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Resumo: O zoneamento de áreas inundáveis tem sido elaborados à partir de estudos da 

freqüência de ocorrência de vazões máximas instantâneas. No estudo dos regimes de 

cheias de bacias hidrográficas é importante considerar a noção de duração que intervém 

na caracterização dos escoamentos de uma bacia hidrográfica, da demanda social em 

matéria de necessidades, dos riscos de danos, etc. As curvas vazão-duração-freqüência 

(QdF), permitem estabelecer uma assinatura do comportamento das cheias de uma bacia 

hidrográfica. Neste trabalho foram determinadas as curvas QdF, na bacia hidrográfica do 

Rio Itajaí-Açú, Estado de Santa Catarina, para as estações de Rio do Sul e Blumenau. A 

metodologia considera a construção de séries de valores máximos, para as durações 

horárias, com intervalos de duas horas, e durações diárias, de 1 à 5 dias. As séries 

estabelecidas são do tipo parcial. Comparando-se as curvas QdF obtidas para as duas 

seções, observa-se que os valores das relações entre as vazões de 2 horas e as durações 

diárias são sensivelmente diferentes. 

 

 

Abstract: The zoning of the flooding areas has been elaborated considering the studies of 

the frequency occurrence of instantaneous maximum outflows. In the study of flood 

regimes in the watershed, it is important to consider the notion of duration that 

characterizes the draining of a watershed, the social demand in necessities, the risks of 

damages, etc. The curve outflow-duration-frequency (QdF) allows establishing a 

signature of the behavior of the flood of a hydrographic basin. In this work it was 

determined the QdF curves, in the Itajaí Watershed, Santa Catarina, for the stations of 

Rio do Sul and Blumenau. The methodology considers the construction of series of 

maximum values, for the hours duration, with intervals of two hours, and daily duration, 

of 1 to the 5 days. The established series are of the partial type. Comparing the gotten 

QdF curves for the two sections, it was observed that the values of the relations between 

the 2 hours and daily outflows duration are significantly different. 
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INTRODUÇÃO 

 No ordenamento territorial das bacias hidrográficas deve-se considerar o risco de 

inundação. Uma situação de risco desta natureza é ligada a dois fatores independentes 

que são a vulnerabilidade, dependente exclusivamente da ocupação do solo e a 

susceptibilidade, associada à probabilidade de ocorrência de uma inundação (Gilard et al, 

1994). A vulnerabilidade de uma parcela é independente da ocorrência da inundação, 

somente conta o tipo de ocupação do solo e eventualmente o contexto local. A 

susceptibilidade definido à partir das probabilidades de ocorrência de uma inundação, é 

ligada aos funcionamentos hidrológicos da bacia hidrográfica e hidráulica do rio, sob 

certas condições as vezes ligadas aos ordenamentos territoriais existentes. A medida do 

risco será portanto o resultado do cruzamento da informação relacionada a 

vulnerabilidade e a informação relacionada a susceptibilidade de inundação. 

O regime hidrológico de uma bacia hidrográfica é descrito pelas curvas de 

vazão-duração e freqüência, chamados modelos QdF, normalizadas sob forma de 

modelos transferíveis. Estes modelos são estabelecidos a partir da análise estatística 

detalhada dos dados hidrológicos disponíveis, permitindo uma descrição sintética do 

funcionamento hidrológico da bacia hidrográfica, para todas as durações e para todos os 

períodos de retorno.  

 Os modelos QdF apresentam numerosas vantagens (Gilard et al, 1994): 

estabilidade; representatividade; integração de informações regional e local; consideração 

das informações históricas; descrição ao longo de um curso de água do regime 

hidrológico, etc. Os modelos QdF permitem duas operações importantes: 

a) quantificar a vulnerabilidade de uma parcela; 

b) fornecer as entradas dos modelos hidráulicos que quantificam as susceptibilidades. 

 Em geral, é possível exprimir a necessidade de proteção de uma parcela de 

terreno pela freqüência e duração da inundação tolerável. Em certos casos, fatores 

complementares como a velocidade do escoamento e a profundidade devem também 

serem considerados. A descrição em QdF da hidrologia de um curso de água permite 

portanto, após uma transformação simples, de converter esta freqüência e duração em 

uma variável única assimilável a um período de retorno. 

Os modelos QdF permitem também de reconstituir os hidrogramas sintéticos 

monofreqüência para todos os períodos de retorno. Estes hidrogramas, construídos para 

cada período de retorno, são de construções teóricas que integram informações 

hidrológicas. Além do mais, seu volume é fortemente correlacionado com o volume da 

cheia de mesmo período de retorno. 

As vazões de enchentes, sintetizados pelos modelos vazão-duração e freqüência, podem 

ser transferidos para bacias que não apresentam estações de medição de vazão (Leblois, 

1994). 

 Na bacia do Rio Itajaí, o zoneamento de áreas inundáveis tem sido elaborados à 

partir de estudos da freqüência de ocorrência de vazões máximas instantâneas (Tucci, 

1993). Pinheiro et al. (1987) apresentaram um mapa de áreas inundáveis para a cidade de 
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Blumenau - SC, baseados neste tipo de metodologia. Estes estudos não levam em 

consideração a duração da inundação. 

 A noção de duração é essencial dentro das ciências tratando de séries temporais 

(Galea e Prudhomme, 1997). Além do mais, em matéria de regimes de cheias de bacias 

hidrográficas, é necessário, para compreensão de desenvolvimentos posteriores, 

considerar esta noção de duração que intervém em numerosos conceitos hidrológicos, 

relacionados em particular a definição e escolha de variáveis hidrológicas, a 

caracterização dos escoamentos de uma bacia hidrográfica, a demanda social em matéria 

de necessidades, os riscos de danos, etc. As escolhas estão intimamente ligadas aos 

eventos hidrológicos temporais. 

 O conhecimento das curvas vazão-duração-freqüência (QdF), assim que os 

hidrogramas completos de cheias para diferentes períodos de retornos, é um bom 

compromisso, tanto para as necessidades da modelização hidráulica integrada da bacia 

quanto para tradução de certas demandas sociais ligadas as noções de volume, duração, 

profundidade, velocidade e freqüência. Os modelos QdF, desenvolvidos a partir de uma 

vazão limite, continuamente superada sobre uma duração d, máximo em um período de 

tempo qualquer, permite estabelecer uma assinatura do comportamento das cheias de uma 

bacia hidrográfica. Eles permitem também de construir, para uma freqüência dada, um 

hidrograma monofreqüência no qual o volume é coerente com aquele do regime de cheias 

(Galéa e Prudhomme, 1994). 

Na bacia do Itajaí-Açú, Frank (1997) estudou a ecologia das planícies aluviais do baixo 

rio Itajaí, cuja determinação do hidrograma é uma informação fundamental. Assim este 

trabalho visa fornecer elementos de análise da ecologia das planícies aluvionares e ao 

planejamento territorial e ocupação do solo das zonas de inundação. 

 A metodologia foi aplicada para duas seções fluviométricas da bacia do Rio 

Itajaí, situada no Estado de Santa Catarina: Blumenau (área de drenagem de 11660 km2) 

e Rio do Sul (área de drenagem de 5100 km2). A história das enchentes na bacia do Rio 

Itajaí, e em especial da cidade de Blumenau, caminha lado a lado com a história da 

colonização e do seu desenvolvimento. Têm-se registros de enchentes desde 1850. Desta 

data até 1997 foram registradas 67 enchentes. Os maiores eventos ocorreram nos anos de 

1852, 1880, 1911, 1983 e 1984, cujos níveis foram superiores a 15 m. A enchente de 

1852 destruiu praticamente todos os esforços dos primeiros imigrantes. 

 

 

METODOLOGIA 

Para determinação das curvas vazão-duração-freqüência na bacia do Rio Itajaí 

foram necessárias a execução das seguintes atividades: coleta dos dados hidrológicos; 

construção de séries de extremos; aplicação da distribuição de probabilidade de Gumbel e 

elaboração das curvas de vazão-duração-freqüência. 

- Coleta dos dados hidrológicos: nesta etapa foram coletados os dados de níveis 

observados para a estação de Rio do Sul e Blumenau.  Dois tipos de dados foram obtidos: 

valores médios diários e hidrogramas discretizados a intervalos de duas horas. Os 

primeiros dados foram obtidos junto a Agencia Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 
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Os eventos de cheias, discretizados a intervalo de tempo de duas horas, foram obtidos 

junto ao CEOPS-ANEEL-FURB.  

- Séries de valores extremos: a partir das séries históricas das vazões diárias, 

foram construídas séries de valores máximos, para as durações a cada duas horas, indo de 

2 à 24 horas e durações diárias, com intervalos de 1 à 5 dias. As séries são do tipo parcial, 

no qual cada evento de cheia considerado é obtido pelo estabelecimento de um valor 

limite. As características das séries são apresentadas na tabela 1.  Observa-se que o 

histórico de hidrogramas completos de cheias é relativamente curto. Para Blumenau, eles 

são disponíveis a partir de 1971 e para Rio do Sul, a partir de 1978. Entretanto, para Rio 

do Sul, vários eventos cujos níveis máximos foram superiores a 5,00 m não apresentam 

os hidrogramas discretizados. Sendo assim, as séries horárias são inferiores as séries 

diárias. Para o caso de Blumenau, os hidrogramas existentes permitiram estudar tanto as 

durações horárias quanto diárias. No entanto o tamanho das séries é inferior aquela de 

Rio do Sul. Neste caso, as cheias consideradas apresentam níveis máximos superiores a 

6,38 m. 

- Distribuição de probabilidade: para cada série parcial foi ajustada a 

distribuição de probabilidade de extremos, tipo I, denominada distribuição de GUMBEL. 

A função de posicionamento para séries parciais é apresentada por (Silveira, 1997):  
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Onde: T = Período de retorno para séries parciais, anos 

 F = Estimativa da freqüência de não excedência para um valor da variável x 

 = Número médio de eventos desta variável por ano. Os valores são 

admitidos constantes, mas diferem de duração para duração. Obtido na 

divisão do número total de eventos pela diferença do intervalo de tempo 

das séries. 

A freqüência de excedência é dada pela expressão de Hazen: 
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Onde: i = Ordem crescente dos n valores 
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 n = Total dos valores obtidos 

 Foi construído o papel de probabilidade de Gumbel através do software gráfico 

AutoCAD R14, permitindo obter maior agilidade e precisão no ajuste da distribuição de 

probabilidade. Para cada duração, foram determinados as vazões para os períodos de 

retorno de 1, 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos.  

- Curvas vazão-duração-freqüência (QdF): Com as vazões máximas de cada duração e 

com as freqüências associadas, foram construídos as curvas vazão-duração-

freqüência e os  hidrogramas de cheias.  

 

Tabela 1: Características das séries 

 

Amostra Blumenau Rio do Sul 

Período 1971-1997 1978-1997 

Nº. de eventos 27 horários e diários 21 horários e 44 diários 

Nível (m) 6,38 5,00 

 

RESULTADOS  

 As curvas QdF obtidas para Blumenau e Rio do Sul são apresentadas nas figuras 

1 e 2. Para Blumenau, observa-se que a curva para período de retorno de 2 anos apresenta 

uma evolução regular. A medida que o período de retorno aumenta existe uma 

deformação para a duração de 2 dias. Este fato pode ser motivado pela maior 

permanência da inundação para cheias de média e pequena magnitude. Mesmo para 

enchentes de grande magnitude a permanecia da inundação é em geral inferior a 2 dias. 

Isto pode ser observado na grande enchente de agosto de 1984, cujo nível máximo foi de 

15,46m. 

 Para Rio do Sul a situação é diferente. Duas evoluções são identificadas: uma 

evolução para as durações horárias e outra para as durações diárias. Estas evoluções são 

explicadas pela existência de duas séries históricas distintas. Nas durações horárias foram 

utilizadas os hidrogramas de cheias existentes, enquanto que para as durações diárias, os 

hidrogramas foram construídos a partir dos valores médios dos níveis diários.  
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Figura 1: Curvas de QdF de Blumenau 

O efeito destas séries sobre a evolução das curvas QdF pode ser observado 

quando é analisado as relações entre as vazões de 2 horas de duração e as vazões diárias. 

Os valores das relações são apresentados nas tabelas 2 e 3. Para Blumenau, verifica-se 

que os valores variam entre 1,10 (relação 2h/1d e TR = 100 anos) à 3,08 (relação 2h/5d e 

TR = 2 anos). No entanto, para Rio do Sul, para as mesmas condições, as relações variam 

1,11 e 1,44.  Por outro lado, constata-se que a relações são decrescentes com a redução da 

freqüência e crescente com a duração diária considerada. 

 

 Figura 2: Curvas de QdF de Rio do Sul . 
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Tabela 2: Relação entre as vazões de 2 horas e as vazões diárias para Blumenau 

 

Relação Período de Retorno (anos) 

De 

vazões 

2 5 10 20 25 50 100 

2h/1d 1,24 1,18 1,15 1,13 1,13 1,11 1,10 

2h/2d 1,58 1,40 1,33 1,28 1,27 1,24 1,21 

2h/3d 2,08 1,89 1,81 1,76 1,75 1,71 1,69 

2h/4d 2,56 2,28 2,17 2,10 2,08 2,03 2,00 

2h/5d 3,08 2,81 2,70 2,62 2,60 2,55 2,51 

 

 Nas figuras 3 e 4 são apresentados os hidrogramas de cheias estabelecidos para 

Blumenau e Rio do Sul, para os períodos de retorno de 2, 5, 10, 25, 50 e 100 anos. Neste 

caso, foram posicionados as vazões na fase de ascensão, de maneira a ter-se uma 

inclinação acentuada. Para isto foi utilizado as relações de hidrogramas unitários 

sintéticos. Isto produziu uma inclinação mais suave na fase de recessão do hidrograma. 

Ressalta-se que estes hidrogramas constituem-se apenas a parte superior de um 

hidrograma de cheia, e refletem os níveis que provocam condições de alerta de cheias ou 

inundações das zonas dos canais secundários. Nesta situação o escoamento fluvial é mais 

lento, fazendo com que o abaixamento dos níveis ocorra durante um intervalo de tempo 

maior. 

 

Tabela 3: Relação entre as vazões de 2 horas e as vazões diárias para Rio do Sul 

 

Relação Período de Retorno (anos) 

de 

vazões 

2 5 10 20 25 50 100 

2h/1d 1,14 1,13 1,12 1,12 1,12 1,11 1,11 

2h/2d 1,15 1,17 1,17 1,18 1,18 1,19 1,19 

2h/3d 1,22 1,23 1,23 1,24 1,24 1,24 1,24 

2h/4d 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 1,30 

2h/5d 1,44 1,42 1,41 1,40 1,40 1,39 1,39 
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Figura 3: Hidrogramas de cheias de Blumenau  

 

 

Figura 4: Hidrograma de cheias de Rio do Sul 

 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho foi apresentada uma metodologia para construção das curvas 

vazão-duração-freqüência a partir de séries parciais de vazões extremas. Foi realizada 
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horárias e diárias, para períodos de retorno de até 100 anos. Verifica-se que a relação 

entre as vazões de 2 horas é decrescente com a diminuição da freqüência e crescente com 

a duração diária. Por outro lado, ele fornece subsídios para a definição dos tipos de uso e 

ocupação das áreas inundáveis, de modo que possam ser minimizados os danos oriundos 

da permanência da inundação de uma superfície de interesse. 
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