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RESUMO 

O trabalho aborda o levantamento das vazões mínima, média e máxima de uma Central Geradora Hidrelétrica 

(CGH) desativada, a fim de avaliar o seu potencial hídrico para sua recuperação e repotencialização. A CGH está 

localizada na fazenda da EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária), na cidade de Coronel Pacheco - 

MG. Para isso, foram realizadas campanhas de medição de vazão do ribeirão “in loco”, com o equipamento 

FlowTracker, bem como a aplicação de técnicas de regionalização de série histórica de vazões, à partir de uma estação 

fluviométrica operada pela ANA (Agência Nacional de Águas) que possuía a mesma característica hidrológica da seção 

de interesse encontrada na CGH. Foi necessário realizar, também, a avaliação da área e das características do relevo da 

bacia do ribeirão Santo Antônio, afluente do Rio Novo, utilizando técnicas de geoprocessamento. O valor encontrado 

para a área da bacia com enxutório na seção do ribeirão junto à CGH foi de aproximadamente 18,55 km
2
, o que 

possibilitou que fossem obtidas as vazões de interesse para o presente estudo. Dessa forma, foi possível contribuir na 

avaliação do potencial hídrico do ribeirão Santo Antônio e proporcionar subsídiosà tomada de decisões sobre a obra na 

CGH. 

 

INTRODUÇÃO 

As Centrais Geradoras Hidrelétricas (CGH), conforme ANEEL (2017), são usinas que possuem uma potência 

instalada de até 1.000 kW. Elas são alternativas viáveis para o aproveitamento do potencial hidráulico, pelo reduzido 

impacto ambiental causado com sua implantação e operação e pela menor demanda de investimentos requeridos, 

quando comparados a outros empreendimentos hidrelétricos de maior porte. 

No processo de outorga do direito de uso dos recursos hídricos, para empreendimentos hidrelétricos, as entidades 

responsáveis pela preservação e pelo uso racional dos recursos hídricos tomam como parâmetro o valor da vazão 

fluviométrica de referência. A Agência Nacional de Águas explica que a vazão ou a descarga fluviométrica é o volume 

de água que passa por uma seção transversal ao curso d‟água, em determinada unidade de tempo (ANA, 2009). 

As vazões são o resultado de uma complexa interação de diversos processos de armazenamento e transporte do ciclo 

hidrológico. Conforme esclarece Sperling (2007), a bacia hidrográfica recolhe a precipitação e age como um 

reservatório de água e sedimentos, defluindo estes no enxutório, que é uma seção fluvial única. O decréscimo da 

capacidade de infiltração e a superação da capacidade máxima de armazenamento da água das chuvas nas depressões do 

terreno dá início ao escoamento superficial em direção às menores elevações do terreno. Os escoamentos subsuperficial 

e o subterrâneo ou de base contribuem de maneira muito mais lenta para a vazão do curso d‟água (Sperling, 2007). 

Uma correta avaliação da disponibilidade hídrica possibilita uma gestão adequada e, com isso, um melhor 

aproveitamento do potencial da estrutura da CGH para gerar energia. Segundo Barbosa (2005) a determinação das 

vazões médias, mínimas e máximas,  juntamente com a quantificação da precipitação e, assim,  a entrada de água numa 

bacia hidrográfica, permite que se faça o projeto da obra hidráulica e auxilia na outorga do direito de uso da água.  

A vazão média de longo período (Qmlp) representa a média das vazões diárias de cada ano extraídas das séries 

históricas da estação fluviométrica e, de acordo com Barbosa (2005permite a obtenção da relação demanda-

disponibilidade e indica o potencial energético da bacia hidrográfica, representando a maior vazão passível de ser 

regularizada. Já as vazões de referência Q90 e Q95 são calculadas a partir das chamadas curvas de permanência, as quais 

são construídas com base nas vazões médias diárias das estações fluviométricas. Elas representam a vazão igualada ou 

superada em 90% do tempo, para a Q90, ou em 95% do tempo, para a Q95 (Sperling, 2007). 



As vazões mínimas são empregadas na avaliação da disponibilidade natural dos cursos d‟água, definindo a 

necessidade ou não de regularização artificial, e têm como características a duração e a frequência (ou período de 

retorno). Sperling (2007) afirma que a vazão mínima é utilizada no planejamento dos recursos hídricos de uma bacia e 

para a concessão de outorgas de captação e lançamento.  

A vazão máxima também é caracterizada pelo seu período de retorno e, conforme Barbosa (2005), está associada 

aos riscos de inundação em uma bacia e à definição das vazões de projeto de obras hidráulicas de controle de enchentes. 

Magalhães et al. (2010) cita a importância dela na análise da construção de barragens e no abastecimento público. 

Além dessas vazões, nos estudos de abastecimento de água e outorga pelo uso da água, bem como nas diversas 

legislações ambientais de proteção da qualidade de corpos d‟água, utiliza-se a vazão Q7,10. Ela é, segundo Sperling 

(2007), o valor anual da menor média de sete vazões diárias consecutivas que pode se repetir, em média, uma vez a 

cada dez anos, ou seja, apresenta um período de retorno de dez anos (tempo para que ocorra uma vez, em um ano 

qualquer, uma vazão igual ou inferior à vazão considerada). O fato da escolha da menor média de sete dias consecutivos 

e não do menor valor absoluto da vazão é não tornar o critério restritivo em demasia, buscando-se um único e menor 

valor de vazão. Dessa forma, suaviza-se a série histórica. 

Na avaliação da disponibilidade hídrica de uma seção de um curso d‟água, em uma bacia hidrográfica, ocorre com 

frequência o problema da ausência ou insuficiência de dados que permitam a geração da série histórica de vazões. 

Nesses casos pode-se aplicar a regionalização hidrológica que consiste, segundo Tucci (2002), na “transferência de 

informações de um local para outro dentro de uma área com comportamento hidrológico semelhante [...]”. Assim, 

Baena et al. (2004) afirma que devem ser empregadas metodologias apropriadas nas lacunas temporais e espaciais. A 

regionalização vem apresentando resultados satisfatórios para no Brasil (ELETROBRÁS, 1985 apud Baena, 2004). 

Seus procedimentos e métodos permitem a estimativa da vazão num local explorando-se os dados existentes numa 

região.“A estimativa é realizada com base em modelos de cálculo das vazões, que se demonstram estatisticamente 

aplicáveis a qualquer seção fluvial da bacia considerada [...]” (Barbosa et al., 2005). Conforme explica Tucci (2002), ela 

permite uma melhor exploração das informações disponíveis e a identificação de lacunas, possibilitando a melhora da 

rede de coleta de dados hidrológicos. Porém, a extensão e a qualidade das informações disponíveis são essenciais para a 

eficácia da regionalização (Tucci, 2002). 

A vazão é obtida a partir da velocidade média na vertical e da área da seção, sendo esta calculada com a medição da 

profundidade do curso d‟água em um número significativo de pontos ao longo da seção, os quais determinam as 

verticais que ligam a superfície livre ao fundo do rio. Já a velocidade média na vertical é frequentemente obtida por 

meio de métodos analíticos, que consiste de fórmulas recomendadas em função do número de medições de velocidade e 

da posição. A Tabela 1 apresenta essas fórmulas em função da profundidade do curso d‟água (ANA, 2009). 

 

Tabela 1: Fórmulas para cálculo da velocidade média na vertical. 

Nº de 

pontos 

Posição na vertical em relação a 

profundidade (p) 
Cálculo da velocidade média (𝑉 ) na vertical 

(*) 

Profundidade 

(m) 

1 0,6p 𝑉 = V0,6 0,15 – 0,6 

2 0,2;0,8p 𝑉 = (V0,2+V0,8)/2 0,6 – 1,2 

3 0,2;0,6;0,8p 𝑉 = (V0,2+2V0,6+V0,8)/4 1,2 – 2,0 

4 0,2;0,4;0,6;0,8p 𝑉 = (V0,2+2V0,4+2V0,6+V0,8)/6 2,0 – 4,0 

6 S;0,2;0,4;0,6;0,8p;F 𝑉 = [Vs+2(V0,2+V0,4+V0,6+V0,8)+Vf]/10 > 4,0 

(*) Observação: VS – velocidade média na superfície e VF – velocidade no fundo do rio. 

Fonte: JACCON (1984 apud ANA, 2009). 

 

Na medição da velocidade média na vertical pode-se utilizar o método acústico, que tem sido empregado com 

frequência por entidades operadoras de redes de monitoramento hidrológico, universidades, centros de pesquisa, 

empresas privadas (ANA, 2009). 

Para a obtenção da área da bacia de contribuição à vazão pode-se fazer uso do geoprocessamento que, de acordo 

com Rosolém e Vargas (2014), possibilita espacializar e mapear fenômenos físicos e sociais por meio do processamento 

informatizado de dados georreferenciados obtidos de dados cartográficos (mapas, cartas, plantas, imagens de satélite). 



A fim de reduzir seus gastos com energia elétrica, a EMBRAPA planeja a recuperação e a repotencialização de sua 

Central Geradora Hidrelétrica do Campo Experimental José Henrique Bruschi, no município de Coronel Pacheco. 

Sendo assim, como não há uma estação fluviométrica na bacia do ribeirão Santo Antônio pretende-se, neste estudo, 

realizar a medição da vazão numa seção à montante da CGH e, por meio emprego da regionalização de vazões, obter os 

dados necessários para a avaliação da disponibilidade hídrica no local do empreendimento. Para isso, será necessária a 

delimitação da área da bacia do córrego, empregando técnicas de geoprocessamento. Com o valor da área e com os 

dados da série histórica será possível estimar as vazões necessárias ao estudo de viabilidade da recuperação e 

repotencialização da unidade geradora de energia. 

Portanto, procurou-se neste estudo medir e calcular os valores das vazões média, mínima e máxima, no ribeirão 

Santo Antônio, de maneira a avaliar o potencial hídrico do ribeirão Santo Antônio, na seção de coordenadas geográficas 

de latitude 21º33‟06” Sul e longitude 43º17‟26” Oeste. Isso será feito com a realização de medições de vazão „in situ‟ 

empregando o método acústico com o aparelho Flowtracker. Além disso, será aplicada a técnica de regionalização de 

série histórica de vazões, fazendo uso dos dados obtidos de uma estação fluviométrica da ANA com a mesma 

característica hidrológica daquela existente na CGH, para que se obtenha uma série histórica de vazões na seção de 

interesse. Também, será gerada a bacia de contribuição da seção da barragem, através das características do relevo da 

bacia do ribeirão Santo Antônio, por meio de técnicas de geoprocessamento. Ainda, será empregada a consulta espacial 

georreferenciada no Atlas Digital das Águas de Minas, de maneira a se obter informações hidrológicas estimadas por 

meio do modelo hidrológico ajustado para o curso d'água. 

 

OBJETIVO 

O objetivo deste trabalho é avaliar o potencial hídrico do ribeirão Santo Antônio, na seção de coordenadas 

geográficas de latitude 21º33‟06” S e longitude 43º17‟26”O, de maneira a conhecer suas vazões mínima, média e 

máxima. Essas informações poderão ser empregadas no estudo de viabilidade para a recuperação e repotencialização da 

CGH da EMBRAPA de Coronel Pacheco. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

O ribeirão Santo Antônio é afluente do Rio Novo, que por sua vez é tributário do rio Pomba, o qual está inserido na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul. Ele está localizado na região norte do município de Coronel Pacheco – MG. 

 

 

 



A CGH, objeto deste trabalho, cuja barragem é mostrada na Figura 1, está localizada no Campo Experimental José 

Henrique Bruschi (CEJHB), uma estação experimental do Departamento Nacional de Pesquisa e Experimentação 

Agropecuária e que hoje pertence à EMBRAPA Gado de Leite.  

 

Figura 1: Barragem da CGH do CEJHB. 

 

 

 

A medição da vazão por meio do método acústico foi pontual, com uso do Acoustic Doppler Velocimeter (ADV) da 

SonTek
®
, de modo a obter uma estimativa inicial do valor da descarga do ribeirão. Para isso, foi feito o uso do aparelho 

FlowTracker, que é apropriado para medir vazões em cursos d‟água com as dimensões do ribeirão Santo Antônio. 

Os materiais utilizados na medição foram: uma corda com marcações intervaladas de meio em meio metro ao longo 

de seu comprimento, duas estacas, macacão sanitário, trena, marreta, o FlowTracker  e os seus assessórios. O aparelho 

foi posicionado num local à montante da barragem da CGH, a fim de se efetuar uma medição pontual a vau da descarga 

do ribeirão Santo Antônio. As estacas foram cravadas em ambas as margens do ribeirão e a corda foi esticada e 

amarrada nelas. Após isso, o FlowTracker foi configurado e foram iniciadas as medições da profundidade e do 

comprimento dos intervalos nos quais a seção do ribeirão foi dividida. De acordo com a Tabela 1, para as profundidades 

da seção entre 0,15 e 0,6 metros, a velocidade média na vertical deve ser medida a 60% da profundidade do intervalo. 

Como esse era o caso das subseções geradas, as medições de suas velocidades foram feitas naquela profundidade, até 

que foram completados, desde a margem direita até a esquerda, os intervalos do total de 4 metros de largura do corpo 

d‟água. Em seguida, o procedimento foi repetido da margem esquerda para a margem direita (Figura 2). 

 

Figura 2: Medição da vazão com o FlowTracker. 

 
 

Para que fosse gerada a área da bacia de contribuição da CGH foram obtidos, do banco de dados operado pelo 

USGS (United States Geological Survey), os arquivos MDE (Modelo Digital de Elevação) SRTM (Shuttle Radar 

Topography Mission), com resolução espacial de 30 metros. O SRTM foi importado para o software ArcGis
®
 da ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). Com as ferramentas de análise espacial (“Spatial Analyst Tools”) do 



programa, foi gerado o mapa da bacia hidrográfica de contribuição para a vazão na seção do ribeirão Santo Antônio 

onde a CGH está localizada. Para isso foram utilizadas, nesta ordem, as funções “Fill”, “FlowDirection”, 

“FlowAccumulation”, “Watershed”, da ferramenta “Hydrology”, e o comando “Con”, da ferramenta “Conditional”.  

As falhas em áreas cobertas pelo SRTM são denominadas de “sinks” e são originadas, principalmente, pela 

ocorrência de corpos hídricos e relevo acidentado, os quais, nas superfícies com inclinação acima de 20° 

frequentemente apresentam um sombreamento ocasionado no radar (Luedeling et al., 2007, apud Sobrinho et al, 2010). 

Tais falhas são consideradas empecilhos ao escoamento durante a aplicação de modelos hidrológicos. Dessa forma, 

empregou-se a função “Fill”, que considera as altitudes dos “pixels” do SRTM vizinhos para preencher os “sinks”, 

permitindo que seja gerado um mapa mais consistente (Sobrinho et al, 2010). 

A chuva que atinge uma bacia escoa das maiores elevações do terreno em direção aos vales, os quais concentram o 

escoamento em córregos, riachos e ribeirões, de modo a confluir e formar o rio principal da bacia (Sperling, 2007). Com 

a função “FlowDirection” pode-se obter a direção do fluxo de água na rede de drenagem. Ela gera uma grade regular 

que define as direções de fluxo, determinando a direção de maior declividade de um “pixel” em relação a seus oito 

“pixels” vizinhos. Sobrinho et al (2010) afirma que a direção que a água irá percorrer após atingir cada “pixel” pode ser 

conhecida no mapa de direção de fluxo gerado, o qual representa a direção do escoamento nas vertentes. 

O grau de confluência do escoamento é indicado pelo fluxo acumulado que, segundo Mendes e Cirilo (2001, apud 

Sobrinho et al 2010), permite a montagem de uma grade contendo os valores de acúmulo de água em cada “pixel”, o 

qual recebe um valor correspondente ao número de “pixels” que contribuem para que a água chegue até ele. Assim, 

utilizando a função “FlowAccumulation”, a área das células foram somadas (quantidade de células) na direção do fluxo 

(ou escoamento) e o fluxo acumulado foi obtido. 

Numa etapa seguinte, foi empregada a função “Con” que, de acordo com Menezes et al (2011), testa se uma 

condição fornecida pelo usuário é verdadeira ou falsa e baseada nisto executa diferentes tarefas. Por meio dessa função, 

foram extraídos, dentre os valores obtidos com “FlowAccumulation”, aqueles que possibilitaram uma representação dos 

cursos d‟água que mais se assemelhasse àquela existente na bacia. 

A delimitação das bacias foi realizada por meio da função “Watershed”. À montante do curso d‟água e a partir do 

ponto no terreno onde a CGH está localizada, o ArcGis traçou o desenho da bacia (Figura 3), possibilitando a obtenção 

da quantidade de “pixels” existentes na área delimitada e, conhecendo-se de antemão a área de cada “pixel”, foi  

possível calcular o valor da área total da bacia hidrográfica de contribuição à CGH. 

 

Figura 3: Delimitação da área da bacia no ArcGis®. 

 

 



A área da bacia hidrográfica gerada pelo programa ArcGis
®
 possui 20.608 células. Como cada célula do SRTM 

possui “pixels” de 30 m por 30 m, a área de cada “pixel” é equivalente a 900 m
2
. Logo, a área total da bacia do ribeirão 

Santo Antônio, à montante da CGH, é de aproximadamente 18,55 km
2
, equivalente a 1.855 ha.  

Além disso, foi empregado o Inventário das Estações Fluviométricas da Agência Nacional de Águas. Foram 

verificados os dados das estações mais próximas à região do ribeirão Santo Antônio, com características similares 

àquelas presentes na seção objeto de estudo. Dentre elas, a estação fluviométrica Tabuleiro (código 58720000), 

localizada no Rio Formoso, foi escolhida, por possuir as características que mais se aproximaram daquelas presentes na 

seção situada na região da CGH.  

Numa etapa seguinte foi feita uma consulta no Sistema de Informações Hidrológicas Hidroweb, mantido pela 

Agência Nacional de Águas, no qual obteve-se a série histórica de vazões fluviométricas referentes à estação Tabuleiro  

Para que se obtivessem as vazões de interesse foi preciso empregar a regionalização de vazões. Uma metodologia 

empregada para esse fim é a proposta por Stendinger et al. (1992, apud Silvio, 2007), que tem como princípio básico a 

utilização da razão de áreas de drenagem. O método dispensa a definição de regiões homogêneas, possibilitando sua 

aplicação em bacias com baixa densidade de postos fluviométricos. Com isso, numa área de influência de um posto com 

vazão conhecida (Qf), a vazão de referência em uma seção de vazão desconhecida (Qr) é: 

𝑸𝒓 =  
𝑨𝒚

𝑨𝒙
 𝑸𝒇        equação (1) 

em que:Qr = vazão de referência em um ponto da bacia, Qf = vazão de referência medida na estação fluviométrica 

próxima, com vazão conhecida e 

Ay e Ax = áreas de drenagem relativas à seção de vazão desconhecida e à estação fluviométrica próxima, 

respectivamente. 

No Inventário das Estações Fluviométricas da ANA verificou-se que a área da bacia de contribuição para a estação 

fluviométrica de Tabuleiro é igual a 317,00 km². Como a área da bacia com enxutório na seção estudada é de 18,55 

Km², tem-se: 

𝑸𝒓 =  
𝟏𝟖,𝟓𝟓

𝟑𝟏𝟕,𝟎𝟎
 𝑸𝒇        equação (2) 

A partir dessa relação entre as vazões, na qual Qf representa as vazões referentes à estação fluviométrica Tabuleiro, 

pode-se obter Qr, que são as vazões regionalizadas para o ribeirão Santo Antônio, na seção onde se localiza a CGH.  

Os dados das vazões caracterizadas por seus períodos de retorno, tais como a Q7,10 e a Qmax10, foram tratados e 

analisados estatisticamente com o auxílio da ferramenta Input Analyzer, do software Arena, da Rockwell
®
, que permite 

o ajuste dos dados à distribuição estatística que melhor se adapte a eles. 

Numa última etapa foi feita uma consulta no Atlas Digital das Águas de Minas, o qual consiste em um mapeamento 

sobre os recursos hídricos superficiais do Estado de Minas Gerais. Nele, segundo (HIDROTEC, 2017), as informações 

hidrológicas são disponibilizadas por região hidrográfica e por unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos. 

Emprega-se um modelo hidrológico ajustado para o curso d'água localizado numa região hidrologicamente homogênea. 

O valor da área de drenagem da bacia à montante da seção fluvial de interesse é o único parâmetro de entrada no 

modelo, o qual deve ser usado com cautela no caso de estimativas para bacias com valores de áreas de drenagem fora 

dos intervalos recomendados no Atlas (HIDROTEC, 2017). 

Com a aplicação do modelo hidrológico (equação de regionalização) na área de drenagem da bacia estudada foi 

possível a obtenção dos seguintes dados hidrológicos: 

𝑸𝒎𝒍𝒑 = 𝟎,𝟎𝟒𝟕𝟗.𝑨𝟎,𝟖𝟖𝟗𝟏        equação (3) 

𝑸𝟕,𝟏𝟎 = 𝟎,𝟎𝟑𝟒𝟏.𝑨𝟎,𝟕𝟏𝟖𝟑        equação (4) 

𝑸𝟗𝟓 = 𝟎,𝟎𝟐𝟏𝟑.𝑨𝟎,𝟖𝟕𝟗𝟒        equação (5) 

𝑸𝟗𝟎 = 𝟎,𝟎𝟐𝟖𝟒.𝑨𝟎,𝟖𝟓𝟒𝟖        equação (6) 

𝑸𝟕,𝟏𝟎 𝒔𝒆𝒄𝒐 = 𝟎,𝟎𝟐𝟑𝟑.𝑨𝟎,𝟕𝟖𝟏𝟒        equação (7) 

𝑸𝟕,𝟏𝟎 𝒄𝒉𝒖𝒗𝒐𝒔𝒐 = 𝟎,𝟎𝟓𝟎𝟕.𝑨𝟎,𝟕𝟏𝟑𝟑        equação (8) 

𝑸𝐦𝐚𝐱 𝟏𝟎 = 𝟐,𝟑𝟖𝟎𝟓.𝑨𝟎,𝟔𝟐𝟎𝟑        equação (9) 



onde: Q7,10 seco é a vazão Q7,10 para o período de abril até setembro, Q7,10chuvoso é a vazão Q7,10 para o período de 

outubro até março e Qmax10 é a vazão máxima anual para o período de retorno de 10 anos. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Com o uso do FlowTracker, da margem direita par a esquerda, o aparelho exibiu uma vazão de 0,1915 m
3
/s. Já no 

sentido contrário ao anterior, ou seja, da margem esquerda para a margem direita, o aparelho mostrou como resultado 

dos cálculos uma vazão de 0,2198 m
3
/s. A figura 4 exibe as velocidades e as profundidades medidas, bem como as 

vazões calculadas em suas respectivas posições, nos dois sentidos em que as medições foram executadas. 

 

Figura 4: Vazões calculadas pelo FlowTracker e os dados das medições efetuadas. 

 

 

Com os valores das vazões da série histórica da estação fluviométrica Tabuleiro, regionalizados por meio da 

aplicação da Equação 2, foram calculadas as vazões de interesse para a seção do ribeirão Santo Antônio, à montante da 

CGH. A Figura 5 mostra o hidrograma com as vazões diárias regionalizadas obtidas com o resultado dos cálculos 

efetuados. 

 



Figura 5: Hidrograma com a série de vazões históricas diárias regionalizadas para o ribeirão Santo Antônio, na seção 

onde se localiza a CGH. 

 

 

Verificou-se que os valores das duas vazões medidas no local com o FlowTracker (0,1915 m
3
/se 0,2198 m

3
/s) são 

cerca de quatro vezes menores do que o valor da média das vazões da série histórica regionalizadas para a seção (0,7274 

m
3
/s), para o mesmo dia e para o mesmo mês, isto é, 31 de março, dos anos anteriores (1964 a 2016).  

Com a média das vazões mensais para cada ano,dos anos 1964 a 2016, calculou-se a vazão média de longo período 

para a CGH, obtendo-se um valor igual a 0,5245 m
3
/s. 

A Figura 6 mostra a curva de permanência da série histórica de vazões diárias da seção do ribeirão Santo Antônio, à 

montante da CGH, da qual se obtiveram os valores de 0,2270 m
3
/s para a vazão Q90 e 0,1963 m

3
/s para a vazão Q95. 

 

Figura 6: Obtenção das vazões Q90 e da Q95 para a CGH. 

 

 

 

Com a ferramenta Input Analyzer foi feita a análise dos valores das vazões mínimas anuais Q7. Verificou-se que, 

dentre as distribuições probabilísticas analisadas pelo software (Erlang, Exponencial, Weibull, Log-Normal, Gamma, 

Beta, Normal, Triangular e Uniforme), a distribuição Weibull apresentou o melhor ajuste, com pequeno erro quadrático 

(0,002585), como pode ser visualizado na Figura 7a. O software proveu os parâmetros da distribuição Weibull (α = 2,72 

e β = 0,174), que possibilitaram a obtenção das vazões Q7 ajustadas, incluindo a Q7,10 = 0,0761 m
3
/s (Figura 7b). 



Figura 7: Histograma com o ajuste da Q7 pela distribuição Weibull e obtenção da vazão Q7,10 para a CGH. 

 

 

O ajuste pela distribuição Weibull também foi feito com a Q7 para os períodos seco e chuvoso. Para o primeiro 

obteve-se α = 2,02 e β = 0,186 (erro quadrático = 0,003751) e uma Q7,10 seco = 0,0611 m
3
/s. Para o segundo obteve-se α 

= 2,88  e β = 0,201 (erro quadrático = 0,005722) em e Q7,10 chuvoso = 0,0920 m
3
/s. 

A vazão máxima Qmax10 foi calculada a partir das vazões máximas anuais para a seção do ribeirão Santo Antônio, à 

montante da CGH, as quais foram ajustadas pela distribuição Log-Normal, de acordo com a análise executada com o 

Input Analyzer. O valor obtido foi igual a 0,8626m
3
/s. 

Com a regionalização das vazões utilizando as equações dos modelos ajustados para o ribeirão Santo Antônio 

(Equações 3 a 9), foram obtidos os seguintes valores para as vazões de interesse: Qmlp = 0,6427 m
3
/s; Q7,10 = 0,2778 

m
3
/s; Q95 = 0,2778 m

3
/s; Q90 = 0,3447 m

3
/s; Q7,10 seco = 0,2283 m

3
/s; Q7,10 chuvoso = 0,4071 m

3
/s; e Qmax10 = 14,5687 m

3
/s. 

Os métodos utilizados neste estudo, bem como as diversas vazões encontradas para a seção do ribeirão Santo 

Antônio, no local onde se encontra a CGH, podem ser visualizadas na Figura 8. 

 

Figura 8: Vazões medidas ou calculadas para a CGH. 

 

 

A diferença entre os valores encontrados podem ser atribuídas ao fato da área da bacia de contribuição da CGH 

(18,55 km²) estar fora da faixa de valores recomendados pelo Atlas do HIDROTEC (de 318 a 6244 km²).  

De um modo geral as vazões obtidas pelas equações de regionalização fornecidas pelo Atlas Digital das Águas de 

Minas foram superestimadas, quando comparadas às vazões calculadas com a série histórica regionalizada. 



CONCLUSÕES 

A partir dos estudos hidrológicos realizados neste trabalho, foi possível obter as vazões necessárias para subsidiar 

uma avaliação do potencial hídrico para a recuperação e repotencialização da CGH da EMBRAPA na cidade de 

Coronel Pacheco. 

A vazão Q7,10 determinada pode ser utilizada como referência para definição de critérios de outorga de direito de uso 

de água no Estado de Minas Gerais. De acordo com a Resolução Conjunta nº 1548, de 29 de março 2012, da SEMAD e 

do IGAM, foi fixado o percentual de 50% da Q7,10 como limite máximo de derivações consuntivas a serem outorgadas, 

em cada seção da bacia hidrográfica considerada, garantindo, assim, vazões residuais mínimas a jusante. 

Os valores calculados para as vazões Q90 e Q95 permitirão o planejamento e controle da produção de energia, 

servindo de base para o projeto da CGH de forma a se obter um melhor aproveitamento do potencial da estrutura. 

Entretanto, nota-se que as o valor da Q7,10 é determinante para o dimensionamento da hidrelétrica, visto que não será 

outorgada para o uso no empreendimento uma quantidade maior do que 50% do seu valor. Logo, essa é a descarga a ser 

empregada no estudo de viabilidade do empreendimento. 

É importante ressaltar que, dentre os métodos empregados neste estudo, aquele que fez uso das séries históricas de 

vazões regionalizadas para a seção do ribeirão Santo Antônio, à montante da CGH, gerou os valores mais confiáveis. 

Isto porque foram feitas diversas medições, por um longo período de tempo, produzindo uma ampla quantidade de 

dados que permitiram uma melhor e mais completa análise hidrológica.            

 

REFERÊNCIAS 

ANA. Agência Nacional de Águas, 2009. Medição de descarga líquida em grandes rios: manual técnico. Brasília. 

ANEEL. Agência Nacional de Energia Elétrica,2015. Resolução normativa nº 673,  

de4 de agosto. 

BAENA, L. G. N, SILVA, D. D., PRUSKI, F. F., CALIJURI M. L., 2004. Regionalização de vazões com base em 

modelo digital de elevação para a bacia do rio Paraíba do Sul. Engenharia Agrícola, v. 24, p. 612-624. 

BARBOSA, S. E. S., JÚNIOR, A. R. B., SILVA, G. Q., CAMPOS, E. N. B., RODRIGUES, V. C., 2005. Geração de 

modelos de regionalização de vazões máximas, médias de longo período e mínimas de sete dias para a bacia do rio do 

Carmo, Minas Gerais. Revista Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental, v.10, pp.64-71. 

HIDROTEC,2017. Atlas Digital das Águas de Minas. Disponível: 

http://www.hidrotec.ufv.br/metodologia_resultados.html. Acesso: 12 abr. 2017. 

MENEZES, S. J. M. C., SOARES, T. P. M., LANA, V. M., LIMA, C. A., OLIVEIRA, F. S., MENEZES, C. W. G., 

RIBEIRO, C. A. A. S., SOARES, V. P.,2011. Comparação entre a feição de hidrografia extraída de uma imagem do 

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) e a vetorizada pelo módulo ArcScan/ArcGis®: Estudo de caso para fins de 

análise hidrológica na bacia hidrográfica do Rio Grande, divisa entre os estados de MG e SP. Revista Agroambiental, v. 

3,p. 15-20. 

MINAS GERAIS,2006. Decreto 44.290, de 03 de maio de 2006. 

ROSOLÉM, N. P.,VARGAS, K. B.,2014. Geotecnologias aplicadas a análise integrada da paisagem: 

interdisciplinaridade entre geoprocessamento e metodologia de pesquisa em geografia física. VI CIETA, v. 1, p. 4247-

4254. 

SANTOS, I.,FILL, H.D.A., SUGAI, M.R.B., BUBA, H., KISHI, R.T., MARONE, E., LAUTERT, L.F.C., 2001. 

Hidrometria aplicada, 1 ed. LACTEC, Curitiba. 

SILVIO, B. P.,PRUSKI, F. F.,SILVA, D. D.,RAMOS, M. M., 2007. Estudo do comportamento hidrológico do Rio São 

Francisco e seus principais afluentes. Revista Brasileira de Engenharia Sanitária Ambiental, v.11, pp.615-622. 

SOBRINHO T. A., OLIVEIRA, P. T. S., RODRIGUES, D. B. B., AYRES, F. M., 2010. Delimitação automática de 

bacias hidrográficas utilizando dados SRTM. Engenharia Agrícola, Jaboticabal, v. 30, p. 46-57. 

SPERLING, M.V., 2007. Princípios do tratamento biológico de águas residuárias. Volume 7. Estudos e modelagem da 

qualidade da água de rios,1. Ed. DESA – UFMG, Belo Horizonte. 

TUCCI, C. E. M., 2002. Regionalização de vazões. UFRGS, Porto Alegre. 


