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2. DADOS UTILIZADOS

2.1 Estações pluviométricas

Foram utilizadas as séries consistidas de 29 estações pluviométricas com mais de cinco anos de dados no
período de 1963 a 1999, para determinação dos totais anuais médios de precipitação em cada estação. A
Tabela 2.1.1 apresenta as estações pluviométricas selecionadas e sua localização é mostrada no mapa da
rede hidrometeorológica da sub-bacia 24 anexo, onde também figuram os respectivos totais anuais médios de
precipitação.

N.º Estação Código Entidade Longitude Latitude Período Total Anual
(mm)

1
Montes Claros de
Goiás 01551001 ANEEL 51º 21' 24" 15º 56' 20" 1971-1999 1552

2 Peres 01551002 ANEEL 51º 52' 00" 15º 58' 00" 1971-1999 1461
3 Barra do Garças 01552000 ANEEL 52º 12' 00" 15º 47' 00" 1969-1998 1626
4 General Carneiro 01552001 ANEEL 52º 45' 16" 15º 42' 40" 1985-1999 1449
5 Aragarças 01552003 INEMET 52º 14' 14" 15º 54' 00" 1970-1997 1613
6 Pindaíba 01552006 ANEEL 52º 14' 15" 15º 02' 08" 1985-1999 1650
7 Cachoeira de Goiás 01650000 ANEEL 50º 39' 00" 16º 44' 00" 1973-1999 1417
8 Córrego do Ouro 01650001 ANEEL 50º 33' 00" 16º 17' 00" 1973-1999 1669
9 Israelândia 01650002 ANEEL 50º 54' 00" 16º 22' 00" 1973-1999 1633

10 Caiapônia 01651000 ANEEL 51º 50' 00" 16º 57' 00" 1969-1999 1360
11 Iporá 01651001 ANEEL 51º 07' 00" 16º 28' 00" 1973-1997 1611

Tabela 2.1.1 – Estações pluviométricas utilizadas nos estudos de regionalização
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N.º Estação Código Entidade Longitude Latitude Período Total Anual
(mm)

12 Piranhas 01651002 ANEEL 51º 50' 00" 16º 31' 00" 1973-1999 1705
13 São Ferreira 01651003 ANEEL 51º 25' 00" 16º 26' 00" 1973-1999 1622
14 Bom Jardim de Goiás 01652000 ANEEL 52º 07' 00" 16º 16' 00" 1973-1999 1637
15 Ponte Branca 01652001 ANEEL 52º 39' 00" 16º 22' 00" 1973-1997 1361
16 Torixoréu 01652002 ANEEL 52º 30' 00" 16º 15' 00" 1974-1999 1346
17 Doverlândia 01652003 ANEEL 52º 26' 00" 16º 42' 00" 1984-1999 1582
18 Tesouro 01653000 ANEEL 53º 32' 51" 16º 04' 40" 1971-1999 1841
19 Guiratinga 01653002 DNOS 53º 47' 47" 16º 21' 00" 1968-1999 1683
20 Alto Garças 01653003 DNOS 53º 35' 35" 16º 58' 00" 1968-1989 1641

(Acampamento DNER)
21 Alto Garças 01653004 ANEEL 53º 31' 59" 16º 56' 38" 1976-1999 1565
22 Cafelândia do Leste 01653005 ANEEL 53º 07' 27" 16º 40' 08" 1983-1999 1674
23 Fazenda J. Carrijo 01752000 ANEEL 52º 47' 47" 17º 34' 00" 1963-1982 1711
24 Fazenda Nicomedes 01752001 ANEEL 52º 51' 51" 17º 26' 00" 1963-1982 1568
25 Fazenda São Bernardo 01752002 ANEEL 52º 52' 58" 17º 41' 17" 1969-1999 1639
26 Alto Araguaia 01753000 ANEEL 53º 13' 00" 17º 19' 00" 1964-1999 1676
27 Cachoeira Grande 01753001 ANEEL 53º 08' 08" 17º 10' 00" 1963-1991 1744
28 Fazenda Babilônia 01753002 ANEEL 53º 05' 00" 17º 23' 00" 1969-1999 1625
29 Fazenda Taquari 01753004 ANEEL 53º 16' 16" 17º 49' 00" 1963-1982 1552

Tabela 2.1.1 – Estações pluviométricas utilizadas nos estudos de regionalização (continuação)

2.2 Estações fluviométricas

Foram selecionadas 11 estações fluviométricas com pelo menos de cinco anos de dados de vazão, no
período de 1963 a 1999. As séries de dados não tinham todas um período completo comum de observação,
no entanto, procurou-se selecionar as estações que apresentavam séries representativas e com anos
hidrológicos completos ou ainda, para estudo das máximas e mínimas, com períodos completos de cheia ou
estiagem. Após análise da qualidade dos dados, foram definidas para cada série: a vazão média de longo
termo (QMLT  em m3/s) e a vazão específica média de longo termo (qMLT  em l/s.km²); a vazão média de cheia
(QMC  em m3/s); as vazões mínimas médias de diversas durações (Qmín, d  média  em m3/s); e as vazões de 50%
e 95% da curva de permanência (Q50 e Q95 em m3/s).

As estações fluviométricas selecionadas encontram-se listadas na Tabela 2.2.1 e sua localização é mostrada
no mapa da rede hidrometeorológica da sub-bacia 24 anexo.

Código Estação Curso d'água
QMLT

(m3/s)
qMLT

(l/s.km2)
A

(km2)
P média

(mm)
DD

(Nc/ km2) L (km)

24100000 Cachoeira Grande rio Araguaia 87,7 19,5 4.504 1.621 0,0047 120
24180000 Barra do Peixe rio Araguaia 321 18,5 16210 1.596 0,0048 253
24200000 Torixoréu rio Araguaia 353 18,7 18.479 1.574 0,0050 323
24500000 Tesouro rio das Garças 109 20,4 4801 1.672 0,0058 165
24700000 Barra do Garças rio Araguaia 617 16,5 36872 1.594 0,0048 380
24750000 São Ferreira rio Caiapó 123 19,0 6.467 1.490 0,0040 193
24780000 Piranhas rio Piranhas 29,6 21,6 1.356 1.527 0,0044 36
24800000 Peres rio Caiapó 205 17,3 12.050 1.544 0,0044 330
24850000 Araguaiana rio Araguaia 863 17,0 50.106 1.581 0,0051 438
24900000 Ivolândia rio Claro 32,9 16,3 2.042 1.462 0,0054 52,5
24950000 Montes Claros de Goiás rio Claro 139 15,4 8716 1561 0,0053 168

Tabela 2.2.1 – Estações fluviométricas utilizadas nos estudos de regionalização
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2.3 Variáveis explicativas utilizadas

Físicas:

Variável Unidade Simb. Método de obtenção
Área de

drenagem
km2 A Método: geoprocessamento com aplicativos ArcView 3.2 e

ArcInfo 3.51
Escala original:1:1.000.000 para topografia e 1:500.000 para a
hidrografia

Comprimento do
rio principal

km L Método: através do levantamento do perfil longitudinal dos
cursos d’água com curvímetro
Escala original: 1:100.000

Densidade de
drenagem

Confluências
/ km2 DD

Método: contagem manual das junções no mapa com as  sub-
bacias de contribuição e a área com geoprocessamento.
Escala original: 1:1.000.000

Climáticas:

Variável Unidade Simb. Método de obtenção
Precipitação
média anual

mm Pmédia Método: Cruzamento do mapa digital de polígonos de Thiessen
com o de sub-bacias de contribuição às estações fluviométricas,
utilizando aplicativos de geoprocessamento ArcView 3.2 para
cálculo das áreas.
Escala original: 1:1.000.000.

Os polígonos de Thiessen são apresentados no mapa da rede hidrometeorológica da sub-bacia 24. A
precipitação média, determinada para cada bacia de contribuição às estações fluviométricas, bem como as
demais variáveis físicas independentes são apresentadas na Tabela 2.2.1.
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3. REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES MÉDIAS

3.1 Regiões homogêneas

Para a variável vazão média de longo termo (QMLT )obteve-se como resultado a definição de uma única região
homogênea para toda a sub-bacia 24. O mapa de regiões homogêneas para as vazões médias  é
apresentado anexo.

3.2 Equações de regressão

Os resumos dos resultados obtidos nas análises de regressão estão apresentados no quadro a seguir. O
modelo sugerido para a região foi selecionado levando-se em consideração as estatísticas resultantes e se
encontra assinalado no referido quadro. Nas equações apresentadas, deve-se considerar que:

QMLT  é vazão média de longo termo em m3/s;
A é a área de drenagem em km2;
P é a precipitação média em mm;
DD é a densidade de drenagem;
L é o  comprimento do rio principal em km.
limites de utilização: 1.300 ≤ A ≤ 60.000 km2.

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
4 QMLT  =  A0,931 x P2,528 x DD-0,411 x L6,87E-6 x 10–10,49 0,992 332,24 4,53 0,041
3 QMLT  =  A0,931 x P2,528 x DD-0,411 x 10–10,49 0,994 516,82 4,35 0,038
2 QMLT  =  A0,937 x P2,026 x 10–7,96 0,993 679,01 4,46 0,040
1 QMLT  =  A0,961 x 10-1,58 0,989 872,34 5,12 0,050

Modelo sugerido: QMLT  = A0,931 x P2,528 x DD-0,411 x 10–10,49

Desvios entre os valores observados e calculados com o modelo sugerido:
Desvio

Rio Estações QMLT obs. (m³/s)    QMLT calc. (m³/s)
absoluto relativo (%)

Araguaia Cachoeira Grande 87,7 96,1      8,4                    9,5
Araguaia Barra do Peixe 321  301,7      -19,3                  -6,0
Araguaia Torixoréu 353  323,6                     -29,4                  -8,3
Das garças Tesouro 109  101,1      -7,9                  -7,2
Araguaia Barra do Garças 617  646,4      29,4                    4,8
Caiapó São Ferreira                                     123  116,2      -6,8                  -5,4
Piranhas Piranhas                                           29,6 27,8       -1,8                  -6,2
Caiapó Peres                                                205 218,2       13,2                    6,4
Araguaia Araguaiana                                       863                               821,6       -41,4                  -4,8
Claro Ivolândia                                           32,9                                33,5       0,6                    1,7
Claro Montes Claros de Goiás                   139 153,7       14,7                  10,6
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3.3 Restrições e recomendações

As áreas de drenagem das estações da sub-bacia 24 utilizadas no estudo variaram entre 1.356 e 50.106km2,
assim, nesta sub-bacia não se recomenda a utilização das equações apresentadas para estimativa em locais
com áreas de drenagem inferiores a 1.300 km2 ou acima de 60.000km2, isto é, fora da amplitude de área das
estações analisadas.

3.4 Exemplo de aplicação

A partir do ponto no curso d’água onde se deseja conhecer a disponibilidade hídrica, utilizando o mapa da
região homogênea anexo e com auxílio da altimetria da carta topográfica, delimita-se a sub-bacia de
contribuição obtendo-se as variáveis independentes: área de drenagem, precipitação média e densidade de
drenagem. Com a equação de regressão sugerida calcula-se a vazão média de longo termo (QMLT ).

Como exemplo de aplicação das funções regionais, para se obter o valor da vazão específica média de longo
termo no rio Araguaia em Torixoréu, tem-se:

A equação de regressão sugerida para toda a sub-bacia 24 é

QMLT  =  A0,931 x P2,528 x DD-0,411 x 10–10,49

As variáveis explicativas correspondentes à localidade são: área de drenagem = 18.479 km2; precipitação
média = 1.574 mm; e densidade de drenagem = 0,0050, então

QMLT  = 323,6m³/s

qMLT  = 323,6/18.479 *1000 = 17,5 l/s.km2
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4. REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES MÁXIMAS

4.1 Regiões homogêneas

Obteve-se como resultado a definição de apenas uma região homogênea para as vazões máximas,
abrangendo toda a região do Alto Araguaia, exceto a sub-bacia da estação Cachoeira Grande, que
constituiria uma região à parte, com características distintas da região homogênea definida.

O mapa de regiões homogêneas para as vazões máximas é apresentado anexo.

4.2 Equações de regressão

Os resumos dos resultados obtidos nas análises de regressão estão apresentados no quadro a seguir. O
modelo sugerido para a região foi selecionado levando-se em consideração as estatísticas resultantes e se
encontra assinalado no referido quadro. Nas equações apresentadas, deve-se considerar que:

QMC  é vazão média de cheia em m3/s;
A = área de drenagem em km2;
P = precipitação média em mm;
DD = densidade de drenagem;
L = comprimento do rio principal km.
limites de utilização: 1.300 ≤ A ≤ 60.000 km2 e não valem para a sub-bacia da estação Cachoeira Grande.

Já para a sub-bacia da estação Ivolândia, que também não entrou nas regressões para obtenção das
equações, porque seus dados foram considerados não confiáveis, as equações obtidas podem ser aplicadas.

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
4 QMC = A0,397 x P6,21 x DD-1,098 x L0,466 x 10-21,98 0,939 32,07 6,39 0,088
3 QMC  =  A0,694 x P7,739 x DD-1,501 x 10–27,89 0,915 29,68 5,41 0,104
2 QMC  =  A0,697 x P3,200 x 10–9,920 0,916 44,84 5,14 0,103
1 QMC  =  A0,720 x 100,215 0,911 83,18 5,59 0,106

Modelo sugerido: QMC = A0,397 x P6,21 x DD-1,098 x L0,466 x 10-21,98

Desvios entre os valores observados e calculados com o modelo sugerido:
Desvio

Rio Estações QMC obs. (m³/s)     QMC calc. (m³/s)
absoluto relativo  (%)

Araguaia Barra do Peixe 1.719 1.770 51 3,0
Araguaia Torixoréu 2.093 1.833 -260 -12,4
Das garças Tesouro 1.140 970 -170 -14,9
Araguaia Barra do Garças 2.844 2.942 98 3,4
Caiapó São Ferreira 1.082 864 -218 -20,2
Piranhas Piranhas 238 223 -15 -6,4
Caiapó Peres 1.412 1.595 183 13,0
Araguaia Araguaiana 4.051 3.157 -894 -22,1
Claro Montes Claros de Goiás 788 894 105 13,3
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4.3 Curvas adimensionais de probabilidades

As séries de vazões máximas anuais das estações foram adimensionalizadas pela sua respectiva vazão
média de cheia (Q/QMC) e associadas à variável reduzida y, sendo

y = - ln( -ln( 1- P)) )                                                                        .

com p dado pelo cálculo da posição de plotagem de Weibull:

P [X ≤ x] = (m)/ (n + 1)                                                                        .

sendo m o número de ordem de Qi/QMC e n o número total de anos da série.

As séries adimensionalizadas colocadas em um mesmo gráfico apresentaram uma só tendência, à exceção
da estação Ivolândia cujos dados foram considerados duvidosos e por isso foram excluídos do ajuste. A curva
regional de probabilidades foi obtida considerando intervalos definidos para a variável transformada y, (-2,2 ; -
2,0]; (-2,0 ; –1,8];....; (2,0;2,2]), atendendo à amplitude dos valores de y encontrada para cada série,
calculando-se os valores da média aritmética das vazões adimensionais correspondentes a cada intervalo,
consideradas todas as estações da região, e associando-se o valor médio das vazões ao y correspondente
ao ponto médio do intervalo. Tendo por base os novos pontos assim definidos, ajustou-se uma linha de
tendência para a região (distribuição empírica).

A Tabela 4.3.1 apresenta a curva regional definida, relacionando os valores adimensionais das vazões
máximas anuais ao seu período de retorno e à sua probabilidade.

Tr (anos) P (X<=x) Variável Y Q/QMC

1,01 0,010 -1,53 0,3024
2 0,500 0,37 0,9790
5 0,800 1,50 1,2967

10 0,900 2,25 1,4713

Faixa de valores
observados

15 0,933 2,67 1,5572
25 0,960 3,20 1,6511
50 0,980 3,90 1,7551
75 0,987 4,31 1,8040
100 0,990 4,60 1,8336

Extrapolação

125 0,992 4,82 1,8535
Tabela 4.3.1 – Valores da curva regional de probabilidades de vazão máxima anual

4.4 Restrições e recomendações

As áreas de drenagem das estações da sub-bacia 24 utilizadas no estudo variaram entre 1.356 e 50.106 km2.
Portanto, assim como para as vazões médias, nesta sub-bacia não se recomenda a utilização das equações
apresentadas para estimativa em locais com áreas de drenagem inferiores a 1.300km2 ou acima de
60.000km2, isto é, fora da amplitude de área das estações analisadas.

As equações e tabelas obtidas através da análise regional de vazões máximas da sub-bacia 24 não devem
ser utilizadas quando são necessárias estimativas de precisão. Tal fato deve-se ao pequeno número de
estações na bacia, insuficiente para a área de drenagem relativamente grande, e ainda com séries curtas
apresentando falhas.
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Cabe ressaltar que as vazões máximas utilizadas neste estudo não se referem às vazões máximas
instantâneas, pois os dados disponíveis são obtidos através de dupla leitura diária dos níveis dos rios e não
por registro contínuo, o que permitiria a identificação das máximas. Em pequenas bacias a diferença entre
essas vazões pode ser significativa, no caso das estações da sub-bacia 24, com áreas acima de 1.300 km2,
essas diferenças podem não ser importantes.

Foram obtidas equações de regressão sem as estações Cachoeira Grande e Ivolândia, sendo esta retirada
do estudo de máximas por suas vazões médias de cheia apresentarem valores duvidosos. A estação
Cachoeira Grande possui características hidrológicas diferentes das demais estações e possivelmente
constituiria uma outra região se houvesse mais estações em sua sub-bacia para correlação. Assim, a sub-
bacia da estação Cachoeira Grande não pertence à região homogênea de vazões máximas e para ela as
equações obtidas para a sub-bacia 24 não devem ser adotadas. A sua distribuição empírica de
probabilidades no entanto parece ser a mesma das demais estações. Já para a sub-bacia da estação
Ivolândia, podem ser estimadas as vazões médias de cheia e as máximas anuais com período de retorno
determinado, utilizando as equações de regressão e a Tabela 4.3.1 para a curva média adimensional de
probabilidades, apesar da estação ter sido excluída dos ajustes das funções regionais.

4.5 Exemplo de aplicação

A partir do ponto no curso d’água onde se deseja conhecer as vazões máximas anuais, utilizando o mapa de
regiões homogêneas anexo e com auxílio da altimetria da carta topográfica, delimita-se a sub-bacia de
contribuição obtendo-se as variáveis independentes: área de drenagem, precipitação média, densidade de
drenagem e comprimento do rio principal. Com a equação de regressão sugerida calcula-se a vazão média
de cheia (QMC).

Caso se deseje estimar a vazão máxima anual associada a um dado tempo de retorno, utiliza-se a curva
adimensional regional de probabilidades (Tabela 4.2.1), obtendo-se o valor da vazão adimensional
correspondente. Com o valor da vazão média de cheia, restitui-se a vazão máxima anual associada ao tempo
de retorno de interesse.

Como exemplo de aplicação das funções regionais, para se obter o valor da vazão máxima específica com
período de retorno de 25 anos em Torixoréu, têm-se:

A equação de regressão sugerida é

QMC = A 0,397 x P6,21 x DD-1,098 x L0,466 x 10-21,98

As variáveis explicativas correspondentes à localidade são: área de drenagem = 18.479 km2; precipitação
média = 1.574 mm; densidade de drenagem = 0,0050; e comprimento do rio = 323 km; então

QMC = 1.833m³/s

Na Tabela 4.3.1 para o período de retorno de 25 anos o valor de Q/QMC é 1,6511.

Portanto,

Qmáx  anual, 25  =  1,6511 x 1.833  = 3.026 m³/s

qmáx anual, 25  = 3.026 /18.479*1000 = 163,8 l/s.km2

A vazão máxima específica esperada em Torixoréu, com 5% de chance de ser superada em um período de
retorno de 25 anos, é 163,8 l/s.km2.
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5. REGIONALIZAÇÃO DE VAZÕES MÍNIMAS

5.1 Regiões homogêneas

Para a variável vazão mínima, obteve-se como resultado a definição de duas regiões homogêneas, de acordo
com a hidrogeologia existente na região:

Região I – sub-bacias dos afluentes da margem direita do rio Araguaia;
Região II - sub-bacias dos afluentes da margem esquerda e curso do rio Araguaia, exceto a sub-bacia da
estação Cachoeira Grande.

A influência dos diferentes aqüíferos encontrados na sub-bacia 24 mostrou-se evidente para as vazões
mínimas. O mapa de características hidrogeológicas das litologias (anexo) pode explicar o comportamento de
quatro regiões identificadas na sub-bacia. A primeira seria a sub-bacia da estação Cachoeira Grande, que
recebe influência de aqüíferos com grande retenção de água e capacidade de acumulação de vazão em
períodos de seca, mostrando-se distinta quanto às mínimas médias de cheia. A segunda seria a sub-bacia da
estação Piranhas, que recebe influência de aqüíferos com pequena regularização de vazão e mostra-se
distinta quanto à distribuição de probabilidades. Como em cada uma dessas duas regiões há apenas uma
estação, não seria possível caracterizá-las como regiões homogêneas. As demais estações, que recebem
influência de vários aqüíferos com média retenção de água, definem as duas regiões homogêneas, Região I e
Região II. O mapa de regiões homogêneas para as vazões mínimas é apresentado anexo.

5.2 Equações de regressão

Os resumos dos resultados obtidos nas análises de regressão são apresentados nos quadros a seguir,
divididos em dois grupos de duração. O modelo sugerido, para cada grupo de duração em cada região, se
encontra assinalado no respectivo quadro e foi selecionado levando-se em consideração as estatísticas
resultantes, em especial, os graus de liberdade para a regressão. Devido à subdivisão em duas regiões,
resultaram poucas estações para a análise de regressão (5 para a Região I e 6 para Região II), assim os
únicos resultados possíveis são os que têm apenas área e duração como variáveis independentes, os demais
constam dos quadros apenas para efeito de comparação. Nas equações apresentadas, deve-se considerar
que:

Qmín, d média é a média das vazões mínimas anuais de cada duração em m3/s
d é a duração em dias
A  é a área de drenagem em km²
P é a precipitação anual média em mm
DD é a densidade de drenagem
L é o comprimento do rio principal km
limites de utilização: 1.300 ≤ A ≤ 60.000 km2 e não valem para a sub-bacia da estação Cachoeira Grande.

Região I - afluentes da margem direita do rio Araguaia
Duração  = 1, 3, 7, 15, 30 e 60 dias

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
4 Qmín, d  média = A1,223 x d0,083 x P-10,23 x DD1,415 x 1032,50 0,996 1948,6 2,76 0,025
3 Qmín, d  média = A1,191 x d0,083 x P-10,05 x 1028,73 0,961 242,66 2,98 0,081
2 Qmín, d  média = A1,048 x d0,083 x 10-2,714 0,910 147,28 3,35 0,124

Modelo a ser adotado: Qmín, d  média = A1,048 x d0,083 x 10-2,714
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Região I - afluentes da margem direita do rio Araguaia
Duração  = 180 e 270 dias

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
4 Qmín, d  média = A1,017 x d1,285 x P-3,12 x DD-0,010 x 104,736 0,991 252,85 5,19 0,037
3 Qmín, d  média = A1,017 x d1,285 x P-3,121 x 104,764 0,993 404,40 4,76 0,034
2 Qmín, d  média = A0,973 x d1,285 x 10-5,002 0,987 331,56 4,74 0,046

Modelo a ser adotado: Qmín, d  média = A0,973 x d1,285 x 10-5,002

Região II - afluentes da margem esquerda e curso do rio Araguaia
Duração  = 1, 3, 7, 15, 30 e 60 dias

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
4 Qmín, d  média = A0,866 x d0,045 x P-0,092 x DD-0,50 x 10-2,558 0,999 7598,8 2,76 0,010
3 Qmín, d  média = A0,890 x d0,045 x P0,678 x 10-3,982 0,998 6224, 7 2,98 0,013
2 Qmín, d  média = A0,898 x d0,045 x 10-1,842 0,998 7794,4 3,35 0,014

Modelo a ser adotado: Qmín, d  média = A0,898 x d0,045 x 10-1,842

Região II - afluentes da margem esquerda e curso do rio Araguaia
Duração  = 180 e 270 dias

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
4 Qmín, d  média = A0,903 x d0,955 x P0,370 x DD-0,090 x 10-5,212 0,9980 1142,15 5,19 0,015
3 Qmín, d  média = A0,904 x d0,955 x P0,146 x 10-4,289 0,9983 1796,78 4,76 0,014
2 Qmín, d  média = A0,901 x d0,955 x 10-3,81 0,9986 3129,72 4,74 0,013

Modelo a ser adotado: Qmín, d  média = A0,901 x d0,955 x 10-3,81

Desvios entre os valores observados e calculados com o modelo adotado (duração = 7 dias):
Desvio

Rio Estação 
Qmín, 7  média obs.

(m³/s)
Qmín, 7  média calc.

(m³/s)     absoluto relativo (%)
Araguaia Barra do Peixe 96,5 94,7 -1,8 -1,8
Araguaia Torixoréu 104,4 106,5 2,1 2,0
Das garças Tesouro 30,3 31,8 1,5 4,9
Araguaia Barra do Garças 195,1 198,1 3,0 1,5
Caiapó São Ferreira 22,8 22,4 -0,4 -1,9
Caiapó Peres 36,0 43,0 6,9 19,2
Araguaia Araguaiana 246,9 260,9 14,1 5,7
Claro Ivolândia 10,1 6,7 -3,4 -33,8
Claro Montes Claros de Goiás 30,5 30,6 0,1 0,2
Piranhas Piranhas 2,8 4,4 1,6 58,0
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5.3 Curvas adimensionais de probabilidades

Para obtê-las foi utilizada a mesma metodologia apresentada no item 4.3, porém com as séries de vazões
mínimas anuais de cada duração adimensionalizadas pela sua respectiva vazão mínima média (Q/Qmín,  d

média) e a posição de plotagem de Gringorten para determinação de P em y = - ln [-ln (1-P)].
Identificaram-se duas tendências para as curvas adimensionais das distribuições empíricas, definindo-se
assim duas curvas regionais:

Curva I – para estações da margem direita do rio Araguaia (exceto a estação Piranhas)

Curva II – para estações da margem esquerda e curso do rio Araguaia (exceto a estação Cachoeira Grande)

A Tabela 5.3.1 apresenta as curvas regionais, relacionando os valores adimensionais das vazões mínimas
anuais, válidas para qualquer das durações testadas, ao seu período de retorno e à sua probabilidade.

Tr (anos) P (X<=x) Variável Y
Curva I

Q/Qmín, d  média

Curva II
Q/Qmín, d  média

1,01 0,01 -1,53 2,0536 1,4421
2 0,50 0,37 1,0368 1,0638
5 0,80 1,50 0,7069 0,8243

10 0,90 2,25 0,5735 0,6939
15 0,93 2,67 0,5218 0,6374
25 0,96 3,20 0,4767 0,5900
50 0,98 3,90 0,4414 0,5744

Tabela 5.3.1 – Valores das curvas regionais de probabilidade de vazão mínima anual

5.4 Restrições e recomendações

As áreas de drenagem das estações da sub-bacia 24, utilizadas no estudo, variaram entre 1.356 e
50.106km2. Portanto, assim como para as vazões médias, nesta sub-bacia não se recomenda a utilização das
equações apresentadas para estimativa em locais com áreas de drenagem inferiores a 1.300km2 ou acima de
60.000km2, isto é, fora da amplitude de área das estações analisadas. Somente devem ser usadas as
equações que têm área e duração como variáveis explicativas.

A sub-bacia da estação Cachoeira Grande, com características hidrogeológicas distintas, constituiria uma
região à parte que, para ser analisada, necessitaria de mais estações com dados disponíveis. Logo, a sub-
bacia dessa estação não será considerada nas Regiões I ou II, ficando fora da regionalização de vazões
mínimas. A estação Piranhas pertence à Região I, para efeito de utilização das equações de regressão,
porém, não se pode para ela utilizar a curva adimensional da Região I.

As equações e tabelas obtidas através da análise regional de vazões mínimas da sub-bacia 24 não devem
ser utilizadas quando são necessárias estimativas de precisão. Não se pode obter resultados confiáveis com
pequeno número de estações disponíveis, com séries curtas que apresentam falhas, e distribuição espacial
inadequada.

5.5 Exemplo de aplicação

A partir do ponto no curso d’água onde se deseja conhecer as vazões mínimas anuais, utilizando o mapa de
regiões homogêneas anexo e com auxílio da altimetria da carta topográfica, delimita-se a bacia de
contribuição obtendo-se a variável independente área de drenagem correspondente. Com a equação de
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regressão estabelecida calcula-se a vazão mínima média para a duração desejada (Qmín, d média). Querendo-se
estimar a vazão mínima anual com a duração desejada, associada a um dado tempo de retorno, entra-se na
curva regional de probabilidades (Tabela 5.3.1), obtendo-se o valor da vazão adimensional correspondente.
Com o valor da vazão mínima média, restitui-se a vazão mínima associada ao tempo de retorno de interesse.

Como exemplo de aplicação das funções regionais, para se obter o valor da vazão mínima com duração de 7
dias e período de retorno de 10 anos em Torixoréu, com área de drenagem igual a 18.479 km2, tem-se:

A sub-bacia pertence à Região II e para 7 dias de duração a equação de regressão a ser adotada é

Qmín, 7  média = A0,898 x 70,045 x 10-1,842

Qmín, 7  média = 106,5m³/s

Na Tabela 5.3.1 para o período de retorno de 10 anos o valor de Q/Qmín, d média é 0,6939. A vazão mínima de
sete dias com período de retorno de 10 anos em Torixoréu seria então:

Q7,10 =  0,6939 x 106,5 = 73,9 m³/s
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6. REGIONALIZAÇÃO DA CURVA DE PERMANÊNCIA

6.1 Regiões homogêneas

As curvas de permanência para cada estação foram estabelecidas com base nos valores de vazões diárias,
determinando-se as vazões de 50% e 95 % de permanência (Q50 e Q95).

Os grupamentos de estações que apresentaram os melhores resultados nas análises de regressão não foram
os mesmos para Q50 e Q95, resultando regiões homogêneas distintas para essas vazões.

Para Q50 a região homogênea abrange toda a sub-bacia 24. Já para Q95 há duas regiões homogêneas:

Região I – sub-bacias dos afluentes da margem direita do rio Araguaia; e
Região II - sub-bacias dos afluentes da margem esquerda e curso do rio Araguaia, exceto a sub-bacia da
estação Cachoeira Grande.

As regiões homogêneas para as vazões de 50% de permanência (Q50) e de 95% de permanência (Q95)
correspondem, respectivamente, às regiões homogêneas para vazões médias e mínimas, cujos mapas são
apresentados anexos.

6.2 Equações de regressão

Os resumos dos resultados obtidos nas regressões das vazões Q50 e Q95 são apresentados nos quadros a
seguir. O modelo sugerido para cada região foi selecionado levando em consideração as estatísticas
resultantes e se encontra assinalado no respectivo quadro. Para a Q95 coloca-se a mesma restrição imposta
às vazões mínimas, a de que as únicas equações possíveis são as que têm até duas variáveis
independentes, neste caso área e precipitação, devido ao número de graus de liberdade para as regressões
com dados de apenas 5 ou 6 estações em cada região. Nas equações apresentadas, deve-se considerar que:

Q50 é a vazão de 50% de permanência em m3/s;
Q95 é a vazão de 95% de permanência em m3/s;
A  é a área de drenagem em km²;
P é a precipitação anual média em mm;
DD é a densidade de drenagem
L é o comprimento do rio principal km
limites de utilização: 1.300 ≤ A ≤ 60.000 km²;
e que as equações para a Q95 não valem para a sub-bacia da estação Cachoeira Grande.

Toda a sub-bacia 24

Permanência de 50%

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
4 Q50  = A1,054 x P3,918 x DD-0,297 x L-0,150 x 10-15,01 0,9858 174,56 4,53 0,059
3 Q50  = A  0,956 x  P 3,537 x DD -0,192 x 10 -13,51 0,9864 242,18 4,35 0,057
2 Q50  = A  0,958 x P 3,303 x 10 -12,33 0,9877 403,55 4,46 0,054
1 Q50  = A  0,998 x 10 -1,934 0,9773 431,49 5,12 0,074

Modelo sugerido: Q50  = A 0,956 x  P 3,537 x DD -0,192 x 10 -13,51
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Região I – afluentes da margem direita do rio Araguaia

Permanência de 95%

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
2 Q95  = A1,241 x P-10,91 x 1031,29 0,943 34,18 19,00 0,111
1 Q95  = A1,085 x 10 -2,856 0,888 32,84 10,13 0,156

Modelo sugerido: Q95  = A1,241 x P-10,91 x 1031,29

Região II – afluentes da margem esquerda e curso do rio Araguaia

Permanência de 95%

n.º de variáveis Modelo R2 ajust F Fcrítico
Erro

Padrão
2 Q95  = A 0,839 x P -5,538 x 10 16,14 0,992 261,23 19,00 0,033
1 Q95  = A 0,964 x 10 -2,145 0,986 277,12 10,13 0,046

Modelo sugerido: Q95  = A 0,839 x P -5,538 x 10 16,14

Desvios entre os valores observados e calculados com o modelo sugerido:
Q50 Q95

Rio Estação Desvio Desvio
obs.(m³/s)  calc.(m³/s) absoluto relativo

(%)
obs.(m³/s)  calc.(m³/s) absoluto relativo

(%)
Araguaia Cachoeira Grande 75,4 60,6 -14,8 -19,6 - - - -
Araguaia Barra do Peixe 215,0 194 -20,5 -9,5 93,1 85,8 -7,3 -7,8
Araguaia Torixoréu 220,0 208 -11,8 -5,3 97,2 103 6,3 6,4

Das garças Tesouro 62,5 69,0 6,6 10,5 23,4 23,9 0,5 2,1
Araguaia Barra do Garças 416,0 425 8,8 2,1 166 172 6,2 3,7
Caiapó São Ferreira 63,2 66,0 2,4 3,8 20,9 25,1 4,2 20,1

Piranhas Piranhas 14,9 16,0 0,9 5,9 2,36 2,8 0,4 17,1
Caiapó Peres 119,0 132 13,5 11,3 31,94 36,8 4,9 15,4

Araguaia Araguaiana 576,0 547 -29,2 -5,1 235 233 -1,9 -0,8

Claro Ivolândia 21,6 19,0 -2,4 -10,9 8,52 7,4 -1,1 -13,4
Claro Montes Claros de

Goiás
83,6 97,0 13,9 16,6 26,5 21,9 -4,6 -17,5

6.3 Restrições e recomendações

Assim como para as demais variáveis regionalizadas, nesta sub-bacia não se recomenda a utilização das
equações apresentadas para estimativa em locais com áreas de drenagem inferiores a 1.300km2 ou acima de
60.000km2, isto é, fora da amplitude de área das estações analisadas.

Tal como nas vazões mínimas, para a vazão de 95% de permanência a sub-bacia da estação Cachoeira
Grande constituiria uma região à parte que, para ser analisada, necessitaria de mais estações com dados
disponíveis. Portanto, a estação ficou fora da regionalização da vazão de 95% de permanência.
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6.4 Exemplo de aplicação

A partir do ponto no curso d’água onde se deseja conhecer a curva de permanência, utilizando os mapas de
regiões homogêneas para as vazões Q50 e Q95 e com auxílio da altimetria da carta topográfica, delimita-se a
bacia de contribuição determinando-se as variáveis explicativas: área de drenagem, precipitação média,
densidade de drenagem e comprimento do rio. Com as equações regionais de regressão sugeridas calculam-
se as vazões de 50% e 95% de permanência.

Com esses pontos definidos é possível ajustar uma função, válida em geral para representar a curva de
permanência na faixa de 30% a 95%, como a seguir.

Q = exp(aP+b), sendo
a = - ln(Q50/Q95)/0,45
b = lnQ50 - 0,5 a

onde Q50 e Q95 são as vazões de 50 e 95% da curva de permanência.

Como exemplo de aplicação, para se obter o valor as vazões de 50% e 95% de permanência em Torixoréu,
tem-se:

A equação de regressão sugerida para cálculo de Q50 em toda a sub-bacia 24 é

Q50  = A  0,956 x  P 3,537 x DD -0,192 x 10 -13,51

Para a finalidade de determinação da Q95 a localidade pertence à Região II e a equação de regressão
sugerida é

Q95  = A  0,839 x P  -5,538 x 10 16,14

As variáveis explicativas correspondentes à localidade são: área de drenagem = 18.479 km2; precipitação
média = 1.574 mm; e densidade de drenagem = 0,0050, então

Q50  = 208m³/s
e
Q95  = 103m³/s

Desejando-se obter outros pontos da curva de permanência é só construir a função exponencial com

a = - ln(208/103)/0,45
a = -1,55
b = ln(208) - 0,5 a
b = 6,12
Q = exp(-1,55P+6,12)
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7. REGIONALIZAÇÃO DA CURVA DE REGULARIZAÇÃO

7.1 Regiões homogêneas

Foram definidas quatro regiões para as curvas de regularização de vazões:

Região I – sub-bacia da estação Cachoeira Grande;

Região II – sub-bacia da estação Piranhas;

Região III – afluentes das margens esquerda e direita do rio Araguaia;

Região IV – curso principal do rio Araguaia.

Como verificado na análise das vazões mínimas e da Q95, há forte influência dos diferentes aqüíferos da sub-
bacia 24 na capacidade de regularização de vazões. As características dos aqüíferos predominantes na sub-
bacia de cada estação determinam as regiões homogêneas para curvas de regularização. Considerando-se o
mesmo percentual da vazão de longo período a regularizar, a Região I, situada em um aqüífero com grande
capacidade de retenção de água (Arenitos e Conglomerados Permeáveis), necessita relativamente pouco
volume de regularização, se comparada à Região II, onde predominam aqüíferos impermeáveis ou aqüitardes
(Folhelho, Siltitos, Granitos e Gnaisses).

O mapa das regiões homogêneas quanto à curvas de regularização é apresentado anexo.

7.2 Curvas de regularização regionais

Com as séries de vazões médias mensais de todas as estações fluviométricas, consolidadas para um período
comum, foram calculados os volumes adimensionais de regularização em cada estação. Assim foram obtidas
as séries para construção das curvas de regularização, que relacionam os volumes adimensionais de
regularização ao percentual da vazão de longo período que se queira regularizar. As curvas foram analisadas
quanto às suas tendências, para grupamento e definição das regiões homogêneas. Para cada região
determinou-se a curva média, ou curva regional adimensional de regularização, que são apresentadas na
Tabela 7.2.1.

Volumes (%)Vazões
(%) Região I Região II Região III Região IV
2 0,000 0,000 0,000 0,000
4 0,000 0,01 0,000 0,000
6 0,000 0,176 0,000 0,000
8 0,000 0,365 0,000 0,000
10 0,000 0,733 0,007 0,000
12 0,000 1,57 0,086 0,000
14 0,000 2,40 0,236 0,000
16 0,000 3,37 0,420 0,019
18 0,000 4,37 0,731 0,068
20 0,000 5,37 1,185 0,309
22 0,000 6,37 1,821 0,630
24 0,000 7,49 2,539 1,082
26 0,000 8,66 3,358 1,634
28 0,000 9,8 4,191 2,260

Tabela 7.2.1 – Valores das curvas regionais de regularização
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Volumes (%)Vazões
(%) Região I Região II Região III Região IV
30 0,000 11,0 5,092 2,933
32 0,000 12,2 6,054 3,668
34 0,000 13,3 7,021 4,451
36 0,000 14,5 7,988 5,242
38 0,000 15,7 8,954 6,062
40 0,297 16,9 9,942 6,937
42 0,631 18,3 10,945 7,839
44 1,13 19,9 12,022 8,816
46 1,75 22,8 13,256 9,816
48 2,42 25,8 14,845 10,816
50 3,08 28,8 16,730 11,816
52 3,75 31,8 18,963 12,816
54 4,42 34,8 21,242 13,882

56 5,15 37,8 23,669 15,450
58 6,17 40,8 27,018 17,788
60 7,35 43,8 30,486 20,788
62 8,69 46,8 34,319 23,788
64 10,5 49,8 38,153 26,788
66 13,5 53,0 42,017 29,788
68 16,7 58,0 45,883 32,788
70 19,9 63,0 49,750 35,788
72 23,0 68,1 53,963 38,808
74 26,2 73,3 58,695 41,875
76 29,2 78,4 63,737 45,031
78 32,8 83,6 68,804 49,495
80 36,3 88,8 73,870 54,745

Tabela 7.2.1 – Valores das curvas regionais de regularização (continuação)

No quadro a seguir são apresentados os desvios entre os volumes necessários para regularizar 60% da
vazão de longo período nas estações da sub-bacia 24, observados e calculados utilizando as curvas
regionais de regularização.

Desvio

Estação
Região

Volume observado
(m3)

Volume calculado
(m3) absoluto relativo(%)

Barra do Peixe IV 1,83E+11 1,98E+11 1,50E+10 8,2
Torixoréu IV 2,56E+11 2,12E+11 -4,43E+10 -17,3
Tesouro III 1,11E+11 9,72E+10 -1,38E+10 -12,5
Barra do Garças IV 3,77E+11 4,24E+11 4,64E+10 12,3
São Ferreira III 1,42E+11 1,12E+11 -3,07E+10 -21,6
Peres III 1,91E+11 2,10E+11 1,88E+10 9,9
Araguaiana IV 6,17E+11 5,39E+11 -7,82E+10 -12,7
Ivolândia III 0,27E+11 0,32E+11 0,56E+10 20,9
Montes Claros de Goiás III 1,24E+11 1,48E+11 2,41E+10 19,5

Observa-se que os valores dos desvios relativos ficaram abaixo de 25% em todas as estações. As estações
Cachoeira Grande e Piranhas não figuram no quadro porque representam sozinhas as Regiões I e II e os
valores adotados como regionais seriam os mesmos observados.
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7.3 Restrições e recomendações

Como as Regiões I e II foram definidas por estações únicas, as estimativas de volume em locais nessas
regiões devem ser utilizadas com restrições, porque com uma única estação não é possível caracterizar-se
uma região homogênea.

Há limitações quanto à metodologia de determinação dos volumes de regularização, como as seguintes:

§ na definição da curva de regularização considera-se a demanda constante (% da QMLT);

§ a evaporação foi desprezada e na região da sub-bacia24 o impacto desta simplificação sobre os
volumes calculados pode ser importante;

§ as curvas devem ser determinadas para bacias sem reservatórios de regularização a montante.

Para incorporar mais informação à regionalização seria necessária a utilização da precipitação e a aplicação
de modelos hidrológicos para extensão de séries hidrológicas. Com um número maior de estações com série
longa seria possível aumentar a confiabilidade dos resultados.

7.4 Exemplo de aplicação

Para se obter uma estimativa do volume necessário para regularizar uma determinada vazão em um local da
sub-bacia 24, sem considerar a evaporação, pode-se utilizar a metodologia aqui proposta. Verifica-se,
primeiramente, no mapa de regiões homogêneas para curvas de regularização anexo, a qual região
homogênea o ponto desejado pertence. Estabelece-se o percentual da vazão média de longo termo que a
vazão a regularizar representa, entra-se na curva regional de regularização (Tabela 7.2.1) e obtém-se o
volume adimensional de regularização. Esse volume deverá ainda ser multiplicado pela vazão média de longo
período do local desejado, considerado o período de acumulação de um ano, para encontrar o seu valor em
m³. Deve-se para isto utilizar a regionalização das vazões médias, conforme exemplo em 3.4.

Como exemplo de aplicação das curvas regionais de regularização para a sub-bacia 24, tem-se.

Determinar o volume necessário para regularizar 50% da vazão média em Torixoréu:

A localidade, para efeito das curvas de regularização, está na Região II e portanto, na Tabela 7.2.1, para 50%
da vazão média o volume adimensional é

V/(QMLT.1ano))/100 = 11,816
Logo, o volume (V) em m3 será:
V = 11,816 x QMLT x 365 x 86.400

A equação de regressão da vazão média de longo período sugerida para toda a sub-bacia 24 é

QMLT  =  A0,931 x P2,528 x DD-0,411 x 10–10,49

As variáveis explicativas correspondentes à localidade são: área de drenagem = 18.479 km2; precipitação
média = 1.574 mm; e densidade de drenagem = 0,0050; então

QMLT  = 323,6m³/s; e

V = 1,2058 x 1011 m3
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ANEXO - MAPAS
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A1. Rede Hidrometeorológica e Regiões Homogêneas para Vazões Médias e de 50% de Permanência

A2. Regiões Homogêneas para Vazões Máximas

A3. Características Hidrogeológicas das Litologias

A4. Regiões Homogêneas para Vazões Mínimas e de 95% de Permanência

A5. Regiões Homogêneas para Curvas de Regularização












