélite 

para melhor subsidiar o monitoramento da paisagem de uma região e o planejamento do 

uso racional da terra e dos recursos hídricos. 

 

Segundo Novo (1992), as técnicas de processamento de imagens digitais podem ser 

classificadas em três conjuntos: técnicas de pré-processamento (preparação de imagens), 

técnicas de realce e técnicas de classificação. 

 

As técnicas de pré-processamento permitem a transformação de dados digitais brutos em 

dados corrigidos radiometricamente e geometricamente. A correção radiométrica permite 

fazer ajustes para compensar irregularidades dos sistemas eletrônicos do sensor ou 

minimizar efeitos atmosféricos, enquanto que a correção geométrica permite reorganizar a 

imagem em relação a determinado sistema de projeção cartográfica. 

 

As técnicas de realce visam melhorar a qualidade “visual” da imagem. As imagens realçadas 

podem, posteriormente, ser submetidas à interpretação visual ou serem utilizadas num 

processo de classificação. 

 

As técnicas de classificação visam o reconhecimento automático de objetos da cena a partir 

da análise quantitativa dos níveis de cinza. Os objetos são classificados em diferentes 

categorias em função de algum critério de decisão objetivo. 

 

Segundo INPE (1999), a classificação é o processo de extração de informação em imagens 

para reconhecer padrões e objetos homogêneos. O resultado final de um processo de 

classificação é uma imagem onde cada pixel contém a informação de uma classe, ou tema, 

associada ao pixel da cena correspondente. Esses diferentes valores de classes são 

apresentados por símbolos gráficos ou cores. 

 

As técnicas de classificação (ou classificadores) podem ser divididos em classificadores por 

pixel ou regiões e podem levar em conta uma ou mais bandas da imagem (no caso de 

imagens multiespectrais). Os classificadores por pixel utilizam a informação espectral de 

cada pixel isolado para achar regiões homogêneas, enquanto que os classificadores por 

regiões baseiam-se em um conjunto de pixels vizinhos (região). 
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Os classificadores podem também ser divididos em supervisionados e não-supervisionados. 

Na classificação supervisionada, numa etapa chamada treinamento, cada classe é 

diferenciada na imagem apontando-se um conjunto de amostras dessa classe. Essas 

amostras são usadas no processo de decisão sobre a que classe o pixel pertence. Os pixels 

são classificados, dentro de um limiar de aceitação, entre uma das classes definidas no 

treinamento, não sendo classificado caso não se encaixe em nenhuma das classes.  

 

Conforme Lillessand et al. (1987), dentre os métodos supervisionados de classificação, os 

mais comuns são a classificação por paralelepípedo e a classificação por máxima 

verossimilhança. 

 

No método do paralelepípedo, as classes são definidas pelo exame dos histogramas, que 

compõem os atributos espectrais individuais dos dados contidos nas amostras de 

treinamento. 

 

O método de classificação por máxima verossimilhança utiliza amostras de treinamento para 

cada classe e estima uma função de distribuição para as classes. Essa função descreve a 

probabilidade de se encontrar um pixel de uma determinada classe em uma determinada 

posição. A partir daí, uma região de decisão é determinada e cada pixel é avaliado. Um pixel 

pertence à classe com maior função de distribuição de probabilidade. 

 

Em uma região, onde um determinado pixel tem probabilidade de pertencer a uma ou outra 

classe, é preciso estabelecer um critério de decisão a partir da definição de limiares. O limiar 

de aceitação indica a porcentagem de pixels da distribuição de probabilidade de uma classe 

que será classificada pertencente a essa classe. Um limite de 99%, por exemplo, engloba 

99% dos pixels, sendo que 1% dos pixels serão ignorados (os de menor probabilidade), 

compensando a possibilidade de alguns pixels terem sido introduzidos no treinamento por 

engano, nessa classe, ou estarem no limite entre duas classes. Um limiar de 100% resultará 

em uma imagem classificada sem rejeição, ou seja, todos os pixels são classificados. 

 

Segundo Meijerink et al. (1994), para diminuir a confusão entre as classes, ou seja, reduzir a 

sobreposição entre as distribuições de probabilidade, é preciso adquirir amostras 

significativas de alvos distintos e avaliar a matriz de classificação das amostras. A matriz de 

classificação das amostras contêm os resultados da classificação e, também fornece, o 

desempenho médio, bem como, os níveis de confusão e abstenção (não classificação).  
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Na matriz de classificação é apresentada a distribuição de porcentagem de pixels 

classificados correta e erroneamente. Por exemplo, na tabela 3.2, apresenta-se uma matriz 

de classificação com as porcentagens de 4 classes definidas na aquisição de amostras (1-

floresta, 2-cerrado, 3-rio e 4-desmatamento.) O valor de N representa a porcentagem de 

pixels de cada classe que não foi classificada. 

 

 Tabela 3.2 – Matriz de classificação 

N 1 2 3 4
1 4,7 94,3 0 0 0,9
2 1,1 0 82,3 0 16,6
3 0 13,3 0 86,7 0
4 3,8 0 4,7 0 91,5

Desempenho média: 89,37 %
Abstenção média: 3,15 %
Confusão média:7,48 %

 

Uma matriz de classificação ideal deve apresentar os valores da diagonal principal próximos 

a 100 %, indicando que não houve confusão entre as classes. Contudo essa é uma situação 

difícil em imagens com alvos de características espectrais semelhantes. O valor fora da 

diagonal principal, por exemplo 13,3 (linha 3 e coluna 1), significa que 13,3 % da área da 

classe rio amostrada foi classificada como classe 1 (floresta). Para diminuir essa confusão 

entre as classes é necessário fazer a análise das amostras. A tabela 3.3 apresenta a análise 

das amostras para a classe floresta. 

 

Tabela 3.3 – Análise de amostras para classe floresta  

Amostras
Classes 

1 2 3 

Floresta 90 50 87
Cerrado 5 50 0
Rio 5 0 0
Desmatamento 3,8 0 10

 

Os valores em porcentagem indicam que na amostra 1, 90 % dos pixels são classificados 

como floresta, 5 % como cerrado e 5 % como rio, o que resulta em uma amostra confiável. 

Por sua vez, a amostra 2 apresentou uma confusão média de 50% entre as classes floresta 

e cerrado, indicando que essa amostra deve ser eliminada.  

 

A partir da análise das amostras, é possível eliminar as amostras que se mostrarem 

deficientes, bem como adquirir novas amostras até obter melhores resultados. 
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Na classificação não supervisionada determina-se, previamente, o número máximo de 

classes e, por meio de um algoritmo, é feita uma análise de agrupamento onde são 

identificadas no espaço de atributos os conjuntos de pixels com características espectrais 

similares.  

 

Portanto para efeito deste trabalho que visa a análise temporal das mudanças da paisagem 

natural da região do Distrito Federal, optou-se por utilizar o método de classificação por pixel 

supervisionada, máxima verossimilhança, através do classificador MAXVER implementado 

no software SPRING, que permite a análise das amostras, que é uma etapa importante para 

se obter uma boa classificação. 

 

 

3.6 CONCLUSÕES 
 

Tomando por base os trabalhos mostrados anteriormente, verifica-se a necessidade 

premente de intensificar os estudos relativos à quantificação do escoamento superficial de 

bacias hidrográficas, no que diz respeito aos seus valores mínimos, médios e máximos, 

visto que, na atualidade, a problemática das secas prolongadas, desertificação, 

racionalização de abastecimento d’água, contrapondo-se ao controle de enchentes em 

outras áreas, tornam-se, cada vez mais, freqüente e prolongada. 

 

No tocante à metodologia escolhida para a estimativa desses valores, nesse caso, a 

regionalização de vazões, justifica-se por ser de simples elaboração e fácil utilização, 

produzindo resultados satisfatórios, principalmente se comparados com resultados de outras 

metodologias de elaboração mais complexa. 

 

Na tentativa de melhor estimar os valores de vazão mínima, média e máxima, percebe-se a 

necessidade de incorporar variáveis que representem as modificações de uso e ocupação 

do solo nos modelos de regionalização, sabendo-se que essas modificações interferem na 

formação do escoamento superficial e, por conseguinte, pressupõe-se que devem ser 

consideradas para que se tenha melhor resposta dos modelos. 

 

Para a aquisição das características fisiográficas e dos dados referentes ao uso e ocupação 

do solo nas bacias hidrográficas, necessários à formulação dos modelos de regionalização, 

serão utilizadas as técnicas de geoprocessamento, sendo essas, ferramentas auxiliares 

eficazes, que vêm se difundindo cada vez mais no campo da hidrologia. 
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4. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
 

A área de estudo compreende o Distrito Federal, que está localizada entre os paralelos de 

15o30’ e 16o03’ de latitude sul e os meridianos de 47o25’ e 48o12’ de longitude WGr, na 

Região Centro-Oeste do Brasil, mais precisamente na porção centro-leste do Estado de 

Goiás. Sua área é de 5.789,16 km2, eqüivalendo a 0,06% da superfície do país. 

 

A área tem como limites naturais o rio Descoberto a oeste e o rio Preto a leste. Ao norte e 

ao sul, o Distrito Federal é limitado por linhas retas, que definem o polígono correspondente 

à sua superfície. Limita-se a leste com o município de Unaí, pertencente ao Estado de Minas 

Gerais, e com os demais municípios do Estado de Goiás.  

 

O território está dividido em dezenove regiões administrativas: RA-I (Brasília), RA-II (Gama), 

RA-III (Taguatinga), RA-IV (Brazlândia), RA-V (Sobradinho), RA-VI (Planaltina), RA-VII 

(Paranoá), RA-VIII (Núcleo Bandeirante), RA-IX (Ceilândia), RA-X (Guará), RA-XI (Cruzeiro), 

RA-XII (Samambaia), RA-XIII (Santa Maria), RA-XIV (São Sebastião), RA-XV (Recanto das 

Emas), RA-XVI (Lago Sul), RA-XVII (Riacho Fundo), RA-XVIII (Lago Norte), RA-XIX 

(Candangolândia). 

 

 

4.1 DIVISÃO HIDROGRÁFICA 
 

A superfície do Distrito Federal foi dividida em três regiões hidrográficas: Paraná, São 

Francisco e Tocantins/Araguaia. De acordo com a SEMATEC (1994), considerando-se a 

drenagem, calcula-se que, aproximadamente 62,5% da área do Distrito Federal contribuem 

para a Bacia do Paraná, compreendendo a região centro-oeste do DF; 24,2% contribuem 

para a Bacia do São Francisco, compreendendo a região leste; e 13,3% contribuem para a 

Bacia do Tocantins/Araguaia, compreendendo a região Noroeste. (ver Figura 4.1) 

 

Segundo o IEMA - Instituto de Ecologia e Meio Ambiente do Distrito Federal (1998), o 

sistema hidrológico do Distrito Federal é caracterizado por cursos d’água que apresentam 

características típicas de drenagem de área de planalto onde são freqüentes os desníveis e 

os vales encaixados. A rede hidrográfica é formada pelos rios principais: Descoberto, Preto 

e São Bartolomeu. 
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Tendo como referência os principais rios, as regiões hidrográficas são subdivididas em sete 

bacias hidrográficas: São Bartolomeu, Lago Paranoá, Descoberto, Maranhão, Preto, 

Corumbá e São Marcos, sendo essas divididas em 36 unidades hidrográficas menores. 

 

Os recursos hídricos no Distrito Federal são destinados a vários usos, tais como, 

abastecimento público, irrigação, geração de energia elétrica e recreação. 

 

O abastecimento de água no Distrito Federal é realizado por 2 grandes sistemas: Santa 

Maria/Torto e lago Descoberto, complementado por 17 (dezessete) pequenas e médias 

captações (IPDF, 1996).  

 

Com relação à irrigação, de acordo com os dados da EMATER/DF são utilizados na região 

sete tipos de sistema de irrigação (pivô central, aspersão convencional, microaspersão, 

gotejamento, sulcos, inundação e autopropelido). 

 

O aproveitamento dos recursos hídricos no Distrito Federal para a geração de energia 

elétrica está centralizado nas atividades da Usina Hidrelétrica do Paranoá, cuja potência 

instalada é de 30 MW. 

 

No tocante à recreação e lazer, o principal corpo hídrico utilizado para esta prática no 

Distrito Federal é o lago Paranoá, sendo esse construído para uma série de finalidades, tais 

como: recreação, esportes, geração de energia elétrica e melhoria do microclima. 
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4.2 CLIMA 
 

Segundo o IEMA (1998), o clima do Distrito Federal é tropical com a concentração de 

chuvas no verão, principalmente em novembro, dezembro e janeiro, e a seca ocorre nos 

meses de inverno, de junho a agosto. As diferenças altimétricas permitem a ocorrência dos 

seguintes tipos climáticos: 

 

• Tropical - clima de savana, cuja temperatura do mês mais frio é superior a 18°C. Este tipo 

climático situa-se aproximadamente nos locais com cotas altimétricas abaixo de 1.000 

metros, por exemplo as bacias hidrográficas do São Bartolomeu, do Preto, do Descoberto e 

do Maranhão. 

• Tropical de Altitude I - o mês mais frio possui temperatura inferior a 18°C com uma média 

superior a 22°C no mês mais quente. Este tipo corresponde à unidade geomorfológica 

conhecida como Pediplano de Brasília, que abrange aproximadamente as altitudes entre 

1.000 e 1.200 metros. 

• Tropical de Altitude II - caracterizado por uma temperatura inferior a 18°C no mês mais frio 

com média inferior a 22°C no mês mais quente. Abrange as áreas com cotas altimétricas 

acima de 1.200 metros, que correspondem à unidade geomorfológica Pediplano Contagem / 

Rodeador. 

 

 

4.3 SOLOS 
 

Segundo o IEMA (1998), a região possui três classes de solos mais importantes, 

denominadas de Latossolo Vermelho-Escuro (LE), Latossolo Vermelho-Amarelo (LV) e 

Cambissolo (Cb), os quais em conjunto correspondem a 85,49 % do território do Distrito 

Federal (figura 4.2). 

 

Os Latossolos são solos de perfis profundos e de baixa fertilidade natural, enquanto que os 

Cambissolos são solos que apresentam-se rasos, sendo pouco desenvolvidos, moderados e 

bem drenados. 

 

Todas as outras classes presentes no Distrito Federal ocupam 9,06% do total, sendo 

representadas por: podzólicos (4,09%); brunizens avermelhados (0,09%); solos aluviais 

(0,19%); solos hidromórficos indiscriminados (4,16%); areias quartzosas (0,53%). O restante 

da área é representada por superfície aquática e áreas urbanas (5,45%). 
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4.4 GEOMORFOLOGIA 
 

O Distrito Federal, segundo o IEMA (1998), compreende cinco compartimentos 

geomorfológicos: Chapadas Elevadas, Rebordos, Escarpas, Planos Intermediários e 

Planícies. 

 

As Chapadas Elevadas são entendidas como superfícies de topos aplainados mais elevadas 

dentro da região do Distrito Federal, sustentados por rochas metapsamíticas.  

 

Os Rebordos são definidos como áreas de transição entre os residuais de aplainamento, 

normalmente associadas à presença de couraças. As Escarpas são definidas como rupturas 

abruptas do relevo. Os Planos Intermediários como uma superfície residual de 

aplainamento, dissecada pelos principais rios da região, e as Planícies são áreas mais 

baixas topograficamente, associadas às calhas de drenagem dos cursos d’água mais 

importantes do Distrito Federal. 

 

 

4.5 VEGETAÇÃO 
 

O Distrito Federal, assim como os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso do Sul, parte 

sul do Mato Grosso, oeste da Bahia e oeste de Minas Gerais, faz parte da província 

vegetacional do cerrado (IEMA, 1998). 

 

Os tipos de vegetação encontrados dentro da província do cerrado pertencem a duas 

classes principais: vegetação associada aos terrenos de interflúvio e aquelas associadas 

aos cursos d'água. No Distrito Federal existem quatro tipos de vegetação de interflúvio 

(cerrado, floresta mesofítica sobre latossolo, floresta mesofítica sobre calcário e transição 

cerrado-campo limpo) e sete tipos de vegetação associadas aos cursos d'água (floresta 

galeria, vereda, campo úmido, campo de murunduns, brejo permanente, vegetação aquática 

e pântano arbustivo de delta) (IEMA, 1998). 

 

Além desses tipos de vegetação, grandes áreas do Distrito Federal vêm sendo ocupadas 

por reflorestamentos de pinus e eucaliptus, pastagens e culturas de grãos (especialmente 

soja, milho e feijão). Os reflorestamentos ocupam uma área de 3,52% da área total do 

Distrito Federal, as pastagens englobam 12,67 % da área do Distrito Federal, enquanto que 

as culturas sazonais ocupam uma área de 19,85 % da área total do Distrito Federal.(IEMA, 

1998) 
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4.6 OCUPAÇÃO TERRITORIAL 
 

Segundo IEMA (1998), uma das características apresentadas pelo Distrito Federal é o seu 

alto grau de urbanização. Em 1960, a população do DF concentrava-se em cerca de 63% 

nas áreas urbanas. Em 1991, as áreas urbanas do DF passaram a concentrar um total de 

1.515.889 habitantes, representando assim, cerca de 94,68% da população total. Entre os 

principais núcleos urbanos, Ceilândia é o principal, correspondendo à 23,59% da população 

urbana do Distrito Federal. Em seguida, destacam-se Brasília (17,30%), Taguatinga 

(15,05%) e Gama (9,42%). 

 

Quanto à população rural do DF, esta corresponde aproximadamente a 5,1% da população 

total, distribuindo-se em cerca de 80% do seu território. Entre as Regiões Administrativas 

que apresentam um contingente populacional rural mais expressivo destacam-se: Paranoá 

(26,89%), Planaltina (25,69%), Sobradinho (15,60%), Gama (12,27%) e Brazlândia (9,68%). 

Apesar de não representar um grande percentual em relação à população urbana, a 

população rural vem crescendo a taxas elevadas e, esse crescimento pode estar 

relacionado com a ocupação da zona rural na última década por condomínios habitacionais 

de caráter urbano, com tamanhos inferiores ao módulo rural mínimo de 2 hectares. Pelo fato 

de estarem localizados fora dos limites da área definida legalmente como urbana, a 

população passa a ser recenseada como rural, caracterizando assim um caso de expansão 

urbana, e não propriamente do crescimento da população rural (IPDF, 1996).  
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5. REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES 
 

5.1 PROPOSTA DO MODELO DE REGIONALIZAÇÃO 
 

Neste estudo, pretende-se propor modelos matemáticos de regionalização de vazões que 

incorporem a variabilidade temporal inerente aos processos hidrológicos que ocorrem em 

bacias hidrográficas, ou seja, modelos que, na sua formulação, contenham variáveis que 

possam ser modificadas de acordo com a verificação de modificações de uso e ocupação do 

solo nas bacias hidrográficas do Distrito Federal. 

 

Isso se dá pelo fato de que, em uma bacia hidrográfica, os processos de intervenção 

humana do tipo urbanização, desmatamento, entre outros, precisam ser considerados para 

que se tenha uma melhor resposta dos modelos utilizados. 

 

De acordo com o fluxograma da figura 5.1, é possível identificar as seguintes etapas para o 

trabalho aqui proposto: 

 

• Análise dos dados básicos: análise e seleção dos dados fisiográficos, pluviométricos e 

fluviométricos para regionalização e verificação da quantidade, qualidade e consistência 

dos mesmos. Nessa etapa, também são analisadas as imagens de satélites para 

caracterizar as mudanças de uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas. 

• Delineação de regiões homogêneas: verificação da necessidade de subdividir a área 

estudada em sub-regiões de comportamento hidrológico homogêneo; 

• Análise de regressão: estabelecimento dos modelos de regressão da vazão com as 

variáveis fisiográficas, climáticas e de uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas 

selecionadas; 

• Verificação dos modelos de regionalização: nessa etapa, os modelos que apresentaram 

melhor ajuste na análise de regressão, são utilizados para estimar os valores de vazão 

mínima, média e máxima. 
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ANÁLISE     DOS     DADOS     BÁSICOS

DADOS
DESCRITIVOS

DADOS
HIDROLÓGICOS

DADOS
FISIOGRÁFICOS

ANÁLISE DE REGRESSÃO

AJUSTE DE MODELOS DE REGRESSÃO PARA
TODA A REGIÃO E SUB-REGIÕES, COM AS

VARIÁVEIS FISIOGRÁFICAS, CLIMÁTICAS E
DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

DELINEAÇÃO DE REGIÕES HOMOGÊNEAS

DEFINIÇÃO DAS REGIÕES HOMOGÊNEAS
BASEADA NO ESTUDO DAS CARACTERÍSTICAS

FÍSICO-CLIMÁTICAS DA REGIÃO

VERIFICAÇÃO DOS MODELOS DE REGIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO DOS MODELOS AJUSTADOS E
ESTIMATIVA DAS VAZÕES MÍNIMA, MÉDIA E

MÁXIMA

IMAGENS DE
SATÉLITE

 
Figura 5.1 Fluxograma geral da metodologia 
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5.2 ANÁLISE E SELEÇÃO DOS DADOS BÁSICOS 
 

Para a seleção dos dados necessários à regionalização, é recomendada uma análise prévia 

dos mesmos verificando a quantidade, qualidade e consistência para que se possa ter o 

melhor entendimento do comportamento hidrológico das bacias hidrográficas. Neste estudo 

foram utilizados os seguintes dados: 

 

• Dados descritivos; 

• Dados fisiográficos; 

• Dados hidrológicos; 

• Imagens de satélites. 

 

Os dados descritivos são a localização geográfica da região, rios principais e seus afluentes, 

cobertura vegetal, relevo, formação geológica, distribuição climática (tipos de clima e 

temperatura), principais aproveitamentos da água, entre outros. (ver capítulo 4) 

 

Os dados fisiográficos, ou características fisiográficas, permitem caracterizar as bacias 

hidrográficas e devem ser representativos do fenômeno estudado e de fácil medição para 

facilitar o uso futuro dos modelos de regionalização. 

 

Neste estudo, as características fisiográficas das bacias hidrográficas foram obtidas com o 

auxílio do software de geoprocessamento ArcView da ESRI, disponível no Mestrado de 

Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília (MTARH/UnB), tendo 

como base o mapa digitalizado da hidrografia da região cedido pela CAESB, Companhia de 

Saneamento do Distrito Federal, e o modelo numérico do terreno (MNT) do Distrito Federal 

elaborado por Rodrigues (1995). 

 

O modelo numérico do terreno do Distrito Federal utilizado neste estudo possui uma 

resolução espacial de 90m x 90m . Os dados digitais referentes às curvas de nível, que são 

a base para geração do MNT, foram obtidas das cartas topográficas do Sistema 

Cartográfico do DF (SICAD/CODEPLAN) na escala de 1:25.000. Sendo verificadas algumas 

imperfeições no MNT, como, por exemplo, “falsas depressões”, resultantes do processo de 

interpolação na geração do MNT, foram feitas as correções necessárias para permitir a 

continuidade do fluxo de água superficial. Essa correção consistiu em soerguer a depressão 

até o menor valor que permitisse a continuação do fluxo de água à jusante. 
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Com o MNT devidamente corrigido e a manipulação de diversos scripts (rotinas de 

programas), contidos no módulo Hydro do software ArcView (GIS Hydro 99, 2000), 

procederam-se as etapas necessárias à delimitação das bacias hidrográficas. 

Primeiramente foram determinadas as direções de fluxo de água superficial e, em seguida, 

foi feito o delineamento dos cursos d’água. Nesse ponto foram comparadas as hidrografias 

gerada e digitalizada pela CAESB, para verificar se não existiam erros na hidrografia 

gerada. Não sendo verificados erros, deu-se continuidade ao trabalho tendo por base a 

hidrografia gerada automaticamente. 

 

De posse das coordenadas geográficas dos postos fluviométricos, correspondentes aos 

exutórios das bacias hidrográficas, e da hidrografia, foi possível plotar esses postos e 

executar a delimitação das bacias hidrográficas selecionadas para o estudo de 

regionalização, que podem ser vistas na figura 5.2. 

 

Tendo sido delimitadas as bacias hidrográficas, foram calculadas automaticamente no 

ArcView, a área e o perímetro correspondentes a cada bacia hidrográfica, bem como foi feita 

a medição do comprimento do rio principal, que é aquele que drena a maior área no interior 

da bacia hidrográfica. 

 

A declividade média dos rios principais foi determinada da seguinte forma (Tucci, 2000): 

 

( )
0,75L

H(0,10L)0,85LHSm
−

=      (5.1) 

 

onde H(0,85L) é a altitude a 85% do comprimento L, medido a partir da seção principal de 

jusante para montante, e H(0,10L) é a altitude a 10% do comprimento do rio no mesmo 

sentido. Segundo Tucci (2000), esse método simples de determinação, permite um boa 

estimativa da declividade média do rio. 

 

A densidade de drenagem é um bom indicador do relevo superficial e das características 

geológicas de uma bacia hidrográfica e neste estudo foi determinado da seguinte forma 

(Tucci, 2000):  
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onde Li é o comprimento do segmento de rio i, A é a área total da bacia hidrográfica e N é o 

número total de segmentos de rios da bacia hidrográfica. (ver tabela 5.1) 

 

Tabela 5.1 Características fisiográficas das bacias hidrográficas 

Bacias 

Hidrográficas 

Área 

CAESB 

(km²) 

Área  

calculada -

base MNT 

(km²) 

Perímetro

(km) 

Comprimento 

do rio (km) 

Declividade 

média do 

rio(m/km) 

Densidade 

de drenagem 

(km/km²) 

60435000 115 115,42 64,22 23,58 4,58 0,25 

60435100 21 23,93 19,53 5,58 22,70 0,35 

60435150 12,60 12,42 15,19 3,33 51,25 0,44 

60435200 112 104,78 50,71 19,67 9,02 0,26 

60435300 16 16,62 16,34 4,44 28,23 0,27 

60435400 75,90 75,34 38,77 14,49 13,80 0,29 

60473000 221 214,89 73,10 30,14 5,53 0,24 

60474000 104 117,99 53,39 19,64 2,72 0,33 

60476100 684 695,46 146,13 44,25 6,03 0,28 

60477600 134 128,92 47,32 18,44 5,50 0,23 

60478200 172 173 69,64 20,08 5,25 0,30 

 

 

As áreas de drenagem das bacias hidrográficas, obtidas pela CAESB, foram calculadas por 

planimetria com base em cartas topográficas na escala de 1:100.000, enquanto que, as 

cartas topográficas que serviram de base para geração do MNT possuem escala de 

1:25.000, constituindo-se num referencial mais confiável para o cálculo das características 

fisiográficas das bacias hidrográficas e, sendo esses os dados considerados para os 

cálculos subsequentes. 
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Os dados hidrológicos estão constituídos pelos dados pluviométricos e dados fluviométricos. 

Os postos disponíveis foram identificados nos inventários de estações pluviométricas e 

fluviométricas do DNAAE (1996) e os critérios de escolha foram: 

 

• disponibilidade de dados; 

• tamanho do registro.  

 

Os quadros 5.1 e 5.2 mostram, em diagrama de barras, a disponibilidade de dados para os 

postos pluviométricos e fluviométricos do Distrito Federal e a figura 5.3 mostra a localização 

desses postos na região. Nessa fase procurou-se selecionar não só postos que estivessem 

dentro do limite geográfico do DF, como também, postos pluviométricos fora do DF, que 

pudessem auxiliar no cálculo da precipitação média das bacias hidrográficas estudadas. 

 

Com base nos critérios anteriormente citados foram estabelecidos dois períodos-base para 

o estudo de regionalização. O primeiro período compreendeu os anos de 1988, 1993 e 

1994, sendo esse período utilizado para ajustar os modelos. O segundo período 

compreendeu os anos de 1997, 1999 e 2000, sendo esse período utilizado para verificar os 

modelos. Aqui vale ressaltar que procurou-se, com os períodos selecionados, ter boa 

representatividade das mudanças no uso e ocupação do solo que ocorreram na região do 

Distrito Federal, levando-se em consideração, também, a disponibilidade das imagens de 

satélite. 
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 Quadro 5.1 - Diagrama de barras de postos pluviométricos do Distrito Federal (Fonte: CAESB, 2000) 

Diagrama de barras de postos pluviométricos - Distrito Federal
Período de Observação

Código Estação Pluviométrica Latitude Longitude 1970 1980 1990 2000
 01 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1547002 Planaltina - ANEEL 15º 27' 12" 47º 36' 48"       
1547006 Brasília-Aeroporto-DEPV 15º 51' 00'' 47º 54' 00''       
1547008 ETEB Sul 15º 49' 00'' 47º 55' 00''       
1547009 ETEB Norte 15º 45' 00'' 47º 53' 00''       
1547010 Contagem 15º 39' 00'' 47º 53' 00''       
1547011 Planaltina(Col. Agrícola) 15º 40' 00'' 47º 43' 00''       
1547012 Papuda 15º 58' 00'' 47º 40' 00''       
1547013 Taquara 15º 37' 00'' 47º 31' 00''       
1547014 Area Alfa 15º 59' 00'' 47º 58' 00''       
1547015 Sobradinho 15º 40' 00'' 47º 49' 00''       
1547016 (CPAC) Principal-Embrapa 15º 35' 00'' 47º 42' 00''       
1547017 Santa Maria 15º 40' 00'' 47º 57' 00''       
1547018 Jockey Club 15º 48' 00'' 47º 59' 00''       
1547019 Cabeça de Veado 15º 53' 00'' 47º 51' 00''       
1547020 Paranoá-Barragem 15º 47' 00'' 47º 43' 00''       
1547021 Barreiro DF-15 15º 51' 00'' 47º 38' 00''       
1547022 Rio Preto 15º 48' 00'' 47º 27' 00''       
1548000 Brazlândia (Quadra 18) 15º 40' 50'' 48º 12' 08''       
1548005 Gama 15º 59' 00'' 48º 03' 00''       
1548006 Taguatinga 15º 47' 00'' 48º 08' 00''       
1548007 Brazlândia 15º 41' 00'' 48º 13' 00''       
1548008 Descoberto 15º 47' 00'' 48º 14' 00''       
1548009 Jatobazinho 15º 43' 00'' 48º 06' 00''       
1548010 Riacho Fundo GM-3 15º 53' 00'' 48º 03' 00''       
1548013 Faz. Santa Elisa 15º 35' 48'' 48º 02' 35''       

 Série histórica
 Observação: O posto 1547002 está localizado fora do Distrito Federal  
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 Quadro 5.2 - Diagrama de barras de postos fluviométricos do Distrito Federal (Fonte: CAESB, 2000) 

Diagrama de barras de postos fluviométricos - Distrito Federal
Período de Observação 

Latitude Longitude 1970 1980 1990 2000 Código Estação Rio 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

60434500 Descoberto-FRIPLAN- Descoberto 15º 38' 03'' 48º 11' 05''
60435000 Descoberto Mont.(Chácara 89) Descoberto 15º 42' 30'' 48º 14' 05''
60435100 Chapadinha (Descoberto) Chapadinha 15º 42' 02'' 48º 12' 42''
60435150 Olaria (DF-08) Descoberto 15º 42' 33'' 48º 11' 59''
60435200 Rodeador Rodeador 15º 43' 23'' 48º 09' 54''
60435300 Capão Comprido (Descoberto) Capão Comprido 15º 44' 51'' 48º 09' 48''
60435400 Ribeirão das Pedras Rib.das Pedras 15º 45' 42'' 48º 09' 35''
60436000 Descoberto-Jusante Barragem Descoberto 15º 46' 48'' 48º 14' 00''
60470000 FUNAL BR-020 Monteiro 15º 35' 41'' 47º 40' 10''
60471000 Mestre D'Armas BR-020 Mestre D'Armas 15º 36' 22'' 47º 41' 31''
60471200 Mestre D'Armas-Jusante São Bartolomeu 15º 40' 33'' 47º 40' 04''
60472000 Taquarinha Pipiripau 15º 38' 35'' 47º 30' 57''
60472100 Taquara - Montante Pipiripau 15º 38' 34'' 47º 30' 48''
60472200 Taquara - Jusante Pipiripau 15º 36' 51'' 47º 31' 57''
60473000 FRINOCAP Pipiripau 15º 39' 26'' 47º 37' 31''
60474000 Sobradinho Rib. Sobradinho 15º 43' 47'' 47º 44' 36''
60474100 Sobradinho (Posto Novo- Rib. Sobradinho 15º 43' 37'' 47º 42' 03''
60476100 DF-06 São Bartolomeu 15º 44' 31'' 47º 40' 29''
60476150 São Bartolomeu-Mont. Paranoá São Bartolomeu 15º 48' 03'' 47º 42' 39''
60477200 Torto - Santa Maria Rib. do Torto 15º 39' 59'' 47º 57' 11''
60477300 Torto - Granja Rib. do Torto 15º 41' 18'' 47º 55' 27''
60477400 Torto - Lago Rib. do Torto 15º 42' 51'' 47º 52' 40''
60477600 EPIA Córr. Bananal 15º 43' 41'' 47º 54' 36''
60478100 Guará-Zoológico Córr. Guará 15º 51' 00'' 47º 57' 18''
60478200 Montante Zoológico (RFMZ) Riacho Fundo 15º 51' 32'' 47º 56' 33''

  
  Série histórica

Observação: As medições nos postos 60436000, 60477200, 60477300 e 60477400 não correspondem à valores de vazões 

naturais, pois esses postos localizam-se à jusante de barragens. 
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Estabelecidos os períodos-base procedeu-se à análise de consistência dos dados 

pluviométricos, obtidos na CAESB, bem como o preenchimento das falhas. 

 

Para consistência e preenchimento de falhas dos dados pluviométricos utilizou-se o método 

do Vetor Regional que é um procedimento analítico no qual a base, ou referencial, regional é 

obtido a partir “de índices pluviométricos anuais ou mensais, oriundos da extrapolação da 

informação contida nos dados de um conjunto de estações de observações agrupadas por 

região” (Hiez e Rancan, 1983). 

 

De acordo com o método do Vetor Regional, a precipitação Pij em um determinado período i 

em um posto j pode ser obtida por: 

Pij = Li.Cj        (5.3) 

onde 

Li = índice pluviométrico no período i; 

Cj = coeficiente característico do posto j; 

Pij = altura precipitada no mês (ou ano) i, no posto j; 

i = mês ou ano, i = 1, 2, 3,.., n; 

j = posto, j = 1, 2,3,..., m; 

n = número de períodos; 

m = número de postos. 

 

Sendo P a matriz de n observações (precipitações) ao longo do tempo em m estações 

localizadas na região, tem-se que 

 

P = L.C 
onde 
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O método consiste em determinar dois vetores ótimos, L e C, cujo produto é uma 

aproximação da matriz P. O vetor L é um vetor coluna de dimensão nx1 que recebe o nome 

de Vetor Regional, enquanto que o vetor C é um vetor linha de dimensão 1xm que 

representa os coeficientes característicos de cada estação. O vetor L contém índices que 

são únicos para toda a região e estão relacionados com as alturas precipitadas em cada 

posto por meio dos coeficientes contidos no vetor C. Os elementos das matrizes L e C são 
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determinados pela minimização da função objetivo definida como a soma dos quadrados da 

diferença entre as séries históricas (P’ij) e a série sintetizada (Pij) por meio do método do 

Vetor Regional ou seja: 
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tomando-se as derivadas parciais na equação 5.3 em relação a L e C iguais a zero, teremos 

um sistema de duas equações que resolvido resultará nos estimadores dados por: 

 

∑

∑

=

== m

1j

2
j

m

1j

'
ijj

i

C

PC
L    i = 1, 2, 3,...,m.  (5.5) 

e 

∑

∑

=

== n

1i

2
i

n

1i

'
iji

j

L

PL
C    j = 1, 2, 3,...,n   (5.6) 

 

A solução do sistema pode ser alcançada por processo iterativo, partindo de uma estimativa 

inicial do Vetor Regional L, como sendo uma média aritmética das precipitações registradas 

nos m postos. Resolvendo-se a equação 5.6 obtém-se os elementos do vetor C e aplica-se 

o mesmo processo para recalcular os elementos do vetor L, repetindo-se o processo até 

acontecer a convergência.  

 

Determinados os vetores L e C procedeu-se o cálculo dos erros da estimativa como sendo a 

diferença entre os valores observados e calculados. Em seguida os erros relativos foram 

plotados em função do tempo para visualização de erros grosseiros (erros de medição ou 

transcrição) ou sistemáticos (defeitos no aparelho e/ou mudanças do local de instalação dos 

mesmos). 

 

Nas figuras 5.4. e 5.5. estão plotados os erros relativos versus o tempo para os postos 

1547009 e 1548013, visto que, nesses postos era necessário fazer o preenchimento de 

falhas, sendo utilizado como base para o cálculo do Vetor Regional, os postos da região que 

apresentaram maior correlação. 



 52

 
 Figura 5.4 – Gráfico do erro relativo versus tempo para o posto 1547009 

 

 
 Figura 5.5 – Gráfico do erro relativo versus tempo para o posto 1548013 

 

Não sendo verificados erros grosseiros ou sistemáticos foi possível preencher as falhas 

verificadas nos seguintes meses, para os seguintes postos pluviométricos: 

 

• Posto 1547009: dezembro de 1997; 

• Posto 1548013: janeiro e fevereiro de 1988 e julho de 1999. 

 

Para preencher as falhas procedeu-se o seguinte cálculo (Sarmento, 1991): 

 

ξ+= CLPc
ij        (5.7) 
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A parcela aleatória ξ representa um erro a ser somado ao valor calculado de precipitação 

(Pij) com base no Vetor Regional. Esse erro deve apresentar as mesmas características 

estatísticas dos erros obtidos comparando-se as precipitações observadas e calculadas. A 

parcela aleatória é calculada como sendo: 

 

t.Sd +=ξ       (5.8) 

 

d= é a média das diferenças entre os valores calculados e observados; 

S = desvio padrão das diferenças; 

t = parcela aleatória com distribuição normal N(0,1). 

 

É possível verificar na tabela B.1, do anexo B, os valores consistidos e, os devidamente 

preenchidos, de precipitação média mensal para os postos pluviométricos do Distrito 

Federal. 

 

Com os dados pluviométricos já consistidos e preenchidos partiu-se para o cálculo da 

precipitação média mensal nas bacias hidrográficas, sendo essa precipitação calculada pelo 

método de Thiessen. Esse método atribui um fator de peso aos totais precipitados em cada 

posto, proporcionais à área de influência de cada um. Essas áreas de influência, ou pesos, 

são determinadas em mapas da região contendo os postos, unindo-se os pontos adjacentes 

por linhas retas e, em seguida, traçando-se as mediatrizes dessas retas formando 

polígonos. Os lados dos polígonos são os limites das áreas de influência de cada posto. 

 

A precipitação média é calculada pela média ponderada, entre a precipitação Pi de cada 

posto e o peso a ele atribuído que é a área de influência de Pi, 

∑
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em que: 

Pi = precipitação pluviométrica de cada posto; 

Ai = área de influência do posto pluviométrico i; 

i = posto pluviométrico, i = 1, 2, 3,...,m. 

 

O software de geoprocessamento ArcView possibilitou calcular os polígonos de Thiessen e, 

em seguida, fazer a interseção entre esse tema e um outro contendo o limite das bacias 
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hidrográficas, resultando na tabela 5.2 das áreas de influência de cada posto em cada bacia 

hidrográfica. A partir daí, com o auxílio de planilha eletrônica foi possível calcular a 

precipitação média em cada bacia hidrográfica. A seguir é mostrada a tabela 5.2 contendo 

as áreas de influência dos postos pluviométricos, a figura 5.6 contendo os polígonos de 

Thiessen e, finalmente, a tabela 5.3 contendo a precipitação média mensal em cada bacia 

hidrográfica. 

 

Tabela 5.2 – Área de influência dos postos pluviométricos nas bacias hidrográficas 

Bacias 
Hidrográficas 

Área da bacia 
hidrográfica 

(km²) 

Código do posto 
pluviométrico 

% Área  
da bacia 

hidrográfica

Área de influência  
dos postos 

pluviométricos (km²) 

1 60435000 115,42 1548007 0,85 98,11
   1548008 0,06 6,23 
   1548009 0,08 9,23 
   1548013 0,01 1,15 

2 60435100 23,93 1548007 1,00 23,93 
3 60435150 12,42 1548007 0,94 11,67 
   1548009 0,06 0,75 

4 60435200 104,78 1548006 0,01 1,05 
   1548007 0,05 5,24 
   1548009 0,66 69,15 
   1548013 0,28 29,34 

5 60435300 16,62 1548006 0,49 8,14 
   1548009 0,51 8,48 

6 60435400 75,34 1547018 0,01 0,75 
   1548006 0,68 51,23 
   1548009 0,31 23,36 

7 60473000 214,89 1547011 0,04 8,59 
   1547013 0,86 184,81 
   1547016 0,03 6,45 
   1547002 0,07 15,04 

8 60474000 117,99 1547010 0,06 7,08 
   1547011 0,16 18,88 
   1547015 0,72 84,95 
   1547020 0,06 7,08 

9 60476100 695,46 1547010 0,01 6,95 
   1547011 0,25 173,87 
   1547013 0,33 229,5 
   1547015 0,13 90,41 
   1547016 0,17 118,23 
   1547020 0,08 55,64 
   1547021 0,01 6,95 
   1547002 0,02 13,91 

10 60477600 128,92 1547008 0,01 1,29 
   1547009 0,16 20,63 
   1547017 0,44 56,72 
   1547018 0,32 41,25 
   1548009 0,07 9,03 

11 60478200 173 1547006 0,06 10,38 
   1547008 0,03 5,19 
   1547014 0,06 10,38 
   1547018 0,36 62,28 
   1548005 0,06 10,38 
   1548006 0,01 1,73 
   1548009 0,01 1,73 
   1548010 0,41 70,93 
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Tabela 5.3 – Precipitação média mensal nas bacias hidrográficas (mm) 

Bacias 

Hidrográficas 
1988 1993 1994 1997 1999 2000 

60435000 141,46 122,05 143,13 118,99 134,63 135,08 

60435100 144,03 125,04 145,76 119,72 136,81 135,78 

60435150 143,37 123,81 144,95 119,78 135,74 134,89 

60435200 122,20 104,61 127,45 130,81 117,25 127,40 

60435300 132,64 117,43 130,52 119,26 121,36 127,26 

60435400 132,20 122,77 129,79 118,92 122,22 129,79 

60473000 126,01 98,82 109,29 121,71 109,71 129,72 

60474000 127,60 91,46 115,94 123,43 106,64 110,47 

60476100 126,13 97,37 106,35 115,36 103,73 103,99 

60477600 91,32 98,58 109,01 135,74 95,35 104,95 

60478200 113,23 120,84 132,48 135,58 113,41 128,69 

 

De posse dos dados fisiográficos e pluviométricos de cada bacia hidrográfica partiu-se para 

o cálculo das vazões mínima, média e máxima com base nos dados fluviométricos obtidos já 

consistidos na Caesb. 

 

No caso das vazões máximas pode ser escolhida a maior vazão dentro do ano hidrológico. 

O ano hidrológico corresponde ao período de 12 meses começando com o início dos 

eventos chuvosos e fim da estação seca. Na região do Distrito Federal, o ano hidrológico 

inicia em novembro e termina em outubro. Portanto seleciona-se a vazão máxima diária de 

cada posto e para cada ano de estudo. 

 

Para a seleção da amostra de vazões mínimas, sugere-se que sejam escolhidos os valores 

entre períodos chuvosos, o que no caso do Distrito Federal corresponde a considerar o ano 

civil como base para escolha. 

 

Na prática pouca utilidade tem a vazão mínima diária. Normalmente durações maiores, 

como 7 dias ou 30 dias, apresentam maior interesse ao usuário já que a seqüência de 

vazões baixas é que representa uma situação desfavorável para a demanda ou para as 

condições de conservação ambiental. Neste trabalho será feito o cálculo da vazão mínima 

com duração de 7 dias. Para isso obtém-se a média de 7 dias seguidos de vazão diária, 

sendo que uma delas é a do dia da mínima anual e as outras são aquelas que dão a menor 

média possível. Compara-se o valor obtido com a média de 7 dias, na qual esteja a segunda 
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mínima. Se a média da primeira for superior a da segunda, toma-se o segundo valor e 

repete-se o processo. Caso contrário, a primeira será a vazão mínima média com duração 

de 7 dias. 

 

Para o cálculo da vazão média anual foi obtida a média de todos os valores diários de cada 

ano para cada bacia hidrográfica. Assim, os valores de vazões mínima, média e máxima 

anuais para cada bacia hidrográfica podem ser vistos nas tabelas 5.4, 5.5 e 5.6, 

respectivamente. 

 

 

 Tabela 5.4 – Vazão Mínima Anual com duração de 7 dias (m3/s) 

Posto 
Fluviométrico 

1988 1993 1994 1997 1999 2000 

60435000 0,84 0,85 0,92 0,62 0,67 0,66 
60435100 0,13 0,14 0,22 0,26 0,30 0,27 
60435150 0,15 0,17 0,19 0,20 0,25 0,26 
60435200 0,24 0,22 0,23 0,47 0,42 0,46 
60435300 0,16 0,15 0,20 0,21 0,26 0,24 
60435400 0,95 0,87 0,97 0,65 0,73 0,50 
60473000 1,10 1,74 0,88 1,06 0,95 0,89 
60474000 0,81 0,76 0,57 - - - 
60476100 4,84 4,61 3,64 4,08 2,76 3,42 
60477600 0,99 1,58 1,65 1,08 0,92 1,16 
60478200 1,25 1,58 1,62 - - - 

 

 

 Tabela 5.5 – Vazão Média Anual (m3/s) 

Posto 
Fluviométrico 

1988 1993 1994 1997 1999 2000 

60435000 1,99 2,16 3,33 1,93 1,65 2,29 
60435100 0,52 0,47 0,52 0,46 0,35 0,54 
60435150 0,29 0,32 0,38 0,29 0,19 0,32 
60435200 1,69 1,73 2,06 1,87 1,34 1,71 
60435300 0,31 0,26 0,48 0,41 0,30 0,32 
60435400 1,88 1,28 1,55 1,55 1,32 1,66 
60473000 2,71 3,69 2,52 2,82 3,82 3,74 
60474000 2,16 2,01 1,75 - - - 
60476100 10,15 10,74 8,50 9,21 8,93 8,72 
60477600 1,82 2,88 2,83 3,63 2,75 2,83 
60478200 3,46 3,90 4,19 - - - 
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 Tabela 5.6 – Vazão Máxima Anual (m3/s) 

Posto 
Fluviométrico 

1988 1993 1994 1997 1999 2000 

60435000 10,30 12,60 19,20 11,75 10,98 11,02 
60435100 1,89 1,56 1,90 2,03 1,75 2,14 
60435150 1,27 1,02 1,30 1,02 0,85 1,30 
60435200 18,10 12,30 19,90 13,00 10,40 14,40 
60435300 1,89 0,92 2,12 1,98 1,01 1,55 
60435400 11,10 4,60 6,94 7,10 6,30 7,90 
60473000 8,41 12,60 11,90 16,42 13,60 18,20 
60474000 9,35 13,40 13,10 - - - 
60476100 52,20 41,30 42,60 48,00 43,40 44,80 
60477600 8,26 9,56 12,60 13,10 9,15 9,27 
60478200 17,30 23,60 20,90 - - - 

 

Tendo sido calculados os valores de vazões mínimas, médias e máximas para cada ano de 

estudo, deu-se início a etapa de classificação das imagens de satélite para obtenção das 

variáveis explicativas das mudanças no uso e ocupação do solo para serem incorporadas 

aos modelos de regionalização, sendo escolhidas três variáveis: 

 

• Área impermeável (%); 

• Solo exposto (%); 

• Área irrigada (%). 

 

Com o desenvolvimento urbano, ocorre a impermeabilização do solo por meio de telhados, 

ruas pavimentadas e pátios, entre outros. Com o crescimento das áreas impermeáveis, 

ocorre menos infiltração, reduzindo a recarga dos aquíferos e produzindo o rebaixamento do 

lençol freático, podendo provocar a diminuição das vazões durante as estiagens, como 

também, o aumento dos picos das vazões de cheia. 

 

O aumento de áreas com solo exposto provém de ações antrópicas, tais como, 

desmatamento, retirada da vegetação para construção de estradas e delimitação de 

loteamentos, entre outras. Essas ações alteram as características das condições naturais de 

uma bacia hidrográfica e, por conseguinte, a formação do escoamento superficial. 

 

Já com o aumento das áreas irrigadas, pode ocorrer maior exploração dos aqüíferos, 

influenciando na redução das vazões, principalmente durante os períodos de estiagens, 

onde ocorrem os grandes conflitos de utilização dos recursos hídricos. Particularmente, aqui 

no Distrito Federal, as retiradas clandestinas de água dos cursos d´águas para irrigação 
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constituem fator importante a ser considerado, podendo vir a alterar as vazões naturais dos 

rios. 

 

Assim, essas três variáveis, representativas das mudanças no uso e ocupação do solo em 

uma bacia hidrográfica, foram incorporadas aos modelos de regionalização, pressupondo-se 

que as mesmas poderiam influenciar no comportamento da vazões mínimas, médias e 

máximas. 

 

Para obter essas variáveis foi necessário classificar as imagens de satélite para cada ano 

estudado (1988, 1993, 1994, 1997, 1999 e 2000) e, para isso, fez-se uso do software de 

geoprocessamento SPRING 3.5. Foram utilizadas as seguintes imagens de satélite: 

 

Imagens LANDSAT 5 TM 

Órbita: 221.71 

Bandas espectrais: 3,4 e 5 

Datas de aquisição:  

• 10/10/1988 (Fonte: IBAMA) 

• 01/10/1993 (Fonte: Instituto de Geociências/UnB) 

• 25/07/1994 (Fonte: MTARH/UnB) 

• 02/08/1997 (Fonte: MTARH/UnB) 

• 31/07/1999 (Fonte: MTARH/UnB) 

• 07/09/2000 (Fonte: IBAMA). 

 

As classes de uso e ocupação do solo consideradas para a classificação foram: 

 

• Água: caracterizada pelos espelhos d’água, sendo os mais representativos os lagos 

Descoberto, Santa Maria e Paranoá. 

 

• Área impermeável: nessa classe estão inseridas, principalmente, as áreas urbanas que 

se constituem de vias asfaltadas e edificações. 

 

• Solo exposto: representado por desmatamentos ou retiradas da cobertura vegetal para 

qualquer fim. 

 

• Área irrigada: nessa classe estão incluídas as áreas com grande taxa de umidade no 

solo, dentre elas, os pivôs de irrigação. 
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• Vegetação de grande porte: áreas de reflorestamento onde a cobertura de vegetação 

natural foi substituída por espécies exóticas, como pinus e eucaliptus. Também nessa 

classe está representada a mata ciliar, ou seja, a vegetação úmida, densa e fechada 

que, predominantemente, acompanha os cursos d’água. 

 

• Cerrado: vegetação arbórea e espaçada, caracterizada por árvores de pequeno porte, 

tortuosas e bem copadas. 

 

• Uso agrícola: representado, principalmente, pelas atividades olericultura (hortaliças) e 

fruticultura, desenvolvidas na região. 

 

• Campo: vegetação herbácea utilizada como pastagem natural. 

 

A escolha de um número considerável de classes pode ser justificado pelo fato de que 

quanto maior a estratificação temática melhor será o resultado da classificação, ou seja, 

quanto maior o número de classes mais refinada será a classificação. 

 

Primeiramente foi testada a classificação da imagem original (bandas espectrais TM 3,4 e 5) 

obtendo-se resultados insatisfatórios devido à grande confusão verificada na etapa da 

análise das amostras. Classes como área impermeável e campo têm respostas espectrais 

similares, dificultando sua diferenciação no processo de classificação supervisionada, 

resultando em erros de classificação, como também, não classificando muitos pixels. Esse 

fato também foi observado por Torres (1997) através do gráfico das diferenças dos valores 

médios de número digital para as bandas espectrais originais e artificiais como pode ser 

visto na figura 5.7. Nesse gráfico observou-se que, para as bandas espectrais originais (3, 4 

e 5), a diferença percentual dos valores médios do número digital (DN) das classes área 

urbana e campo é muito pequena (em torno de 20 %), demonstrando a semelhança no 

comportamento espectral dessas duas classes. Para solucionar esse problema foram 

reunidas a informação espectral, representada pelos valores originais de número digital 

(DN), com a informação de contexto, representada pela variância espacial dos números 

digitais, resultando em bandas artificiais. Essa informação de contexto foi produzida fazendo 

uma convolução entre a imagem original (bandas TM 3,4 e 5) e uma janela (móvel) de 3 x 3 

pixels, isto é, a variância espacial de cada pixel foi calculada considerando a vizinhança nos 

8 pixels mais próximos. Ao utilizar esse tipo de convolução, cada pixel da imagem original foi 

substituído pelo valor que resultou da aplicação da seguinte expressão: 
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onde Xvar(m,n) corresponde à variância espacial; x(m,n) corresponde ao pixel original; w é 

uma janela móvel (figura 5.8) que define a vizinhança do pixel processado; m e n são 

coordenadas (colunas e linhas) do pixel da imagem; i e j indicam a posição de cada 

elemento da janela móvel e Nw é o número de pixels da janela w. 

 

 
Figura 5.7 – Diferenças dos valores médios de número digital para as bandas espectrais 

originais e artificiais (classes urbano e campo). (Fonte: Torres, 1997) 

 

i → 

  -1 0 1   

 -1      

j ↓ 0      

 1      

 

Figura 5.8 – Janela móvel de 3x3 pixels. 

 

Com a adoção da informação de contexto (bandas artificiais) a diferença dos valores médios 

de número digital aumentou significativamente fazendo com que fosse possível discriminar 

melhor as classes. 

 

O resultado das classificações pode ser visualizado nos mapas mostrados nas figuras 5.9 à 

5.14. 
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Após a classificação das imagens, percebeu-se um aumento em média de 60% da 

porcentagem de áreas impermeáveis, 10% da porcentagem de solo exposto e 30% da 

porcentagem de áreas irrigadas, na região do Distrito Federal. Dessa forma supõe-se que as 

variáveis representativas dessas mudanças, quando incorporadas aos modelos, possibilitem 

um melhor ajuste dos mesmos e, por conseguinte, melhor estimativa dos valores de vazões 

mínima, média e máxima.  

 

Para obter as porcentagens das áreas de cada classe foi feita a interseção entre as imagens 

classificadas e o plano de informação contendo as bacias hidrográficas através da tabulação 

cruzada disponível no software SPRING (tabela 5.8). 

 

Os mapas resultantes da classificação das imagens possibilitaram a visualização, bem como 

a quantificação, das modificações no uso e ocupação do solo na região do Distrito Federal, 

porém, verifica-se que algumas áreas não foram classificadas precisamente, principalmente 

com relação às classes área impermeável e campo, podendo essas imperfeições serem 

atribuídas à dificuldade de diferenciação das classes, mesmo sendo utilizada a informação 

de contexto para minimizar esse problema. Para exemplificar essa dificuldade é 

apresentada na tabela 5.7, a matriz de classificação obtida com imagem de satélite do 

Distrito Federal referente ao ano de 1988. 

 
Tabela 5.7 – Matriz de classificação (1988) 

 N Água Área 
impermeável 

Solo 
exposto 

Área 
irrigada 

Vegetação de
grande porte 

Cerrado Uso agrícola Campo

Água 4,85 95,10 0 0 0 0 0 0 0,05 
Área impermeável 2,57 0 72,04 4,72 0 0 4,55 12,52 3,60 

Solo exposto 1,42 0 2,88 94,3 0 0 0 0,42 0,98 
Área irrigada 5,52 0 0 0 94,31 0 0 0 0,17 

Veg. grande porte 5,66 0 0 0 0 91,97 0,77 0 1,60 
Cerrado 0,19 0 5,66 0 0 3,49 86,04 2,82 1,80 

Uso agrícola 0,90 0 3,45 1,96 0 0 0,81 91,59 1,29 
Campo 5,48 0 2,85 5,09 0,25 6,88 12,01 1,83 65,61 

Desempenho média: 88,69 % 
Abstenção média: 1,26 % 
Confusão média: 10,05 % 

 

Observa-se na tabela 5.7 que as amostras selecionadas para as classes área impermeável 

e campo obtiveram, respectivamente, 72,04%  e 65,61% de aproveitamento, indicando que 

houve confusão com outras classes e sabendo-se que uma matriz de classificação ideal 

deve apresentar os valores da diagonal principal próximos a 100%, contudo essa é uma 

situação, muitas vezes, difícil em imagens com alvos de características espectrais 

semelhantes.  
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  Tabela 5.8 – Porcentagens de uso e ocupação do solo (%) 
1988 Área da bacia Água Área impermeável Solo exposto Área irrigada Veg. grande porte Cerrado Uso agrícola Campo

60435000 115,42 0,00 6,33 9,26 0,17 23,16 23,46 5,10 31,74
60435100 23,93 0,02 15,05 10,02 0,40 28,39 11,75 4,64 23,17
60435150 12,42 0,00 15,91 4,17 0,20 17,06 17,92 22,06 22,38
60435200 104,78 0,00 3,25 10,17 0,35 8,78 22,19 19,02 35,18
60435300 16,62 0,00 10,93 10,73 0,94 4,83 17,61 20,76 34,11
60435400 75,34 0,00 10,98 10,67 0,22 26,27 18,91 4,79 27,78
60473000 214,89 0,00 2,11 11,15 0,14 10,52 21,10 23,85 25,59
60474000 117,99 0,00 6,93 14,98 0,36 14,73 19,95 5,61 36,98
60476100 695,46 0,17 4,18 6,10 0,10 5,28 16,29 5,37 18,11
60477600 128,92 0,00 2,84 2,22 0,18 7,37 70,52 3,45 13,29
60478200 173 0,00 7,56 8,66 0,50 10,70 28,85 15,75 27,31

      
1993 Área da bacia Água Área impermeável Solo exposto Área irrigada Veg. grande porte Cerrado Uso agrícola Campo

60435000 115,42 0,93 7,86 6,29 0,51 11,60 12,52 24,51 35,11
60435100 23,93 0,59 16,99 12,15 1,04 7,73 3,72 24,06 28,84
60435150 12,42 0,00 17,95 3,17 1,39 1,36 4,07 41,72 30,34
60435200 104,78 0,00 3,68 12,84 1,67 4,36 16,30 30,45 30,37
60435300 16,62 0,00 14,95 0,60 1,59 2,14 15,76 28,10 30,91
60435400 75,34 0,15 13,11 6,11 0,68 6,39 26,91 14,69 32,34
60473000 214,89 0,04 2,46 5,99 0,41 5,35 18,62 38,66 23,07
60474000 117,99 0,17 10,71 6,10 0,90 7,08 17,82 21,36 35,69
60476100 695,46 0,28 4,96 2,83 0,24 2,00 15,44 15,78 14,83
60477600 128,92 0,13 3,77 0,78 0,33 4,84 73,01 5,56 11,58
60478200 173 0,06 11,16 8,80 1,34 4,65 17,38 27,66 28,58

      
1994 Área da bacia Água Área impermeável Solo exposto Área irrigada Veg. grande porte Cerrado Uso agrícola Campo

60435000 115,42 0,00 8,31 19,43 2,35 14,91 9,91 19,60 24,42
60435100 23,93 0,11 17,29 15,63 1,80 10,43 3,43 44,30 21,30
60435150 12,42 0,00 18,98 15,50 1,63 2,49 1,38 23,74 16,08
60435200 104,78 0,00 3,73 20,45 3,49 8,09 13,27 27,95 26,34
60435300 16,62 0,00 15,91 15,46 1,99 7,49 4,12 23,25 21,97
60435400 75,34 0,00 13,80 11,80 1,32 19,58 18,06 11,76 22,93
60473000 214,89 0,00 4,21 20,60 0,61 5,70 14,23 26,92 22,11
60474000 117,99 0,00 10,92 20,08 1,83 9,26 13,30 21,47 23,83
60476100 695,46 0,18 6,82 9,34 0,49 2,70 13,37 10,17 13,78
60477600 128,92 0,00 5,07 2,45 0,28 5,93 64,49 6,14 15,48
60478200 173 0,00 16,97 11,22 1,40 7,46 13,11 23,40 25,23

      
1997 Área da bacia Água Área impermeável Solo exposto Área irrigada Veg. grande porte Cerrado Uso agrícola Campo

60435000 115,42 0,14 8,86 15,04 0,98 14,98 5,94 20,33 32,97
60435100 23,93 0,42 17,86 10,05 1,47 7,90 1,50 36,68 17,10
60435150 12,42 0,00 18,08 10,15 1,39 3,24 1,60 51,05 11,77
60435200 104,78 0,02 4,01 15,71 1,54 9,60 9,31 32,24 28,31
60435300 16,62 0,00 16,56 11,79 1,19 10,68 3,44 41,10 21,86
60435400 75,34 0,69 15,02 8,74 0,66 21,21 14,39 16,59 24,18
60473000 214,89 0,02 4,53 19,07 1,21 5,24 9,60 36,92 18,07
60474000 117,99 0,07 11,40 16,45 0,99 11,83 11,51 26,36 20,13
60476100 695,46 0,30 7,11 19,03 0,29 4,15 11,60 14,13 11,36
60477600 128,92 0,05 7,95 1,59 0,25 6,63 65,63 8,29 10,44
60478200 173 0,08 21,17 7,55 0,91 8,22 10,94 30,24 19,70

      
1999 Área da bacia Água Área impermeável Solo exposto Área irrigada Veg. grande porte Cerrado Uso agrícola Campo

60435000 115,42 0,00 9,01 12,26 1,27 8,31 1,56 35,17 27,31
60435100 23,93 0,00 18,05 11,44 1,33 4,80 0,42 29,49 15,70
60435150 12,42 0,00 19,01 9,98 1,23 1,30 0,04 49,59 15,10
60435200 104,78 0,00 4,50 13,81 1,40 7,16 8,68 30,49 34,74
60435300 16,62 0,00 17,06 9,81 1,20 6,00 5,13 36,13 23,02
60435400 75,34 0,00 17,58 10,42 0,68 13,47 13,59 9,97 32,19
60473000 214,89 0,00 7,02 9,82 1,32 3,43 6,02 37,27 25,89
60474000 117,99 0,00 8,69 6,15 0,57 8,15 16,67 27,77 31,04
60476100 695,46 0,15 8,91 15,39 0,25 2,72 9,32 12,88 17,96
60477600 128,92 0,00 9,27 0,36 0,24 5,34 64,03 8,11 12,76
60478200 173 0,00 21,59 2,72 0,56 5,84 5,37 23,58 29,17

      
2000 Área da bacia Água Área impermeável Solo exposto Área irrigada Veg. grande porte Cerrado Uso agrícola Campo

60435000 115,42 0,00 9,12 11,77 1,25 13,14 7,10 23,21 24,60
60435100 23,93 0,00 18,85 10,68 1,18 4,47 2,00 31,67 18,54
60435150 12,42 0,00 19,94 10,73 1,26 7,22 1,25 32,94 19,39
60435200 104,78 0,00 4,65 12,28 1,33 11,83 13,05 26,73 26,22
60435300 16,62 0,00 17,37 10,05 1,34 14,66 4,40 26,78 23,53
60435400 75,34 0,00 17,79 8,63 0,74 23,57 22,52 10,09 16,45
60473000 214,89 0,00 7,12 10,58 1,21 6,14 15,20 33,42 20,69
60474000 117,99 0,00 18,67 9,77 0,75 11,97 15,63 19,63 23,04
60476100 695,46 0,16 9,11 14,09 0,28 5,33 14,60 8,34 17,18
60477600 128,92 0,00 9,49 0,83 0,24 6,98 67,13 8,36 7,89
60478200 173 0,00 23,51 7,23 0,66 10,65 11,72 16,90 18,66
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5.3 DELINEAÇÃO DE REGIÕES HOMOGÊNEAS 
 

Como foi citado no ítem 3.4, a divisão da região de estudo em sub-regiões homogêneas é 

prevista, na regionalização, na tentativa de que sejam obtidos melhores resultados no ajuste 

das equações regionais. Essa divisão baseia-se no estudo das características físico-

climáticas da região.  

 

Considerando-se os aspectos de delimitação de regiões homogêneas, segundo o IPH 

(1985) e Nouvelot (1974), optou-se por subdividir a região de estudo tendo por base os 

critérios de similaridade de precipitação (tabela 5.3), cursos d’água principais (figura 4.1) e 

tipos de solo (figura 4.2). Para o critério de similaridade de precipitação foram definidas três 

classes de pluviometria (P): 

 

I. P > 130 mm 

II. 130 mm > P > 120 mm 

III. P < 120 mm 

 

Com base no diagrama de barras das estações pluviométricas e nos dados obtidos na 

CAESB, verificou-se um período coincidente de 17 anos (1978-1994) de registro 

pluviométrico, para os postos de influência nas bacias hidrográficas. Assim, foram 

calculadas as precipitações médias mensais para as bacias hidrográficas nesse período 

(tabela 5.9). 

 

 Tabela 5.9 – Precipitação média mensal no período de 1978 a 1994 

Bacia 
Hidrográfica 

Precipitação 
Média Mensal (mm) 

60435000 135,50
60435100 136,54 
60435150 136,39 
60435200 132,75 
60435300 133,66 
60435400 133,41 
60473000 117,72 
60474000 119,20 
60476100 118,86 
60477600 121,15 
60478200 127,89 
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Com relação aos cursos d´água principais, observam-se na figura 4.1, três grandes rios no 

Distrito Federal, o rio Descoberto, o rio São Bartolomeu e o Rio Preto. 

 

Quanto aos solos, verificou-se que em todas as bacias hidrográficas estudadas, 

predominam os solos do tipo Latossolo Vermelho-Escuro (LE) e Latossolo Vermelho-

Amarelo (LV), que possuem características físico-químicas e morfológicas semelhantes, 

diferenciando-se apenas através da cor do horizonte B (Haridasan, 1993). Já as formações 

geológicas da região apresentam poucas variações, com predominância de rochas 

cristalinas e metamórficas (Lopez, 1983). 

 

Assim, tendo como critérios principais, primeiramente, a similaridade nas precipitações, e 

em seguida, os cursos d’água principais, foram obtidas as sub-regiões (ver figura 5.15): 

 

• Região I: 60435000, 60435100, 60435150, 60435200, 60435300 e 60435400; 

• Região II: 60477600 e 60478200; 

• Região III: 60473000, 60474000 e 60476100. 

 

Sendo feita a divisão verificou-se que a região II ficaria prejudicada em termos de 

quantidade de dados disponíveis, uma vez que, constituía-se apenas de duas bacias 

hidrográficas e, ainda, essas bacias não possuíam dados suficientes para verificar os 

modelos. Diante desse fato decidiu-se reunir as sub-regiões II e III em uma única região, 

verificando-se também os critérios de similaridade para que em seguida pudessem ser 

ajustados os modelos de regionalização. Assim foram ajustados modelos para toda a região 

do Distrito Federal bem como para as sub-regiões I e II (entenda-se regiões II e III). 
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5.4 ANÁLISE DE REGRESSÃO 
 

A análise de regressão procura inferir a relação matemática entre uma variável dependente 

y e uma ou mais variáveis independentes x1, x2,...xn. Para o caso da regionalização, a 

regressão possibilita a determinação de uma equação regional de vazões. As variáveis 

independentes usualmente empregadas para explicar a variação da vazão são: 

 

• precipitação média mensal (P); 

• área de drenagem da bacia hidrográfica (A); 

• comprimento do rio principal (L); 

• declividade média do rio principal (Sm); 

• densidade de drenagem (Dd). 

 

Neste trabalho além dessas foram incluídas, como variáveis independentes, as variáveis 

representativas das mudanças no uso e ocupação do solo das bacias hidrográficas (US): 

 

• fração de áreas impermeáveis em porcentagem (Aimp); 

• fração de solo exposto em porcentagem (Sexp); 

• fração de áreas irrigadas em porcentagem (Airrig). 

 

As equações de regressão podem ser lineares ou não-lineares, sendo a equação linear do 

tipo 

Q = a + b.P + c.A + d.L + e.Sm + f.Dd + g.US    (5.12) 

 

e a equação não-linear do tipo 

 

Q = a.Pb.Ac.Ld.Sm
e.Dd

f.USg      (5.13) 

 

Essa última pode ser linearizada por meio de transformação logarítmica, ou seja, 

 

ln Q = ln a +b.ln P + c.ln A + d.ln L + e.ln Sm + f.ln Dd + g.ln US  (5.14) 

 

Quando a equação de regressão original é não-linear, o erro padrão, calculado para a 

expressão linearizada pelo operador logarítmico, refere-se aos logaritmos da variável 

dependente, havendo necessidade de se estabelecer uma expressão para o intervalo de 
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variação da vazão e não para o seu logaritmo. Para isso é recomendado o cálculo do erro 

padrão fatorial (Tucci, 2000) que é dado por  

 

σf = es        (5.15) 

 

onde s é o erro padrão dos logaritmos de y. 

 

Segundo IPH (1985), normalmente, para as vazões mínimas, são utilizadas equações 

lineares e para as vazões médias e máximas são utilizadas equações não-lineares. 

 

Para a verificação da estatística do grau de associação entre a variável dependente e as 

independentes, utiliza-se o teste de significância da função F, o valor do coeficiente de 

determinação, R2 (equação 3.5) e do desvio padrão dos erros do ajustamento, também 

chamado erro padrão da estimativa, EP (equação 3.6). 

 

Segundo Tucci (2000), o teste de significância F estabelece a seguinte relação 

 

( )
( )2

2

R-1p
R 1-p-n=F       (5.16) 

 

com (n – p – 1) graus de liberdade, onde n é número de pontos ajustados e p é número de 

parâmetros estimados na regressão. 

 

Quando o valor calculado de F é maior que o F da tabela (anexo B, tabela B.2) para um 

nível de confiança de 100 (1 - α)%, a hipótese de que os coeficientes da equação de 

regressão são nulos pode ser rejeitada e a regressão é aceita a este nível de confiança. O 

valor de α representa o nível de significância, sendo utilizado para calcular o nível de 

confiança, ou seja, um alfa de 0,01 indica um nível de confiança de 99%. 

 

A melhor equação de regressão deve apresentar o maior coeficiente de determinação, 

menor erro padrão e menor variância, e ainda resultado positivo para o teste de significância 

da função F. Deve-se, ainda, verificar se o modelo: 

 

•  Permite estimar confiavelmente os valores da vazão; 

•  Inclui o menor número possível de variáveis independentes para reduzir o custo e o 

tempo de obtenção desses valores no processo de predição. 
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Assim, foram obtidas para as vazões mínima, média e máxima, as equações de regressões, 

considerando todo o Distrito Federal como uma única região hidrologicamente homogênea, 

e, numa segunda alternativa, supondo o Distrito Federal subdividido em duas regiões 

hidrologicamente homogêneas. As tabelas 5.10 à 5.18 apresentam os resultados da análise 

de regressão, tais como: as variáveis utilizadas na regressão; os coeficientes de 

determinação; o erro padrão da estimativa; o erro padrão fatorial, no caso da regressão não-

linear; o teste de significância F; o número de variáveis envolvidas; os graus de liberdade e 

a variância da estimativa. 

 

Analisando-se as tabelas 5.10 à 5.18, observa-se que as variáveis de uso e ocupação do 

solo, de uma forma geral, contribuem para um melhor desempenho dos modelos de 

regionalização, porém não se verificou um incremento considerável no coeficiente de 

determinação, nem diminuição significativa do erro da estimativa, verificando-se no entanto 

um aumento do número de variáveis independentes. 

 

Contudo, no que se refere às variáveis representativas das mudanças no uso e ocupação do 

solo incorporadas aos modelos, verifica-se que, para a vazão mínima, a variável mais 

significativa foi a fração de áreas irrigadas, corroborando com o fato de que a exploração 

indevida dos aqüíferos, ou até mesmo, as retiradas clandestinas de águas dos rios, podem 

influenciar na resposta da bacia hidrográfica. 

 

Já para as vazões média e máxima, a variável representativa das mudanças no uso e 

ocupação do solo que mais se destaca é a fração de áreas impermeáveis, confirmando que 

o escoamento superficial sofre influência da parcela de água que não infiltra no solo, 

refletindo no aumento da vazão, isso, quando a relação é diretamente proporcional. Porém, 

verifica-se que alguns modelos apresentam sinal negativo para os coeficientes 

representativos da fração de áreas impermeáveis, o que não é hidrologicamente 

consistente. 

 

Em termos de variáveis usuais, a área de drenagem é a variável mais importante em todos 

os modelos ajustados para as vazões mínima, média e máxima. 

 

Com relação ao tipo de equação que gera o melhor ajuste, verifica-se que, para a vazão 

mínima, a equação que melhor se ajusta á a equação do tipo linear, enquanto que para as 

vazões média e máxima, o melhor ajuste se dá com o uso de equações do tipo não-linear na 

forma potencial. 
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Tabela 5.10 –Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão mínima - Região I 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Constante R2 Erro 
padrão da 
estimativa

F 
calculado

 

F 
tabelado
α = 0,01

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

0,0022        0,1339 0,0022 0,4147 0,01 21,20 1 4 0,1731 
 0,0052       0,1178 0,4278 0,3144 3,01 21,20 1 4 0,0990 

0,0185 0,0065       -2,3708 0,5522 0,3208 1,86 30,80 2 3 0,1032 
0,0198 0,0104 -0,0202      -2,5281 0,5529 0,3929 0,83 99,20 3 2 0,1547 
0,0191 0,052  -0,0045     -2,2851 0,5631 0,3881 0,86 99,20 3 2 0,3005 
0,0236 0,0053   -1,5297    -2,5967 0,5886 0,3766 0,96 99,20 3 2 0,1421 

     -0,0070   0,4875 0,0072 0,4150 0,01 21,20 1 4 0,1722 
0,0143 0,0073    0,0192   -2,0427 0,5857 0,3791 0,94 99,20 3 2 0,1437 

 0,0068    0,0301   -0,2465 0,5238 0,3318 1,65 30,80 2 3 0,1101 
 -0,0134 0,1080   0,0283   -0,3393 0,5623 0,3897 0,86 99,20 3 2 0,1518 
 0,0128  0,0151  0,0554   -1,1553 0,5823 0,3806 0,93 99,20 3 2 0,1449 
 0,0072   0,3082 0,0308   -0,3691 0,5256 0,4057 0,74 99,20 3 2 0,1646 
      0,0105  0,3136 0,0034 0,4158 0,01 21,20 1 4 0,1729 

0,0200 0,0088    -0,0863 -1,8055 0,7114 0,3164 1,64 99,20 3 2 0,1001 
 0,0073    -0,0802 0,8408 0,5665 0,3166 1,96 30,80 2 3 0,1002 
 -0,0151 0,1203   -0,0796 0,7074 0,6147 0,3656 1,06 99,20 3 2 0,1337 
 0,0025  -0,0206  -0,1456 2,2489 0,7065 0,3191 1,61 99,20 3 2 0,1018 
 0,0068   -0,5310 -0,0829 1,0618 0,5719 0,3854 0,89 99,20 3 2 0,1485 
      -0,5889 1,1337 0,3872 0,3260 2,53 21,20 1 4 0,1063 

-0,0162 0,0048    -0,8611 3,3042 0,9386 0,1460 15,28 99,20 3 2 0,0213 
 0,0057    -0,6474 0,8706 0,8939 0,1566 12,64 30,80 2 3 0,0245 
 0,0035 0,0119   -0,6412 0,8508 0,8944 0,1914 5,64 99,20 3 2 0,0366 
 0,0047  -0,0033  -0,6495 1,0061 0,9000 0,1862 6,00 99,20 3 2 0,0347 
 0,0038   -1,8371 -0,7262 1,6422 0,9529 0,1278 13,50 99,20 3 2 0,0163 
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Tabela 5.11 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão mínima - Região II 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Constante R2 Erro 
padrão da 
estimativa

F 
calculado

F 
tabelado
α = 0,01

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

-0,0105        3,0097 0,0034 1,6617 0,01 34,10 1 3 2,7646 
 0,0058       0,2953 0,9702 0,3313 72,37 34,10 1 3 0,1104 

-0,0094 0,0058       1,3345 0,9631 0,3919 25,95 99,00 2 2 0,1544 
 0,0086 -0,0637      1,2555 0,9823 0,2712 55,59 99,00 2 2 0,1248 
 0,0054  0,1410     -0,3058 0,9722 0,3403 34,93 99,00 2 2 0,2205 
 0,0058   -2,7021    1,0398 0,9662 0,3750 28,59 99,00 2 2 0,2810 
     -0,0854   2,4145 0,0516 1,6220 0,16 34,10 1 3 2,6308 
 0,0058    0,0052   0,2547 0,9604 0,4061 24,24 99,00 2 2 0,1649 
     -0,1252 2,9370 0,1791 1,5091 0,65 34,10 1 3 2,2773 
 0,0055    -0,0555 0,8552 0,9931 0,1689 144,88 99,00 2 2 0,0285 
     -1,7651 2,9135 0,2525 1,4400 1,01 34,10 1 3 2,0736 
 0,0057    -0,1776 0,4403 0,9622 0,3967 25,44 99,00 2 2 0,1574 
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Tabela 5.12 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão mínima - Região do Distrito Federal 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Constante R2 Erro 
padrão da 
estimativa

F 
calculado

F 
tabelado
α = 0,01

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

-0,0483        6,9435 0,2616 1,0905 3,19 10,60 1 9 1,1892 
 0,0061       0,1331 0,9436 0,3006 151,43 10,60 1 9 0,0904 
 0,0064 -0,0061      0,1934 0,9446 0,3169 68,20 8,65 2 8 0,1004 

-0,0040 0,0060       0,6417 0,9452 0,3149 68,93 8,65 2 8 0,0992 
-0,0061 0,0065 -0,0108      1,0192 0,9472 0,3305 41,86 8,45 3 7 0,1092 
-0,0033 0,0073 -0,0287 -0,0102     1,0343 0,9512 0,3432 29,24 9,15 4 6 0,1178 
-0,0027 0,0073 -0,0294 -0,0086 -0,6575    1,1349 0,9517 0,3743 19,70 11,00 5 5 0,1401 

     -0,0861   1,7589 0,0896 1,2108 0,89 10,60 1 9 1,4660 
-0,0091 0,0060    0,0281   1,0262 0,9514 0,3172 45,68 8,45 3 7 0,1006 

 0,0062    0,0148   -0,0038 0,9462 0,3121 70,35 8,65 2 8 0,0974 
 0,0063 -0,0004   0,0146   0,0031 0,9461 0,3337 41,04 8,45 3 7 0,1114 
 0,0062  -0,0028  0,0159   0,0403 0,9472 0,3307 41,86 8,45 3 7 0,1094 
 0,0062   -1,3025 0,0227   0,3227 0,9494 0,3236 43,76 8,45 3 7 0,1047 
     -0,1469 2,4910 0,1857 1,1452 2,05 10,60 1 9 1,3115 

0,0013 0,0059    -0,0593 0,5865 0,9607 0,2464 57,04 8,45 3 7 0,0607 
 0,0058    -0,0580 0,7415 0,9605 0,2310 97,27 8,65 2 8 0,0534 
 0,0052 0,0098   -0,0641 0,7075 0,9622 0,2399 59,40 8,45 3 7 0,0576 
 0,0055  -0,0072  -0,0663 0,9650 0,9664 0,2213 67,11 8,45 3 7 0,0490 
 0,0058   -0,4435 -0,0575 0,8719 0,9610 0,2451 57,50 8,45 3 7 0,0601 
     -1,6326 2,5924 0,4465 0,9441 7,26 10,60 1 9 0,8913 

0,0014 0,0055    -0,4731 0,4949 0,9688 0,2543 72,45 8,45 3 7 0,0647 
 0,0055    -0,4609 0,6639 0,9686 0,2385 123,39 8,65 2 8 0,0569 
 0,0061 -0,0115   -0,4846 0,8052 0,9712 0,2442 78,69 8,45 3 7 0,0596 
 0,0054  -0,0009  -0,4580 0,6780 0,9687 0,2546 72,21 8,45 3 7 0,0648 
 0,0054   -0,3265 -0,4561 0,7583 0,9688 0,2540 72,45 8,45 3 7 0,0645 
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Analisando-se os resultados contidos nas tabelas 5.10, 5.11 e 5.12, referentes ao ajuste das 

equações de regressão para a vazão mínima com duração de 7 dias, verifica-se que, com a 

divisão do Distrito Federal em sub-regiões hidrologicamente homogêneas, a região I fica 

prejudicada, sendo obtidos ajustes com baixos coeficientes de determinação. Portanto, 

recomenda-se a não subdivisão da área de estudo para que sejam obtidos melhores 

resultados. 

 

Com relação ao tipo de variável representativa das mudanças no uso e ocupação do solo 

que mais inferiu melhoria aos modelos, tem-se que a fração de áreas irrigadas foi a variável 

mais significativa, sendo a equação do tipo linear a que gerou melhores ajustes. 
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Tabela 5.13 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão média – Região I 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Fator 
multiplicativo

R2 Erro 
padrão da 
estimativa

Erro 
padrão 
fatorial

F 
calculado 

F 
tabelado 
α = 0,01 

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

-5,4095        2,41.1011 0,1330 0,4082 1,5042 0,61 21,20 1 4 0,1667 
 0,0194       1,1234 0,9729 0,1679 1,1823 144,10 21,20 1 4 0,0281 

1,3454 0,9472       3,68.10-5 0,9941 0,0390 1,0399 248,70 30,80 2 3 0,0015 
1,2823 0,6208 0,3131      6,54.10-5 0,9943 0,0466 1,0483 114,32 99,20 3 2 0,0022 
1,5680 1,0370  0,1012     6,73.10-6 0,9949 0,0443 1,0449 131,92 99,20 3 2 0,0019 
1,1456 0,9643   0,1743    1,11.10-4 0,9947 0,0450 1,0454 129,25 99,20 3 2 0,0020 

     -0,8034   4,7057 0,2014 0,3915 1,4792 1,01 21,20 1 4 0,1533 
1,8428 0,9346    -0,1092   4,3.10-6 0,9962 0,0383 1,0390 173,83 99,20 3 2 0,0015 

 0,9111    0,0058   0,0292 0,9870 0,0577 1,0594 113,87 30,80 2 3 0,0033 
 0,3413 0,6804   0,0291   0,0512 0,9882 0,0672 1,0695 56,00 99,20 3 2 0,0045 
 0,8910  -0,0239  0,0043   0,0337 0,9871 0,0705 1,0730 50,83 99,20 3 2 0,0050 
 0,9712   0,3804 0,0057   0,0368 0,9909 0,0592 1,0610 72,32 99,20 3 2 0,0035 
     2,5599 0,0022 0,3397 0,3560 1,4276 2,06 21,20 1 4 0,1267 

1,5065 1,0051    -0,4102 3,53.10-5 0,9991 0,0181 1,0182 783,20 99,20 3 2 0,0003 
 0,9570    -0,3564 0,0572 0,9909 0,0482 1,0494 163,62 30,80 2 3 0,0023 
 -5,1400 8,6677   -1,0256 154,43 0,9805 0,2011 1,2227 33,58 99,20 3 2 0,0404 
 0,8699  -0,1181  -0,4358 0,1322 0,9921 0,0552 1,0567 83,43 99,20 3 2 0,0030 
 1,0084   0,3491 -0,3275 0,0672 0,9941 0,0474 1,0485 113,22 99,20 3 2 0,0022 
     -0,3897 0,9141 0,0191 0,4338 1,5432 0,08 21,20 1 4 0,1882 

0,9310 0,9330    -0,1103 0,0003 0,9948 0,0447 1,0458 127,13 99,20 3 2 0,0020 
 0,9054    -0,2217 0,0312 0,9932 0,0418 1,0427 217,92 30,80 2 3 0,0017 
 0,1301 0,9163   -0,2494 0,0734 0,9956 0,0413 1,0422 149,28 99,20 3 2 0,0017 
 0,8528  -0,0635  -0,2300 0,0453 0,9935 0,0498 1,0510 102,62 99,20 3 2 0,0025 
 0,9403   0,2150 -0,1795 0,0352 0,9942 0,0473 1,0484 113,81 99,20 3 2 0,0022 
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Tabela 5.14 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão média – Região II 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Fator 
multiplicativo

R2 Erro 
padrão da 
estimativa

Erro 
padrão 
fatorial

F 
calculado 

F 
tabelado 
α = 0,01 

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

1,4981        0,0031 0,0307 0,3057 1,3577 0,09 34,10 1 3 0,0935 
 0,8341       0,0412 0,9265 0,0842 1,0877 37,92 34,10 1 3 0,0071 

0,7392 0,8271       0,0013 0,9339 0,0978 1,1026 14,17 99,00 2 2 0,0095 
 1,5316 -1,3985      0,0894 0,9943 0,0310 1,0315 149,75 99,00 2 2 0,0010 
 0,7759  0,2296     0,0392 0,9366 0,0958 1,1005 14,78 99,00 2 2 0,0092 
 0,8350   -0,1341    0,0488 0,9277 0,1023 1,1077 12,84 99,00 2 2 0,0105 
     -0,0440   3,8260 0,0018 0,3103 1,3639 0,01 34,10 1 3 0,0963 
 0,8638    0,1720   0,0259 0,9524 0,0830 1,0865 20,03 99,00 2 2 0,0069 
     -0,0538 3,9343 0,0052 0,3098 1,3631 0,02 34,10 1 3 0,0960 
 0,8364    -0,0714 0,0468 0,9357 0,0964 1,1012 14,56 99,00 2 2 0,0093 
     -0,3556 2,7686 0,1590 0,2848 1,3295 0,57 34,10 1 3 0,0811 
 0,8698    0,0755 0,0359 0,9322 0,0991 1,1041 13,75 99,00 2 2 0,0098 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 82 

Tabela 5.15 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão média – Região do Distrito Federal 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Fator 
multiplicativo

R2 Erro 
padrão da 
estimativa

Erro 
padrão 
fatorial

F 
calculado 

F 
tabelado 
α = 0,01 

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

-6,1851        1,12.1013 0,3931 0,3745 1,4543 5,83 10,60 1 9 0,1403 
 0,8749       0,0335 0,9822 0,0605 1,0624 496,62 10,60 1 9 0,0037 

0,6284 0,9122       0,0014 0,9863 0,0597 1,0615 288,14 8,65 2 8 0,0036 
0,6561 0,9815 -0,0996      0,0012 0,9864 0,0637 1,0658 168,64 8,45 3 7 0,0041 
0,8333 1,0571 -0,2871 -0,0991     0,0007 0,9879 0,0649 1,0670 121,98 9,15 4 6 0,0042 
0,9723 1,1115 -0,3875 -0,1140 -0,1486    0,0003 0,9881 0,0703 1,0728 83,22 11,00 5 5 0,0049 

     -0,8039   7,8906 0,1750 0,4367 1,5476 1,91 10,60 1 9 0,1907 
0,4373 0,9145    0,0635   0,0030 0,9870 0,0621 1,0641 177,15 8,45 3 7 0,0039 

 0,8953    0,0973   0,0253 0,9861 0,0602 1,0620 283,77 8,65 2 8 0,0036 
 0,8844 0,0165   0,0989   0,0253 0,9861 0,0643 1,0664 165,53 8,45 3 7 0,0041 
 0,8920  -0,0050  0,0967   0,0260 0,9861 0,0643 1,0664 165,53 8,45 3 7 0,0041 
 0,8957   0,0069 0,0964   0,0255 0,9861 0,0643 1,0664 165,53 8,45 3 7 0,0041 
     -0,3097 3,2059 0,0288 0,4738 1,6060 0,27 10,60 1 9 0,2245 

1,4461 0,9488    -0,1856 3,5.10-5 0,9826 0,0468 1,0479 131,77 8,45 3 7 0,0022 
 0,8706    -0,0614 0,0390 0,9822 0,0621 1,0641 220,33 8,65 2 8 0,0039 
 0,8562 0,0209   -0,0638 0,0395 0,9822 0,0664 1,0686 128,60 8,45 3 7 0,0044 
 0,8531  -0,0274  -0,0654 0,0452 0,9823 0,0660 1,0682 129,79 8,45 3 7 0,0044 
 0,8877   0,2101 -0,0771 0,0485 0,9821 0,0643 1,0665 127,80 8,45 3 7 0,0041 
     -0,9432 1,3138 0,3507 0,3874 1,4731 4,86 10,60 1 9 0,1501 

0,6624 0,9096    -0,0142 0,0012 0,9864 0,0636 1,0657 166,77 8,45 3 7 0,0040 
 0,8844    0,0288 0,0323 0,9843 0,0640 1,0661 250,20 8,65 2 8 0,0041 
 0,9643 -0,1107   0,0427 0,0305 0,9845 0,0678 1,0701 148,59 8,45 3 7 0,0046 
 0,8793  -0,0069  0,0267 0,0336 0,9843 0,0684 1,0707 146,05 8,45 3 7 0,0047 
 0,8942   0,1260 0,0256 0,0362 0,9846 0,0676 1,0700 149,30 8,45 3 7 0,0046 
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Pelos resultados contidos nas tabelas 5.13, 5.14 e 5.15, referentes ao ajuste das equações 

de regressão para a vazão média, verifica-se que, com a divisão do Distrito Federal em sub-

regiões hidrologicamente homogêneas, apesar de serem obtidos altos coeficientes de 

determinação para as duas regiões, o teste de significância F não indicou bons ajustes para 

a região II. Dessa forma, assim como para a vazão mínima, não recomenda-se a divisão da 

área para o ajuste dos modelos de regressão para a vazão média. 

 

Com relação ao tipo de variável representativa das mudanças no uso e ocupação do solo 

que mais inferiu melhoria aos modelos, tem-se que fração de áreas impermeáveis foi a 

variável mais significativa, sendo a equação do tipo não-linear, na forma potencial, a 

equação que gerou melhores ajustes. 
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Tabela 5.16 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão máxima – Região I 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Fator 
multiplicativo

R2 Erro 
padrão da 
estimativa

Erro 
padrão 
fatorial

F 
calculado 

F 
tabelado 
α = 0,01 

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

-10,2831        2,45.1022 0,2836 0,4830 1,6028 1,71 21,20 1 4 0,2226 
 1,1429       0,0727 0,9344 0,0938 1,0983 140,43 21,20 1 4 0,0088 

-2,3390 1,1140       6147,0976 0,9862 0,0773 1,0737 124,10 30,80 2 3 0,0051 
-2,6813 -0,3319 1,6989      1,62.105 0,9910 0,0765 1,0786 69,36 99,20 3 2 0,0057 
-2,6007 -1,0084  -0,1190     45338,3507 0,9869 0,0924 1,0899 113,62 99,20 3 2 0,0074 
-2,9925 1,1253   0,2844    1,98.105 0,9891 0,0831 1,0867 60,65 99,20 3 2 0,0069 

     -1,3562   74,0653 0,3467 0,4555 1,5770 2,12 21,20 1 4 0,2075 
-1,2805 1,0504    -0,3289   88,6108 0,9992 0,0026 1,0026 821,99 99,20 3 2 0,0000 

 1,0667    -0,4088   0,1929 0,9973 0,0337 1,0343 556,42 30,80 2 3 0,0011 
 1,6153 -0,6550   -0,4313   0,1123 0,9980 0,0356 1,0363 333,28 99,20 3 2 0,0013 
 1,1554  0,1052  -0,4019   0,1020 0,9980 0,0361 1,0367 325,08 99,20 3 2 0,0013 
 1,0375   -0,1851 -0,4088   0,1722 0,9979 0,0368 1,0375 311,56 99,20 3 2 0,0014 
     3,3302 0,0018 0,3473 0,4553 1,5767 2,13 21,20 1 4 0,2073 

-2,5881 1,1257    -0,2598 3,59.104 0,9893 0,0824 1,0859 61,66 99,20 3 2 0,0068 
 1,2084    -0,3522 0,1095 0,9746 0,1037 1,1092 57,60 30,80 2 3 0,0107 
 0,8489 0,4222   -0,3331 0,1564 0,9749 0,1262 1,1345 25,93 99,20 3 2 0,0159 
 1,2925  0,1140  -0,2755 0,0488 0,9753 0,1253 1,1335 26,29 99,20 3 2 0,0157 
 1,1757   -0,2221 -0,3706 0,0989 0,9754 0,1250 1,1331 26,45 99,20 3 2 0,0156 
     0,2426 4,0896 0,0045 0,5623 1,7547 0,02 21,20 1 4 0,3162 

-1,5344 1,1254    0,2762 110,9699 0,9910 0,0756 1,0785 73,47 99,20 3 2 0,0057 
 1,1708    0,4598 0,0518 0,9883 0,0702 1,0728 127,25 30,80 2 3 0,0049 
 1,1787 -0,0093   0,4601 0,0514 0,9883 0,0860 1,0898 56,56 99,20 3 2 0,0074 
 1,3833  0,2562  0,4932 0,0115 0,9921 0,0708 1,0733 83,86 99,20 3 2 0,0050 
 1,2176   0,2892 0,5165 0,0611 0,9895 0,0818 1,0853 62,56 99,20 3 2 0,0067 
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Tabela 5.17 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão máxima – Região II 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Fator 
multiplicativo

R2 Erro 
padrão da 
estimativa

Erro 
padrão 
fatorial

F 
calculado 

F 
tabelado 
α = 0,01 

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

2,9080        1,88.10-5 0,1122 0,2970 1,3458 0,38 34,10 1 3 0,0882 
 0,7749       0,2642 0,7761 0,1491 1,1608 10,40 34,10 1 3 0,0222 

2,2162 0,7540       8,71.10-6 0,9407 0,1541 1,1666 15,87 99,00 2 2 0,0237 
 1,8256 -2,1076      0,8522 0,9232 0,1070 1,1129 12,02 99,00 2 2 0,0114 
 0,8576  -0,3243     0,2830 0,7593 0,1746 1,1908 3,89 99,00 2 2 0,0305 
 0,7804   1,3849    1,5462 0,8867 0,1299 1,1388 7,82 99,00 2 2 0,0169 
     0,2764   8,8809 0,0835 0,3017 1,3522 0,27 34,10 1 3 0,0910 

2,5228     0,0712   0,0001 0,1148 0,3632 1,4379 0,13 99,00 2 2 0,1319 
 0,8588    0,4912   0,0709 0,9800 0,0546 1,0561 49,05 99,00 2 2 0,0030 
     0,0471 15,0902 0,0038 0,3146 1,3697 0,01 34,10 1 3 0,0989 

6,0207     -0,3566 1,64.10-11 0,2034 0,3445 1,4113 0,26 99,00 2 2 0,1187 
 0,7740    0,0309 0,2499 0,7777 0,1820 1,1996 3,50 99,00 2 2 0,0331 
     -0,1221 15,2125 0,0182 0,3123 1,3665 0,06 34,10 1 3 0,0975 

8,8837     -0,8231 6,47.10-18 0,4656 0,2822 1,3260 0,87 99,00 2 2 0,0796 
 0,9346    0,3412 0,1892 0,8852 0,1308 1,1397 7,71 99,00 2 2 0,0171 
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Tabela 5.18 – Resumo dos resultados da análise de regressão para vazão máxima – Região do Distrito Federal 

Coeficientes 
P A L S Dd Aimp Sexp Airrig 

Fator 
multiplicativo

R2 Erro 
padrão da 
estimativa

Erro 
padrão 
fatorial

F 
calculado 

F 
tabelado 
α = 0,01 

Número 
variáveis

Graus de 
liberdade

Variância 
Estimada 

-6,4904        2,63.1014 0,3546 0,4267 1,532 4,94 10,60 1 9 0,1821 
 0,9390       0,1217 0,9191 0,1415 1,152 102,25 10,60 1 9 0,0200 

0,9443 0,9953       0,0010 0,9232 0,1456 1,157 48,08 8,65 2 8 0,0212 
0,7618 0,5386 0,6591      0,0033 0,9234 0,1446 1,156 28,13 8,45 3 7 0,0209 
1,0162 0,6471 0,3870 -0,1423     0,0017 0,9236 0,1532 1,166 18,13 9,15 4 6 0,0235 
0,9731 0,6303 0,4182 -0,1377 0,0461    0,0021 0,9236 0,1678 1,183 12,09 11,00 5 5 0,0282 

     -0,8745   43,4583 0,1706 0,4823 1,620 1,85 10,60 1 9 0,2326 
-6,1443     -0,1317   6,42.1013 0,3672 0,4468 1,563 2,32 8,65 2 8 0,1996 
0,8910 0,9961    0,0184   0,0013 0,9333 0,1556 1,168 32,65 8,45 3 7 0,0242 

 0,9575    0,0873   0,0945 0,9304 0,1486 1,160 53,47 8,65 2 8 0,0221 
 0,4093 0,8317   0,1673   0,1009 0,9442 0,1422 1,153 39,50 8,45 3 7 0,0202 
 0,8384  -0,1821  0,0660   0,2513 0,9366 0,1494 1,161 34,47 8,45 3 7 0,0223 
 0,9416   -0,2773 0,1249   0,0668 0,9315 0,1576 1,171 31,73 8,45 3 7 0,0248 
     -0,1631 11,2003 0,0066 0,5278 1,695 0,06 10,60 1 9 0,2786 

-8,6876     0,7171 2,09.1018 0,4540 0,4151 1,514 3,33 8,65 2 8 0,1723 
0,7129 0,9848    0,0521 0,0029 0,9236 0,1551 1,168 28,21 8,45 3 7 0,0241 

 0,9445    0,1063 0,0937 0,9242 0,1441 1,155 48,78 8,65 2 8 0,0208 
 0,4987 0,6514   0,0390 0,1396 0,9200 0,1475 1,159 36,81 8,45 3 7 0,0218 
 0,8360  -0,1727  0,0882  0,2339 0,9277 0,1503 1,162 29,94 8,45 3 7 0,0226 
 0,9265   -0,2437 0,1315  0,0715 0,9323 0,1557 1,168 28,05 8,45 3 7 0,0242 
     -0,7401 6,6119 0,1780 0,4801 1,616 1,95 10,60 1 9 0,2305 

-6,3214     -0,0586 1,15.1014 0,3655 0,4474 1,564 2,30 8,65 2 8 0,2002 
-0,5336 1,0773    0,5057 0,9579 0,9251 0,0951 1,100 28,82 8,45 3 7 0,0090 

 1,0971    0,4699 0,0673 0,9240 0,0908 1,095 48,63 8,65 2 8 0,0082 
 0,9735 0,1712     0,4484 0,0735 0,9245 0,0961 1,101 28,57 8,45 3 7 0,0092 
 1,0650  -0,0440    0,4568 0,0854 0,9243 0,0965 1,101 28,49 8,45 3 7 0,0093 
 1,0779   -0,2460   0,4760 0,0540 0,9251 0,0951 1,100 28,82 8,45 3 7 0,0090 
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Analisando-se os resultados contidos nas tabelas 5.16, 5.17 e 5.18, referentes ao ajuste das 

equações de regressão para a vazão máxima, verifica-se que, com a divisão do Distrito 

Federal em sub-regiões hidrologicamente homogêneas, apesar de serem obtidos altos 

coeficientes de determinação para as duas regiões, o teste de significância F não indicou 

bons ajustes para a região II. Dessa forma, assim como para as vazões mínima e média, 

não recomenda-se a divisão da área para o ajuste dos modelos de regressão para a vazão 

máxima. 

 

Com relação ao tipo de variável representativa das mudanças no uso e ocupação do solo 

que mais inferiu melhoria aos modelos, tem-se que fração de áreas impermeáveis foi a 

variável mais significativa, sendo a equação do tipo não-linear, na forma potencial, a 

equação que melhor se ajustou. 
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5.5. VERIFICAÇÃO DOS MODELOS DE REGIONALIZAÇÃO 
 

De posse das tabelas 5.10 a 5.18 foram selecionados os melhores resultados da análise de 

regressão para as vazões mínima, média e máxima, sendo observado que os melhores 

ajustes foram obtidos considerando-se toda a região do Distrito Federal como 

hidrologicamente homogênea, pois com a divisão das regiões, mesmo ocorrendo altos 

coeficientes de determinação, o teste de significância F não indicou bons ajustes para a 

região II, principalmente devido ao número reduzido de graus de liberdade. 

 

Para a vazão mínima, com relação ao tipo de equação verificou-se que a equação do tipo 

linear apresentou melhor ajuste, sendo a fração de áreas irrigadas a variável de uso e 

ocupação do solo que mais inferiu melhoria no modelo. Assim, temos que os melhores 

modelos para a vazão mínima foram: 

 

(A) - Qmin = 0,0064.A –0,0061.L+ 0,1934      (5.17) 

        R² = 0,9446 

 

(B) - Qmin = 0,0062.A + 0,0148.Aimp – 0,0038    (5.18) 

         R² = 0,9462 

 

(C) - Qmin = 0,0058.A –0,0580.Sexp + 0,7415     (5.19) 

         R² = 0,9605 

 

(D) - Qmin = 0,0061.A – 0,0115.L – 0,4846Airrig + 0,8052    (5.20) 

         R² = 0,9712 

 

em que: 

Qmin = vazão mínima para 7 dias de duração (m³/s); 

A = área da bacia hidrográfica (km²); 

L = comprimento do rio principal (km); 

Aimp = fração de áreas impermeáveis em porcentagem (%); 

Sexp = fração de solo exposto em porcentagem(%); 

Airrig = fração de áreas irrigadas em porcentagem(%). 

 

Tendo como base os coeficientes de determinação como parâmetro da qualidade do ajuste, 

nota-se que o modelo D, que incorpora a fração de áreas irrigadas como variável 

representativa das mudanças no uso e ocupação do solo nas bacias hidrográficas, é o 
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modelo mais indicado para ser utilizado na estimativa das vazões mínimas. Do ponto de 

vista hidrológico, também nota-se que o modelo é coerente, pois havendo um aumento da 

fração de áreas irrigadas na bacia hidrográfica, decorre-se uma diminuição da vazão 

mínima. Essa vazão mínima determinada pelos modelos é a vazão mínima registrada no 

posto fluviométrico, mas não necessariamente coincide com a vazão mínima natural do rio. 

 

Outro ponto a ser considerado é a ocorrência ou não das modificações no uso e ocupação 

do solo das bacias. Caso não sejam observadas alterações nas bacias, observa-se que o 

modelo A, que é baseado apenas em variáveis usuais (área de drenagem e comprimento do 

rio principal) é o modelo mais recomendado para estimar os valores de vazão mínima, pois 

também apresenta um alto coeficiente de determinação e suas variáveis são facilmente 

obtidas. 

 

Analisando-se os outros dois modelos, temos que o modelo B, que incorpora a fração de 

áreas impermeáveis, apesar de ter apresentado um bom ajuste, com alto coeficiente de 

determinação, demonstra uma certa incoerência ou irrealidade hidrológica, pois ocorrendo 

um aumento da fração de áreas impermeáveis, ocorre um aumento da vazão mínima, o que 

não é esperado, visto que com a impermeabilização de áreas na bacia hidrográfica, a 

recarga dos aqüíferos é prejudicada, acarretando uma diminuição da vazão mínima. Porém 

o que pode ter ocasionado esse resultado é que, a parte da bacia hidrográfica responsável 

pela recarga dos aqüíferos não sofra influência das áreas impermeáveis e, portanto, não 

diminua a infiltração, nem afete a vazão mínima. Porém, devido a essas incertezas, esse 

modelo não seria recomendado para o uso na estimativa das vazões mínimas. 

 

O modelo C, que incorpora a variável representativa da fração do solo exposto apresentou 

um bom ajuste, porém verifica-se nesse modelo que, com o aumento de áreas com solo 

exposto, ocorre uma diminuição da vazão mínima, o que só é coerente se considerarmos 

que havendo a retirada da vegetação, o solo tende a compactar, diminuindo a infiltração e a 

recarga dos aqüíferos, provocando, assim, uma diminuição da vazão mínima. 

 

Portanto, caso sejam verificadas mudanças significativas no uso e ocupação do solo, no 

decorrer do tempo, nas bacias hidrográficas, recomenda-se o uso do modelo D para estimar 

os valores de vazão mínima, porém caso não seja verificadas grandes modificações na 

bacia hidrográfica, recomenda-se o uso do modelo A (variáveis usuais), que também 

apresentou bom ajuste e requer a aquisição de variáveis facilmente obtidas. 
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Na tabela 5.19 está mostrada a aplicação das equações 5.17 a 5.20 para a estimativa da 

vazão mínima no período de verificação (1997/1999/2000). 

 

Pelos resultados vistos na tabela 5.19, verifica-se que todos os modelos tenderam a 

superestimar os valores de vazão mínima, sendo os melhores resultados obtidos pelo 

modelo D e, podendo essas superestimativas serem atribuídas ao fato de que as vazões no 

primeiro período foram, para algumas bacias hidrográficas, superiores às vazões no 

segundo período, ou seja, os modelos apresentaram deficiências para estimar valores 

menores. 

 

Outro fato importante é que os melhores ajustes foram obtidos com equações do tipo linear, 

onde a constante, em alguns modelos, foi superior aos próprios valores de vazão. 
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Tabela 5.19 – Vazão mínima observada e vazão mínima estimada para o período de verificação (1997/1999/2000) 

Posto 
Fluviométrico

Q mínima 
observada  

(m3/s) 

Q mínima  
estimada 
(m3/s) em 

(A) 

Q mínima  
estimada 
(m3/s) em 

(B) 

Q mínima 
estimada 
(m3/s) em 

(C) 

Q mínima  
estimada 
(m3/s) em 

(D) 

Diferença 
entre      
Qmin, 

observada e 
Qmin,estimada 
(A) em % 

Diferença 
entre      
Qmin, 

observada e 
Qmin,estimada 
(B) em % 

Diferença 
entre      
Qmin, 

observada e 
Qmin,estimada 
(C) em %

Diferença 
entre      
Qmin, 

observada e 
Qmin,estimada 
(D) em %

Diferença 
entre      

Qmin, estimada 
(A) e 

Qmin,estimada 
(B) em % 

Diferença 
entre      

Qmin, estimada 
(A) e 

Qmin,estimada 
(C) em %

Diferença 
entre      

Qmin, estimada 
(A) e 

Qmin,estimada 
(D) em % 

60435000 0,65 0,79 0,84 0,66 0,67 21,54 29,23 1,54 3,08 6,33 -16,46 -15,19 
60435100 0,28 0,31 0,41 0,26 0,24 10,71 46,43 -7,14 -14,29 32,26 -16,13 -22,58 
60435150 0,24 0,25 0,35 0,22 0,22 4,17 45,83 -8,33 -8,33 40,00 -12,00 -12,00 
60435200 0,45 0,75 0,71 0,54 0,53 64,44 57,78 20,00 17,78 -4,05 -27,03 -28,38 
60435300 0,24 0,27 0,35 0,23 0,25 12,50 45,83 -4,17 4,17 29,63 -14,81 -7,41 
60435400 0,63 0,59 0,71 0,64 0,76 -6,35 12,70 1,59 20,63 20,34 8,47 28,81 
60473000 0,97 1,39 1,42 1,22 1,17 42,27 46,39 25,77 20,62 2,90 -11,59 -15,22 
60476100 3,42 4,39 4,43 3,84 4,41 27,78 29,53 12,28 28,95 1,37 -12,53 0,92 
60477600 1,05 0,91 0,93 1,44 1,26 -13,33 -11,43 37,14 20,00 2,20 58,24 38,46 
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Para a vazão média, a relação do tipo não-linear, na forma potencial, foi a que apresentou 

melhores resultados e o modelo que incorporou a variável representativa das mudanças no 

uso e ocupação do solo dada pela fração de áreas impermeáveis foi o que obteve melhor 

ajuste. Assim temos para a vazão média: 

 

(A) - Qmed = 0,0335.A0,8749      (5.21) 

        R² = 0,9822 

 

(B) - Qmed = 3,5.10-5.A0,9488.P1,4461.Sexp
-0,1856    (5.22) 

        R² = 0,9826 

 

(C) - Qmed = 0,0012.A0,9096.P0,6624.Airrig
-0,0142    (5.23) 

        R² = 0,9864 

 

(D) - Qmed = 0,0030.A0,9145.P0,4373.Aimp
0,0635    (5.24) 

        R² = 0,9870 

 

onde: 

Qmed = vazão média (m³/s); 

A = área de drenagem da bacia hidrográfica (km²); 

P = precipitação média mensal (mm); 

Sexp = fração de solo exposto em porcentagem(%); 

Airrig = fração de áreas irrigadas em porcentagem(%); 

Aimp = fração de áreas impermeáveis em porcentagem (%). 

 

Os modelos de regionalização ajustados para a vazão média apresentaram poucas 

diferenças entre si. No tocante à qualidade do ajuste, verifica-se que o modelo D, que 

incorpora a fração de áreas impermeáveis, apresentou-se um pouco melhor do que os 

demais modelos, sendo válido ressaltar sua coerência hidrológica no fato de que, com o 

aumento das áreas impermeáveis, ocorre aumento da vazão média. 

 

O modelo B, que incorpora a fração do solo exposto, apesar de ter apresentado um bom 

ajuste, com alto coeficiente de determinação, é hidrologicamente inconsistente, visto que, 

ocorrendo um aumento da fração do solo exposto, decorre a diminuição da vazão média, o 

que não é esperado que ocorra na realidade. 
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Já o modelo C, que incorpora a variável representativa da fração de áreas irrigadas, também 

apresentou bom ajuste e, nesse modelo, ocorrendo o aumento da fração de áreas irrigadas 

decorre uma diminuição da vazão média. 

 

Portanto, analisando-se todos os modelos ajustados para a vazão média e tendo como 

critério de escolha a qualidade de ajuste, verifica-se que o melhor modelo a ser utilizado 

para estimativa da vazão média é o modelo D, que incorpora a variável representativa da 

fração de área impermeável, caso sejam verificadas mudanças no uso e ocupação do solo 

na bacia hidrográfica em estudo. 

 

Contudo, não sendo verificadas grandes alterações na bacia hidrográfica, recomenda-se o 

uso do modelo A, dado somente em função da área de drenagem e que também apresenta 

um alto coeficiente de determinação. 

 

Na tabela 5.20 está mostrada a aplicação da equações 5.21 a 5.24 para a estimativa da 

vazão média no período de verificação (1997, 1999 e 2000). 

 

No caso da vazão média, os resultados das estimativas foram melhores do que para a 

vazão mínima, mesmo ainda sendo observadas as superestimativas. Observou-se que os 

valores estimados ficaram dentro de uma faixa de 20% a 25% de erro. 
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Tabela 5.20 – Vazão média observada e vazão média estimada para o período de verificação (1997/1999/2000) 

Posto 
Fluviométrico

Q média 
observada  

(m3/s) 

Q média   
estimada 
(m3/s) em 

(A) 

Q média   
estimada 
(m3/s) em 

(B) 

Q média  
estimada 
(m3/s) em 

(C) 

Q média   
estimada 
(m3/s) em 

(D) 

Diferença 
entre      
Qmed, 

observada e 
Qmed,estimada
(A) em % 

Diferença 
entre      
Qmed, 

observada e 
Qmed,estimada
(B) em % 

Diferença 
entre      
Qmed, 

observada e 
Qmed,estimada
(C) em %

Diferença 
entre      
Qmed, 

observada e 
Qmed,estimada
(D) em %

Diferença 
entre      

Qmed, estimada 
(A) e 

Qmed,estimada
(B) em % 

Diferença 
entre      

Qmed, estimada 
(A) e 

Qmed,estimada
(C) em %

Diferença 
entre      

Qmed, estimada 
(A) e 

Qmed,estimada 
(D) em % 

60435000 1,96 2,13 2,24 2,26 2,22 8,67 14,29 15,31 13,27 5,16 6,10 4,23 
60435100 0,45 0,54 0,53 0,54 0,55 20,00 17,78 20,00 22,22 -1,85 0,00 1,85 
60435150 0,27 0,30 0,28 0,30 0,30 11,11 3,70 11,11 11,11 -6,67 0,00 0,00 
60435200 1,64 1,96 1,92 2,01 1,92 19,51 17,07 22,56 17,07 -2,04 2,55 -2,04 
60435300 0,34 0,39 0,34 0,37 0,38 14,71 0,00 8,82 11,76 -12,82 -5,13 -2,56 
60435400 1,51 1,47 1,48 1,49 1,54 -2,65 -1,99 -1,32 1,99 0,68 1,36 4,76 
60473000 3,46 3,68 3,65 3,78 3,71 6,36 5,52 9,25 7,23 -0,79 2,72 0,82 
60476100 8,95 10,27 9,03 10,44 10,55 14,75 0,88 16,65 17,88 -12,08 1,66 2,73 
60477600 3,07 2,35 3,35 2,31 2,30 -23,45 9,26 -24,76 -25,08 42,73 -1,70 -2,13 
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No caso da vazão máxima, assim como para a vazão média, o melhor ajuste foi obtido com 

a equação do tipo não-linear, na forma potencial, e a variável representativa das mudanças 

no uso e ocupação do solo, dada pela fração de áreas impermeáveis, também foi a variável 

que mais inferiu melhoria no modelo. Assim, temos para a vazão máxima: 

 

(A) - Qmax =0,0033.A0,5386. P0,7618.L0,6561     (5.25) 

R² = 0,9234 

 

(B) - Qmax = 0,0029.A0,9848.P0,7129.Sexp
0,0521    (5.26) 

R² = 0,9236 

 

(C) - Qmax = 0,9579.A1,0773.P-0,5336.Airrig
0,5057    (5.27) 

R² = 0,9251 

 

(D) - Qmax = 0,0013.A0,9961.P0,8910.Aimp
0,0184    (5.28) 

R² = 0,9333 

 

onde: 

Qmax = vazão máxima (m³/s); 

A = área da bacia hidrográfica (km²); 

P = precipitação média mensal (mm); 

L = comprimento do rio principal (km); 

Sexp = fração de solo exposto em porcentagem(%); 

Airrig = fração de áreas irrigadas em porcentagem(%); 

Aimp = fração de áreas impermeáveis em porcentagem (%). 

 

Os modelos de regionalização ajustados para a vazão máxima também apresentaram altos 

coeficientes de determinação e, considerando-se como parâmetro de escolha a qualidade 

do ajuste, verifica-se que o melhor modelo é aquele que incorpora a fração de áreas 

impermeáveis como variável representativa das mudanças no uso e ocupação de solo na 

bacia hidrográfica (modelo D), observando-se que com o aumento das áreas impermeáveis 

ocorre um aumento da vazão máxima. 

 

Contudo, não sendo verificadas alterações no uso e ocupação do solo nas bacias 

hidrográficas, nota-se que o modelo A, baseado em variáveis usuais (área de drenagem da 

bacia hidrográfica, precipitação média mensal e comprimento do rio principal), seria o 

modelo mais recomendado para uso da estimativa da vazão máxima. 
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O modelo B, que incorpora a fração de solo exposto, também apresentou bom ajuste e 

coerência hidrológica, visto que com o aumento de áreas com solo exposto decorre um 

aumento da vazão máxima. Dessa forma, esse modelo também poderia ser utilizado na 

estimativa de valores de vazão máxima. 

 

Já o modelo C, apesar de apresentar bom ajuste, mostra-se incoerente hidrologicamente, 

pois havendo um aumento de áreas irrigadas, ocorreria um aumento da vazão máxima, o 

que é contraditório, pois as maiores retiradas para irrigação ocorrem no período de 

estiagens, período esse, onde se tem vazões mínimas e não vazões máximas. Também 

com relação ao modelo C, nota-se que havendo um aumento na precipitação ocorre uma 

diminuição na vazão máxima o que é irreal do ponto de vista hidrológico. 

 

Portanto, analisando-se a qualidade do ajuste, tem-se que o melhor modelo para estimativa 

das vazões máximas, é aquele que incorpora a fração de áreas impermeáveis (modelo D) e, 

tomando por base, a não ocorrência de mudanças na bacia hidrográfica estudada, 

recomenda-se o modelo A, que é baseado nas variáveis usuais e também apresentou um 

bom ajuste. 

 

Na tabela 5.21 está mostrada a aplicação das equações 5.25 a 5.28 para a estimativa da 

vazão máxima no período de verificação (1997, 1999 e 2000). 

 

Os resultados da estimativa para a vazão máxima, similarmente à vazão média, mostraram-

se melhores do que para a vazão mínima, mantendo-se, ainda, as superestimativas dos 

valores, principalmente, nas estimativas dadas pelos modelos B e C. 
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Tabela 5.21 – Vazão máxima observada e vazão máxima estimada para o período de verificação (1997/1999/2000) 

Posto 
Fluviométrico

Q máxima 
observada 

(m3/s) 

Q máxima  
estimada 
(m3/s) em 

(A) 

Q máxima  
estimada 
(m3/s) em 

(B) 

Q máxima  
estimada 
(m3/s) em 

(C) 

Q máxima  
estimada 
(m3/s) em 

(D) 

Diferença 
entre      
Qmax, 

observada e 
Qmax,estimada
(A) em % 

Diferença 
entre      
Qmax, 

observada e 
Qmax,estimada
(B) em % 

Diferença 
entre      
Qmax, 

observada e 
Qmax,estimada
(C) em %

Diferença 
entre      
Qmax, 

observada e 
Qmax,estimada
(D) em %

Diferença 
entre      

Qmax, estimada 
(A) e 

Qmax,estimada
(B) em % 

Diferença 
entre      

Qmax, estimada 
(A) e 

Qmax,estimada
(C) em %

Diferença 
entre      

Qmax, estimada 
(A) e 

Qmax,estimada 
(D) em % 

60435000 11,25 13,77 11,40 12,84 11,69 22,40 1,33 14,13 3,91 -17,21 -6,75 -15,11 
60435100 1,97 2,31 2,41 2,51 2,49 17,26 22,34 27,41 26,40 4,33 8,66 7,79 
60435150 1,06 1,15 1,26 1,23 1,29 8,49 18,87 16,04 21,70 9,57 6,96 12,17 
60435200 12,60 11,30 10,15 13,07 10,16 -10,32 -19,44 3,73 -19,37 -10,18 15,66 -10,09 
60435300 1,51 1,56 1,61 1,70 1,63 3,31 6,62 12,58 7,95 3,21 8,97 4,49 
60435400 7,10 7,67 7,12 6,41 7,42 8,03 0,28 -9,72 4,51 -7,17 -16,43 -3,26 
60473000 16,07 18,43 17,36 27,11 20,19 14,69 8,03 68,70 25,64 -5,81 47,10 9,55 
60476100 45,40 47,56 55,93 47,21 59,25 4,76 30,59 3,99 30,51 24,66 -0,74 24,58 
60477600 10,51 11,11 9,92 7,15 11,45 5,74 -5,61 -31,97 8,94 -10,71 -35,64 3,06 
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6. CONCLUSÕES 
 

Com a classificação das imagens de satélite para a região do Distrito Federal, verificou-se 

que houve mudanças no uso e ocupação do solo ao longo dos anos estudados (60% de 

aumento para fração de áreas impermeáveis, 10% de aumento para fração de solo exposto 

e 30% de aumento para fração de áreas irrigadas), sendo a fração de áreas impermeáveis a 

variável mais expressiva dentre as três estudadas. A incorporação das variáveis 

representativas dessas mudanças, de uma maneira geral, contribuíram para um melhor 

ajuste dos modelos de regionalização, corroborando os estudos realizados por Engman e 

Gurney (1991), que mostraram algumas equações de regressão onde foram adicionadas 

informações de uso e ocupação do solo, reduzindo o erro para a estimativa de vazões 

mínimas e máximas. 

 

Com relação ao tipo de equação que gerou o melhor ajuste, verificou-se que, para a vazão 

mínima, a equação que melhor se ajustou foi a equação do tipo linear, enquanto que para as 

vazões média e máxima, o melhor ajuste deu-se com o uso de equações do tipo não-linear 

na forma potencial, o que confirma as recomendações do estudo realizado pelo IPH (1985). 

Observou-se também que os melhores ajustes foram obtidos considerando-se toda a região 

do Distrito Federal como hidrologicamente homogênea, pois com a divisão das regiões, 

mesmo ocorrendo altos coeficientes de determinação, o teste de significância F não indicou 

bons ajustes para a região II, principalmente devido ao número reduzido de graus de 

liberdade. 

 

Alguns dos modelos, apesar de terem apresentado bons ajustes, mostraram-se 

hidrologicamente incoerentes, ou seja, não condizentes com a realidade, sendo pertinente 

fazer algumas considerações para o uso dos mesmos. 

 

No caso dos modelos de regionalização obtidos para a vazão mínima, verifica-se que o 

modelo que incorpora a fração de áreas irrigadas como variável representativa das 

mudanças no uso e ocupação do solo ocorridas na bacia hidrográfica, é o modelo que 

melhor se ajustou, sendo esse, também um modelo coerente hidrologicamente, pois 

havendo um aumento de áreas irrigadas, decorre uma diminuição da vazão mínima. Já os 

modelos B e C, que incorporaram as variáveis representativas da fração de áreas 

impermeáveis e solo exposto, respectivamente, apesar de apresentarem bons ajustes, não 

são hidrologicamente coerentes, visto que, no modelo B, ocorrendo um aumento da fração 

de áreas impermeáveis verifica-se um aumento da vazão mínima e, no modelo C, ocorrendo 

um aumento das áreas com solo exposto, ocorre uma diminuição da vazão mínima. 
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Portanto, diante dessas constatações, observa-se que o modelo que incorpora a fração de 

áreas irrigadas como variável representativa das mudanças no uso e ocupação do solo nas 

bacias hidrográficas é o modelo mais indicado para estimar os valores de vazão mínima 

com duração de 7 dias na região do Distrito Federal. 

 

Para a vazão média, o modelo que incorpora a variável representativa da fração de áreas 

impermeáveis foi o que apresentou melhor ajuste, sendo que, nesse modelo, ocorrendo um 

aumento de áreas impermeáveis decorre um aumento da vazão média. Já o modelo B, que 

incorpora a variável representativa da fração de solo exposto, mesmo apresentando um alto 

coeficiente de determinação, é hidrologicamente inconsistente pois com o aumento de áreas 

com solo exposto decorre uma diminuição na vazão média, não sendo esperado que isso 

ocorra na realidade. Portanto recomenda-se o uso do modelo D, que incorpora a fração de 

áreas impermeáveis, para estimar os valores de vazão média. 

 

No caso da vazão máxima, o melhor modelo também foi obtido com a incorporação da 

variável representativa da fração de áreas impermeáveis, confirmando os resultados obtidos 

por Diaz e Tucci (1989) e Nascimento (1999), que também incorporaram a porcentagem de 

áreas impermeáveis em  modelos de regionalização. Já o modelo C, que incorpora a fração 

de áreas irrigadas, não deve ser utilizado na estimativa da vazão máxima, pois esse modelo, 

mesmo apresentando um bom ajuste, é incoerente hidrologicamente pois havendo um 

aumento de áreas irrigadas na bacia hidrográfica decorre um aumento da vazão máxima, o 

que é contraditório, pois as maiores retiradas para a irrigação ocorrem no período de 

estiagens, onde se tem vazões mínimas e não vazões máximas e, ainda nesse modelo, 

verifica-se que com o aumento da precipitação ocorre uma diminuição da vazão máxima, o 

que também é incoerente hidrologicamente. Assim, o modelo que incorpora a fração de 

áreas impermeáveis é o modelo mais indicado para estimativa das vazões máximas. 

 

Portanto, caso sejam verificadas modificações no uso e ocupação do solo na bacia 

hidrográfica, recomenda-se o uso dos modelos que incorporaram as variáveis 

representativas dessas mudanças e, que também apresentaram melhores ajustes, para 

estimar os valores de vazão mínima, média e máxima. Caso contrário, se for verificado que 

não houve mudanças na bacia hidrográfica, recomenda-se o uso dos modelos baseados 

nas variáveis usuais para a estimativa das vazões mínima, média e máxima. 

 

No que se refere à verificação dos modelos, observou-se que todos os modelos tenderam a 

superestimar os valores de vazão mínima, média e máxima, sendo que as melhores 

estimativas foram obtidas para as vazões média e máxima. 
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No caso da vazão mínima, o fato de se terem valores observados no segundo período, na 

maioria das vezes, inferiores aos valores do primeiro período, e de ter sido ajustado um 

modelo do tipo linear pode ter ocasionado as superestimativas, visto que, muitas vezes a 

constante do modelo foi superior aos próprios valores de vazão.  

 

Para as vazões média e máxima, os resultados das estimativas dos modelos no período de 

verificação foram melhores do que para vazão mínima, porém ainda foram observadas, as 

superestimativas. 

 

Ressalta-se, portanto, a necessidade de se avaliar previamente a evolução das bacias 

hidrográficas que se pretende estudar, para verificar se as mudanças ocorridas nessas 

bacias hidrográficas são realmente relevantes e precisam ser consideradas, para que se 

tenha uma melhor resposta dos modelos de regionalização. Para a região do Distrito 

Federal notou-se que, apesar da região como um todo ter sofrido consideráveis 

modificações no uso e ocupação do solo, as bacias hidrográficas que possuíam dados 

localizavam-se numa área em que as mudanças no uso do solo não foram tão significativas, 

podendo isso explicar a pouca contribuição dessas variáveis para a melhoria dos modelos. 

 

O fato de terem sido usados apenas três anos para fazer o ajuste dos modelos também 

pode ter influenciado esses resultados, já que seria recomendável mais anos para se ter 

uma amostra mais representativa, porém, é pertinente comentar a dificuldade em obter as 

imagens de satélites referentes a outros anos para a região do Distrito Federal, o que daria 

maior subsídio para obtenção das variáveis representativas das modificações no uso e 

ocupação do solo, podendo gerar uma melhor resposta dos modelos. 

 

Assim, observa-se a importância da utilização das técnicas de geoprocessamento como 

ferramenta subsidiária nos estudos hidrológicos, pois, com ao auxílio dessas técnicas é 

possível ter um melhor conhecimento da área estudada, bem como da evolução da 

ocupação e uso do solo, permitindo o monitoramento e, por conseguinte, um melhor 

gerenciamento dos recursos ambientais. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A– ESTATÍSTICAS 
 

• Distribuição de Weibull 

 

A função densidade de probabilidade da distribuição de Weibull, fx(x), e a função de 

probabilidade acumulada, Fx(x), são expressas por:  

 

FX(x) = α.( x – x0 ) α-1 . ( β - x0 ) -α.exp{-[( x - x0 ) / (β - x0 )] α} 

FX(x) = 1 - exp{-[( x - x0 ) / (β - x0 )] α} 

 

Definindo y por: 

 

y = [( x - x0 ) / (β - x0 )] α 

 

pode-se expressar a distribuição de Weibull na seguinte forma simplificada: 

 

Fy(y) = 1 – e-y 

 

O valor apresentado de X, a variância e o coeficiente de assimetria são determinados, 

respectivamente, pelas seguintes expressões: 

 

E[X] = x0 + (β - x0). Γ (1 + 1/α) 

VAR[X] = (β - x0 ) 2.[ Γ (1+ 2/α) - Γ² (1 + 1/α)] 

2/32

3

)]/11(/21([
)/11(2)/21(.3)/31(

αα
ααα

+Γ−+Γ
+Γ++Γ−+Γ

=xg  

 

sendo Γ(.) a função Gama determinada por integração numérica e seus valores fornecidos 

em tabela. Os parâmetros x0. α. β são estimados a partir dos valores de X observados.  

 

Calculando-se a média amostral, X , a variância amostral, S², e o coeficiente de assimetria, 

gx, tem-se as seguintes relações: 

 

β ≅ X  + Sx .A(α) 

x0  ≅ β - Sx .A(α) 
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sendo: 

A(α) = [ 1 - Γ (1 + 1/α)].B(α) 

B(α) = [ Γ (1+ 2/α) - Γ² (1 + 1/α)]-1/2 

 

Com o coeficiente de assimetria da amostra, gx, estima-se o valor de α; com esse valor, são 

calculados os valores de B(α) e A(α); em seguida, são determinados os valores de β e de x0. 

 

Os valores amostrais da média, X , da variância, S², e de coeficiente  de assimetria, gx, são 

calculados a partir de N valores observados de X, através das seguintes relações: 

 

X  = ∑ xi / N 

Sx² = ( ∑ (xi - X )² / N 

gx = [ ∑ (xi - X )³ / N ]/ Sx³ 

 

 

• Distribuição de Gumbel 

 

A função densidade de probabilidade da distribuição de Gumbel, fx(x), e a função de 

probabilidade acumulada, Fx(x), são expressas por:  

 

fX(x) = )]}x(exp[)x(exp{1
β

α−
−−

β
α−

−
β

 

FX(x) = exp{ )]}x(exp[
β

α−
−−  

sendo: 

 

E[X] = α + 0.577β 

VAR[X] = 1.645β² 

 

Por meio de estimativas de E[X] e de VAR[X], obtidas a partir dos valores amostrais das 

vazões máximas anuais observadas, tem-se: 

 

E[X] ≅ X  = ∑ xi / N 

VAR[X] ≅ Sx² = ∑ (xi - X )² / N 
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E, por meio das equações Equações (8.19) e (8.20). são estimados os valores dos 

parâmetros α e β. 

 

 

• Distribuição LogPearson III 

 

Tomando-se logaritmo da vazão máxima anual, isto é, definindo X = lnQmáx, a função 

densidade de probabilidade da distribuição Pearson aplicada a essa variável aleatória 

possui três parâmetros, o de escala, α, o de forma, β, e de posição, λ, e é expressa por: 

 

fx(x) = )]x(exp[)x(1 1

α
λ−

−
α

λ−
βΓα

−β  

 

Com os dados amostrais, isto é, com as estimativas do valor esperado de X, da variância e 

do coeficiente de assimetria, respectivamente, calculadas por: 

 

X  = ∑ xi / N 

Sx² = ∑ (xi - X )² / N –1  

∑
=

−
−−

=
n

i
ix Xx

SNN
Ng

1

3
3 )(

)2)(1(
 

 

obtêm-se as estimativas dos parâmetros da distribuição Pearson, aplicando-se, por 

exemplo, o método dos momentos, através do qual obtêm-se as seguintes relações: 

 

X  = α.β + λ 

S² = α².β 

gx = 2 / (β1/2) 

 

 

• Distribuição Log-normal II 

 

A função densidade de probabilidade da distribuição Log-normal II é: 

 

fX(x) = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
µ−

−
πσ

2)xln(.5,0exp
2.x

1
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• Distribuição Log-normal III 

 

A função densidade de probabilidade da distribuição Log-normal III é: 

 

fX(x) = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

σ
µ−β−

−
πσβ−

2)xln(.5,0exp
2).x(

1
 

 

 

• Distribuição de Wakeby 

 

É uma distribuição de cinco parâmetros, expressa na forma inversa, isto é: 

 

x = Fx
-1(u). u = P[X ≤ x] 

 

e a função de probabilidade acumulada, Fx(x), da distribuição de Wakeby é expressa na 

seguinte forma inversa: 

 

X = -a.( 1 – u )b + c.( 1 – u )-d + e 

 

sendo o valor esperado de X expresso por: 

 

)
1

(][
d

c
ab

aeXE
−

−
+

−=  

 

e a variância dada por: 

 

2
22

2 ]
b+1

a-
d1

c[-
2b+1

a+
db+1

2ac-
2d1

c=S  

 

 

• Distribuição Generalizada de Pareto (GPA) 

 

A função densidade de probabilidade da distribuição Generalizada de Pareto, fx(x), e a 

função de probabilidade acumulada, Fx(x), são expressas por:  
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fX(x) = 
( ) 1k

1

1 qk1exp
−

−
⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
ξ−

−α      (k ≠ 0) 

fX(x) = 
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

α
ξ−−

α − qexp1      (k = 0) 

 

FX(x) = 
( ) k

1

qk11 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

α
ξ−

−−      (k ≠ 0) 

 

FX(x) = 
( )

⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

α
ξ−

−
qexp1      (k = 0) 

 

 

• Distribuição Generalizada de Extremos (GEV) 

 

A função de probabilidade acumulada da Distribuição Generalizada de Extremos, Fx(x), é 

expressa por:  

 

FX(x) = 
⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−

α
−

k
1

yk11exp      (k ≠ 0) 

FX(x) = 
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ ξ−

α
−−

yexpexp      (k = 0) 

 

• Estatística dos momentos-L 

 

Segundo Hosking e Wallis (1993), na estatística dos momentos-L, os estimadores dos 

primeiros quatro momentos-L e as razões de momentos-L podem ser interpretados como 

medidas da forma de uma distribuição de probabilidades. O primeiro momento (λ1) é a 

medida de tendência central, o segundo momento (λ2) é uma medida de dispersão, a razão 

CV-L = λ1/λ2 é análoga ao coeficiente de variação convencional, a razão entre o terceiro e o 

segundo momento, τ3=λ3/λ2, é uma medida de assimetria, e a razão entre o quarto e o 

segundo momento, τ4=λ4/λ2 é uma medida de curtose. Comparados aos momentos 

convencionais, os momentos-L devido à sua própria formulação, fornecem estimativas mais 

robustas dos parâmetros e quantis de distribuições de uma variável aleatória. 
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ANEXO B – TABELAS 
 Tabela B.1 - Valores observados e consistidos de precipitação média mensal nos postos pluviométricos do Distrito Federal 

Posto 
Pluviométrico 

1547002 1547006 1547008 1547009 1547010 1547011 1547013 1547014 1547015 1547016 1547017 1547018 1547020 1547021 1548005 1548006 1548007 1548008 1548009 1548010 1548013 

Ano Mês                      
1988 1 170,20 106,90 126,90 120,00 107,30 194,30 195,60 161,50 104,40 180,10 32,70 115,80 139,30 206,00 139,20 183,10 139,60 69,10 122,00 108,90 102,12* 

 2 190,80 215,40 222,50 228,10 256,10 240,70 323,60 224,70 210,90 279,70 175,50 281,10 234,00 219,80 234,00 281,70 280,20 310,80 267,60 233,40 265,99* 
 3 267,80 264,30 303,20 274,90 287,10 239,10 294,40 103,90 308,20 409,90 120,90 163,70 303,20 240,60 227,00 233,60 384,50 238,90 308,30 295,20 236,30 
 4 98,20 182,00 180,00 108,10 165,20 183,30 106,90 148,60 154,20 141,90 133,40 109,90 83,70 164,60 81,60 237,60 183,10 166,00 193,30 175,10 110,00 
 5 28,00 16,50 1,20 3,00 24,10 0,00 1,40 4,20 12,20 7,80 23,00 17,10 1,00 0,00 24,70 15,70 0,30 0,00 2,40 13,20 0,00 
 6 0,00 11,00 16,70 5,00 1,60 13,10 8,20 19,10 8,40 0,00 0,00 8,60 21,20 17,20 25,00 10,50 10,50 13,00 5,20 17,50 3,00 
 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9 0,60 12,10 0,00 0,00 5,20 3,70 2,20 8,20 1,60 1,50 0,00 0,00 8,30 13,40 12,20 16,30 3,20 1,30 10,80 2,10 30,70 
 10 197,20 174,30 137,90 154,30 172,30 162,80 217,50 271,20 239,40 218,00 113,20 174,60 137,20 234,00 241,00 140,30 221,50 149,20 182,30 189,80 47,10 
 11 193,40 165,70 192,50 173,20 346,60 219,30 144,20 128,10 312,40 233,50 160,70 140,30 128,50 165,40 165,90 247,60 205,30 240,10 206,90 147,10 231,90 
 12 185,90 278,40 151,20 216,80 182,20 207,10 229,30 182,50 217,40 203,50 112,20 182,90 197,10 109,20 278,30 222,40 300,20 286,90 295,70 307,10 94,40 

1993 1 184,80 193,50 160,40 104,00 110,40 217,00 239,00 99,20 62,20 162,10 139,40 71,20 105,90 201,00 104,40 333,30 135,20 89,10 136,70 55,60 151,70 
 2 298,30 318,00 292,00 234,00 206,50 279,40 299,20 314,70 246,00 315,10 206,50 335,20 142,30 365,00 359,20 97,80 275,30 211,20 226,60 315,50 218,50 
 3 60,20 43,70 31,80 39,80 72,90 72,40 59,80 111,40 81,00 21,90 98,30 157,60 23,40 25,80 68,20 88,50 179,20 145,10 108,30 138,00 61,10 
 4 106,60 88,90 75,50 72,40 83,50 101,20 56,70 143,60 140,40 83,20 45,80 108,40 76,60 124,00 160,40 19,00 86,20 48,40 83,80 113,60 104,60 
 5 13,30 31,10 24,60 28,20 20,40 21,20 12,80 37,20 15,20 16,30 31,40 30,60 22,20 16,00 28,30 23,50 60,90 18,40 32,00 18,90 30,40 
 6 42,00 5,70 3,00 8,80 11,60 11,30 7,40 9,20 13,80 14,70 14,00 15,00 32,00 14,60 39,00 0,00 8,80 12,20 11,00 21,80 10,20 
 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8 20,70 38,70 20,40 30,70 33,40 44,80 14,80 32,10 35,20 14,40 24,30 46,10 21,70 29,40 62,20 55,80 69,00 49,80 35,20 32,80 48,90 
 9 39,70 82,50 91,00 74,60 115,30 63,90 80,00 47,30 75,80 39,40 63,10 50,30 17,70 25,20 73,80 71,50 58,00 64,00 81,00 59,60 56,80 
 10 25,10 125,91 65,70 42,00 69,60 41,90 57,60 73,50 55,20 96,80 21,50 91,60 93,60 59,00 131,20 112,50 82,40 62,70 93,00 116,80 49,90 
 11 92,20 114,70 98,40 49,60 110,00 145,80 105,10 129,60 78,40 89,50 126,30 139,20 107,30 143,60 205,50 469,00 127,90 183,20 115,40 138,30 140,00 
 12 254,90 327,70 263,90 253,60 309,00 325,00 253,60 401,30 256,20 256,90 276,60 436,20 263,20 297,60 374,00 270,50 417,60 391,00 328,80 432,80 345,90 

1994 1 161,90 175,10 135,20 193,10 227,10 195,50 168,00 330,50 310,90 190,10 233,40 210,00 174,60 170,20 346,40 162,50 375,00 285,90 222,90 278,30 334,10 
 2 123,00 154,20 114,60 139,40 131,50 127,40 89,10 84,60 97,10 117,00 176,10 140,80 98,00 60,40 164,20 337,50 222,70 187,60 178,10 174,50 143,60 
 3 272,60 466,70 343,70 250,40 388,20 323,10 313,20 391,60 327,00 311,90 177,60 318,10 363,90 324,40 449,00 142,10 430,20 327,60 411,60 360,60 345,40 
 4 60,60 142,60 139,90 79,60 128,60 51,00 120,80 142,10 133,60 87,30 127,00 160,90 114,00 117,20 101,80 32,00 117,60 94,80 119,40 152,00 93,40 
 5 6,90 59,00 56,40 29,60 35,00 37,20 17,60 26,30 23,40 35,20 49,00 37,00 14,00 24,60 29,00 22,50 77,20 23,40 39,60 22,50 81,00 
 6 41,30 15,30 19,60 31,20 39,60 43,10 33,60 22,40 52,80 28,90 6,20 21,00 49,70 28,80 48,80 4,00 26,80 52,80 26,20 24,60 7,00 
 7 0,00 1,80 2,40 0,00 0,00 0,00 1,00 6,00 0,00 0,40 0,00 4,80 0,80 3,20 13,80 0,00 2,20 1,80 6,80 1,20 1,40 
 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 78,00 2,20 0,80 0,00 0,00 0,00 
 10 54,70 61,70 41,20 40,80 54,10 43,00 115,60 32,30 40,60 46,10 37,70 51,70 67,30 123,00 96,00 253,30 70,40 103,40 47,00 65,20 11,00 
 11 211,00 333,20 293,30 203,80 291,10 200,50 324,40 218,50 273,60 259,10 266,50 298,80 225,90 235,00 203,80 220,10 243,50 237,20 341,40 274,20 210,80 
 12 93,50 313,00 217,50 153,00 213,40 149,10 162,80 389,10 181,80 100,80 117,30 258,80 186,20 219,00 429,70 292,80 181,30 181,00 193,40 261,50 132,00 

 

 Obs: Os valores preenchidos estão indicados com asterisco: janeiro e fevereiro de 1988 no posto 1548013 
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 Tabela B.1 - Valores observados e consistidos de precipitação média mensal nos postos pluviométricos do Distrito Federal (continuação) 
Postos 

Pluviométrico 
1547002 1547006 1547008 1547009 1547010 1547011 1547013 1547014 1547015 1547016 1547017 1547018 1547020 1547021 1548005 1548006 1548007 1548008 1548009 1548010 1548013 

Ano Mês                      
1997 1 - 253,40 276,90 286,10 516,70 318,50 232,80 255,70 387,50 337,70 486,50 369,00 264,40 214,00 279,30 292,80 333,40 260,90 260,90 273,20 412,20 

 2 - 66,40 106,20 51,40 88,90 41,90 55,60 89,80 67,60 86,90 84,10 127,00 36,40 55,40 156,10 188,70 95,60 147,10 135,40 102,20 102,80 
 3 - 382,00 338,70 306,90 371,70 328,70 301,00 333,40 322,10 360,20 390,40 458,60 298,40 386,20 382,60 240,60 312,20 191,40 307,00 330,20 403,20 
 4 - 172,60 110,50 150,70 178,60 167,40 189,20 62,80 138,70 139,50 178,60 153,80 89,70 115,20 82,60 121,30 128,60 165,40 152,40 111,50 181,60 
 5 - 63,40 61,20 64,80 73,60 91,10 43,20 74,20 91,00 46,40 74,60 90,00 24,70 70,20 79,00 25,40 64,50 37,20 57,80 139,80 76,80 
 6 - 14,30 19,50 12,60 20,00 4,50 25,60 9,70 15,30 20,80 19,10 21,20 21,10 20,80 24,00 28,40 33,40 12,20 22,60 25,60 15,60 
 7 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 8 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9 - 95,10 70,00 60,70 69,40 48,50 32,00 162,60 64,40 63,50 94,10 107,20 71,70 54,80 105,20 69,00 62,00 43,30 76,20 223,80 119,80 
 10 - 39,40 52,50 87,40 57,80 37,50 84,40 108,60 40,60 142,50 31,20 75,00 79,60 65,40 97,20 31,00 44,50 62,40 56,60 70,80 88,80 
 11 - 156,60 190,60 185,80 267,10 203,50 131,20 206,70 219,40 51,20 212,50 167,20 155,60 140,80 159,60 256,90 183,40 137,20 224,00 198,00 253,90 
 12 - 175,80 180,60 149,63* 217,10 176,70 170,00 115,70 134,70 235,50 104,40 180,60 271,30 137,80 141,30 157,10 179,00 161,40 157,00 148,20 220,00 

1999 1 - - 72,30 103,10 224,50 132,30 233,80 94,00 180,50 - 73,60 57,20 104,10 100,80 168,70 192,40 221,60 204,20 160,40 120,80 78,20 
 2 - - 126,10 111,60 49,50 115,00 55,60 92,00 41,00 - 41,80 103,20 52,10 50,20 101,80 187,80 119,20 182,00 86,00 128,80 119,70 
 3 - - 294,30 155,40 254,50 170,90 292,80 220,70 201,80 - 140,80 197,20 187,70 167,20 331,40 291,60 299,30 275,20 260,10 401,60 212,20 
 4 - - 70,30 44,80 45,30 112,60 33,60 78,30 19,90 - 27,00 73,20 50,40 31,20 53,40 55,70 41,60 52,70 64,80 42,20 60,60 
 5 - - 7,00 4,80 23,60 8,00 11,40 19,40 51,20 - 1,90 41,00 0,60 4,00 10,40 11,40 16,00 36,40 5,80 61,00 16,00 
 6 - - 0,20 1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 3,00 1,10 0,00 0,00 3,00 5,90 4,60 2,20 0,00 1,20 
 7 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,14* 
 8 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 9 - - 85,00 35,40 50,30 52,00 47,00 83,40 53,60 - 46,20 72,40 45,10 37,00 86,40 96,20 76,80 135,80 58,20 104,00 57,30 
 10 - - 155,00 180,60 242,10 141,30 125,60 167,40 236,60 - 239,20 151,00 245,30 170,40 156,90 106,60 230,90 118,30 148,00 88,00 259,50 
 11 - - 266,50 234,20 353,00 213,50 162,60 277,90 252,00 - 251,10 303,80 315,90 238,20 272,10 335,80 346,30 309,70 375,40 240,80 168,80 
 12 - - 224,20 189,80 265,90 297,50 255,60 228,70 229,80 - 195,00 292,20 327,00 281,80 235,20 207,80 284,10 219,80 265,30 249,60 347,60 

2000 1 - - 139,70 118,60 205,10 210,10 206,00 326,00 218,70 - 143,20 219,60 143,70 218,60 201,40 217,50 313,50 228,40 215,20 274,30 255,40 
 2 - - 138,00 138,90 105,90 213,80 95,00 173,20 178,50 - 182,90 191,00 254,50 208,00 217,30 247,40 129,40 328,70 192,40 192,60 127,20 
 3 - - 200,40 206,60 188,00 159,90 141,20 191,90 227,10 - 152,20 236,40 236,60 163,20 189,80 160,40 173,60 206,70 260,80 268,40 183,80 
 4 - - 135,10 66,50 75,80 92,00 28,80 128,70 38,30 - 76,60 91,80 99,20 33,00 116,20 114,40 52,00 153,00 61,00 87,60 79,40 
 5 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,60 - 0,00 0,00 0,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 6 - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 7 - - 0,00 0,50 0,00 0,00 2,40 0,00 4,10 - 3,00 0,00 0,00 4,00 2,20 0,00 0,10 6,20 0,00 0,00 7,20 
 8 - - 47,40 45,00 34,50 44,00 32,40 49,70 26,60 - 55,80 40,60 42,20 37,00 40,00 42,00 38,00 34,80 25,10 44,60 49,80 
 9 - - 63,60 88,10 39,00 71,00 95,80 160,70 51,90 - 63,00 114,00 96,30 110,60 192,70 105,00 88,70 160,80 69,70 125,20 74,20 
 10 - - 120,10 135,20 167,40 86,00 90,00 103,20 100,60 - 87,00 146,20 84,30 77,20 117,40 169,20 135,60 153,80 96,60 118,60 216,00 
 11 - - 306,60 319,30 229,60 265,00 172,20 252,20 256,30 - 194,50 264,60 285,80 242,80 227,80 295,70 349,00 243,20 286,20 250,20 432,00 
 12 - - 187,80 112,20 250,80 231,30 179,10 344,10 201,30 - 138,20 150,40 200,00 247,60 197,00 257,70 349,50 204,80 242,80 281,80 270,90 

 

 Obs: Os valores preenchidos estão indicados com asterisco: dezembro de 1997 no posto 1547009 e julho de 1999 no posto 1548013. 
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Tabela B.2 – Distribuição F para α = 0,01 (Fonte: Spiegel, 1978) 

 
 
 
 

 

 

 


