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ANÁLISE DA SEGURANÇA HIDROLÓGICA PARA O EMPREENDIMENTO 

PCH  APUCARANINHA 
Heinz Dieter Fill 1 ; Cássia Silmara Aver Paranhos 2, Camila Freitas 3& Guilherme Campos Fill 4 

 

RESUMO: O presente artigo apresenta uma avaliação das condições de segurança sob o aspecto 
hidrológico da barragem de Fiú, parte do empreendimento da PCH Apucaraninha no estado do 
Paraná. Inicialmente se faz uma revisão da análise de frequência das cheias no local, utilizando o 
método GEV/PWM com 2 parâmetros locais (l1 e l2) um regional (k) para vazões máximas anuais 
medias diárias. A partir daí estimam-se as vazões máximas instantâneas e definem-se as hidrógrafas 
de cheia para tempos de retorno entre cinco e 1.000 anos. Essas hidrógrafas são então propagadas 
pelo reservatório obtendo-se os níveis de água junto à barragem para esses tempos de retorno. 
Verifica-se das análises que o tempo de retorno da cheia correspondente ao galgamento da barragem 
equivale aproximadamente a apenas 18 anos. Para a cheia com TR = 100 anos o nível de água excede 
a cota da crista da barragem em 0,50 m e para TR = 1.000 anos por 1,20 m. 
 
Palavras-Chave – Propagação de cheias, Segurança de barragens, Análise de frequência de cheias. 
 
ABSTRACT: This paper presents an evaluation of the hydrologic safety conditions of the Fiú dam, 
part of the Apucanarinha Hydrelectric Plant in Parana state Brazil. Initially a review of the flood 
frequency analysis is presented, using the GEV/PWM approach with two local parameters (l1 and 
l2) and one regional parameter (k) for mean daily annual maximum flows. Then instantaneous 
maximum flows are estimated, and flood hydrographs are defined for return periods ranging from 
two to 1000 years. These hydrographs are then routed through the reservoir and water levels at the 
dam are obtained. From the analyses above it is concluded that the return period for the overtopping 
of the dam will be about only 18 years. The water level would exceed the dam crest elevation by 50 
cm for the 100-year flood and by 1,20 m for the 1000 year flood. 
 

Keywords – Flood Routing, Flood Frequency Analysis, Dam Safety. 

  

 
1) Professor titular emerito, UFPR, heinzfill@yahoo.com  
2) Engenheira de Recursos Hídricos, COPEL, cassia.aver@copel.com 
3) Engenheira de Recursos Hídricos, COPEL, camila.freitas@copel.com 
4)Engenheiro Civil, INTERTECHNE, guilhos@yahoo.com.br 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 2 

1 INTRODUÇÃO 

As causas mais comuns de falhas em barragens (85,2%) entre 1975 e 2011 foram devido a 
galgamento e a piping (erosão interna). Em barragens de concreto a tendência é de ocorrer a falha em 
elementos estruturais críticos devido ao galgamento. Fill (2019) lista 102 colapsos/acidentes de 
barragens com 50% das falhas devido a galgamento 12 % a piping e 12% escorregamento de taludes. 
O galgamento corresponde a uma elevação do nível de água do reservatório acima da crista da 
barragem, provocada principalmente por vazões afluentes maiores do que as estimadas no projeto. 
Resultando na liberação incontrolável de água do reservatório, carreamento de materiais e 
consequente ruptura nas barragens de terra ou em barragens de concreto um aumento da sobrecarga 
podendo tambem acarretar na sua ruptura (Silva et al., 2007). 

Neste contexto, acentua-se a importância do conhecimento hidrológico particularmente das 
vazões  máximas, as quais podem ser estimadas a partir de séries de dados hidrologicos observados, 
utilizando modelos probabilísticos. A cheia de projeto normalmente é associada a um determinado 
tempo de retorno, ou seja, o valor esperado do intervalo de tempo em que o evento é igualado ou 
superado consecutivamente.  

Isso posto, o presente artigo analisa os aspectos hidrológicos e hidráulicos que interferem na 
segurança da Pequena Central Hidrelétrica Apucaraninha (PCH Apucaraninha) que foi submetida à 
um evento de galgamento em 2016. O artigo  constitui-se, inicialmente, de uma descrição da área de 
estudo, incluindo uma breve caracterização da barragem do reservatório de Fiú no rio Apucaraninha 
e de seus órgãos extravasores. Na sequência são descritos os métodos utilizados para análise de 
estacionariedade, estudo de vazões máximas diárias e instantâneas para definição do hidrograma com 
diferentes tempos de retorno. Com os dados obtido foi realizada a propagação da cheia no reservatório 
para verificar a possibilidade de galgamento da barragem. Por fim, são apresentadas as principais 
conclusões do presente estudo. 

 

2 ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo, Bacia do rio Apucaraninha, localiza-se no Norte Novo Paranaense e faz parte 
da Bacia do rio Tibagi. A Pequena Central Hidrelétrica Apucaraninha (PCH APC) está localizada no 
município de Tamarana, Paraná. O empreendimento é composto, além das estruturas destinadas a 
geração de energia, por  duas barragens, uma destinada a captação para geração de energia e outra 
para regularização de vazão. Esta última, situa-se a cerca de 5 km a montante da PCH Apucaraninha 
e forma o reservatório denominado de Fiú, o qual é o objeto principal deste artigo. A PCH 
Apucaraninha foi inaugurada em 1949 pela Empresa Elétrica de Londrina S/A (EELSA) e 
incorporada pela COPEL em 1975. A primeira unidade geradora começou a operar em 1949 e a última 
entrou em funcionamento em 1958. 

A área de drenagem na seção da barragem de Fiú é de 513 km², sendo essa barragem e o 
reservatório associado adotados como área de estudo deste artigo. A figura 1 ilustra a área de estudo 
e a tabela 1 lista as principais caracteristicas geometricas da barragem. 

Tabela 1- Principais caracteristicas da barragem Fiú 

Área de drenagem 513,00 km² 
Área do reservatório 0,50 km² 
NA máximo normal 677,00 m 
NA máximo maximorum 678,20 m 
NA min. operacional 671,60 m 
Cota crista barragem 678,60 m 
Comprimento barragem 65,50 m 
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Figura 1 – Localização e arranjo da PCH Apucaraninha 

 

 
A região apresenta taxas anuais de precipitação entre 1200 e 1600 mm, sendo regida 

predominantemente pelo clima Subtropical úmido mesotérmico, com verões quentes e geadas pouco 
frequentes (Pinto et al., 2011; Kottek et al., 2006).  

 
3 MÉTODOS DE ANÁLISE 

Dados Hidrológicos 

Para a região em estudo, foram levantados os postos fluviométricos inseridos na sub-bacia 
hidrográfica do rio Paranapanema através da plataforma Hidroweb, disponibilizada pela Agência 
Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).   

Foram identificadas 13 estações fluviométricas com dados disponíveis por um período superior 
a 30 anos (com exceção de Santa Cruz e Sítio Pau d’Alho que possuem registros menores) e área de 
drenagem inferior a 3.500 km². A tabela 2 mostra essas estações alem da serie na barragem de Fiú.  

Tabela 2-  Estações Fluviométricas selecionadas 

Código Nome Rio Área de Drenagem (km2) Dados 
64460000 Bom Jardim Capivari 744 1941 – 2019 
64481000 Fazenda Manzanilha Iapó 2240 1974 – 2004 
64620000 Rio dos Patos dos Patos 1090 1931 – 2019 
64500000 Salto são Pedro do Tigre 59 1974 – 2004 
64440000 Santa Cruz Tibagi 1340 1937 – 1962 
64390000 Santa Terezinha Laranjinha 3390 1931 – 2018 
64360000 Tomazina das Cinzas 2020 1926 – 2019 

- Barragem Fiú Apucaraninha 513 1977 - 2016 
64790000 Salto Sapucaí Sapucaí 652 1966 - 2019 
64673000 Quinta do Sol Mourão 1530 1975 - 2017 
64652000 Porto Monteiro Alonso 2610 1974 - 2019 
64385000 
64382000 

Faz. Casa Branca e 
Balsa Laranjinha Laranjinha 2610 1953 - 2010 

64501950 Sítio Pau d’Alho São Jerônimo 566 1988 - 2007 
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Estacionariedade 

A grande maioria dos métodos de análise de frequência de vazões supõem a estacionariedade 
do processo estocástico subjacente. Porém as séries de vazões reais observadas muitas vezes carecem 
dessa característica de modo que a avaliação da estacionariedade deve preceder toda análise de 
frequências sob pena de erros consideráveis. 

Para a verificação da estacionariedade das vazões naturais no entorno da PCH Apucaraninha 
foram analisadas as séries históricas de vazões de três estações fluviometricas com registro longo, 
que estão situadas na mesma sub-bacia hidrográfica (tabela 3). 

Tabela 3 - Estações Fluviométricas usadas na avaliação de estacionariedade 

Código 
ANA Nome Rio Área de 

Drenagem (km2) Dados 

64620000 Rio dos Patos dos Patos 1.090 1931 – 2019 
64390000 Santa Terezinha Laranjinha 3.386 1931 – 2018 
64360000 Tomazina das Cinzas 2.020 1926 – 2019 

 
A análise da estacionariedade foi efetuada dividindo as series observadas em sub-series 

inspiradas a partir da curva acumulativa das máximas anuais das três estações, de modo a identificar 
uma possivel inflexão no gráfico das máximas acumuladas (ver Figuras 3 a 5), sendo que este ponto 
foi considerado o local da divisão das series. Definido o ponto de quebra das series (1981), para 
avaliar a estacionariedade das series nas três estações mencionadas foram aplicados o teste de 
igualdade de proporções (Spiegel, 1971) e o teste clássico de Wilcoxon (Davore, 1991), sendo 
adotada como hipótese nula a estacionariedade da série observada em ambos os testes. Verificou-se 
que as series não eram estacionarias e que as vazões anteriores a 1981 deveriam ser corrigidas por 
um coeficiente de 1,30. 
Vazões Máximas Médias Diárias 

As vazões para o local da PCH Apucaraninha foram estimadas pelo método direto, a partir dos 
dados das estações fluviométricas apresentadas na 2, utilizando-se técnicas de regionalização para a 
transferência espacial dos dados. 

Fill (1954) propõe para a estimativa dos quantis de cheia a utilização da Generalized Extreme 
Value Distribution (GEV) (Jenkinson, 1955), utilizando vários níveis de regionalização. Lu (1991) e 
Fill (1994). denominaram varios modelos de regionalização “nP”, onde “n” é o número de parâmetros 
estimados localmente. Assim o modelo 1P corresponde a 1 parâmetro local e 2 parâmetros regionais 
(e.g.Index Flood), 2P corresponde a 2 parâmetros locais e 1 regional e finalmente, 3P seria o 
estimador local clássico. Também vários pesquisadores de renome (Stedinger, Hosking, Wallis, 
Lettenmaier, Lu, Greenwood, Landwehr, entre outros) recomendam alem da distribuição GEV, para 
a estimativa de parâmetros o método Probability Weighted Moments (PWM) como um modelo 
robusto e adequado para analisar amostras pequenas ou moderadas (n < 100 anos). Detalhes sobre a 
distribuição GEV para cheias e a estimativa de parametros pelo metodo dos momentos lineares 
(equivalente ao metodo PWM) são apresentados por Fill (1994). 

A partir das vazões máximas diárias anuais ajustadas para tornar as series estacionarias em cada 
estação, foram calculados os respectivos momentos lineares e inferidos os parâmetros no local da 
barragem, usando uma regressão dessas estatísticas em função da área de drenagem mostrada na 
figura 2 onde se ajustou uma curva polinomial do segundo grau aos dados.  
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Figura 2 - Ajustes de λ1 e λ2 das vazões máximas diárias 

 

Dispondo-se de uma série com cerca de 39 observações (1978-2016), optou-se pela utilização 
do modelo 2P para estimar os quantis de cheia. Foram empregados 5 diferentes métodos de análise 
para a estimativa das vazões máximas medias diárias, sendo quatro usando o método GEV com os 
parâmetros estimados por PWM com diferentes opções de regionalização, e uma estimativa pelo 
método não paramétrico local. As vazões máximas foram definidas essencialmente pelo metodo 
denominado 2P. Foram utilizados para λ1 e λ2 (1) valores extrapolados por regressão das 13 estações 
da Tabela 2 e (2) valores locais obtidos da série de vazões observados no local de 1978 – 2016. Para 
o parâmetro de forma k  também foram consideradas duas alternativas (1) média regional entre as 13 
estações da tabela 2 e (2) por regressão apresentada por Fill (1994) igual a 𝑘 = −0,668 −
0,423 ln 𝜏! + 𝜀.  

 

Vazões Máximas Instantâneas 

As vazões máximas instantâneas foram obtidas aplicando às máximas diárias coeficientes de 
majoração apropriados. A literatura apresenta três metodos para esses coeficiente de majoração a 
saber (1) método de Fuller (referência), (2) metodo de Sangal (referência) e (3) o método proposto 
por Fill e Steiner (2003).  

No presente estudo adotou-se o método de Fill e Steiner (2003), definido a partir da análise em 
postos no Sul do Brasil com vazões instantâneas observadas. Abaixo apresentam-se as equações para 
a definição da vazão máxima instantânea pelo método de Fill e Steiner: 

𝑥 = (𝑄! + 𝑄")/2𝑄#	 	 	 	 	 	 	 	 	  (3)	
𝑘 = 0,9123𝑥 + 0,3620	 	 	 	 	 	 	 	  (4)	
𝑄max = 0,8𝑄# + 0,25(𝑄! + 𝑄")/𝑘	 	 	 	 	 	 	  (5)	

Onde: 
Q2 é a vazão média diária do dia em que aconteceu o pico em m³/s; e Q1 e Q3 são as vazões 

médias diárias do dia anterior e posterior, respectivamente, ao dia em que ocorreu o pico em m³/s. 
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Hidrogramas de cheia 

A partir das vazões de três cheias históricas selecionadas, mostradas na 4, foram construídos os 
hidrogramas horários adimensionais estimados por um ajuste subjetivo das vazões médias diárias 
observadas no dia do máximo e nos dias anteriores e posteriores ao pico. Nesse ajuste a vazão máxima 
instantânea foi assumida na metade do dia do máximo. Para os ramos ascendente e descendente do 
hidrograma procurou-se igualar de forma aproximada a média da vazão instantânea à media diária 
observada do dia.  As vazões instantâneas ajustadas foram adimensionalizadas pelo valor da máxima 
instantânea e os valores adimensionais foram para cada cheia de tempo de recorrência definido, 
multiplicadas pelo máximo instantâneo dessas cheias. Esses hidrogramas foram usados nas 
simulações da propagação das cheias no presente estudo. 

Adotaram-se nas simulações da propagação das cheias no presente estudo os hidrogramas 
adimensionais mostrados na  tabela 4. 

Tabela 4 – Hidrogramas Tipo das cheias simuladas 

Cheia Datas Vazão Média 
Diária (m3/s) 

Vazão Máxima 
Instantânea (m³/s) Vazão Adimensional 

Tipo I 
(duração 4 
dias) 

05/06/1983 53 1 - 0,41 
06/06/1983 86 - 0,66 
07/06/1983 116 130 0,89 
08/06/1983 91 - 0,7 
09/06/1983 67 1 - 0,51 

Tipo II 
(duração 5 
dias) 

28/12/1989 37 - 0,16 
29/12/1989 106 - 0,46 
30/12/1989 199 230 0,86 
31/12/1989 112 - 0,49 
01/01/1990 75 - 0,32 

Tipo III 
(duração 3,3 
dias) 

11/01/2016 131 - 0,2 
12/01/2016 472 635 2 0,74 
13/01/2016 207 - 0,32 

(1) Considerado 0,5 dia                (2)Valor ajustado para 12 horas de 12/01 
 

4 RESULTADOS 

Estacionariedade 

As figuras 3 a 5 apresentam a curva acumulativa para as estações de Tomazina, Rio dos Patos 
e Santa Terezinha, respectivamente. Observa-se como ponto de inflexão o ano de 1981 para as 
estações de Tomazina e Rio dos Patos e o ano de 1985 para a estação de Santa Terezinha. 

 
Figuras 3, 4 e 5 – Curvas acumulativas de vazões máximas para as estações Tomazina, Rio dos Patos e Santa Terezinha 
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Pelo método Wilcoxon o  valor da estatistica de teste |Z| encontrado para Tomazina, Rio dos 

Patos e Santa Terezinha, foram 8.7, 8.6 e 14.5 respectivamente, sendo portanto rejeitada a hipótese 
de estacionariedade para as três estações ao nivel de 95% 

Considerou-se a estação Tomazina como a mais representativa para a região hidrográfica da 
PCH Apucaraninha, e portanto, o correspondente coeficiente corrector de1,30 foi aplicado nas vazões 
anteriores a 1981 nas séries históricas de vazões em todas as estações. 

 

Vazões Máximas 

A tabela 5 apresenta os resultados para as cinco alternativas para obtenção das medias diarias, 
já apresentadas na seção “metodos de analise”, os parametros da distribuição GEV e a estimativa das 
vazões maximas medias diarias(Q10 e Q100). 

Tabela 5 - Vazões máximas diárias para os diferentes métodos 

Alternat. Método λ1 λ2 τ2 k Q10 Q100 
1 Empírico local QT=11,7+72,9 lnT - - - - 180 347 
2 GEV / PWM λ1 e λ2 - Ábaco1 e k = regressão2 119 29,4 0,247 0,077 190 310 
3 GEV / PWM λ1 e λ2 - Ábaco1 e k = média 119 29,4 0,247 0,163 189 336 
4 GEV / PWM λ1 e λ2 - local e k = regressão2 83 28 0,337 0,208 148 303 
5 GEV / PWM λ1 e λ2 - local e k = média 83 28 0,337 0,163 149 299 

1) Figura 2: λ1=0,00005A2+0,04706ª+85 e λ2=0,00002A2+0,00805ª+20 
2) 𝑘 = −0,668 − 0,423 ln 𝜏! + 𝜀 

 
Adotando-se a alternativa 3 com os valores λ1 e λ2 obtidos pela regressão da figura 2 

extrapolados e k pela média das estações consideradas resultam para o local do aproveitamento 189 
e 336 m3/s  para 10 e 100 anos de recorrência. A tabela 6 apresenta as vazões máximas para tempos 
de retorno entre 2 e 10000 anos de retorno, computados por essa alternativa incluindo as maximas 
instantaneas estimadas pelo metodo de Fill e Steiner (2003). Para a estimativa dos maximos 
instantaneos  foi considerado um fator de majoração variável entre o médio de 1,16 obtido do método 
proposto por Fill e Steiner (2003) e 1.30 próximo ao observado na cheia de 2016. 

Interpolando os valores da tabela 6 resulta para a cheia de 2016 (472 m3/s) um tempo de retorno 
de aproximadamente 450 anos. Portanto a probabilidade de, durante um periodo de 67 anos (tempo 
de operação da PCH Apucanarinha), ocorrer pelo menos uma cheia dessa magnitude é de 13.8 %. 

Tabela 6 - Vazões Máximas diárias e instantâneas (m³/s) na barragem de Fiú 

TR (anos) QT Med.diaria (m³/s) QT.Instant. (m³/s) Fator de majoração 
2 106 123 1.16 
5 153 177 1.16 
10 189 219 1.16 
25 242 286 1.18 
50 286 343 1.20 
100 336 420 1.25 
1000 547 711 1.30 
10000 852 1107 1.30 

 
Para efeito de comparação a tabela 7 mostra as vazões máximas médias diárias totais e 

especificas para 10 e 100 anos de retorno em um conjunto de 9 estações fluviométricas na mesma 



                                                            

XXIV Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos (ISSN 2318-0358) 8 

região da PCH Apucaraninha também com ajuste de λ1 e λ2 em função da área de drenagem e k igual 
a média regional. 

Tabela 7 - Vazões Máximas médias diárias (m³/s) em locais similares 

 A.D (km²) Q10 (m³/s) Q100 (m³/s) q10 (l/s.km²) q100 (l/s.km²) 
APC 513 182,0 326,0 355,0 635,0 
Tomazina 2020 694,0 1170,0 294,0 679,0 
Santa Terezinha 3386 1290,0 2650,0 382,0 781,0 
Fazenda Manzanilha 2240 685,0 1360,0 306,0 608,0 
Bom Jardim 744 221,0 402,0 297,0 541,0 
Salto Sapucai 652 211,0 383,0 306,0 554,0 
Rio dos Patos 1090 296,0 552,0 271,0 507,0 
Santa Cruz 1340 362,0 688,0 270,0 513,0 
Porto Monteiro 2610 857,0 1720,0 328,0 661,0 

 

Hidrogramas de cheia 

As três cheias analisadas para a definição dos hidrogramas  foram denominadas de tipo I, II e 
III conforme mostrados nas figuras 6 a 8. Esses hidrogramas foram associados às cheias de tempos 
de retorno 2 e 5 anos (tipo I) 10, 25 e 50 anos (tipo II) e 100 e 1000 anos (tipoIII). As cheias usadas 
na construção dos hidrogramas valem 4,3 11,4 e 450 anos respectivamente. As figuras 6 a 8 mostram 
as cheias adimensionalizadas dos 3 tipos adotados. Nota-se um comportamento bastante diferenciado 
da cheia de 2016 em relação às outras cheias menores. A duração da cheia de 2016 é sensivelmente 
menor mostrando uma ascensão (e também recessão) muito forte com um incremento de 508,0 m³/s 
em 18 horas ou seja 28 m³/s hora enquanto que as cheias tipo I e II apresentam gradientes de 2 – 3,5 
m3/s hora, ou seja quase dez vezes menor. 

Incrementos bem menores tambem ocorrem nas cheias de 1997, 2003 e 2009 oscilando entre 
1,5 e 4,7 m³/s hora. Contudo como não há informações adicionais que poderiam explicar esse 
comportamento diferenciado o hidrograma adimensional dessa cheia (Tipo III) foi utilizado para as 
enchentes com tempos de retorno de 100 e 1.000 anos. 

 
Figura 6, 7 e 8 – Cheias Tipo I (Qmax = 130 m³/s), II(Qmax = 230 m³/s) e III (Qmax = 635 m³/s) 

 

 
 

Progapagação de Cheias 

Para avaliar a propagação das varias cheias analisadas foi utilizado o método “level pool 
routing” (Chow et al. ; 1988). Nesse caso é necessário definir além da relação cota-volume uma curva 
de descarga. A curva de descarga conjunta do vertedouro, da comporta de fundo e da crista da 
barragem é mostrada na tabela 8. A Curva Cota x Volume consta na tabela 9. 

Tendo em vista as regras operativas do reservatório de Fiú, as simulações foram realizadas 
adotando o NA normal na cota 674,00 m e a soleira na cota 677,00 m 
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Tabela 8 - Curva de Descarga Conjunta – Barragem de Fiú 

NA (m) Desc. Fundo (m³/s) Soleira (m³/s) Barragem (m³/s) Total (m³/s) Observações 
644,0 44,0 0 0 44,0 NA inicial 
677,0 51,2 0 0 51,2 Cota soleira 
677,5 52,3 28,6 0 80,9  
678,0 53,4 87,5 0 140,9  
678,2 53,9 117,7 0 171,6 NA max exept 
678,6 54,7 188,2 0 242,9 Cota crista 
679,0 55,6 272,2 27,0 322,8  
679,5 56,6 399,2 91,0 546,8  
680 57,8 559,9 176.5 794,2  

 
Tabela 9 - Curva Cota x Volume do reservatório de Fiú 

Cota (m) Volume (hm³)  Cota (m) Volume (hm³) 
670,0 1,993  675,0 8,942 
671,0 2,936  676,0 10,813 
672,0 4,160  677,0 12,792 
673,0 5,602  678,0 14,878 
674,0 7,200  679,0 17,080 

 
As figuras 9 e 10 mostram a titulo de exemplo os hidrogramas afluentes e defluentes, além da 

evolução do NA para as cheias de 10 e 100 anos de recorrência. Nota-se que para TR = 10 anos não 
ocorre galgamento, porém o NA máximo maximorum (678,20 m) é ultrapassado. Para TR=100 anos 
o NA ultrapassa a crista da barragem em 0,50 m. 

Figuras 9 e 10- Amortecimento Vazão TR 10 anos (219 m³/s) TR 100 anos (420 m3/s) 

 
 

A tabela 10 mostra o NA alcançado no reservatório para cheias com TR variando de 5 a 1000 
anos. 

Tabela 10 - Resultado dos cálculos de propagação 

TR (anos) Qmax afl. (m³/s) Qmax def. (m³/s) Hidrog. Tipo NA inicial (m) NA max (m) 
5 177,0 167,0 I 674,0 678,17 
10 219,0 201,0 II 674,0 678,37 
25 286,0 273,0 II 674,0 678,73 
50 343,0 332,0 II 674,0 678,93 
100 420,0 390,0 III 674,0 679,10 
1000 711,0 689,0 III 674,0 679,80 
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Interpolando os valores desta tabela verifica-se que a crista da barragem é atingida para uma 
cheia com 17,8 anos de retorno correspondendo a cerca de 243,0 m³/s (vazão defluente). A cheia 
centenaria equivale a um NA de 679,10 ou seja 50 cm acima da crista da barragem 

 
5 CONCLUSÕES 

A análise de estacionariedade indicou uma alteração no regime hidrológico na região 
hidrográfica avaliada para a qual foi adotado um coeficiente de majoração de 1,30 para ajuste das 
séries de vazões máximas anuais anteriores a 1981. Para a extrapolação das vazões máximas diárias 
foram empregados cinco diferentes métodos, sendo quatro usando o método GEV com os parâmetros 
estimados por PWM com diferentes opções de regionalização e uma estimativa pelo método não 
paramétrico local. Foram obtidas vazões máximas para o TR de 100 anos variando entre 299 e 336 
m³/s pelo método GEV e 347 m³/s pelo método local. A vazão máxima instantânea foi obtida através 
da utilização do método de Fill e Steiner. Os hidrogramas de cheia foram definidos com base em 
cheias ocorridas em 1983, 1989 e 2016. 

Para analisar o comportamento do nível da água do reservatório foi realizada a propagação das 
cheias com diferentes tempos de retorno, e verificou-se que o nível máximo maximorum do 
reservatório (678,20 m) é alcançado para uma cheia de tempo de retorno igual a 5,5 anos, enquanto  
que a cheia de TR = 17,8 anos é suficiente para gerar o galgamento da barragem.  
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