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RESUMO– O conhecimento sobre a dinâmica de processos e eventos ocorridos em bacias 

hidrográficas é de grande relevância no planejamento e gestão de recursos hídricos. Nesse viés, o 

estudo das secas hidrológicas é importante para uma variedade de tarefas, por exemplo, gestão da 

qualidade da água, determinação do requisito de vazão mínima a jusante para as necessidades 

hidrelétricas e ecológicas, desenho do sistema de irrigação e tratamento de águas residuais. Este artigo 

fornece uma abordagem de regionalização de vazões mínimas aplicando técnicas de análise 

multivariada para obter e validar as regiões homogêneas na região hidrográfica do Uruguai, estado 

do Rio Grande do Sul. Para isto, o presente estudo pretende estabelecer um esquema de delimitação 

de regiões homogêneas utilizando Análise de Agrupamento, tal como testar a validade dos 

grupos/regiões obtidas por meio de Análise de Discriminante, gerar as funções discriminantes que 

apresentam as variáveis mais representativas e responsáveis pela separação dos grupos e definir as 

equações regionais de regressão para cada região homogênea. Com este estudo, procura-se 

compreender se as técnicas multivariadas são relevantes para a área de estudo proposta. 

ABSTRACT– The knowledge about the dynamics of processes and events occurring in watersheds 

is of great relevance in the planning and water resources management. Thus, the study of hydrological 

droughts is important for a variety of tasks, for example, water quality management, determination 

of the minimum downstream flow requirement for hydroelectric and ecological needs, design of the 

irrigation system and wastewater treatment. This article provides a minimal flow regionalization 

approach applying multivariate analysis techniques to obtain and validate homogeneous regions in 

the hydrographic region of Uruguai, state of Rio Grande do Sul. For this purpose, the present study 

intends to establish a scheme for delimiting homogeneous regions using Cluster Analysis, such as 

testing the validity of the groups/regions obtained through Discriminant Analysis, to generate the 

discriminating functions that present the most representative and responsible variables for separating 

the groups and defining the regional regression equations for each homogeneous region. This study 

seeks to understand whether multivariate techniques are relevant for the proposed study area. 

Palavras-Chave – Análise de Agrupamento; Análise de Discriminante; Seca Hidrológica. 
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1. INTRODUÇÃO 

Um dos problemas enfrentados pela comunidade científica relacionada às ciências hidrológicas 

tem sido a previsão de vazão contínua em bacias hidrográficas não monitoradas ou inadequadamente 

monitoradas. Assim, quando se busca uma avaliação regional, as características de vazão de locais 

onde não há medidas disponíveis devem ser estimadas por meio da regionalização (NOSRATI et al. 

2015). Tendo em vista isso, a metodologia de regionalização de vazões mínimas envolve duas etapas 

principais: a identificação de regiões hidrologicamente homogêneas e a aplicação de um método 

regional para cada região homogênea. 

Nesse sentido, técnicas multivariadas, como a Análise de Agrupamento (AA), têm sido 

utilizadas na hidrologia principalmente para agrupar dados de vazão e criar regiões hidrologicamente 

homogêneas (CHIANG et al., 2002; NOSRATI et al. 2015). O método de AA é dividido em dois 

tipos principais: métodos hierárquicos e não-hierárquicos. Nos métodos não hierárquicos, o número 

de grupos é especificado; em geral, os algoritmos computacionais associados a esses métodos são 

iterativos (CUPAK, 2017). Os métodos hierárquicos são um grupo popular de algoritmos que 

investigam uma estrutura de dados em vários níveis diferentes (CHIANG et al., 2002; FARHAN; 

SHAIK, 2017; NOSRATI et al., 2015). 

Outra técnica de estatística multivariada muito utilizada é a Análise de Discriminante (AD), 

que, segundo Farhan e Shaik (2017), é utilizada para validar os grupos gerados pela AA. Além do 

mais, permite explicar as diferenças regionais entre as regiões homogêneas (CHIANG et al., 2002) 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivos: (1) Estabelecer um esquema de delimitação de 

regiões homogêneas utilizando AA; (2) Testar a validade dos grupos/regiões obtidas por meio de AD; 

(3) Gerar as funções discriminantes que apresentam as variáveis mais representativas e responsáveis 

pela separação dos grupos; e (4) Definir as equações regionais de regressão para cada região 

homogênea.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Critérios de seleção de dados 

Este estudo foi realizado na região hidrográfica do rio Uruguai, compreendo apenas as sub-

bacias localizadas no estado do Rio Grande do Sul. Os dados de vazão foram extraídos do banco de 

dados histórico da Agência Nacional de Águas (ANA), a qual é responsável pela implementação do 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (SINGREH) no site HidroWeb - Sistema 

de Informações Hidrológicas (disponível em: http://hidroweb.ana.gov.br). As séries de vazões 

históricas com registo mínimo de 10 anos de dados foram definidas como objetos para análise, tal 

como recomendações de Cupak (2017). Para tanto, foi estabelecido o critério de seleção de um 
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máximo de 31 dias de falhas por ano para as séries de vazões, uma vez que, de acordo com a indicação 

de Garcia et al. (2017), essas séries não devem exceder 10% dos dados ausentes. O pré-processamento 

das séries históricas dos dados de vazão foi realizado no software SisCAH 1.0, desenvolvido pelo 

Grupo de Pesquisas em Recursos Hídricos da Universidade Federal de Viçosa/MG. Para as séries 

históricas de precipitação foi adotado o critério de pelo menos 10 anos de registros sem falhas, 

conforme indicado por Caldeira et al. (2015). 

Neste estudo, considerou-se como variáveis independentes as seguintes características 

fisiográficas das sub-bacias: área (A em km²), perímetro (p em km), centroide (X e Y em km) e 

declividade (S em %). A aquisição destes dados foi realizada no MDE SRTM com resolução espacial 

de 30 metros, conforme indicações de Santos et al. (2017). Foram utilizadas também como variáveis 

independentes as seguintes variáveis climáticas: precipitação anual total (P em mm) e as precipitações 

sazonais totais de verão (PS1 em mm), outono (PS2 em mm), inverno (PS3 em mm) e primavera (PS4 

em mm), todas obtidas pelo método dos Polígonos de Thiessen (ARAÚJO et al., 2018; SCHNEIDER 

et al., 2018). As variáveis dependentes consideradas neste estudo foram as vazões mínimas de 

permanência Q90 e Q95. 

 

2.2 Delimitação e validação de regiões homogêneas de vazões mínimas 

2.2.1 Análise de Agrupamento (AA) 

Neste estudo foi escolhido o método hierárquico, o qual é composto por um designado grupo 

de algoritmos que verifica a estrutura de dados em vários níveis diferentes, semelhante ao proposto 

em Chiang et al., 2012. Assim sendo, os resultados do agrupamento hierárquico geralmente são 

representados por um diagrama em forma de árvore, chamado dendrograma, sendo que os 

comprimentos dos elementos denotam a proximidade dos pontos; então os dados podem ser 

agrupados cortando o dendrograma em um nível desejado (BOSCARELLO et al. 2016). De acordo 

com Isik e Singh (2008), não existe um critério pré-definido para determinar automaticamente 

quantos agrupamentos são representados nos dados, sendo, portanto, uma avaliação subjetiva. 

Em vista disso, a AA foi realizada no conjunto de dados por meio do método de Ward (WARD, 

1963), usando a distância euclidiana como uma medida de similaridade (Equação 1). A identificação 

das regiões homogêneas com base nesse método segue as indicações de vários estudos de 

regionalização (FARHAN e SHAIK, 2017; NOSRATI et al. 2015). 

Dij = [ ∑ (xki-xkj)
2

n

k=1

 ]

1
2
                                                      (1) 
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Em que, xki é o valor da variável xki em caso i e xkj é o valor da variável xki no caso j. Dij é a distância 

euclidiana entre i e j. Neste estudo, o número de casos foi representado pelo número de bacias 

hidrográficas. 

 

2.2.2 Análise de Discriminante (AD) 

Como no presente estudo existem muitas variáveis independentes nos conjuntos de dados, o 

procedimento utilizado foi o stepwise. A AD encontra um subconjunto de variáveis que melhor revela 

as diferenças entre os agrupamentos obtidos na AA (CHIANG et al., 2002). As funções 

discriminantes canônicas são definidas como: 

Zdi=ai1X1+ai2X2+…+aipXp                         (2) 

 

 

Em que, Zdi é o vetor de pontuações para n amostras sobre a função discriminante canônica i-ésima; 

as variáveis X1, X2, ..., e Xp são vetores para todas as “n” amostras em todo o conjunto de dados; ai1, 

ai2, ..., aip são os coeficientes da função discriminante canônica para as variáveis da i-ésima função 

discriminante canônica.  

De acordo com Chiang et al. (2002), as pontuações para as “n” amostras nas variáveis de função 

discriminante canônica têm possíveis correlações múltiplas com os grupos. A maior correlação 

múltipla é chamada de primeira correlação canônica. 

 

2.3 Equações Regressivas Regionais 

Neste trabalho, o modelo de regressão potencial foi escolhido por ser uma das abordagens mais 

comuns utilizadas para regionalização de vazões mínimas, tendo êxito em vários estudos (LOPES et 

al., 2016). A equação pode ser escrita como: 

Q=bOx1
b1×x2

b2…xm
bm                                                                            (3) 

O modelo é linearizado aplicando o logaritmo em ambos os lados da equação, obtendo: 

LnQ=LnbO+b1Lnx1+b2Lnx2…+bmLnxm                                            (4) 

Na regressão regional, as vazões mínimas foram consideradas as variáveis dependentes. Os 

parâmetros morfométricos e climáticos foram considerados as variáveis independentes. Nesta etapa 

foi aplicado o método stepwise, onde foram determinadas as variáveis preditivas que entraram no 

modelo potencial, conforme indicado por Hsu e Huang (2017). 

 

2.4 Avaliação de Desempenho do Modelo 

O coeficiente Nash-Sutcliffe (NASH e SUTCLIFFE, 1970) é um dos critérios estatísticos mais 

importantes para avaliar o ajuste dos modelos hidrológicos (RAZAVI e COULIBALY, 2013). 
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Segundo Hsu e Huang (2017) o coeficiente descreve a precisão preditiva dos modelos, sendo que 

quanto mais próximo da unidade, melhor será o ajuste do modelo. De acordo com Razavi e Coulibaly 

(2017) o CNSlog é melhor em refletir a precisão da vazão mínima, portanto, foi escolhido para a 

análise no presente estudo (Equação 5). Optou-se por trabalhar com a seguinte faixa de valores para 

analisar a precisão dos modelos: CNS> 0,75 o modelo é considerado adequado e bom; 0,36 < CNS ≤ 

0,75 o modelo é considerado normal e CNS ≤ 0,36 o modelo é considerado insatisfatório. 

CNSlog = 1 - 

∑ (log (Q
obsi

)  - log (Q
esti

))
2

n
i=1

∑ (log (Q
obsi

)  - log(Q
obs

)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅)
2

n
i=1

   (5) 

Em que, Q
est

 e Q
obs

 são os fluxos estimado e observado, respectivamente; log(Qobs) ⃖                   é a média dos 

valores do fluxo de corrente observados; e n é o número de estações. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

A tabela 1 apresenta a faixa de valores obtidos para todas as variáveis (dependentes e 

independentes) utilizadas no estudo.  

Tabela 1 – Valores obtidos para as variáveis dependentes e independentes 

Variável Descrição Unidade Variação 

A Área km2 349,7 a 10153,8 

P Perímetro km 96,4 a 633,7 

X Centroid X km 221,6 a 803,5 

Y Centróide Y km 6521,3 a 6937 

S Declividade % 4 a 14,2 

p Precipitação total anual mm 671,9 a 1904,5 

PS1 Precipitação sazonal total de verão mm 52,4 a 636,9 

PS2 Precipitação sazonal total de outono mm 54,7 a 1146,7 

PS3 Precipitação sazonal total de inverno mm 58,11 a 860,15 

PS4 
Precipitação sazonal total de 

primavera 
mm 58,8 a 343,2 

Q90 
Vazão mínima de permanência em 

90% do tempo 
m3.s-1 0,64 a 633,65 

Q95 
Vazão mínima de permanência em 

95% do tempo 
m3.s-1 0,432 a 505,3 

 

É possível observar que há uma grande variação tanto no tamanho das bacias hidrográficas 

(349,7 a 10153,8 km2) quanto na precipitação total anual (671,9 a 1904,5 mm). Este fato também é 
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observado em precipitações sazonais, nas quais, por exemplo, no outono varia de 54,7 a 1146,7 mm. 

Estes resultados mostram a importância do uso não apenas de variáveis fisiográficas, mas também 

climáticas, pois as variações dessas também podem ser importantes, podendo influenciar o resultado 

da regionalização. 

 

3.1 Regionalização: Análise de Agrupamento (AA)  

A AA permitiu gerar um dendrograma que mostra o padrão espacial de regionalização por 

grupos distintos (Figura 1). Observa-se na figura 1 que as estações foram agrupadas em três grupos 

semelhantes para todos os percentis de vazões mínimas utilizados neste estudo. Sugere-se que as 

estações agrupadas sejam homogêneas na visão hidrológica dentro da mesma região. A figura 2 ilustra 

a distribuição espacial dos três grupos/regiões geradas pela AA. 

 

Figura 1 – Regiões homogêneas geradas pela Análise de Agrupamento. 

 

Figura 2 – Distribuição espacial das três regiões homogêneas geradas pela Análise de Agrupamento. 
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3.2 Validação da Regionalização: Análise de Discriminante (AD) 

A validade da regionalização foi testada pela AD. Pretende-se, neste contexto, testar a hipótese 

de que existe uma diferença significativa entre os grupos encontrados anteriormente (FARHAN e 

SHAIK, 2017). A variável para a tomada de decisão foi o Lambda de Wilks, obtida por meio da AD. 

No presente estudo, o valor de Lambda de Wilks para os três grupos homogêneos foi igual a 0,091 (p 

< 0,05). De acordo com Kumar et al. (2018) quanto mais próximo de zero, mais separados são os 

valores médios, isto é, há uma boa distância entre os grupos. Sendo assim, verificou-se que com três 

grupos seria a melhor formação que garantisse a homogeneidade. 

Existem três agrupamentos para o conjunto de dados; portanto, duas variáveis discriminantes 

canônicas Zd1, Zd2 são construídas a partir da AD. Os coeficientes obtidos das funções discriminantes 

são mostrados na tabela 2. Além disso, 72,8% da diferença entre os grupos é atribuída à função 

discriminante nº 1 e 27,2% à função discriminante nº 2. Após a entrada gradual e exclusão das 

variáveis, as variáveis são reduzidas de 10 para 5. Portanto, as variáveis mais importantes na definição 

dos grupos foram: A, P, X e Y e PS1. Este resultado indica que as demais variáveis não foram 

significativas (p > 0,05), ou seja, é possível reduzir a quantidade de variáveis a serem utilizadas na 

AA sem interferir na formação das regiões homogêneas. Os resultados apontam para a importância 

dos efeitos da sazonalidade na separação das regiões homogêneas, uma vez que a variável PS1 está 

presente nas funções discriminantes. 

Tabela 2 – Coeficientes padronizados das funções discriminantes canônicas 

 

Variável 

  

Função 

1 2 

A 0,734 -1,083 

P 0,189 0,306 

X -0,873 -0,076 

Y 0,773 0,059 

PS1 0,307 0,631 

 

3.3 Equação de Regressão Regional 

Na tabela 3 estão apresentadas as equações geradas para a Q90 e a Q95 para cada uma das regiões 

formadas pela AA e validadas pela AD, com suas respectivas medidas estatísticas. Todos os modelos 

foram considerados "adequados e bons" de acordo com o índice de eficiência Nash-Sutcliffe. Os 

resultados estatísticos confirmam a formação dessas regiões homogêneas, geradas pela AA, e 

confirmam, também, que a AD é satisfatória para validar os grupos. 



                                                            
 

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 8 

Tabela 3 – Equações para estimar a Q90 e Q95 obtidas no estudo 

Vazão Região Equações CNSlog 

90 

1 1,15.10-3.(P1,63) 0,97 

2 1,39.10-10.(A-7,55.P14,95) 0,96 

3 3,43.10-14.(A0,71.PS15,53) 0,88 

95 

1 1,22.10-3.(P1,57) 0,95 

2 7,58.10-11.(A-7,69.P15,19) 0,95 

3 6,74.10-15.(A0,70.PS15,81) 0,77 

 

Os resultados apresentam uma grande regularidade, no qual apenas três variáveis estão 

presentes em todas as equações, as quais: área (A), perímetro (P) e precipitação sazonal total de verão 

(PS1). A região 1 apresentou melhor ajuste apenas com a variável perímetro (P), a região 2 apresentou 

melhor ajuste com as variáveis área (A) e perímetro (P) e a região 3 apresentou melhor ajuste com as 

variáveis área (A) e precipitação sazonal total de verão (PS1). 

A presença da variável área em 4 das 6 equações concorda com diversos estudos publicados 

sobre regionalização de vazões mínimas. A área de drenagem possui boa correlação com as outras 

características físicas da bacia e apresenta influência na disponibilidade de água ao longo da 

hidrografia (GASQUES et al., 2018). Na ampla revisão de Razavi e Coulibaly (2013), a área de 

drenagem é um dos atributos mais utilizados e que resulta em resultados mais satisfatórios dos 

modelos. Baena et al. (2004), em trabalho de regionalização de vazões máxima, mínima e média de 

longo período, e da curva de permanência, obtiveram equações de regressão em que a área de 

drenagem e o comprimento do rio principal se caracterizaram como as variáveis mais expressivas 

para a representação das diversas variáveis e funções regionalizadas. Lopes et al. (2016) aplicaram 

como as variáveis independentes: média anual, densidade de drenagem e área da bacia hidrográfica. 

Os autores obtiveram melhor desempenho do modelo quando uma variável independente foi apenas 

a área de drenagem da bacia. Alguns pesquisadores (BESKOW et al., 2016; MOREIRA e SILVA, 

2014; NOVAES et al., 2009) optaram por iniciar as análises somente com a variável área de 

drenagem, uma vez que é de fácil obtenção, facilitando a aplicação das equações de regressão pelos 

gestores nas bacias de interesse. 

Os resultados apontam que a utilização de variáveis climáticas nos modelos de regionalização 

de vazões mínimas traz ganhos às performances das equações, como pode ser visto que a entrada da 

variável precipitação sazonal de verão (PS1) proporcionou o melhor ajuste nas equações da região 3. 

Pruski et al. (2012), em estudo realizado para a bacia do rio Pará, sub-bacia do rio São Francisco, 

inseriram a variável climática precipitação média anual no estudo de regionalização de vazões 
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mínimas e também concluíram que a precipitação que ocorre na área de drenagem de uma bacia 

hidrográfica é um fator que interfere diretamente no comportamento das vazões, motivo pelo qual a 

inclusão da precipitação como variável explicativa pode representar uma melhoria expressiva do 

modelo de regionalização das vazões. 

 

4. CONCLUSÕES  

As seguintes conclusões são extraídas deste estudo: 

(1) A Análise de Discriminante é satisfatória e adequada para validar as regiões homogêneas 

geradas pela Análise de Agrupamento na área de estudo. 

(2) As variáveis área, perímetro e precipitação sazonal total de verão são as responsáveis pelo 

melhor desempenho dos ajustes das equações regionais de regressão para as 46 sub-bacias 

estudadas no Rio Grande do Sul. 

(3) A utilização de variáveis climáticas com as variáveis fisiográficas traz ganhos às performances 

dos modelos de regionalização de vazões mínimas na área de estudo. 

 

REFERÊNCIAS 

ARAÚJO, F. C.; MELLO, E. L.; GOLLIN, G. M.; QUADROS, L. E.; GOMES, B. M. (2018). 

“Streamflow regionalization in Piquiri river basin”. Journal of the Brazilian Association of 

Agricultural Engineering, 38(1), pp. 22-31. 

BESKOW, S.; MELLO, C. R.; VARGAS, M. M.; CORRÊA, L. L.; CALDEIRA, T. L.; DURAES, 

M. F.; AGUIAR, M. S. (2016).“Artificial intelligence techniques coupled with seasonality measures 

for hydrological regionalization of Q90 under Brazilian conditions”. Journal of Hydrology, 541, pp. 

1406-1419. 

BOSCARELLO, L.; RAVAZZANI, G.; CISLAGHI, A.; MANCINI, M. (2016). “Regionalization of 

Flow-duration Curves through Catchment Classification with Streamflow Signatures and 

Physiographic–Climate Indices”. Journal of Hydrological Engineering, 21(3), pp. 1-17. 

CALDEIRA, T. L.; BESKOW, S.; MELLO, C. R.; FARIA, L. C.; SOUZA, M. R.; GUEDES, H. A. 

S. (2015). “Modelagem probabilística de eventos de precipitação extrema no estado do Rio Grande 

do Sul”. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental, 19(3), pp. 197-203. 

CHIANG, S-M.; TSAY, T-K.; NIX, S. J. (2002). “Hydrologic Regionalization of Watersheds. I: 

Methodology Development.” Journal of water resources planning and management, 128, pp. 3-11. 

CUPAK, A. (2017). “Initial results of nonhierarchical cluster methods use for low flow Grouping”. 

Journal of Ecological Engineering, 18(2), pp. 44–50. 

FARHAN, Y.; AL-SHAIKH, N. (2017). “Quantitative Regionalization of W. Mujib-Wala Sub-

Watersheds (Southern Jordan) Using GIS and Multivariate Statistical Techniques”. Open Journal of 

Modern Hydrology, 7, pp. 165-199. 

GARCIA, F.; FOLTON, N.; OUDIN, L. (2017). “Which objective function to calibrate rainfall–

runoff models for low-flow index simulations?”. Hydrological Sciences Journal, 62(7), pp. 1149-

1166. 

GASQUES, A. C. F.; NEVES, G. L.; SANTOS, J. D.; MAUAD, F. F.; OKAWA, C. M. P.  (2018). 

“Regionalização de vazões mínimas: breve revisão teórica.” Revista Eletrônica de Engenharia Civil 

[da] Universidade Federal de Goiás, 14(2), pp. 60-70. 



                                                            
 

XXIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 10 

HSU, N-S.; HUANG, C-J. (2017). “Estimation of Flow Duration Curve at Ungauged Locations in 

Taiwan”. Journal of Hydrologic Engineering. 

ISIK, S.; SINGH, V. P. (2008) “Hydrologic regionalization of watersheds in Turkey”. Journal of 

Hydrological Engineering, 13(9), pp. 824–834. 

KUMAR B.; SINGH U. K.; OJHA S. N. (2018). “Evaluation of geochemical data of Yamuna River 

using WQI and multivariate statistical analyses: a case study”. International Journal of River Basin 

Management, pp. 1-13. 

LOPES, T. R.; PRADO, G.; ZOLIN, C. A.; PAULINO, J.; ANTONIEL, L. S. (2016). 

“Regionalização De Vazões Máximas E Mínimas Para A Bacia Do Rio Ivaí – PR. Irriga, Botucatu”.   

Revista Irriga, 21(1), pp. 188-201. 

MOREIRA, M. C.; SILVA, D. D. (2014). “Análise de Métodos para Estimativa das Vazões da Bacia 

do Rio Paraopeba”. Revista Brasileira de Recursos Hídricos, 19(2), pp. 313-324. 

NASH, J. E.; SUTCLIFFE, J. V. (1970). “River flow forecasting through conceptual models: Part I 

– a discussion of principles”. Journal of Hydrology, 10(3), pp.282–290. 

NOSRATI, K.; LAAHA, G.; SHARIFNIA, S. A.; RAHIMI, M. (2015). “Regional low flow analysis 

in Sefidrood Drainage Basin, Iran using principal component regression”. Hydrology Research, 

46(1), pp. 121-135. 

NOVAES, L. F. de; PRUSKI, F. F.; PEREIRA, S. B.; QUEIROZ, D. O.; RODRIGUEZ, R. D. G. 

(2009). “Gestão de recursos hídricos: uma nova metodologia para a estimativa das vazões mínimas”. 

Engenharia na Agricultura, 17(1), pp. 62–74. 

PRUSKI, F. F.; NUNES, A. A.; REGO, F. S.; SOUZA, M. F. (2012). “Extrapolação de equações de 

regionalização de vazões mínimas: Alternativas para atenuar os riscos.” Water Resources and 

Irrigation Management, 1, pp. 51-59. 

RAZAVI, T.; COULIBALY, P. (2013). “Streamflow prediction in ungauged basins: review of 

regionalization methods”. Journal of Hydrologic Engineering, 18 (8), pp. 958– 975. 

RAZAVI, T.; COULIBALY, P. (2017). “An evaluation of regionalization and watershed 

classification schemes for continuous daily streamflow prediction in ungauged watersheds”. 

Canadian Water Resources Journal, 42(1), pp. 2-20. 

SANTOS, F. A.; MENDES, L. M. S.; CRUZ, M. L. B. (2017). “Análise Morfométrica da Bacia 

Hidrográfica do Rio Piracuruca, situada entre os Estados do Ceará e do Piauí: subsídios ao estudo 

das inundações”. Revista Equador, 6(1), pp. 60-75. 

SCHNEIDER, E. H. M.; BARBOSA, A. G.; ROCHA, I. M. L.; MENDES, L. A. (2017). 

“Regionalização das vazões de permanência para as bacias hidrográficas do Estado de Sergipe 

segundo suas regiões climáticas”. Scientia Plena, 13(2), pp. 1-7. 

WARD, J. H. (1963). “Hierarchical grouping to optimize an objective function.” Journal of the 

American Statistical Association, Alexandria, 58(301), pp.236- 244. 

 

AGRADECIMENTOS - O presente trabalho foi realizado com apoio do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Fundação de Amparo à Pesquisas no Estado 

do Rio Grande do Sul (FAPERGS), em forma de bolsas de Iniciação Científica, para a primeira e 

segunda autora, respectivamente. 


