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Resumo – A severa estiagem observada desde 2012 em parte da Região Sudeste do Brasil incitou 

discussões acerca dos métodos estatísticos comumente usados na compreensão da ocorrência de 

vazões mínimas. Nesse contexto, este trabalho foi dividido em dois artigos. Na Parte I – Teoria, 

introduz-se a temática das estiagens, caracterizando-se a mais recente, extremamente rara frente às 

demais identificadas nos registros históricos, e apresenta-se a metodologia proposta por Salas et al. 

(2005), utilizada como referência. Nesta Parte II, apresentam-se os resultados obtidos para a bacia 

do rio Paraopeba em Alberto Flores e calcula-se o risco de ocorrência de uma estiagem semelhante 

à atual em um horizonte de 30 anos. Os resultados mostraram-se promissores, podendo a 

metodologia ser aplicada em outras bacias brasileiras como complemento às avaliações comumente 

realizadas. Espera-se com isso auxiliar a tomada de decisões para planejamento de sistemas de 

recursos hídricos frente a estiagens severas e subsidiar outros estudos que dependam das secas 

como critério de projeto ou de avaliação.  

 

Palavras-Chave – Índices de estiagem, séries temporais sintéticas, período de retorno de estiagens 

severas. 

 

ANALYSIS OF THE SEVERITY OF THE RECENT DROUGHT IN THE 

MIDDLE PARAOPEBA RIVER BASIN, IN MINAS GERAIS, AND 

EVALUATION OF THE RISK OF OCURRENCE OF SUCH AN EVENT IN 

THE NEXT 30 YEARS: PART II – APPLICATION 
 

Abstract – The severe drought observed since 2012 in part of the Southeast Region of Brazil has 

prompted discussions about the statistical methods commonly used in understanding the occurrence 

of minimum flows. In this context, this work was divided into two articles. In Part I – Theory, the 

theme of droughts was introduced; the most recent one, which is extremely rare in comparison to 

others identified in the historical records, was characterized, and the methodology proposed by 

Salas et al. (2005), used as a major reference, was presented. In this Part II, the results obtained for 

the Paraopeba river basin in Alberto Flores station are shown and the risk of a drought similar to the 

current one over a 30-year period is calculated. The results were promising, and the methodology 

could be applied in other Brazilian basins as a complement to the commonly performed analyses. It 

is hoped that this approach might aid the decision making process for water resources systems 

planning in dealing with severe droughts and might support other studies that depend on droughts as 

a design or evaluation criterion. 
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INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, frente à severa estiagem vivenciada em parte da região Sudeste do Brasil, 

os órgãos públicos e entidades responsáveis pelo planejamento e uso dos recursos hídricos 

precisaram desenvolver, emergencialmente, estudos relacionados às vazões mínimas e às previsões 

das recessões em diversas bacias hidrográficas, a fim de não interromper o abastecimento público e 

demais atividades econômicas. Até então, ao contrário do que ocorre na região Nordeste, a 

preocupação inicial centrava-se na previsão, monitoramento e alerta de cheias e inundações. 

Inserida nesse contexto, a Parte I deste trabalho destinou-se a detalhar a problemática da 

estiagem, agregando uma revisão bibliográfica acerca da metodologia proposta por Salas et al. 

(2005). Em suma, estes autores propuseram um método de quantificação da severidade de 

determinada estiagem em termos do período de retorno (TR) de vazões médias anuais. Sua 

aplicação torna possível comparar determinado TR aos de outras estiagens conhecidas, além de 

viabilizar um prognóstico do risco de ocorrência de estiagens semelhantes por meio de séries 

sintéticas. Na Parte II – Aplicação, objeto do presente texto, apresentam-se os resultados obtidos 

para a bacia do rio Paraopeba em Alberto Flores, que drena uma área importante ao abastecimento 

de água superficial da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O método adotado 

apresenta-se interessante devido à facilidade de aplicação, à estrutura conceitual que o sustenta e ao 

fato de considerar dois aspectos fundamentais na caracterização de estiagens: a duração e o déficit 

acumulado ao longo da mesma, ou, alternativamente, a intensidade do déficit nesse período. 

DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO NA BACIA DO RIO PARAOPEBA 

Apresentação da bacia do rio Paraopeba 

A bacia do rio Paraopeba foi selecionada para este estudo por abrigar mananciais de 

abastecimento da RMBH e por ter sido uma das áreas afetadas pela estiagem que acomete a região 

desde meados de 2012. A Figura 1 apresenta a localização da respectiva bacia, cuja área de 

drenagem total é de 13.640 km², em relação ao território nacional e à macro bacia brasileira do rio 

São Francisco. 

De acordo com CPRM (1995 apud CPRM, 2001), os totais pluviométricos anuais na sub-

bacia 40 (que abrange os afluentes do rio São Francisco a montante do reservatório da UHE Três 

Marias, dentre eles, o rio Paraopeba) variam entre 1700 mm nas cabeceiras e 1150 mm na região 

próxima à foz. O trimestre mais chuvoso corresponde aos meses de novembro a janeiro e o mais 

seco ocorre de junho a agosto. Esse tipo de regime pluviométrico, combinado à evapotranspiração 

com variabilidade menos significativa, define uma forte sazonalidade intranual nos cursos de água 

da bacia, com um período de cheias entre outubro e abril e de estiagem entre maio e setembro. 

Seleção e tratamento das informações utilizadas 

A partir dos monitoramentos fluviométricos disponibilizados pela ANA – Agência Nacional 

de Águas no portal Hidroweb (http://hidroweb.ana.gov.br/default.asp), avaliaram-se aqueles que 

representassem o atual período de estiagem. Verificaram-se as séries em termos de extensão, 

qualidade das curvas-chaves e dos registros e área de contribuição. Assim, optou-se pelo posto 

fluviométrico do rio Paraopeba em Alberto Flores (40740000), operado pela CPRM desde fins de 

1963 e que drena uma área de 4120 km². Na Figura 2 apresenta-se a localização da estação em 

relação às cidades vizinhas e à rede hidrográfica local. 

Devido a falhas nos anos iniciais da série histórica, optou-se por utilizar o período de 1966 a 

2016. Nesse caso, 7% das vazões médias mensais necessitaram ser preenchidas por meio de 

correlação com os registros de estações fluviométricas localizadas nas proximidades. Ainda que 
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haja séries mais extensas na bacia estudada, a estação de Alberto Flores não sofre interferência de 

usos consuntivos de grande porte, como os dos reservatórios Manso e Várzea das Flores, 

pertencentes à COPASA – Companhia de Abastecimento e Saneamento de Minas Gerais, nem dos 

usuários do setor minerário, uma das principais atividades econômicas desenvolvidas na bacia. 

  

Figura 1 – Localização geral da bacia do rio Paraopeba. 

Fonte: blogdaclean.wordpress.com/2010/09/page/ 2/. 

Figura 2 – Localização da estação fluviométrica do rio 

Paraopeba em Alberto Flores 

A partir da série de vazões médias mensais, foram obtidas as vazões médias anuais para os 

anos hidrológicos 1966/1967 a 2015/2016, perfazendo, assim, uma série-base com 50 anos de 

informações, evidenciada na Figura 3. A QMLT, utilizada como o valor de corte para definição de 

déficits, equivale a 58,7 m³/s, ou 1853 milhões de m³/ano, o que corresponde a um deflúvio anual 

médio de 450 mm. 

 
Figura 3 – Série de vazões médias anuais no rio Paraopeba em Alberto Flores (ano hidrológico: outubro a setembro). 

Na sequência, procedeu-se à caracterização das estiagens dos tipos 1 e 3 apresentados na Parte 

I - Teoria, em termos de déficit acumulado D (em milhões de m³), ao longo de um período com L 

anos, e as respectivas intensidades de déficit I (milhões de m³/ano). Também se obtiveram os 

indicadores λ e ψ, os quais expressam o número de vezes que determinado déficit ou intensidade de 

déficit ultrapassou o valor de corte xo, respectivamente. Salas et al. (2005) propuseram as seguintes 

expressões para obtenção dos referidos indicadores de um evento de seca E qualquer: 

D=λ∙xo, sendo 0lo (1) 

I=ψ∙xo, sendo 0<1 (2) 

sendo λ (adimensional) e ψ (dimensão T-1) os coeficientes de déficit e de intensidade de déficit, 

respectivamente, xo expresso em L³ ou L, e D e I, em L³ e L³/T ou L e L/T, respectivamente. 

A caracterização das estiagens existentes na série de vazões médias anuais selecionada, 

considerando-se durações fixas (L=lo) está sintetizada na Tabela 1. Nela, verifica-se que a seca que 

ocorre desde 2012/2013 é a que apresenta o maior déficit total, com 2,9 x 109 m³ e λ igual a 1,563 

(ou seja, o déficit somado ultrapassou o volume anual médio em 56%). É da recente estiagem 
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também a intensidade de déficit recorde da série utilizada: 0,7 x 109 m³/ano, com ψ de 0,39 ano-1 

(em média, escassez de cerca de 40% em relação à QMLT a cada ano). A estiagem mais prolongada 

da amostra em questão (1997/1998 a 2002/2003) totalizou 534 mm de déficit ao longo de 6 anos. 

 Tabela 1 – Eventos de seca dos tipos 1 e 3 na bacia do rio Paraopeba até sua seção fluvial em Alberto Flores. 

Período Duração L (anos) 
Déficit Acumulado D 

(106 m³) 

Intensidade de Déficit I 

(106 m³/ano) 
 (ano-1)

1967/1968 a 1970/1971 4 2265,9 566,5 1,223 0,306 

1974/1975 a 1975/1976 2 954,6 477,3 0,515 0,258 

1977/1978 1 36,2 36,2 0,020 0,020 

1986/1987 a 1989/1990 4 993,1 248,3 0,536 0,134 

1994/1995 a 1995/1996 2 290,0 145,0 0,156 0,078 

1997/1998 a 2002/2003 6 2198,6 366,4 1,186 0,198 

2005/2006 a 2007/2008 3 307,3 102,4 0,166 0,055 

2012/2013 a 2015/2016 4 2897,2 724,3 1,563 0,391 

Modelagem estocástica e geração de séries sintéticas de vazões médias anuais 

Uma das etapas do estudo consistiu na modelagem estocástica da série de vazões médias 

anuais no rio Paraopeba em Alberto Flores. O objetivo central foi produzir uma série com 50.000 

anos e 2000 séries com 30 anos de descargas, mantendo as características estatísticas originais. Para 

tanto, estimaram-se os parâmetros dos principais modelos tipo ARMA, aplicáveis a séries 

hidrológicas estacionárias, sob a hipótese de uniformidade dos dados. Primeiramente, submeteu-se a 

série original de vazões médias anuais a alguns testes de hipóteses não paramétricos: (i) teste de 

Mann-Kendall, para detecção de tendências (Kundzewicz e Robson, 2000), (ii) teste CUSUM, para 

avaliação de diferenças entre as médias de dois períodos distintos na amostra, sem que haja 

definição a priori de ambos (Kundzewicz e Robson, 2000), e (iii) o teste rank difference (Chiew e 

Siriwardena, 2005), para verificação da aleatoriedade da amostra. Verificou-se assim que a série 

com 50 anos de dados não apresentava tendência, sendo classificada como estacionária, e não 

constituía um processo aleatório. 

Posteriormente, os dados originais foram submetidos aos testes de Filliben, de assimetria e de 

Kolmogorov-Smirnov a fim de se avaliar a hipótese de normalidade. Ainda que os resultados 

tenham sido positivos a um nível de significância de 5% em todos os casos, verificou-se uma 

dificuldade dos modelos ARMA inicialmente testados em reproduzir a assimetria da série original. 

Assim, optou-se por transformar a amostra, tornando-a mais adequada à modelagem para séries 

estacionárias de base anual. Para tal, foram avaliadas diversas equações de transformação propostas 

em Salas et al. (2009), à luz de critérios qualitativos mencionados nessa referência e do 

desempenho quantos aos testes de normalidade supracitados. Por fim, selecionou-se a equação 

logarítmica abaixo: 

Q
t,transf

= Yt  = l𝑛(𝑋𝑡 + 91,4) (3) 

sendo Qt,transf, ou Yt, a vazão média anual do instante t, Xt, transformada segundo a Equação (3). À 

série transformada, foram ajustados modelos do tipo ARMA. Selecionou-se, a partir do critério de 

Akaike (Morettin e Toloi, 2006), o modelo do tipo autoregressivo de 1ª ordem, AR(1), cujos 

parâmetros foram estimados pelo método dos mínimos quadrados. Assim, o modelo estocástico 

ajustado tem a seguinte forma: 

Yt=5,005+0,399∙(Yt-1-5,005)+εt (4) 

sendo εt a componente aleatória extraída de uma distribuição normal com média 0 e desvio-padrão 

igual a 1 (ruído branco). As séries sintéticas podem ser geradas a partir da Equação (4), devendo-se 
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aplicar, em seguida, a equação inversa da transformação logarítmica para se estimar sequências de 

vazões médias anuais que resguardem características estatísticas semelhantes às da série original. 

A título de verificação da manutenção dos descritores estatísticos principais da série-base, 

foram estimadas 100 séries com 50 anos de extensão pela Equação (4). A Tabela 2 resume os 

principais resultados, permitindo verificar que o modelo AR(1) e as transformações adotadas 

preservaram a estrutura da série original. 

Tabela 2 – Descritores estatísticos das séries de vazões médias anuais original, transformada e sintéticas para o rio 

Paraopeba até sua seção fluvial em Alberto Flores. 

Descritor 

Série 

Original 

50 anos 

Série 

Transformada 

50 anos 

100 Séries Sintéticas 

50 anos cada 

2000 Séries Sintéticas 

30 anos cada 
Série 

Sintética 

50.000 

anos 
Média 

Desvio-

Padrão 
Média 

Desvio-

Padrão 

Média (m³/s) 58,7 5,01 58,3 3,33 58,8 4,39 58,6 

Desvio-Padrão (m³/s) 16,6 0,110 15,9 1,85 15,7 2,42 16,4 

Coeficiente de Variação 0,2824 0,0219 0,2730 0,0292 0,2683 0,0414 0,2804 

Assimetria 0,4283 0,0943 0,1970 0,3221 0,2430 0,4156 0,3132 

Mínimo (m³/s) 24,2 4,75 25,1 7,3 28,9 7,1 1,2 

Máximo (m³/s) 102 5,27 97 9 94 11 154 

Coeficiente de Autocorrelação Lag-1 0,3595 0,3867 0,3587 0,1334 0,3155 0,1664 0,3925 

Duração Déficit Mais Prolongado 6 anos 7 anos 7 anos 3 anos 6 anos 3 anos 24 anos 

Maior Déficit (109 m³) 2,897 0,001 3,679 1,754 2,821 1,467 12,244 

Duração Superávit Mais Prolongado  8 anos 7 anos 6 anos 2 anos 5 anos 2 anos 21 anos 

 Maior Superávit (109 m³) 4,708 0,001 3,448 1,600 2,906 1,539 12,569 

Análise da severidade de estiagens na bacia do rio Paraopeba 

A análise da severidade da atual estiagem e de outras semelhantes consistiu em se obter seu 

período de retorno e em se calcularem curvas em função da duração da estiagem e de déficits 

acumulados ou de intensidades fixadas para valores notáveis dos indicadores λ e ψ. Para tanto, e 

também com a função de se testar a validade das equações teóricas de probabilidades dos 4 tipos de 

eventos propostas por Salas et al. (2005), descritos na Parte I – Teoria,  e dos respectivos TRs, as 

curvas foram calculadas a partir de dois procedimentos: (i) estimativa dos parâmetros das Equações 

(7) a (10) e (16) apresentadas na Parte I, obtida a partir da amostra de déficits anuais dj calculados 

sobre a série original de vazões médias anuais, e sua posterior aplicação para obtenção dos TRs 

associados a distintas durações, déficits acumulados Do e intensidades Io definidos a partir de 

valores de λ e ψ; e (ii) prospecção da quantidade de eventos de seca com distintas durações e 

valores iguais ou maiores que Do e Io, igualmente definidos a partir de valores notáveis de λ e ψ, 

sobre a série sintética com 50.000 anos, e posterior aplicação direta sobre a Equação (11), descrita 

na Parte I – Teoria, para estimativa dos respectivos TRs. 

Para o 1º procedimento, as estimativas amostrais dos parâmetros necessários foram: ̂ = 

297,1114 e r̂ = 1,2871 (método da máxima verossimilhança aplicado à distribuição Gama para a 

amostra de déficits anuais dj, obtida pela Equação (1) da Parte I - Teoria); p10̂ = 0,333 e p01̂ = 0,269 

(probabilidades de transição entre anos de déficit e superávit). A Figura 4 sintetiza a frequência 

relativa dos déficits acumulados D para quaisquer eventos de estiagem, independentemente da 

duração, calculada sobre a série sintética com 50.000 anos, a série original de 50 anos e a partir da 

situação de D>Do e L≥1 (utilizando-se a Equação (8) apresentada na Parte I). 

Observa-se semelhança no padrão distributivo das frequências relativas dos déficits 

acumulados para a série sintética e a equação teórica da distribuição conjunta de déficits e durações. 

Esta aderência não é confirmada para a série original, para déficits acumulados acima de 1000 

milhão de m³, provavelmente devido ao número limitado de eventos de estiagem (somente 8). 
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Figura 4 – Distribuição de frequências relativas da variável déficit acumulado, D, obtida a partir da amostra original de 

dados, da série sintética principal, com 50.000 anos, e da Equação (8) (Parte I – Teoria). 

Estiagens com déficits acumulados maiores do que o da recente (cerca de 3000 x 106 m³) 

apresentam probabilidades de ocorrência igual a 10,8% e 7,59%, estimadas a partir da Equação (8) 

– Parte I – e ao se utilizar a série sintética, respectivamente. Ao se avaliar a série histórica, não 

houve eventos de magnitude superior ao da estiagem iniciada em 2012/2013. Tais probabilidades 

reduzem-se drasticamente ao se considerar a duração em conjunto ao déficit total, conforme 

apresentado nas Figuras 5 a 8. 

A partir dessas figuras, observa-se que mesmo séries muito extensas, como a sintética gerada, 

podem não garantir a obtenção de estimativas de secas extremamente raras, com TRs acima de 

10.000 anos e curta duração (1 ou 2 anos), em termos de déficit, ou com durações maiores (L ≥ 5 

anos) para a variável intensidade. Nesses casos, as estimativas de probabilidade de ocorrência 

podem ser realizadas somente por meio de equações teóricas como as propostas por Salas et al. 

(2005). De toda forma, dificilmente são utilizados TRs dessa magnitude para dimensionamento ou 

verificação de sistemas de recursos hídricos. 

Em todos os tipos de eventos de estiagem E, observa-se uma boa aderência entre as curvas 

obtidas sobre a série sintética mais extensa e as teóricas. Alguns descolamentos ocorreram entre 

ambas as curvas, relativas a elevadas intensidades de déficit, comportamento retratado também por 

Salas et al. (2005). Na Figura 6 (D>Do e L ≥ lo), credita-se a diferença na inclinação entre as curvas 

para L ≥ 4 anos à existência de somente um evento com duração maior na série original. Por outro 

lado, não foi possível inserir nas Figuras 5 a 8 as estimativas de TR empíricas realizadas sobre a 

série original, dada a existência de somente 8 eventos de estiagem. 

Considerando o evento a partir de 2012/2013, com λ ≈ 1,563 e ψ ≈ 0,391, obtêm-se os 

resultados de TR apresentados na Tabela 3 para os quatro tipos de eventos descritos na Parte I – 

Teoria, valores que podem ser confirmados nas Figuras 5 a 8. 

Tabela 3 - Resultados de TR para os quatro tipos de eventos da estiagem a partir de 2012/2013. 

Tipo de 

Evento 

E1 - D > 2897 Mm³, 

L = 4 anos 

E2 - D > 2897 Mm³, 

L ≥ 4 anos 

E3 - I > 724,3 Mm³/ano, 

L = 4 anos 

E4 - I > 724,3 Mm³/ano, 

L ≥ 4 anos 

TR (anos) 1631 55 1631 823 

A estimativa do evento tipo 1 confirma-se caso se considere a série de 50.000 anos e os 

respectivos valores notáveis para Do e Io. Ainda que o valor do TR pareça elevado para os eventos 

dos tipos 1 e 3, cabe lembrar que a metodologia de Salas et al. (2005) contabiliza déficit acumulado 

(ou intensidade) e duração em conjunto. Caso se considerasse somente o déficit, a probabilidade de 

ocorrência teórica de semelhante estiagem seria significativamente maior (conforme mostrado na 

Figura 4 e calculado pela Equação (8) da Parte I). 

A estiagem mais prolongada do histórico (1997 a 2003), tem TR = 240 anos (se evento do 

tipo 1, com λ  1,186 e lo = 6 anos). Apesar de acumular diferenças em relação à QMLT comparáveis 

às do período recente, a intensidade de déficit foi significativamente mais amena, o que explica a 
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severidade quase 7 vezes menor. Finalmente, a estiagem compreendida entre 1967 e 1971, inserida 

em um decênio comprovadamente seco na bacia do rio Paraopeba, teria TR = 470 anos (se evento 

do Tipo 1, com λ  1,223 e lo = 4 anos), o que remete a uma possível revisão de critérios de 

dimensionamento de reservatórios à luz da metodologia utilizada. 

  
Figura 5 – TR para eventos do tipo {D>Do e L = lo} 

obtido a partir das séries sintéticas de vazões médias 

anuais e a partir da Equação (7) (Parte I – Teoria). 

Figura 6 – TR para eventos do tipo {D>Do e L ≥ lo} 

obtido a partir das séries sintéticas de vazões médias 

anuais e a partir da Equação (8) (Parte I – Teoria). 

  
Figura 7 – TR para eventos do tipo {I >Io e L = lo} obtido 

a partir das séries sintéticas de vazões médias anuais e a 

partir da Equação (9) (Parte I – Teoria). 

Figura 8 – TR para eventos do tipo {I >Io e L ≥ lo} obtido 

a partir das séries sintéticas de vazões médias anuais e a 

partir da Equação (10) (Parte I – Teoria). 

Análise do risco de estiagens na bacia do rio Paraopeba 

O risco de ocorrência de estiagens para os valores notáveis de λ e ψ foi calculado a partir das 

2000 séries sintéticas com 30 vazões médias anuais cada, alternativamente à adoção direta do TR na 

Equação (17) da Parte I. O período adotado foi considerado como representativo do horizonte de 

operação de estruturas hidráulicas. Para cada valor de Do e Io de referência e distintas durações, 

foram contabilizadas quantas estiagens ultrapassavam estes limiares ao longo das séries, sendo o 

valor obtido dividido por 2000. As Figuras 9 e 10 agregam as curvas de risco para os eventos de 

estiagem com duração fixa, avaliados pelo déficit acumulado ou pela intensidade. 

O risco de que uma estiagem com o déficit acumulado igual ao atual ocorra em 30 anos é de 

2,10%, (curva de λ ≈ 1,563 da Figura 9, com L = 4 anos). Esse valor também é válido caso se 

analise a curva de risco em termos de intensidade e duração fixa. No entanto, constatou-se que o 

risco de se ter nova seca com um déficit maior ou igual ao mencionado e duração igual ou maior 

que 4 anos é de quase 45% (figura não mostrada), o que evidencia a excepcionalidade do evento 

2012-2016, com elevado déficit distribuído ao longo de uma duração curta. 
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Figura 9 – Risco de ocorrência de eventos de seca do tipo 

{D>Do e L = lo} em um horizonte de 30 anos, obtido a 

partir de 2000 séries sintéticas de vazões médias anuais. 

Figura 10 – Risco de ocorrência de eventos de seca do 

tipo {I>Io e L = lo} em um horizonte de 30 anos, obtido a 

partir de 2000 séries sintéticas de vazões médias anuais. 

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O trabalho avalia a severidade da recente estiagem ocorrida na bacia do rio Paraopeba em 

Alberto Flores e determina o risco de que evento semelhante volte a ocorrer em um prazo de 30 

anos, o qual, na presente situação, seria de 2,10% para uma duração de 4 anos e déficit acumulado 

igual ou maior ao constatado, e de 45% caso se considerem durações iguais ou maiores a esta para 

déficits iguais ou superiores. Os resultados mostraram que a metodologia é promissora, 

possibilitando, inclusive, prever com antecipação de alguns meses (quando utilizada em conjunto 

com a modelagem estocástica ou outros métodos de previsão de vazões) se a mesma irá adentrar o 

ano seguinte e calcular sua severidade e o risco de nova ocorrência no horizonte estudado. 

Esta e outras possibilidades de aplicação podem ser alvo de estudos futuros, essenciais ao 

planejamento de recursos hídricos. Sugere-se, ainda, que a metodologia seja aplicada a outras 

estações fluviométricas próximas à RMBH a fim de verificar os TRs em âmbito regional. 

Recomenda-se que os parâmetros das distribuições teóricas dos eventos de estiagem considerados, o 

modelo estocástico e as curvas de severidade e de risco sejam atualizados a cada 5 anos de novos 

registros fluviométricos. 
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