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1) Introdução

A disponibilidade hídrica em uma bacia é
quantificada pelas vazões mínimas.

Vazões mínimas - potencial hidrelétrico de
uma bacia e como referência para concessão de
outorga de uso da água.

Curva de permanência de vazões mínimas -
representa a relação entre a magnitude e a
frequência com que as vazões são igualadas ou
superadas em um determinado tempo.

Regionalização de vazões - Em locais sem
dados medidos de vazão, utiliza-se a técnica de
regionalização de vazões, que baseia-se na
transferência de informações de um local para
outro dentro de uma área com comportamento
hidrológico semelhante.

Objetivo - regionalizar as vazões de
permanência de 50% (Q50), 90% (Q90), 95%
(Q95) e 98% (Q98) mensais e diárias para
bacias hidrográficas de Araranguá, Tubarão e
Urussanga.

2) Material e Métodos

2.1) Área de Estudo

A área de estudo compreende as bacias
hidrográficas dos rios Tubarão (4375 km²),
Urussanga (680 km²) e Araranguá (3.089,00 km²),
(Figura 2).

A curva de permanência de vazões diárias e
mensais (Figura 1) será calculada pela Equação 1.

P =
𝑛

𝑁
∗ 100 (1)

Em que P é a probabilidade (%); n é o número de
ordem da classificação; N é o número de dados de
vazão da série histórica analisada.

Figura 1:Curva de permanência para a estação
fluviométrica de São Martinho (código
84598002).

Figura 2: Localização das bacias Hidrográficas

3) Resultados Esperados

Obtenção das vazões de permanência diárias e
mensais para as bacias do rio Araranguá, Tubarão e
Urussanga.

Identificação das regiões hidrologicamente
homogêneas, a partir de modelos de regressão.

Equações regionalizadas ajustada para todas as
bacias de interesse.
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