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CARACTERIZAÇÃO DAS VAZÕES DO RIO IBICUÍ (RS) 

 

João Batista Dias de Paiva1, Eloiza Maria Cauduro Dias de Paiva2, Robin Thomas 

Clarke3 

 

Resumo – Este trabalho caracteriza as vazões da bacia do rio Ibicuí (RS), bacia U60 do 

Sistema Estadual de Recursos Hídricos do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fornecer 

subsídios ao planejamento e gestão de seus recursos hídricos. Localizada entre as 

latitudes de 280 30’S e 310S e longitudes de 530 30’ e 570W, é a principal subbacia à 

margem esquerda do rio Uruguai em território Brasileiro. Para tal caracterização, foram 

utilizados os dados de vazão da rede de estações fluviométricas operada pela ANEEL – 

Agência Nacional de Energia Elétrica e  foi utilizado um modelo deterministico “chuva – 

vazão para a geração de vazões nas bacias com deficiência de dados. Os resultados 

permitem concluir que na bacia do rio Ibicuí: (a) os meses mais críticos em termos de 

vazões máximas de cheia, são os meses de abril a outubro; (b) os meses mais críticos em 

termos de disponibilidade hídrica superficial, são os meses de novembro a março, quando 

ocorre a irrigação do arroz e (c) as vazões registradas no período de novembro à março, 

nas estações fluviométricas situadas à jusante das várzeas de arroz, são  subestimadas, 

indicando um possível efeito do uso da água para irrigação da lavoura de arroz. 

 

Abstract – This paper gives flow characteristics of Rio Ibicuí catchment (RS), coded 

U60 by the State Water Resources System of Rio Grande do Sul. The work was 

undertaken to provide a basis for planning and management of the basin’s water 

resources. Lying between latitudes 280 30’S and 310S, and longitudes  530 30’ and 570W, 

it is the main left-bank sub-catchment of the River  Uruguai in Brazilian territory. The 

study used data from the ANEEL (National Agency for Hydropower) network of flow-

gauging stations to fit a deterministic rainfall-runoff model, which was used to estimate 

flow sequences at sites without data. From the results it was concluded that (a) regarding 

flood flows, the most critical period is from April to October; (b) regarding surface water 

availability, the most critical period is from November to March when the rice crop is 

irrigated, and (c) flows recorded between November and March at stations downstream 

from rice-growing areas are underestimated, indicating a possible effect of water use for 

rice irrigation.  
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INTRODUÇÃO E OBJETIVO 

 O objetivo deste trabalho foi obter as informações necessárias a obtenção das 

disponibilidades hídricas da bacia do rio Ibicuí, para posteriormente efetuar o balanço 

entre disponibilidades e demandas de forma a fornecer subsísdios para o processo de 

decisão quanto a outorga dos recursos hídricos na bacia do rio Ibicuí, segundo as 

diretrizes do Sistema de Recursos Hídricos em implantação no Estado do Rio Grande do 

Sul. 

 A bacia do Rio Ibicuí, principal afluente da margem esquerda do rio Uruguai em 

território brasileiro, localiza-se entre as latitudes de 280 30’S e 310S e longitudes de 530 

30’ e 570W, abrangendo uma área total de 47740 km2, no Estado do Rio Grande do Sul. 

Seus principais formadores são os rios Jaguarí, Ibicuí-Mirim, Ibirapuitã e Santa Maria. O 

curso principal do Rio Ibicuí tem nascente no Município de Júlio de Castilhos e 

desenvolve-se no sentido Leste - Oeste, por uma distância de 386 Km,  até a sua foz  no 

rio Uruguai. 

Para alcançar o objetivo proposto, foram utilizados os dados disponíveis nas estações da 

rede hidrometeorológica básica operada pela ANEEL- Agência Nacional de Energia 

Elétrica, na bacia em estudo e foi utilizado o modelo deterministico “chuva – vazão” 

Modhac, desenvolvido por   Schwartzbach e Lana (1989) e atualizado por Lanna (1997), 

para a geração de vazões nas bacias com deficiência de dados de vazão. 

Os trabalhos consistiram de: 

Levantamento e análise preliminar dos dados disponíveis 

Análise da qualidade das informações disponíveis 

Divisão espacial da bacia 

Aplicação de modelo  concentrado “Chuva-Vazão”  

Análise estatística das séries observadas e geradas 

Análise do efeito da irrigação sobre as vazões observadas 

 

METODOLOGIA 

Obtenção dos dados disponíveis 

 Para a efetivação dos estudos hidrológicos, foi feita a identificação das estações 

existentes na região, de interesse para a caracterização hidrológica da bacia do rio Ibicuí. 

Essas informações foram obtidas em FERNANDES ET AL (1996). Foram utilizados os 

inventários atualizados, em sua versão eletrônica, a versão MSDHD-

4.03/OPUS(1986/1996) INFO, do Microsistema de Informações Hidrológicas.  

 Foram identificadas 29 estações fluviométricas, com dados disponíveis, de 

interesse para este estudo.  Daquelas estações, algumas tem períodos de registro muito 

curtos e outras possuem apenas pequenos períodos de registros de níveis d´água. Em 

função disso os dados de 7 daquelas estações foram abandonados, resultando em 22 o 

número de estações fluviométricas utilizadas nesse estudo, cuja relação é apresentada na 

tabela 1. 
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Tabela 1. Estações fluviométricas cujos dados foram utilizados nesse estudo. 

Ordem Codigo Nome Curso d`agua grau mim seg grau min seg 

1 75830000 Passo do Butuí Rio Butuí 29 01  55 42  

2 76077000 Usina Quebra Dente Rio Toropi 29 23 09,7 54 01 13,8 

3 76081000 Guacupi Rio Guacupi 29 24 32,4 54 00 40,6 

4 76085000 Cachoeira 5 Veados Rio Toropi 29 25 42,1 54 03 15,1 

5 76100000 Vila Clara Rio Toropi 29 33 23,4 54 20 35,8 

6 76120000 Ponte Toropi Rio Toropi 29 39 56,3 54 28 18,2 

7 76200000 PassoSanta Vitória Rio Ibicuí 29 50 09,4 54 47 53,3 

8 76420000 Passo da Laje Rio Jaguari 29 05 19,5 54 18 04,6 

9 76440000 Jaguari Rio Jaguari 29 29 57,2 54 41 16,5 

10 76460000 Ernesto Alves RioJaguarizinho 29 21 43,5 54 44 07,3 

11 76470000 PassoJaguarizinho RioJaguarizinho 29 28 16,1 54 46 13,1 

12 76490000 Passo do Loreto Rio Jaguari 29 40 40,4 54 56 45,8 

13 76500000 Jacaqua Rio Ibicuí 29 40 59,3 55 11 23,4 

14 76550000 Ponte do Miracatu Arroio Miracatu 29 28 46,2 55 16 44,8 

15 76560000 Manoel Viana Rio Ibicuí 29 35 40,0 55 28 52,6 

16 76600000 Passo do Itaum Rio Ibicuí 29 26 50,3 55 44 29,6 

17 76630000 CachoeiraSantaCecília Rio Itú 29 11 58,4 55 29 04,6 

18 76650000 Passo da Cachoeira Rio Itú 29 18 32,2 55 42 35,6 

19 76700000 Passo dos Britos Rio Ibirapuitã 29 58 23,1 55 44 50,1 

20 76742000 Passo do Osório Arroio Cavera 29 57 02,3 55 35 56,3 

21 76750000 Alegrete Rio Ibirapuitã 29 46 08,5 55 47 11,1 

22 76800000 PassoMariano Pinto Rio Ibicuí 29 18 33,4 54 03 13,3 

 

 Os dados pluviométricos e fluviométricos foram obtidos junto ao Departamento 

Nacional de Águas e Energia Elétrica .  

Após a obtenção e primeira análise dos dados, observou-se que  os dados 

disponíveis de cota estão mais atualizados que os dados de vazão. Nesse caso, foi 

construída uma curva chave utilizando os dados existentes  de cota e vazão em períodos 

comuns  e feita a atualização das séries de vazões à partir das séries de cotas existentes. 

 

Análise de qualidade das informações disponíveis 

Três tipos de dados foram obtidos, quais sejam: 

- Dados de vazão e precipitação fornecidos pela ANEEL- Agência Nacional de 

Energia Elétrica ; 

- Dados de vazão obtidos à partir de dados de cotas, fornecidos pela ANEEL- 

Agência Nacional de Energia Elétrica, utilizando-se uma curva chave construída com os 

dados existentes de cota e vazão em períodos comuns e atualização das séries de vazões à 

partir das séries de cotas existentes e, 
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 - Dados de vazões médias obtidas à partir da aplicação do Modelo Hidrológico 

Autocalibrável, MHODAC, desenvolvido por  Schwarzbach e Lanna (1988) e atualizado 

por Lanna (1997), com parâmetros calibrados em bacias semelhantes àquelas para as 

quais foi usado. 

 Os dados disponíveis, fornecidos pela ANEEL, foram consistidos e submetidos a 

um tratamento estatístico, através do Software Genstat 5.3.2 (Payne et allii (1996).  

Além da análise de consistência, a qualidade dos dados de vazão fornecidos pelo DNAEE 

e dos dados obtidos pela atualização dos dados de vazão à partir das cotas, foi verificada 

à partir de indicadores da qualidade da curva chave. 

Os dados de vazões geradas pelo MHODAC, foram verificados  à partir da 

verificação da qualidade da calibração. A qualidade da calibração foi verificada pelo 

valor da função objetivo, em um primeiro momento e pela comparação da curva de 

permanência das vazões geradas com a curva de permanência das vazões observadas.  

Indicadores de qualidade da curva-chave  

Neste trabalho, os seguintes indicadores de qualidade da curva chave foram 

considerados: grau de extrapolação superior dos níveis; grau de extrapolação superior das 

vazões; grau de extrapolação inferior dos níveis; grau de extrapolação inferior das 

vazões; intervalos de confiança. 

Divisão espacial da bacia 

 A divisão da bacia foi feita com o objetivo de definir os pontos para o cálculo da 

vazão média, vazão para 7 dias com 10 anos de tempo de retorno, vazão específica e as 

curvas de permanência para as freqüências de 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 95% do tempo, 

tanto para o ponto final da área em estudo quanto para as subbacias ou trechos que 

mereçam destaque, com base em dados observados ou gerados de vazões médias diárias.  

Essa divisão foi feita levando-se em conta os dados de clima, solo, relevo e cobertura 

vegetal e, principalmente, a localização dos usuários da água para a irrigação da lavoura 

de arroz, que foi identificado como o uso da água preponderante na bacia do rio Ibicuí. 

Nesta divisão foi levado em conta também a localização das estações fluviométricas 

existentes e planejadas para a bacia. A figura 1, apresenta a divisão da bacia do rio Ibicuí 

utilizada neste estudo. 
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Figura 1. Divisão da bacia do rio Ibicuí. 
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Dentro dessa concepção foram identificadas 10 sub-bacias principais, nas quais 

foram definidas seções intermediárias onde foram caracterizadas as vazões, seja à partir 

de dados medidos, seja à partir de dados gerados. Foram também consideradas 3 secções 

do Rio Uruguai, com o objetivo de auxiliar na estimativa das vazões na costa do rio 

Uruguai, dentro da área em estudo e no trecho final do rio Ibicuí, que situa-se na zona de 

remanso do rio Uruguai. Essas seções são aqui definidas de seções de caracterização de 

vazões. As sub-bacias principais identificadas e suas seções de caracterização de vazões, 

são apresentadas na figura1 e sua discrição é feita na tabela 2  

 

Aplicação de modelo concentrado “chuva-vazão” 

Em todas as seções de caracterização de vazões onde não existem séries de 

dados observados, foram geradas séries de vazões médias de sete dias (Qm,7), com o 

objetivo de se obter as curvas de permanência de vazões e a vazão mínima de sete dias 

com 10 anos de período de retorno (Q7,10) . 

 Nesse estudo, foi utilizado o modelo MODHAC, desenvolvido por Schwarzbach 

e Lanna (1989) e atualizado por Lanna (1997), para a geração de dados de vazão à partir 

de dados de chuva. 

 O MODHAC possui quatro tipos de função-objetivo  que poderão ser 

consideradas na calibração dos parâmetros. Cada tipo orienta a calibração dos parâmetros 

no sentido de obter a melhor aderência das vazões calculadas às observadas, de acordo 

com um critério específico. Neste trabalho adotou-se para a calibração do MHODAC, a 

função objetivo do tipo soma dos erros de ajuste dos logaritmos das vazões ( tipo 4), que 

previlegia o ajuste dos valores mínimos das vazões, uma vez que o objetivo deste estudo 

é a avaliação das disponibilidades hídricas. 

Tanto a calibração como a geração de dados foi feita adotando-se o período de 1 dia 

como intervalo de cálculo e de 7 dias como intervalo de simulação. 

A calibração foi feita partindo-se de várias condições iniciais para os parâmetros do 

modelo, de forma a evitar que os valores finais dos parâmetros refletissem ótimos locais 

da função objetivo e não o valor ótimo global. Dessa forma, várias calibrações foram 

feitas de maneira a obter-se resultados que além de garantir o ótimo global da função 

objetivo, apresentassem parâmetros compatíveis com as características da bacia. 

 

Análise estatística das séries de vazões diárias observadas e geradas 

 Após a atualização, os dados de vazão foram submetidos a tratamento 

estatístico, fazendo-se uso extensivo de métodos gráficos computacionais, através do 

Software Genstat 5.3.2, desenvolvido pelo Departamento de Estatística da Rothamsted 

Experimental Station da Inglaterra (Payne et allii (1996). 
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Tabela 2. Divisão espacial da bacia do rio Ibicuí 

Sub- bacias  Seção de Caracterização de Vazões Posto  NAR Atotal Ainc 

1.Rio Ibicuí - Mirim 1.1.Serra de São Martinho Nenhum 34* 152 152 

1.2.BR 453 Nenhum 34* 524 372 

1.3. Passo São Lucas Nenhum 34* 1263 740 

2.Rio Toropi 2.1. Usina Quebra Dente 76077000 8 871 871 

2.2. Rio Guassupi 76081000 5 577 577 

2.3. Cachoeira do Cinco Veados 76085000 21 1635 187 

2.4. Vila Clara 76100000 56 2783 1148 

2.5. Ponte do Rio Toropi 76120000 29 3310 527 

3.Alto Rio Ibicuí 3. Passo Santa Vitória 76200000 41 5679 1842 

4.Rio Jaguarí 4.1. Passo da Laje 76420000 45 905 905 

4.2.Jaguari 76440000 56 2296 1391 

4.3. Rio Jaguarizinho, Ernesto Alves 76460000 39 933 933 

4.4.Rio Jaguarizinho em Jaguari 76470000 17 1345 412 

4.5.Passo do Loreto 76490000 32 4578 937 

4.6. Foz do Jaguarí Nenhum 53* 5132 554 

5.Rio Santa Maria 5.1. Rosário do Sul 76310000 19 12077 12077 

5.2. Rio Cacequi em Cacequi 76380000 40 1826 1826 

6.Médio Rio Ibicuí 6.1. Passo da Catarina 76500000 55 27939 3779 

6.2. Pontre do Miracatú 76550000 20 349 349 

6.3. Foz do Arroio Miracatú Nenhum 27* 589 240 

6.4. Manuel Viana 76560000 30 29501 973 

6.5. Passo do Itaum 76600000 17 31008 1507 

 6.6. Mariano Pinto 76800000 56 42575 3063 

7.Rio Itú 7.1. Barragem do Rio Itú 76630000 9 1558 1558 

7.2. Passo da Cachoeira 76650000 55 2562 1004 

7.3. Foz do Rio Itú Nenhum 38* 2806 244 

8.Rio Ibirapuitã 8.1. Passo dos Cabritos 76700000 58 3194 3194 

8.2. Arroio Caverá, Passo do Osório 76742000 20 1163 1163 

8.3. Alegrete 76750000 57 5942 1585 

8.4. Foz do Ibirapuitã Nenhum 27* 7948 2006 

9.Rio Ibirocaí 9.1. Plano Alto Nenhum 53* 770 770 

9.2. João Arregui Nenhum 53* 2203 1432 

10.Baixo Rio ibicuí 10. Foz do Rio Ibicuí Nenhum ** 47111 2333 

Legenda: 

NAR = Número de anos de registro. Um asterisco (*) ao lado do número indica que os dados 

de vazão foram obtidos a partir de dados diários de precipitação, utilizando modelo 

determinístico, concentrado, chuva x vazão. 

Atotal = área acumulada da subbacia até a seção considerada, em Km2. 

Ainc = área incremental entre duas seções consecutivas, em Km2. 
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Vazões de sete dias 

 Para a obtenção das vazões médias de sete dias, foram obtidas, dos dados diários 

observados, séries de vazões calculadas pela média móvel das vazões de sete dias. Dois 

tipos de série foram obtidos, uma série anual, ou seja de vazões de sete dias obtidas pela 

média móvel das vazões organizadas anualmente e série mensal obtida pelas médias 

móveis das vazões organizadas mês a mês. 

 Após obtida a série anual, foi obtido o valor mínimo da vazão média de sete dias 

para cada ano da série. Os valores mínimos foram ordenados em ordem crescente e o 

valor de Q7_10 obtido pelo valor da vazão de sete dias excedida por 90% dos valores da 

série. O mesmo procedimento foi adotado com as séries mensais.  

 

Curvas de permanência de vazões 

 As curvas de permanência de vazões foram obtidas pela organização dos dados 

em séries mensais e séries anuais. Assim, os valores das vazões de permanência 

apresentados mês a mês, foram obtidos utilizando as séries mensais e os valores das 

vazões de permanência anuais foram obtidos utilizando-se as séries anuais. 

 O procedimento adotado, no caso dos dados observados, tomando como 

exemplo o valor de Q95, foi o seguinte: 

- Foi calculado o Q95 (em janeiro do primeiro ano; e depois em janeiro do segundo ano, 

em janeiro do terceiro ano, etc. O valor de Q95 para o mês de janeiro, foi calculado pela 

média destas estimativas. Isto é, numa série com I anos de dados com I janeiros, o valor 

de Q95 de janeiro representa a media dos I valores de Q95, obtidos pela análise separada 

dos I janeiros. O mesmo procedimento foi tomado para os demais meses do ano e para o 

ano inteiro.  

- Como as séries analisadas apresentam falhas, pode acontecer que o número de valores 

correspondente a determinado mês, (I), não seja igual ao número de anos sem falhas, (J), 

da série da dados. Então, o valor da vazão de permanência considerada para o mês em 

questão foi a média dos I valores da série mensal enquanto que o valor da vazão de 

permanência da série anual será a média dos J valores correspondentes aos anos sem 

falhas. 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Resultados da Aplicação do modelo  MHODAC 

 O modelo MHODAC foi aplicado com o objetivo de gerar dados nas seguintes 

seções de caracterização de vazões:  

1.1. Ibicuí-Mirim- Seção Serra de São Martinho; 

1.2. Ibicui- Mirim - Seção BR 453; 

1.3. Ibicui- Mirim - Seção Passo São Lucas; 

4.5. Rio Jaguarí – Seção Foz do Jaguarí; 

6.3. Médio Rio Ibicuí - Seção Foz do Miracatú; 

7.3 Rio Itú - Seção Foz do Rio Itú; 
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8 4. Rio Ibirapuitã - Seção Foz do Ibirapuitã  

9.1- Rio Ibirocai - Seção Plano Alto; 

9.2. Rio Ibirocai - Seção João Arregui; 

Para atender ao objetivo proposto, o MHODAC foi calibrado à partir das séries 

de dados existentes para as seguintes seções de caracterização de vazões:  

2.1. Rio Toropi- Seção Usina Quebra Dente 

2.4. Rio Toropi - Seção Vila Clara 

4.4. Rio Jaguarí – Seção Passo do Loreto 

6.2. Médio Rio Ibicui - Seção Arroio Miracatú 

7.2 Rio Itú- Seção Passo da Cachoeira 

8.3 Rio Ibirapuitã- Seção Alegrete 

A tabela 3 apresenta a composição das estações usadas para geração de vazões em cada 

seção de caracterização de vazões.  

 

Tabela 3.  Estações utilizadas para a geração de vazões nas seções de caracterização que 

não dispõe de dados medidos. 

 

As figuras numeradas de 2 a 8 apresentam as curvas de permanência das vazões 

observadas e geradas nos períodos utilizados para calibração do MODHAC, nas seções 

de calibração. As curvas de permanência em questão, mostram, em todos os casos, uma 

concordância quase perfeita entre as vazões de permanência observadas e geradas, na 

faixa inferior da curva, atestando a qualidade do ajuste do modelo para as vazões 

mínimas, principal objetivo deste trabalho. 

 

Período Estações cujos dados foram utilizados para

geração de vazões

Nome Subbacia Fluviométrica Pluviométricas

1.1 Serra de São

Martinho

Ibicuí-Mirim 1963-1996 76077000 02953034

1.2 BR 453 Ibicuí- Mirim 1963-1996 76100000 02953034

1.3 Passo Sao Lucas Ibicuí- Mirim 1963-1996 76100000 02953034

4.5 Foz do Jaguarí Jaguarí 1944-1996 76490000 02954001, 02954004,  02954007

5.3. Foz do Miracatú Médio Ibicuí 1970-1996 76550000 02955006,02955008

6.3 Foz do Rio Itu Rio Itú 1959-1996 76650000 02955002, 02956006, 02955007,

02954020

7.4 Foz do

Ibirapuitã

Ibirapuitã 1970-1996 76750000 02955013, 02956006, 02956009,

03055001,

 03055003, 03055007, 03056006

8.1 Plano Alto Ibirocaí 1944- 76650000 02956007, 03056006

8.2 João Arregui Ibirocaí 1944-1996 76650000 02956007, 02956008,  03056006

10.2 BR472 Butuí 1939-1996 75830000 02855005, 02856006, 02856007

10.3 Foz do Butuí Butuí 1939-1996 75830000 02855005, 02856006, 02856007

11 Touro Passo Touro Passo 1944- 75830000 02956007, 02957005, 03056004
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Curva de Permanência - Rio Toropi - 76077000
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Figura 2. Curva de permanência observada e gerada na estação 76077000, Usina Quebra-

Dente, no Rio Toropi, no período de calibração. 

 

Curva de permanência - Rio Toropi - 76100000
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Figura 3. Curva de permanência observada e gerada na estação 76100000, Vila Clara, no 

Rio Toropi, no período de calibração. 

 

Curva de permanência - Rio Jaguari - 76490000
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Figura 4. Curva de permanência observada e gerada na estação 76490000, Passo do 

Loreto, no Rio Jaguari, no período de calibração. 
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curva de permanência - Arroio Miracatú - 76550000
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Figura 5. Curva de permanência observada e gerada na estação 76550000, Passo do 

Camilo, no Arroio Miracatú, no período de calibração. 
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Figura 6. Curva de permanência observada e gerada na estação 76650000, Passo da 

Cachoeira, no Rio Itú, no período de calibração. 
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Figura 7. Curva de permanência observada e gerada na estação 76750000, Alegrete, no 

Rio Ibirapuitã, no período de calibração. 
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Figura 8. Curva de permanência observada e gerada na estação 75830000, Passo do 

Butuí, no Rio Butuí, no período de calibração. 

 

Resumo dos resultados da análise estatística das vazões. 

A tabela 5 apresenta o resumo dos resultados da análise estatística das séries de 

vazões observadas e geradas, por sub bacia de caracterização de vazões, em termos de 

vazões máximas, médias, mínimas e mínimas de 7 dias com 10 anos de período de 

retorno. A tabela 4 apresenta a resumo dos dados de permanências das vazões. 

 

Vazões Máximas 

 Em termos de vazões máximas, os resultados mostram que: 

Na sub-bacia 2: Rio Toropi, as vazões máximas de cheia variaram de 305 m3/s na seção 

2.2 - Rio Guassupi- Seção Guassupi, até 2239,16 m3/s na seção 2.4 - Seção Vila Clara. 

As vazões específicas variaram de 313,29 m3/s/km2 na seção 2.5 - Ponte do Toropi até 

1239,32 l/s/km2 na secção 2.3 - Cachoeira dos Cinco Veados. 

Na sub-bacia 3: Alto Rio Ibicui, a maior vazão observada foi 864,20 m3/s, 

correspondendo a uma vazão específica de 152,16 l/s/km2. 

Na subbacia 4: Rio Jaguari, as vazões máximas de cheia variaram de 490,28 m3/s até 

2879,0 m3/s com  vazões específicas variando de 365 l/s/km2 até 1873  l/s/km2 . 

Na subbacia 5: Rio Santa Maria, as vazões máximas de cheia variaram de 1335 m3/s até 

3320  m3/s com  vazões específicas variando de 271 l/s/km2 até 731  l/s/km2 . 

Na sub-bacia 6, Médio Ibicuí, as vazões máximas de cheia variaram de 133 m3/s, no 

Arroio Miracatú, na ponte do Miracatú, até 8470,0 m3/s, em Passo Mariano Pinto, com 

vazões específicas variando de 148 l/s/km2 até 381  l/s/km2 . 

Na sub-bacia 7.0: Rio Itú, as vazões máximas de cheia variaram de 398  m3/s até 1561 

m3/s com  vazões específicas variando de 255 l/s/km2 até 609 l/s/km2. 
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Na sub - Bacia 8: Rio Ibirapuitã, as vazões máximas de cheia variaram de 639 m3/s até 

1695 m3/s com vazões específicas variando de 200 l/s/km2 até 718 l/s/km2. 

Vazões Médias 

 Em termos de vazões médias, os resultados mostram que: 

- Na sub-bacia 2:  Rio Toropí, as vazões diárias médias anuais variaram de 17,22 m3/s até 

63,9 m3/s, com vazões específicas variando de 19,29 l/s/km2 até 29,84 l/s/km2 . 

- Na sub-bacia 3:  Alto Rio Ibicui, a média das vazões diárias anuais foi 65,19 m3/s, 

correspondendo a uma vazão específica de 11,48 l/s/km2. 

- Na  subbacia 4: Rio Jaguarí,  as vazões diárias médias anuais variaram de 1,1  m3/s até 

95,31 m3/s com  vazões específicas variando de 1,2  l/s/km2 até 27,80 l/s/km2. 

- Na  subbacia 5: Rio Santa Maria,  as vazões diárias médias anuais  variaram de 32,8  

m3/s até 208,1 m3/s com  vazões específicas variando de 17,2   l/s/km2 até 18,0 l/s/km2. 

- Na sub-bacia 6. Médio Ibicuí, as vazões diárias médias anuais variaram de 9,65 m3/s, no 

Arroio Miracatú, na ponte do Miracatú, até 849,04 m3/s, em Passo Mariano Pinto, com  

vazões específicas variando de 17,14  l/s/km2 até 27,65 l/s/km2.  

- Na sub-bacia 7: Rio Itú, as vazões diárias médias anuais variaram de 30,84  m3/s até 

57,83 m3/s com  vazões específicas variando de 19,79 l/s/km2 até 22,57 l/s/km2. 

- Na sub - Bacia 8: Rio Ibirapuitã, as vazões diárias médias anuais variaram de 28,12  

m3/s até 116,4 m3/s com  vazões específicas variando de 19,59 l/s/km2 até 30,38  l/s/km2. 

 

Vazões Mínimas de sete dias com dez anos de período de retorno (Q7_10) 

Em termos de vazões médias de sete dias, mínimas, com 10 anos de período de 

retôrno, os resuiltados mostram que: 

- Na sub-bacia 1:  Rio Ibicuí Mirim,  as vazões mínimas de sete dias com dez anos de 

período de retorno (Q7_10)  variaram de 0,05 m3/s até 0,39 m3/s, com vazões específicas 

variando de 0,31  l/s/km2 até 0,33  l/s/km2 . 

- Na sub-bacia 2:  Rio Toropí, as as vazões mínimas de sete dias com dez anos de período 

de retorno (Q7_10)  variaram de 0,13 m3/s até 0,67 m3/s, com vazões específicas 

variando de 0,16 l/s/km2 até 0,23 l/s/km2 

- Na sub-bacia 3:  Alto Rio Ibicui, a vazão mínima de sete dias com dez anos de período 

de retorno (Q7_10)   foi 0,42 m3/s, correspondendo a uma vazão específica de 0,07  

l/s/km2. 

- Na  subbacia 4: Rio Jaguarí,  as as vazões mínimas de sete dias com dez anos de período 

de retorno (Q7_10) variaram de 0,29  m3/s até 2,24 m3/s com  vazões específicas 

variando de 0,31  l/s/km2 até 0,49  l/s/km2. 

Na sub-bacia 5. Rio Santa Maria, as vazões mínimas de sete dias com dez anos de 

período de retorno (Q7_10) variaram de 0,37 m3/s, no rio Cacequí, em Cavequí, até 2,12 

m3/s, no rio Santa Maria, em Rosário do Sul, com  vazões específicas variando de 0,18  

l/s/km2 até 0,20 l/s/km2. 

Na sub-bacia 6. Médio Ibicuí, as as vazões mínimas de sete dias com dez anos de período 

de retorno (Q7_10) variaram de 4,16 m3/s, no Arroio Miracatú, na ponte do Miracatú, até 

29,2 m3/s, em Passo Mariano Pinto, com  vazões específicas variando de 0,17  l/s/km2 até 

11,92 l/s/km2. 
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- Na sub-bacia 7: Rio Itú,  as vazões mínimas de sete dias com dez anos de período de 

retorno (Q7_10) variaram de 0,94  m3/s até 15,23 m3/s com  vazões específicas variando 

de 0,60 l/s/km2 até 5,94 l/s/km2. 

- Na sub - Bacia 8: Rio Ibirapuitã, as vazões mínimas de sete dias com dez anos de 

período de retorno (Q7_10) variaram de 0,11  m3/s até 1,97 m3/s com  vazões específicas 

variando de 0,09 l/s/km2 até 0,38  l/s/km2. 

-  Na sub - Bacia 9: Rio Ibirocai, as vazões mínimas de sete dias com dez anos de período 

de retorno (Q7_10) variaram de 2,39  m3/s até 6,82 m3/s com  vazões específicas iguais à  

3,10 l/s/km2. 

 

Vazões Diárias  Mínimas. 

 Em termos das vazões diárias mínimas observadas nas sub-bacias da bacia do rio 

ibicuí os resuiltados mostram que: 

- Na sub-bacia 1:  Rio Ibicuí Mirim, vazões diárias mínimas  variaram de 0,01 m3/s até 

0,07 m3/s, com vazões específicas variando de 0,06  l/s/km2 até 0,07  l/s/km2 . 

- Na sub-bacia 2:  Rio Toropí, as vazões diárias mínimas  variaram de 0,06  m3/s até 0,25 

m3/s, com vazões específicas variando de 0,004 l/s/km2 até 0,21 l/s/km2 . 

- Na sub-bacia 3:  Alto Rio Ibicui, a vazão diária mínima observada foi 0,38 m3/s, 

correspondendo a uma vazão específica de 0,07  l/s/km2. 

- Na  subbacia 4: Rio Jaguarí,  as vazões diárias mínimas variaram de 0,01  m3/s até 1,76 

m3/s com  vazões específicas variando de 0,01  l/s/km2 até 0,38  l/s/km2. 

- Na sub-bacia 5. Rio Santa Maria, as vazões diárias mínimas variaram de 0,11 m3/s, no 

rio Cacequí, em Cacequí, até 3,32 m3/s, no rio Santa Maria em Rozário do Sul, com  

vazões específicas variando de 0,0,01 l/s/km2 até 0,15  l/s/km2. 

- Na sub-bacia 6. Médio Ibicuí, as vazões diárias mínimas variaram de 0,001 m3/s, no 

Arroio Miracatú, na ponte do Miracatú, até 27,0 m3/s, em Manuel Viana, com  vazões 

específicas variando de 0,003 l/s/km2 até 0,87  l/s/km2. 

- Na sub-bacia 7: Rio Itú,  as vazões diárias mínimas variaram de 0,94  m3/s até 6,52  

m3/s com  vazões específicas variando de 0,60 l/s/km2 até 3,67  l/s/km2. 

- Na sub - Bacia 8: Rio Ibirapuitã, as vazões diárias mínimas variaram de 0,08  m3/s até 

1,08  m3/s com  vazões específicas variando de 0,04 l/s/km2 até 0,0,34  l/s/km2. 

- Na sub - Bacia 9: Rio Ibirocai, as vazões diárias mínimas variaram de 0,4  m3/s até 1,15 

m3/s com  vazões específicas iguais à  0,52 l/s/km2. 

Os dados relativos às vazões médias, máximas, mínimas e mínimas de sete dias com dez 

anos de período de retorno, computadas mês a mês, são apresentados em Anexo ao 

relatório de Cenário atual, do projeto Ibicuí (CRH-RS, 1998).Esses dados, mostram que 

os meses mais críticos em termos de vazões mínimas, de vazões médias e  de vazões 

mínimas de sete dias com dez anos de período de retorno, correspondem  ao período de 

novembro a março.  Esses resultados mostram também que os meses mais críticos em 

termos de vazões máximas de cheia, correspondem aos meses de abril a outubro. 
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Curvas de permanência das vazões. 

 A tabela 5 apresenta o resumo da permanência das vazões nas sub-bacias da 

bacia do rio Ibicuí. Os dados relativos à permanência das vazões diárias, computadas mês 

a mês, são apresentados em Anexo ao relatório de Cenário atual, do projeto Ibicuí (CRH-

RS, 1998). 

Tabela 4. Resumo dos dados de vazão da bacia do Rio Ibicuí 

Sub-bacia Posto NAR Qméd 

m3/s 

Qmed 

l/s/km2 

 Q710 

m3/s 

Q7_10 

l/s/km2 

Qmin 

m3/s 

Qmin 

l/s/km2 

 Qmax 

m3/s 

Qmax 

l/s/km2 

1.1 ***** 34* 3,0 19,7 0.05 0,33 0,05 0,07 ***** ***** 

1.2 ***** 34* 9,1 17,3 0.16 0,31 0,18 0,06 ***** ***** 

1.3 ***** 34* 21,8 17,3 0.39 0,31 0,44 0,06 ***** ***** 

2.1 76077 8 23,5 26,9 0.17 0,20 0,71 0,18 800 918 

2.2 76081 5 17,2 29,8 0.13 0,23 1,74 0,21 305 529 

2.3 76085 21 43,0 26,3 0.26 0,16 0,26 0,15 2026 1239 

2.4 76100 56 58,9 21,2 0.51 0,18 0,19 0,00 2239 805 

2.5 76120 29 63,9 19,3 0.67 0,20 0,06 0,02 1037 313 

3 76200 41 65,2 11,5 0.42 0,07 0,42 0,07 779 137 

4.1 76420 45 1,1 1,2 0.09 0,10 0,11 0,09 247 272 

4.2 76440 56 52,2 22,7 0.88 0,38 0,90 0,12 2879 1254 

4.3 76460 39 25,9 27,8 0.29 0,31 0,10 0,10 1747 1872 

4.4 76470 17 29,0 21,5 0.46 0,34 0,52 0,01 490 365 

4.5 76490 32 95,3 20,8 2.24 0,49 0,94 0,38 2013 440 

4.6 ***** 53* 106,3 20,7 2.11 0,41 1,45 0,19 ***** ***** 

5.1 76310 19 208,1 17,2 2.12 0,18 3,32 0,15 3320 275 

5.2 76380 40 32,8 18,0 0.37 0,20 0,11 0,01 1335 731 

6.1 76500 55 478,9 17,1 4.88 0,17 1,00 0,04 4132 148 

6.2 76550 20 9,7 27,7 4.16 11,92 4,10 0,00 133 381 

6.3 ***** 27* 11,5 19,4 6.61 11,23 6,08 10,33 ***** ***** 

6.4 76560 30 605,2 20,5 20.7 0,70 23,30 0,00 4731 160 

6.5 76600 17 572,9 18,5 28.4 0,92 37,00 0,87 5024 162 

7.1 76630 9 30,8 19,8 0.94 0,60 5,00 0,60 398 255 

7.2 76650 55 57,8 22,6 15.23 5,94 14,80 3,67 1561 609 

7.3 ***** 38* 58,6 20,9 13.73 4,89 11,71 2,32 ***** ***** 

8.1 76700 58 97,0 30,4 1.22 0,38 0,92 0,34 639 200 

8.2 76742 20 28,1 24,2 0.11 0,09 0,17 0,07 835 718 

8.3 76750 57 116,4 19,6 1.97 0,33 0,94 0,04 1695 285 

8.4 ***** 27* 126,7 15,9 1.97 0,25 0,78 0,10 ***** ***** 

6.6 76800 56 849,0 19,9 29.2 0,69 21,62 0,41 8470 199 

9.1 ***** 53* 17,3 22,5 2.39 3,10 1,26 0,52 ***** ***** 

9.2 ***** 53* 49,6 22,5 6.82 3,10 3,62 0,52 ***** ***** 

10 ***** ** 887,0 18,8 4.0 0,09 ****** ****** ***** ***** 
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EFEITO DA IRRIGAÇÃO NAS VAZÕES OBSERVADAS NO PERÍODO DE 

IRRIGAÇÃO  

Os resultados mostram que em algumas sub-bacias, ocorrem situações em que a 

vazão observada é menor em seções de jusante, em relação à seção anterior. Tal fato pode 

ser explicado pelas seguintes hipóteses: 

- a primeira é a diferença nos períodos de observação e na extensão das séries de dados 

observados; 

- a segunda está relacionada com as relações rio aquífero. 

a terceira  é a  intensa utilização de água para a lavoura de arroz, exatamente nos períodos 

de estiagem, com reflexo nas vazões médias e mínimas dos rios da região; 

 

Tabela 5. Resumo dos dados de permanência das vazões diárias nas sub-bacias do rio 

Ibicuí 

SB Posto NAR Q40 Q50 Q60 Q70 Q80 Q90 Q95 

1.1 Nenhum 34* 1,5 1,2 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 

1.2 Nenhum 34* 5,5 4,7 3,2 2,4 1,5 1,1 0,2 

1.3 Nenhum 34* 13,2 11,3 7,7 5,7 3,6 2,5 0,4 

2.1 76077000 8 12,4 8,6 5,7 4,0 2,6 1,4 1,0 

2.2 76081000 5 9,3 7,3 5,5 4,0 2,7 1,4 0,9 

2.3 76085000 21 19,1 12,4 8,2 4,9 2,9 1,6 1,2 

2.4 76100000 56 34,6 25,5 18,0 12,6 8,3 5,2 3,8 

2.5 76120000 29 39,2 27,6 20,0 14,0 10,0 6,6 5,1 

3 76200000 41 40,9 26,3 16,9 12,0 9,1 3,4 2,2 

4.1 76420000 45 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 

4.2 76440000 56 30,7 22,6 16,6 12,0 8,0 4,9 3,4 

4.3 76460000 39 14,1 10,7 8,0 5,9 4,0 2,4 1,8 

4.4 76470000 17 18,1 12,9 9,4 6,8 4,2 2,7 2,1 

4.5 76490000 32 60,2 42,9 31,1 23,2 16,4 10,5 8,3 

4.6 Nenhum 53* 63,9 53,5 43,7 34,5 24,8 14,7 10,1 

5.1 76310000 19 147,4 99,1 69,4 47,3 31,0 16,6 10,7 

5.2 76380000 40 20,9 14,5 10,4 7,3 4,5 2,3 1,6 

6.1 76500000 55 398,3 282,8 209,5 151,1 100,0 58,5 42,1 

6.2 76550000 20 8,1 7,2 6,6 6,2 5,7 5,4 5,2 

6.3 Nenhum 27* 9,0 8,7 8,5 8,2 7,9 7,5 7,3 

6.4 76560000 30 539,2 390,2 285,3 211,0 140,9 92,2 69,0 

6.5 76600000 17 496,0 362,9 274,7 210,4 149,1 102,7 81,9 

6.6 76800000 56 741,5 519,4 378,7 283,3 194,2 127,8 100,4 

7.1 76630000 9 18,3 15,4 13,0 10,4 8,2 6,2 5,7 

7.2 76650000 55 41,1 35,1 30,4 26,9 24,0 20,9 19,5 

7.3 Nenhum 38* 45,6 42,4 39,2 35,6 31,4 26,7 23,7 

8.1 76700000 58 63,4 33,8 20,4 14,9 10,3 8,3 7,7 

8.2 76742000 20 15,7 10,3 7,1 5,3 3,4 2,4 1,5 

8.3 76750000 57 59,1 35,6 23,4 16,2 11,1 7,6 5,7 

8.4 Nenhum 27* 73,5 63,6 53,3 41,4 28,8 15,4 9,7 

9.1 Nenhum 53* 12,1 11,0 9,9 8,8 7,6 6,2 5,3 

9.2 Nenhum 53* 34,6 31,5 28,4 25,2 21,8 17,7 15,2 

10. Nenhum ** **** **** **** **** **** **** **** 
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As vazões médias de cada posto fluviométrico, foram corrigidas dos  efeitos do 

período de observação, pelo método da  “Maxima Verossimelhança Residual” , 

invalidando, no caso das médias a primeira hipótese. A segunda hipótese não se aplica a 

todas as bacias . A terceira hipótese, no entanto é a mais provável, na maioria dos casos. 

Para verificar a terceira hipótese, foi feita a seguinte abordagem estatística: 

Foram selecionados os dados do posto fluviométrico Vila Clara no Rio Toropí 

(código DNAEE 76100000) com dados no período 1942-83, para relacionar vazão 

mensal com a precipitação mensal e foi selecionado o posto pluviométrico de Cacequi 

(código DNAEE 02954001), por ser o mais próximo próximo de Vila Clara, com registro 

longo, com dados de maio de 1943 até abril de 1997. 

Foi inicialmente necessário escolher o período comum de registro: isto é, 1943-

83. Ao plotar-se os dados de vazão mensal contra os dados de precipitação mensal, 

observou-se que há pouca relação entre vazão e precipitação. Por essa razão, os dados 

foram subdivididos em duas partes: uma contendo os dados do período abril-outubro, 

quando não há irrigação, e outra contendo os dados dos períodos novembro-março, o 

período da irrigação da lavoura de arroz. Quando as vazões e precipitações mensais, 

obtidas dos meses sem irrigação, são plotadas, observa-se uma maior evidência de uma 

relação entre vazão mensal e precipitação mensal. 

Em seguida, procedeu-se a análise dos dois conjuntos de dados, com os 

seguintes objetivos: 

(a) ajustar, para os meses sem irrigação (abril-outubro), um modelo estatístico 

relacionando vazão mensal em termos de precipitação mensal;  

b) utilizar o modelo ajustado, junto com as precipitações observadas nos meses com 

irrigação (novembro-março), para estimar as vazões naqueles meses;  

 (c) comparar as vazões observadas com as vazões estimadas.   

Se as vazões estimadas nesses meses fornecessem valores maiores que os das 

vazões registradas, uma explicação (não necessariamente a única explicação) seria que as 

vazões registradas são subestimativas da vazão verdadeira, por causa da utilização de 

água para irrigação. 

Um modelo de regressão simples não é apropriado, porque: (i) a variabilidade na 

vazão é muito maior quando a chuva é maior; (ii) a vazão sempre tem que ser positiva. 

Uma transformação logarítmica é uma alternativa, mas há complicações ao se 

transformar estimativas obtidas da regressão. As estimativas de transformadas 

subestimam os valores verdadeiros. Portanto, não foram  utilizados modelos do tipo: 

E [ ln  (Q) ]  =  0 +   1  ln (P) 

Por causa das dificuldades que complicam o uso de modelos de regressão linear, foi 

ajustado um modelo mais geral (‘Modelo Linear Generalizado’), no qual a vazão tem 

distribuição gama (igual a distribuição ´Pearson Tipo III´)com média da forma: 

Q =  0 +  1 P 

sendo:  

Q – a vazão mensal no período sem irrigação 

P – a  precipitação  mensal no mesmo período 

 0  ,  1  parâmetros  a  serem  estimados.   
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Os resultados desta análise, mostraram que os parâmetros 0  e  1 são significativos e 

assumem os seguintes valores: 

 0  = 15,25  3,75  e   1 =  0,4341  0,0481 

O mesmo procedimento foi utilizado para ajustar um modelo chuva-vazão aos meses com 

irrigação (novembro-março). Os resultados desta análise, mostraram que os parâmetros 

0  e 1 são significativos e assumem os seguintes valores: 

 0 =  13,35  2,92   e   1 =  0,3379  0,0370  

O tabela 6,  apresenta uma comparação entre os ajuste do modelo aos meses sem 

irrigação e aos meses com irrigação. Não há evidência de que os modelos chuva-vazão, 

ajustados separadamente aos períodos abril-outubro e novembro-março, diferem 

significativamente.  

A próxima e última etapa nesta análise foi a seguinte: 

(a) utilizando o modelo   i =  0  +  1 P i (com  0  ,   1  estimados por 15,25 e 0,4341, 

os  valores obtidos usando dados dos meses sem irrigação), substituir as precipitações Pi 

dos meses com irrigação (novembro-março), obtendo-se assim estimativas das vazões 

mensais em meses com irrigação; 

(b) comparar-se as vazões estimadas com as vazões observadas nos meses com irrigação 

(novembro-março). Se as vazões estimadas são consistentemente maiores do que as 

vazões observadas, uma explicação poderia ser que as vazões registradas em meses com 

irrigação são subestimadas, por causa das abstrações de água para irrigação. 

 

Tabela 6. Comparação dos resultados do ajuste do modelo chuva – vazão aos meses sem 

irrigação e aos meses com irrigação. 

Período 0 1 

abril –outubro 15,25  3,75 0,43410,0481 

novembro-março 13,35  2,92 0,33790,0370 

Diferença 1,90  4,75   0,09620,0607   

 

Quando este cálculo foi feito, a vazão estimada foi maior do que a vazão 

registrada em 168 dos 205 meses novembro-março do período 1943-83. Isto é, a vazão 

estimada foi menor do que a vazão registrada em somente 37 dos 205 meses. Se a 

probabilidade de uma vazão estimada ser maior do que a vazão registrada fosse 0,5 (isto 

é, erros positivos e negativos tem a mesma probabilidade de ocorrência), o número 

esperado de erros positivos seria 205/2 = 102,5, igual ao número esperado de erros 

negativos. Um teste  2 que compara as  freqüências observadas (168, 37) de erros 

positivos e negativos com as freqüências esperadas (102,5, 102,5) mostra que a 

probabilidade é muito pequena ( 2  = 83,7; P<<0,1%) destas freqüências terem ocorridas 

por acaso. 

Uma explicação do resultado é que as vazões registradas no período de 

novembro de março são subestimadas. Este resultado, embora limitado e restrito à 

estação 76100000 – Vila Clara, no período de 1943 à 1983, é um indicativo do efeito da 
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irrigação do arroz no regime dos rios da região. É esperado que esse efeito fique mais 

evidente se forem incluídas na análise dados do período de 1983 em diante, quando 

houve um significativo aumento da área plantada com arroz na bacia do rio Ibicuí. 

 

CONCLUSÕES 

Os resultados permitem concluir que, para a bacia hidrográfica do rio Ibicuí: 

-  os meses mais críticos em termos de vazões máximas de cheia, correspondem 

aos meses de abril a outubro; 

- os meses mais críticos em termos de disponibilidade hídrica superficial, são os 

meses de novembro a março, quando ocorre a irrigação do arroz; 

- as vazões específicas diárias, médias anuais variaram de 1,24 l/s/km2, na bacia 

do rio Jaguari, na seção 4.1 – Passo da Laje, até 30,38 l/s/km2, na bacia do rio 

Ibirapuitã, na secção 8.1- Passo dos Britos, com média de 20,6 l/s/km2 

- em termos mensais a vazão específica média diária, variou de 0,36 l/s/km2, na 

bacia do rio Jaguari, na seção 4.1 – Passo da Laje, no mês de fevereiro, até 56,03 

l/s/km2, na bacia do rio Toropi, na secção 2.2- Rio Guassupi, no mês de outubro, 

com média de 20,6 l/s/km2 

- as  vazões  registradas  no  período de novembro à março, nas estações 

fluviométricas situadas à jusante das várzeas de arroz, são subestimadas, indicando 

um possível efeito do uso da água para irrigação da lavoura de arroz. 

É recomendável o aprofundamento dos estudos para quantificar e localizar 

espacialmente os efeitos da irrigação da lavoura de arroz sobre o regime dos rios da 

região. 
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