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RESUMO – Métodos de regionalização são frequentemente utilizados em hidrologia para análise de 

tendências regionais, frequência de inundações e outras variáveis. Neste trabalho buscou-se a 

identificação de regiões hidrologicamente homogêneas, utilizando à técnica de Clustering, aplicado 

as vazões máximas de postos fluviométricos localizados no médio Tietê. Esta aplicação objetivou 

avaliar se os agrupamentos formados são eficazes para subsidiar a regionalização. Os resultados do 

Clustering foram comparados com as curvas adimensionais de vazão máxima, um das etapas do 

método tradicional proposto pela Eletrobrás (1985), apresentando um resultado satisfatório.  

Palavras-chave: Regionalização hidrológica; cluster análise; vazões máximas.  
 

ABSTRACT – Regionalization methods are often used in hydrology for regional trend analysis, 

frequency analysis of floods and other variables. This paper goal to identification of hydrologically 

homogeneous regions using the clustering technique, where it was applied the maximum flows of 

fluviometric stations located in the middle Tietê. This application goal to evaluate whether the 

formed clusters are effective to support regionalization. The results of clustering were compared 

with the dimensionless curves of maximum flow rate of the steps of the traditional method proposed 

by Eletrobrás (1985), where it did  present a satisfactory result. 
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INTRODUÇÃO 

O gerenciamento de recursos hídricos vem sendo exigido por lei (Lei 9.433/97), em âmbito 

nacional, com o objetivo de disciplinar e melhorar o manejo dos mesmos, evitando conflitos e 

reduzindo custos, bem como consequências danosas nos seus aspectos qualitativos e quantitativos.  

Diante disto, é fundamental o conhecimento hidrológico para que seja possível subsidiar a 

determinação de valores adequados de vazões de referência para disponibilidade hídrica (Mello et 

al., 2010). No entanto, a escassez de dados para a realização de estudos hidrológicos é uma 

realidade brasileira (Porto et al., 2004).  Sendo assim, estudos de regionalização de vazões têm sido 

viabilizados com o intuito de disponibilizar informações hidrológicas em locais sem dados ou com 

poucas informações disponíveis. 
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Para uma efetiva regionalização é requisito fundamental que haja homogeneidade entre 

grupos de sítios (Burn, 1990; Tsakiris et al. 2011). Existem diversas metodologias pra identificar 

regiões homogêneas e posterior regionalização. Dentre estas, Burn e Goel (2000) utilizaram cluster 

análise como um ponto de partida para captação de particionamento, com base na distância 

euclidiana ponderada calculada a partir das características da captação fisiográfica. Rao e Srinivas 

(2006) investigaram o potencial do método cluster híbrido na regionalização de bacias para análise 

de frequência de enchentes. 

 Neste escopo, objetivou-se com este trabalho, avaliar a resposta do Clustering aplicado às 

pequenas séries de vazões máximas, na identificação de regiões homogêneas no médio Tietê-SP. Os 

valores máximos são importantes, por exemplo, para projetos de vertedouros, diques e bueiros, 

sendo assim, de suma importância para projetos hidráulicos. 

OBJETIVO 

Este trabalho visa analisar a confiabilidade da análise de cluster, aplicada aos dados de 

vazões máximas de postos fluviométricos com poucos dados disponíveis, na identificação de 

regiões homogêneas.  

ÁREA DE ESTUDO 

A Bacia Hidrográfica dos Rios Sorocaba e Médio Tietê, constituinte da Unidade de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos 10 (UGRHI 10), estão localizados no centro-sudeste do 

Estado de São Paulo e é constituída pela Bacia do Rio Sorocaba e outros tributários do rio Tietê 

(SSRH/CSAN, 2011).  

Os solos predominantes na UGHRI são os argissolos ou latossolos vermelho-amarelo. A 

região está inserida em terrenos geomorfológicos do planalto cristalino (atlântico) sucedido pela 

depressão periférica, sendo esta limitada a oeste pelas cuestas basálticas (SSRH/CSAN, 2011).  

Apresenta pequena cobertura vegetal, seja ela natural ou reflorestada. Constata-se o total de 

161.845,52 ha de cobertura vegetal, equivalente a 13,57% do território. Os 86,43% de área restante 

são ocupados por áreas antropizadas, compostas por áreas urbanas (2,21%), culturas, campos e 

pastagens, destacando-se as áreas de pastagens com 67,64% (SSRH/CSAN, 2011).   

De acordo com o Relatório Zero da UGRHI 10, são três os tipos de clima predominantes: 

clima úmido quente com inverno seco (predominante em quase toda a UGRHI 10); clima quente 

úmido sem estação seca (municípios de Ibiúna e Piedade) e clima temperado úmido sem estação 

seca (município de São Roque). Conforme mapa de precipitações médias anuais históricas observa-

se, na UGRHI-10, valores regionais em torno de 1.200 mm/ano (SSRH/CSAN, 2011).   
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METODOLOGIA PROPOSTA 

A análise dos dados fluviométricos teve como base as séries históricas dos postos 

localizados nas Unidades de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Piracaia/Capivarí/Jundiaí 

(UGRH-PJC), inseridos na bacia do rio Tietê (BAT). Foram obtidos dezesseis postos contidos no 

banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA) (Tabela 1) que passaram por análise de 

consistência. Esta análise permitiu selecionar postos que apresentaram um período contínuo em 

comum e com dados ausentes de falhas. Optou-se pelo não preenchimento de falhas para garantir a 

menor interferência possível nos dados. Ao conjunto de dados selecionados, foi aplicada a análise 

de cluster, utilizando como indexador de similaridade a distância euclidiana e o algoritmo Ward 

para a seleção dos grupos. O resultado encontrado foi comparado com o obtido através de técnicas 

tradicionais de identificação de regiões homogêneas (Eletrobrás, 1985). A Figura 2 mostra o resumo 

do processo metodológico. 

Figura 1 - Fluxograma do processo metodológico
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Tabela 1- Lista dos postos fluviométricos utilizados no trabalho, em destaque os postos que foram utilizados 

Postos Fluviométricos 

Amparo* 
Jacaré-Açu 1 

Atibaia* 
Jacaré-Açu 2 

Eden 
Jaguariuna 

Faz. do Porto 
Monte Mor* 

Faz. Santo Inácio 
Piracaia* 

Faz. São José 
Ribeirão do Feijão 

Foz do Ribeirão das Posses 
Rio Abaixo* 

Itupeva* 
Salto do Pirapora 

 

Levantamento e Seleção dos Postos Pluviométricos 
 

A identificação dos postos inseridos na região de interesse dentro da BAT ocorreu a partir 

do arquivo digital (shapefile) obtido através da ANA, onde foram selecionados 16 postos 

fluviométricos. Os dados de vazão (m³/s) foram extraídos do portal hidroweb. Nenhuma das séries 

fluviométricas apresentavam dados em todos os anos, no entanto, procurou-se selecionar as estações 

que apresentavam séries representativas e com anos hidrológicos completos e mínima de oito anos. 

Desta forma, apenas oito postos atenderam aos requisitos de possuir série mínima de oito anos e 

intervalo iguais. Sendo assim, a série história inicia-se em 1962 a 1974 (Tabela 2).  

Tabela 2- Vazão Máxima Anual para cada posto e Qmc 

ANO 
VAZÕES MÁXIMAS ANUAIS (M³/S) 

Salto Amparo Atibaia Eden Itupeva Monte Piracaia Rio Abaixo 

1962 45 63.5 72.6 21.1 36.6 19.2 61.4 266 

1963 31.6 67.5 65.6 15.9 1.2 19.5 34.8 229 

1964 28.2 65.8 59.9 18.9 0.96 22.4 30.8 223 

1965 31.2 60.9 65 22.9 1.82 32.4 30.0 140 

1966 13.8 71.4 91.9 16.1 1.75 24.1 51.6 585 

1967 15.2 61.3 68.3 7.46 1.82 23.2 36.5 206 

1968 33.2 48 47.2 14.6 0.842 20.0 17.5 96.9 

1969 24.9 92.3 35.4 74.2 1.37 5.7 11.2 49.1 

1970 57.3 116 96.5 79 2.65 36.1 38.9 417 

1971 14.8 41.9 49.34 43.7 1.98 12.9 31.5 73.5 

1972 42.2 52.7 56.32 69.8 2.15 27.6 31.4 88.1 

1973 37.7 43.6 45.66 48.9 1.57 9.3 20.6 78.6 
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1974 65.9 44.3 46.78 75 1.44 20.8 23.8 97.6 

Qmc 33.92 63.78 61.58 39.04 4.32 21.02 32.30 196.14 
 

Medida de similaridade 

Na análise de agrupamento, é fundamental a definição de uma medida de similaridade ou de 

distância entre os grupos a serem constituídos. Como as variáveis classificatórias escolhidas são 

variáveis reais e, portanto, são mensuradas em uma escala de intervalo, é conveniente adotar uma 

medida de distância com propriedades métricas, tendo a escolha recaído na métrica Euclidiana, por 

ser essa a mais utilizada (Everitt, 2011). 

Análise de cluster 

Existem diversos métodos direcionados ao agrupamento de objetos, dentre os quais, 

distinguem-se em dois tipos: métodos não-hierarquicos, que produzem um número fixo de 

agrupamentos e métodos hierárquicos, que formam agrupamentos por meio de uma sequência 

crescente de partições de grupos (Filho et al. 2005).  

A análise de cluster vem sendo empregada ao longo dos anos em diversas áreas do 

conhecimento se tornando consagrada (i.e: Mezer et al. 2009; Cabrera et al. 2008; Melchiorre et al. 

2008; Pires et al. 2007; Hatvani et al. 2011) 

Para a determinação de regiões hidrologicamente homogêneas, foi utilizado o método de 

análise de agrupamento do tipo hierárquico proposto por Ward (1963), onde esta técnica interliga as 

amostras por suas associações, originando um dendograma. A sua interpretação diz que quanto 

menor a distância entre os pontos, maior a semelhança entre as amostras. 

A cluster análise foi realizada utilizando o PAST
®
, onde se gerou o dendograma que 

correlaciona os postos fluviométricos que possuem as mesmas características de variabilidade. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A séria de vazões máximas anuais (Tabela 2) foi submetida ao processo de clustering, onde 

se teve como resposta a formação de três grupos (Figura 2). Os agrupamentos são: Amparo e 

Atibaia; Eden, Salto do Pirapoia, Piracaia, Itupeva e Monte Mor; e Rio Abaixo. Dentre os postos 

analisados, apenas o Rio Abaixo se mostrou muito discrepante dos demais, o que pode ser notado 

pela distância de similaridade da análise de agrupamento. Portanto, este posto, foi considerado 

como um outlier e não apresenta uma similaridade com o restante dos postos.  
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Figura 2 – Dendograma 

Quando se comparou o resultado do agrupamento de cluster aplicado aos dados absolutos de 

vazões máximas com a curva adimensional (Figura 3) produzida a partir do mesmo conjunto de 

dados, observou-se uma discordância na identificação da homogeneidade entre os postos. O produto 

da curva adimensional sugeriu a formação dos seguintes grupos: Amparo, Atibaia, Monte Mor, 

Salto, Piracia, Eden, Rio Abaixo; e Itupeva (outlier). Como as vazões adimensionais (Qmáx/Qmc 

méd) tem influência de outras variáveis, como por exemplo, índice pluviométrico, forma da bacia e 

densidade da rede de drenagem, é esperado que desta forma tenha-se uma melhor definição do 

conceito de similaridade entre bacias hidrográficas. Por outro lado, é mais difícil identificar 

homogeneidade em séries de valores extremos, principalmente de tamanho pequeno. Neste escopo, 

a diferença na formação dos grupos similares seja devido ao modelo conceitual de cada método. 

 

Figura 3 - Curvas de vazão adimensional para os postos fluviométricos estudados 
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Uma nova hipótese foi testada para conhecer a eficiência do agrupamento de cluster, tendo 

como valor de entrada no clustering as vazões adimensionais (Tabela 3). Mesmo este tipo de 

aplicação não apresentando objetivos práticos, visto que, as vazões adimensionais já são destinadas 

a subsidiar a regionalização, e neste caso, não necessitando da identificação de similaridade entre 

tais valores. O resultado desta nova aplicação (Figura 4) coincidiu com os grupos formados pela 

curva adimensional de vazões máximas, corroborando com os resultados de diversos autores que 

mostram que a técnica de clustering é eficiente na identificação de similaridade entre grupos (i.e. 

Burn e Goel (2000); Rao e Srinivas (2006)). 

Tabela 3- vazões adimensionais para a série analisada 

Curva adimensional (Q/Qmc) 
Q/Qmc Médio 

Salto Amparo Atibaia Eden Itupeva Monte Piracaia Rio Abaixo 

1.94 1.82 1.57 2.02 8.47 1.72 1.90 2.98 2.80 

1.69 1.45 1.49 1.92 0.61 1.54 1.60 2.13 1.55 

1.33 1.12 1.18 1.90 0.50 1.31 1.20 1.36 1.24 

1.24 1.06 1.11 1.79 0.46 1.15 1.13 1.17 1.14 

1.11 1.03 1.07 1.25 0.42 1.11 1.08 1.14 1.03 

0.98 1.00 1.06 1.12 0.42 1.07 0.98 1.05 0.96 

0.93 0.96 0.97 0.59 0.41 0.99 0.97 0.71 0.82 

0.92 0.95 0.91 0.54 0.36 0.95 0.95 0.50 0.76 

0.83 0.83 0.80 0.48 0.33 0.93 0.93 0.49 0.70 

0.73 0.75 0.77 0.41 0.32 0.91 0.74 0.45 0.64 

0.45 0.69 0.76 0.41 0.28 0.61 0.64 0.40 0.53 

0.44 0.68 0.74 0.37 0.22 0.44 0.54 0.37 0.48 

0.41 0.66 0.57 0.19 0.19 0.27 0.35 0.25 0.36 
 

 
Figura 4 - Dendograma da cluster análise em função das vazões adimensionais 

A técnica de clustering se mostrou eficiente na identificação de similaridade entre as séries 

de vazões máximas anuais.  Porém seus resultados devem ser mais bem avaliados quando aplicados 
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à regionalização de vazões, pois, seu resultado frente à curva adimensional apresentou discordância 

quanto ao posto tido como outlier.  

CONCLUSÃO 

A análise de cluster, mesmo aplicada a séries pequenas de vazões, apresentou resultados 

satisfatórios quanto à identificação de homogeneidade dos dados. Os resultados desta análise serve 

como subsídio preliminar para o emprego de técnicas de regionalização como é o caso do index-

flood.  
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