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Resumo: Boa parte dos abastecimentos de água doméstico vem devido a construção de barragens em açudes das 

regiões mais próxima, mas para um dimensionamento de distribuição sem risco, é necessário um foco maior nos estudos 

sobre as vazões máximas. O presente trabalho trouxe a comparação de nove barragens do norte do Ceará, com 

finalidade de calcular suas respectivas vazões máximas, com um retorno de 1.000 e 10.000 anos, através do software 

HEC-HMS, foi utilizado o princípio da regressão não-linear para a obtenção da equação das vazões máximas. Durante o 

cálculo de regressão dos dois anos, notasse que o de 1.000 anos (r² 0,978) e o de 10.000 anos (r² 0,982) estão indicando 

uma boa aproximação entre elas, devido sua aproximação a 1. Com esse resultado pode-se considerar uma equação 

adimensional, ou seja, adequado para sua utilização para análise preliminar de projetos hidráulicos. 
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Introdução 

Barragem pode ser definida como um elemento estrutural, construída transversalmente à direção de escoamento de 

um curso d’água, destinada à criação de um reservatório para armazenar a água (MARANGON, 2004). Possuem vários 

objetivos, mas os principais são aproveitamento hidrelétrico, regularização das vazões do curso d’água para navegação, 

abastecimento doméstico e industrial de água, controle de inundações e irrigação. 

O semiárido tem como características forte insolação, temperaturas altas e chuvas escassas, irregulares com 

concentração em um curto período, em média, de três meses, apresentando reservas de água insuficientes em seus 

mananciais, (MOURA et al, 2007). O semiárido brasileiro é o maior em território e o mais populoso do mundo. A 

região é composta pelos estados do Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio 

Grande do Norte e Sergipe, sendo 1.262 municípios, (MIN, 2017). Observa-se que a maior parte está situada na região 

Nordeste do país, cinco estados possuem mais de 85% de sua área e quatro mais de 80%, estendendo-se também por 

parte do norte do estado de Minas Gerais, ocupando pouco menos de 20% do território do estado. O Ceará possui o 

maior território: dos seus 184 municípios, 175 foram reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional como 

semiárido, correspondendo a cerca de 95% da área do estado. 

A região norte do estado do Ceará abrange os seguintes municípios: Guaraciaba do Norte, Tianguá, Viçosa, Ubajara, 

Ibiapina, Tamboril, Hidrolândia, Pires Ferreira, Santa Quitéria, Ipueiras, Ipú, Pacujá, Graça, Mucambo, Ririutaba, 

Varjota, Cariré, Groaíras, Sobral, Meruoca, Alcântaras, Massapé, Forquilha, Santana do Acaraú, Morrinhos, Marco, 

Cruz, Bela Cruz, Acaraú, Itarema, Itapipoca. Possui períodos longos de secas, atingindo as atividades socioeconômicas, 

implicando queda de produção, êxodo rural e crescimento da miséria. Em razão das condições semiáridas e déficit 

hídrico superficial dificulta o acúmulo d’água. 

Altas temperaturas e balanço hídrico deficitário, associados à escassez de chuvas, colaboram para aumentos das 

perdas por evaporação, provocando diminuição hídrica substancial das coleções hídricas, principalmente durante as 

secas. Devido à predominância do período seco sobre o chuvoso, os rios apresentam-se intermitentes e a concentração 

desta hidrografia ocorre em função da declividade e da natureza do terreno. A cobertura vegetal predominante é a 

caatinga, que segundo Fernandes (1990) é uma vegetação predominantemente caducifólia, com acentuado aspecto 

tropofítico, sobre um solo raso e quase sempre pedregoso, de extrema deficiência hídrica durante grande parte do ano. 

 

Material e Métodos 

Destaca-se que as barragens utilizadas neste trabalho estão localizadas na região norte do Ceará, o qual está inserido 

quase por completo no semiárido e enfrenta dificuldades na aquisição e armazenamento de recursos hídricos.  

A Tabela 1 apresenta as características principais das barragens analisadas. Nessa tabela é possível identificar que a 

barragem Mundaú é a mais alta e a barragem Missi a mais baixa. Já a barragem Jaburu I se destaca por possuir a maior 

capacidade e por ser a mais antiga. Gameleira e Jatobá são as duas barragens com o ano de conclusão mais recente.   

 

Tabela 1 – Características obtidos dos projetos das barragens. 

Barragem Município 
Capacidade Altura Ano de 

Conclusão 
Bacia 

Ambiente 

geológico (hm3) (m) 

Carmina Catunda 13,63 19 2002 Acaraú Cristalino 



Gameleira Itapipoca 52,64 19,5 2012 Litoral Sedimentar 

Gangorra Granja 62,5 20,7 1999 Coreaú Sedimentar 

Itaúna Granja  77.50 18 2001 Coreaú Sedimentar 

Jaburu I Ubajara 138,13 46 1983 Serra da Ibiapaba Sedimentar 

Jatobá Ipueiras 6 22,1 2012 Acaraú Cristalino 

Missi Miraíma 65,3 17,3 2011 Litoral Cristalino 

Mundaú Uruburetama 21,31 36,3 1988 Litoral Cristalino 

Trairi Trairi 58,8 19,1 2003 Litoral Sedimentar 

Fonte: SRH (2021). 

 

A Tabela 2 apresenta os dados necessários para calcular a equação de regressão para as 9 barragens analisadas. 

Destaca-se que as vazões milenares (Qp1000) e decamilenares (Qp10.000) foram obtidas através de simulações hidrológicas 

por meio do software HEC-HMS. Nessas simulações foram utilizados eventos de chuva de acordo com os valores 

obtidos dos projetos hidrológicos de cada barragem. As demais variáveis apresentadas nessa tabela foram obtidas 

diretamente dos projetos disponibilizados pela Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará.  

Neste estudo buscou a elaboração de uma equação de regressão adimensional utilizando as seguintes variáveis: 

tempo de concentração (Tc), área da bacia hidrográfica (A), comprimento do rio principal (L), desnível entre o exutório 

e a nascente do rio principal (H) e as precipitações com duração de 1 hora para o tempo de retorno milenar (P1h,mil) e 

decamilenar (P1h,dec). 

 

Tabela 2 – Dados obtidos dos projetos e das simulações 

Barragem 

(m3/s) (m3/s) (h) (km2) (km) (m) (mm) (mm) 

Qp1.000 Qp10.000 Tc A L H P1h,mil P1h,dec 

                

Carmina 591,2 695,4 3,82 189,3 26,5 500 56,43 61,08 

Gameleira 488,4 700 12,03 519,77 49 161,2 49,9 65,6 

Gangorra 435,7 553,6 5,95 104,7 18 50 78,9 92,5 

Itaúna 1.199,00 1.661,50 11,56 771,3 71,75 560 88,9 104,1 

Jaburu I 835,6 1.290,80 7,09 314,1 36,37 260 100,7 125,1 

Jatobá 648,9 810,2 1,1 41,38 9,6 350,18 79,7 94,4 

Missi 1128,4 1.642,10 6,4 652,6 57,57 360 50 62 

Mundaú 897,4 1.352,80 1,16 36,25 10 600 133,7 181,9 

Trairi 451,2 595,9 7,25 327,02 31,87 165 51,1 59,3 

Fonte: Autoria própria. 

 

Foram determinadas as equações regionalizadas das vazões de pico, encontrando um fator adimensional, chamado 

de vazão máxima adimensional (π), que agrega todos os outros parâmetros adimensionais. Assim, foram definidas três 

variáveis adimensionais: a declividade (So), o número de Froude adaptado (Fr) e o Parâmetro de fluxo (λ). Vale destacar 

que todas as variáveis foram manuseadas com suas respectivas unidades no Sistema Internacional de Unidades (SI). 

A própria variável de interesse (vazão máxima) também passou pelo processo de adimensionalização através da sua 

divisão com um parâmetro Φ, que possui a mesma dimensão (m3/s). O Φ é encontrado pelo produto entre H2 e √g.L. A 

resultante dessa vazão adimensionalizada foi chamada de π. 

 

π = 
Q

p
 

Φ
 = 

Q
p
 

H2√g.L
 

(2) 

 

Dessa forma, a equação de regressão encontrada fica independente das dimensões das barragens, assim, é possível 

lidar com outras barragens de diferentes proporções. 

A declividade (So) consiste na divisão entre o desnível e o comprimento do rio principal, ou seja, representa a 

inclinação decrescente entre o ponto mais alto da bacia com o exutório. 

 

S𝑜 = 
H

L
 

(3) 

 

Um número adimensional bastante conhecido na Hidráulica é o Número de Froude (Fr). O Número de Froude 

consiste na relação entre a força inercial e a força gravitacional (SOUZA et al., 2017). Neste trabalho adotou-se uma 



adaptação do Froude, relacionando a raiz da área da bacia dividida pelo tempo de concentração e a raiz do produto da 

gravidade (g) com a precipitação milenar ou decamilenar.  

 

Fr = 
√A

Tc√g.𝑃1ℎ

 

 

(4) 

A determinação de λ foi obtida combinando a gravidade, o tempo de concentração e a área da bacia hidrográfica. 

Nota-se que essa relação é similar ao inverso do Número de Froude, uma vez que √A e o Tc representam, 

respectivamente, uma escala de comprimento e uma escala de tempo. Neste trabalho, λ será chamado de parâmetro de 

fluxo. 

 

λ = 
g.Tc

2

√A
 

(5) 

Uma das formas de avaliar a representatividade de uma equação de regionalização é através do coeficiente de 

determinação (r2). Esse coeficiente tenta definir o quanto a equação encontrada explica a variabilidade da variável 

dependente, no caso as vazões máximas. O coeficiente de determinação deve estar próximo de 1 (HAAN, 1977; 

BUSSAB e MORETTIN, 2017). 

 

𝑟2 = 
∑(�̂� − �̅�)2

∑(𝑦𝑖 − �̅�)2
 

(6) 

Onde, y
i 
são as observações da variável Y, y̅ é a média da variável Y e ŷ é a estimativa encontrada para a variável Y. 

Para a regionalização das barragens analisadas será utilizada o método da regressão não-linear múltipla (Rocha, 

2018). A equação exponencial básica que será adotada neste trabalho será:  

 

π = 𝛽0 . 𝑆0
𝛽1 . 𝐹𝑟𝛽2  . 𝜆𝛽3 (7) 

 

Onde, π é a vazão máxima adimensional, S0, Fr 𝑒 λ são as variáveis explicativas e 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2 𝑒 𝛽3 são os coeficientes 

de regressão. Esses coeficientes serão encontrados por meio de um código elaborado pelos autores no software R, o 

qual possui vários pacotes estatísticos úteis para tal procedimento (). 

 

Resultados e Discussão 

 

A Tabela 3 apresenta os valores encontrados dos coeficientes da regressão não-linear para os tempos de retorno 

milenar e decamilenar. Além disso, é possível visualizar na tabela o coeficiente de determinação nas duas equações. 

Portanto, as duas equações de regressão encontradas possuem ótimos coeficientes de determinação, uma vez que ambos 

estão próximos de 1, indicando, assim, uma boa representatividade das equações com relação às variáveis.  

 

Tabela 3 – Coeficientes exponenciais e coef. de determinação calculados 

Estatística de regressão 

1.000 anos 10.000 anos 

β0 493,157 β0 267,316 

β1 -2,664 β1 -2,623 

β2 -2,722 β2 -2,648 

β3 -2,415 β3 -2,345 

r² 0,978 r² 0,982 

Fonte: Autoria própria. 

 

Através dos resultados obtidos para os coeficientes é possível deduzir que a variável adimensional de maior impacto 

sobre as vazões máximas adimensionais (π) é o número de Froude adaptado (Fr), ou seja, qualquer variação no Fr pode 

provocar maiores variações em π do que as demais variáveis adimensionais. Além disso, todos esses parâmetros (So, Fr 

e λ) apresentam uma relação inversamente proporcional com a vazão, tal como no estudo feito por Rocha et al. (2020, 

aceito). 

As Figuras 2 e 3 mostram a relação entre a vazão máxima adimensional observada e calculada, a linha de tendência 

e o valor do coeficiente de determinação. Ambos os eixos dos gráficos estão na escala logarítmica de base 10. Nota-se 



nessas figuras um comportamento bem similar entre os valores calculados pelas equações de regressão e os valores 

observados, indicando uma boa aproximação entre elas. 

 

Figura 2 – Calibração das equações adimensionais para Tr = 1.000 anos 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Figura 3 – Calibração das equações adimensionais para Tr = 10.000 ano 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

Conclusão 

O presente trabalho procurou evidenciar a importância da regionalização de variáveis com poucos dados de 

monitoramento para o dimensionamento e análise de estruturas hidráulicas de grande porte, como as barragens. 

Este trabalho utilizou dos princípios da regressão não-linear para obter equações de vazões máximas para diferentes 

períodos de retorno. Essas equações são úteis para transportar informações de barragens já conhecidas para aqueles 

desconhecidas. Isso proporciona um auxílio para os gestores da região norte do Ceará no dimensionamento expedito e 

na análise de estruturas com características semelhantes. 

 As duas equações obtidas por regressão possuem coeficientes de determinação próximo de 1, indicando que essas 

equações conseguem representar bem as variáveis utilizadas. Além disso, as equações elaboradas possuem variáveis 

adimensionais, o que proporciona uma melhor percepção do pesquisador sobre os parâmetros analisados, diminui o 

número de variáveis do problema e permite a extrapolação de valores. 
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