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ESTUDOS HIDROLÓGICOS
LEVANTAMENTO CAMPO

DIMENSIONAMENTO 
HIDRÁULICO

Determinar as dimensões das estruturas hidráulicas

Canais;
Condutos;
Vertedouros;
Estruturas de dissipação de 
energia;
Estruturas de Desvio do rio
...

Valores de projeto (vazões máximas ou 
hidrograma de projeto)
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Hidrograma de projeto

Sequência temporal de vazões relacionadas a um risco de ocorrência. 
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O tempo de retorno é também definido como o inverso da probabilidade de excedência de um
determinado evento (isto é, a probabilidade de que seja igualado ou superado) em um ano qualquer.

𝑇𝑅 =
1

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

Estrutura hidráulica TR de projeto (em anos)

Bueiros (a depender da classe da estrada) 5 a 100

Pontes 50 a 100

Diques de proteção em cidades 50 a 200

Pequenas barragens 100 (500)*

Grandes barragens 10.000

* Na borda livre tem que conter a de 10.000 anos
Adaptado Fonte: Collischonn e Dornelles, 2015.

NÃO É O PERÍODO DE TEMPO PARA 
QUE O EVENTO OCORRA 

NOVAMENTE!

Tempo de Retorno (TR)
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Características Técnicas (CT) 

Acumulação de água  

Resolução 143_2012 CNRH

Resolução 132_2016 ANA

CT= a+ b + c + d + e + f
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Tipos de reservatórios

Reservatório Fio 
d’água

Reservatório com 
armazenamento

Conceitos Básicos de Hidrologia



t

Q

Q natural
Q regularizada

a b c d e f g

Excesso

Déficit

• Permite a visualização e compreensão do processo de redistribuição de volumes efetuado pelo 
reservatório. 

Diferentes métodos

Acumular o maior déficit 

Estimativa do volume útil

Ilustração de domínio público.
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Propagação de vazões em Reservatórios
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Ilustrações de domínio público.
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Determinação da cota da crista da barragem

Barragem da UHE Foz do Chapecó (RS/SC)
El. 268,00

NA máx. El. 265,00
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Atenção ao dimensionamento: o galgamento corresponde a aproximadamente 40% a 60% dos
casos de ruptura de barragens de terra e enrocamento.

Nmáx = nível máximo do reservatório
(vazão de dimensionamento das
estruturas extravasoras);
Nnormal = nível normal do reservatório;
Nmín = nível mínimo do reservatório;
Va = volume para assoreamento;
Vm = volume morto;
Vu = volume útil;
c = submergência mínima da tomada de
água;
h = altura provocada pela cheia;

f = folga de segurança (borda livre),
sendo:
fnormal = com relação ao Nnormal;
fmín = com relação ao Nmáx.

Sem comportas
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Sem comportas
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Com comportas
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Com comportas

Nnormal
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VOLUME ARMAZENADO

Volume 

Morto Vm = f(Nmin)

Volume útil Vu = f(Nnormal - Nmin)

De espera Ve = f(Nmáx - Nnormal)

TOTAL Vtotal =Vm +Vu +Ve
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Volume Total do 

Reservatório

(a)

Potencial de perdas de vidas humanas

(b)

Impacto ambiental

(c)

Impacto sócio-econômico

(d)

PEQUENO

≤ 5x106m³

(1)

INEXISTENTE

(não existem pessoas permanentes/residentes ou 

temporárias/transitando na área afetada a jusante da 

barragem)

(0)

POUCO SIGNIFICATIVO

(quando a área afetada da barragem não representa 

área de interesse ambiental, áreas protegidas em 

legislação específica ou encontra-se totalmente 

descaracterizada de suas condições naturais)

(1) 

INEXISTENTE

(Quando não existem quaisquer instalações e serviços 

de navegação na área afetada por acidente da 

barragem)

(0)

MÉDIO 

5x106m³ a 

75x106m³

(2)

POUCO FREQUENTE

(não existem pessoas ocupando permanentemente a 

área afetada a  jusante da barragem, mas existe 

estrada vicinal de uso local)

(4)

SIGNIFICATIVO

(quando a área afetada incluir áreas de proteção de 

uso sustentável – APA, FLONA, RESEX, etc. – ou 

quando for área de interesse ambiental e encontrar-se 

pouco descaracterizada de suas condições naturais)

(2)

BAIXO

(quando existem de 1 a 5 instalações residenciais e 

comerciais, agrícolas, industriais ou infraestrutura na 

área afetada da barragem)

(1)

GRANDE 

75x106m³ a 

200x106m³

(3)

FREQUENTE 

(não existem pessoas ocupando permanentemente a 

área afetada a jusante da barragem, mas existe 

rodovia municipal, estadual, federal ou outro local 

e/ou empreendimento de permanência eventual de 

pessoas que poderão ser atingidas)

(8)

MUITO SIGNIFICATIVO

(quando a área afetada incluir áreas de proteção 

integral – ESEC, PARNA, REBIO, etc. inclusive Terras 

Indígenas – ou quando for de grande interesse 

ambiental em seu estado natural)

(5)

MÉDIO

(quando existem mais de 5 até 30 instalações 

residenciais e comerciais, agrícolas, industriais ou de 

infraestrutura na área afetada da barragem)

(3) 

MUITO GRANDE 

>200x106m³

(5)

EXISTENTE

(existem pessoas ocupando permanentemente a área 

afetada a jusante da barragem, portanto, vidas 

humanas poderão ser atingidas)

(12)

-

ALTO

(existe grande concentração de instalações 

residenciais e comerciais, agrícolas, industriais, de 

infraestrutura e serviços de lazer e turismo na área 

afetada da barragem ou instalações portuárias ou 

serviços de navegação)

(8)

CT= a+ b + c + d

Dano Potencial Associado (DPA) – ANA (critério ANA 132/2016)
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