
 

 

 

 

Impactos da Metodologia de Cálculo de Vazão de Projeto no 
Custo Final de Barramento na Bacia Experimental do 

Córrego Horizonte. 
  

 Micheli Anastácia Welbert Moscon
1
, Marco Aurélio Costa Caiado

2
 

 1 Ifes, Campus Vitória, Coordenadoria de Saneamento Ambiental – Rua Francisco Ladislau, n° 
23 – 29146-250 -  Cariacica – ES - michelimoscon@hotmail.com 

 2 Ifes, Campus Vitória, Coordenadoria de Saneamento Ambiental – ES- maccaiado@gmail.com 
 

Resumo: A construção de pequenas barragens em micro bacias hidrográficas envolve variáveis que 
devem ser analisadas criteriosamente, tais como a intensidade pluviométrica e o período de retorno, 
sob o risco de conduzir a incoerências graves no desenvolvimento do projeto, originando obras sub 
ou superdimensionadas. Desta forma, o presente trabalho pretendeu avaliar a influência das variáveis 
hidrológicas e fisiográficas no projeto de construção de barragem na bacia do Córrego Horizonte 
município de Alegre, ES. 
A vazão de projeto foi determinada por distintas formulações para a apropriação do tempo de 
concentração, intensidade de chuva e metodologias de cálculo de vazão, apropriando-se de sistema 
de informação geográfica e modelos hidrológicos. 
Determinado os custos associados a construções de barragens de concreto, observou-se que a 
aplicação de diferentes metodologias de cálculo de vazão de projeto não implicou em elevações de 
custos superiores a 3%. 
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 INTRODUÇÃO 
 
A construção de pequenas barragens em micro bacias hidrográficas deve ser realizada com o 
objetivo de desenvolver a melhor solução para o barramento ou para suas estruturas em relação ao 
empreendimento analisado.  
As barragens por serem em sua maioria de fácil e rápida construção, muitas vezes aspectos 
hidrológicos, técnicos e mesmo legais não são considerados e/ou são conduzidos de forma 
simplificada, sendo que uma barragem mal dimensionada pode acarretar em uma série de problemas 
ambientais e vir a não cumprir a finalidade para a qual foi construída, por outro lado, quando 
superdimensionadas, poderão apresentar custos muito superiores aos que poderiam custar. 
Na elaboração de projetos de construção de barramentos, a estimativa da vazão de projeto tem 
grande importância nos custos e na segurança dos projetos de engenharia. Segundo Porto et al. 
(2004), as vazões de dimensionamento devem refletir as situações extremas possíveis de acontecer 
com um determinado risco.  
Várias fórmulas empíricas foram desenvolvidas visando à quantificação de vazões máximas e, com o 
aumento do conhecimento dos fenômenos que regem os processos do ciclo hidrológico, o 
desenvolvimento dos recursos computacionais e maior disponibilidade de dados hidrológicos, 
métodos mais complexos e confiáveis foram sendo aperfeiçoados (SOUSA, 2010), de forma que 
vários deles podem ser utilizados no cálculo da vazão de projeto. 
 

 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Em nosso trabalho as vazões máximas de projeto foram calculadas para a bacia do Córrego 
Horizonte, localizada na bacia do Rio Itapemirim, município de Alegre, ES. 
As vazões máximas de projeto foram determinadas por meio da aplicação dos métodos: Análise 
Estatística, Método Racional e Hidrograma Unitário. 
A Análise Estatística consistiu na estimava de vazões máximas pelo Sistema Computacional para 
Análises Hidrológicas (Siscah).  A vazão máxima foi ajustada pela função de distribuição de 
probabilidade de Gumbel, considerando o período de retorno de 10000 anos, realizando a 
transferência das informações da estação fluviométrica de Rive para a bacia do Córrego Horizonte. 
O método racional é, provavelmente, o mais utilizado para a determinação de vazões de pico em 
pequenas bacias, devido à simplicidade de aplicação e aos resultados obtidos, geralmente 
satisfatórios quando utilizado respeitando seus limites de validade. 
O método Hidrograma Unitário foi realizado pela simulação do modelo hidrológico HMS (Hydrologic 
Modeling System) do HEC (Hydrologic Engineering Center — US Army Corps of Engineers). As 



 

 

chuvas efetivas foram calculadas por meio do método Soil Conservation Service (método SCS), com 
emprego do parâmetro CN; e a modelagem da concentração de escoamentos adotando-se o modelo 
do hidrograma unitário sintético triangular igualmente proposto pelo SCS. 
Na determinação das equações de intensidade-duração-frequência de chuvas intensas foram 
empregados o método de Chow-Gumbel e o software Plúvio. 
O tempo de concentração para a seção do barramento foi calculado através de quatro procedimentos 
distintos: Modelos de Ven Te Chow, Temez e Giandotti e o método do Sistema de informação 
Geográfica (SIG).  
 

Tabela 1: Valores do Custo para Construção de Barramento por Diferentes Metodologias de Cálculo de 
Vazão de Projeto 

Vazões 
 

Intensidade de 
Chuva 

Tempo de 
Concentração Valores (R$) 

Método Racional 
 

 
 

Gumbel 
 

 

Giandotti  5590062,50 

SIG 5590062,50 

Temez 5601812,50 

Ven te Chow  5584187,50 

Plúvio 
 

Giandotti  5670550,00 

SIG 5667025,00 

Temez 5695225,00 

Ven te Chow 5645875,00 

Hidrograma 
Unitário 

 
 
 

Gumbel 
 

 

Giandotti  5572437,50 

SIG 5572437,50 

Temez 5581250,00 

Ven te Chow  5569500,00 

Plúvio 
 

Giandotti  5698750,00 

SIG 5698750,00 

Temez 5719900,00 

Ven te Chow  5688175,00 

Análise Estatística 5536600,00 
 

CONCLUSÃO 
 
A análise estatística apresentou um valor de vazão muito baixo em relação aos outros métodos, pois 
para o caso de vazões, a simples interpolação não fornece bons resultados. A variável área ocasiona 
valores subestimados para interpolação para bacias menores. Este método é indicado para ser 
utilizado caso inexistam dados vazão e chuvas para a bacia em estudo.  
O maior custo para a construção do barramento se deu pela metodologia de cálculo de vazão pelo 
método Hidrograma Unitário, utilizando a metodologia de chuvas intensas do software Plúvio. Esse 
resultando deve-se ao Hidrograma Unitário ser desenvolvido para a aplicação em bacias 
hidrográficas de grandes dimensões e o software Plúvio ser baseado na metodologia de 
regionalização, podendo ser concluído que as equações de intensidade-duração-frequência não se 
ajustam para a bacia em estudo. 
Determinado os custos associados a construções de barragens de concreto, observou-se que a 
aplicação de diferentes metodologias de cálculo de vazão de projeto não implicou em elevações de 
custos superiores a 3%. 
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