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ESTUDO DE AMPLIAÇÃO DA BARRAGEM LIMEIRA II

UTILIZANDO O MÉTODO TRIANGULAR DE REGULARIZAÇÃO

Valmir de Albuquerque Pedrosa1

RESUMO - A Barragem de Limeira II atende exclusivamente ao Sistema Adutor de Estrela de 

Alagoas e Minador do Negrão, porém sua capacidade de armazenamento não tem garantido o 

abastecimento de água bruta para épocas de longa estiagem. A ampliação da segurança hídrica se 

faz necessária, de modo a promover uma maior garantia do abastecimento das duas cidades citadas.

Este estudo apresenta o resultado da avaliação do aumento da oferta hídrica por meio da ampliação 

da Barragem Limeira II, utilizando o Método do Diagrama Triangular de Regularização. Concluiu-

se que uma ampliação na cota da barragem de 2,2 m, aumentará a oferta hídrica regularizada com 

90% de garantia em 42%.

ABSTRACT – The Limeira II reservoir is the water source of the Estrela de Alagoas e Minador do 

Negrão water supply. Its capacity is insufficient to provide all water requested by two cities. This 

paper shows a possibility to enlarge the reservoir volume to offer more water. The Regularization 

Triangle Diagram was utilized in this analyses. 

PALAVRAS-CHAVES: Reservatório, Regularização, Método do Diagrama Triangular de 

Regularização.

1. INTRODUÇÃO

Os municípios alagoanos de Estrela de Alagoas e Minador do Negrão são parcialmente 

abastecidos pelo sistema Carangueja, um sistema coletivo administrado pela CASAL (Companhia 
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de Saneamento de Alagoas). O sistema Carangueja atende prioritariamente o município de Palmeira 

dos Índios. Já que este sistema está com sua capacidade produtiva esgotada houve a necessidade da 

busca de novas alternativas de abastecimento para Estrela de Alagoas e Minador do Negrão. A 

resposta foi a construção da Barragem Limeira II realizada pela CODEVASF e concluída no ano de 

1997.

Atualmente, a Barragem de Limeira II atende exclusivamente ao Sistema Adutor de Estrela 

de Alagoas-Minador do Negrão, porém sua capacidade de armazenamento não tem garantido o 

abastecimento de água bruta para épocas de longa estiagem. A barragem é localizada próxima a 

divisa entre os Estados de Alagoas e Pernambuco (figura 1), e na bacia hidrográfica do riacho 

Limeira, que é afluente do Rio Traipú, que por sua vez é um afluente da margem esquerda do rio 

São Francisco.

A ampliação da segurança hídrica se faz necessária, de modo a promover uma maior 

garantia do abastecimento das duas cidades citadas. Neste contexto, este estudo teve com objetivo 

avaliar a ampliação da oferta hídrica por meio da ampliação da Barragem Limeira II, utilizando o 

Método do Diagrama Triangular de Regularização.

Figura 1. Área de drenagem do riacho Limeira
Fonte: Carta da SUDENE - Palmeira dos Índios – Folha SC.24-X-D-II
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2. CARACTERIZAÇÃO DA REGIÃO DE ESTUDO

Para caracterização da precipitação regional foram utilizados sete postos pluviométricos, 

localizados nas cidades pernambucanas de Bom Conselho, Barra do Brejo, Quati e Pau Branco, e 

em Alagoas, nas cidades de Palmeira dos Índios e Quebrângulo (tabela 1). A figura 2 exibe uma 

imagem da barragem Limeira II e a figura 3 ilustra a posição dos postos pluviométricos existentes 

na região.

Figura 2. Vista da Barragem Limeira II.



4

Figura 3. Localização das Estações Pluviométricas próximas da Barragem Limeira II.

Tabela 1. Estações pluviométricas existentes na área de estudo.

Estação Nome da estação UF Operadora Período do registro

00936000 Barra do Brejo PE SUDENE De 1962 até 1994
00936001 Bom Conselho’ PE DNOCS De 1934 até 1985
00936007 Pau Branco PE SUDENE De 1963 até 1988
00936009 Quati PE SUDENE De 1963 até 1993
00936034 Palmeira dos Índios AL SUDENE De 1913 até 1985
00936041 Quebrangulo AL DNOCS De 1912 até 1994
00936115 Quebrangulo AL ANA/CPRM De 1990 até 2005

Foram desprezados os dados referentes ao posto 00936115, localizado em Quebrângulo, por 

possuir uma série histórica relativamente curta, e apresentar excessivo número de falhas. Todos os 

postos consultados apresentaram falhas de registro. Assim, foi necessário realizar o preenchimento 

das falhas existentes. Para tal atividade escolheu-se o método da ponderação regional. Após o 

preenchimento de falhas das séries, foram analisadas as consistências dos dados dentro de uma 

visão regional, comparando o grau de homogeneidade dos dados disponíveis de cada posto, em 

relação às observações registradas em postos vizinhos. Para tal, foi utilizado o método da dupla 

massa apresentado por Tucci (1995).

Após a análise de consistência, os dados foram tabulados e organizados na tabela 2. Da 

tabela vê-se que o regime de chuvas tem notada concentração nos meses abril a julho. Ou seja, 
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nestes quatro meses chove, em média, 60% do precipitado anual. A figura 3 apresenta graficamente 

esta concentração.

O regime de chuvas da região varia consideravelmente no espaço. Há posto que, em um 

extremo, registra chuvas anuais médias de 1438,7 mm e posto, que no outro extremo, registra 583,2 

mm. Por se tratar de uma zona de transição do agreste para o semi-árido, esta variação pertence a 

esta realidade fisiográfica.

Tabela 2. Precipitações médias mensais (mm) das estações em análise.

Estações Pluviométricas
Meses

936000 936001 936007 936009 936032 936034 936041 Média

Jan 43,9 19,4 34,4 33,4 19,4 33,2 55,6 37,7

Fev 58,8 35,5 74,8 63,5 45,2 35,5 55,8 51,8

Mar 89,1 44,9 86,3 73,7 61,2 58,1 100,5 71,3

Abr 125,4 59,1 95,8 101,3 91,3 90,5 167,2 102,4

Mai 158 81,1 76,4 82,8 104,5 158,1 229,9 124,5

Jun 147,6 79,9 89,1 80,7 95,1 146,8 222,8 130,5

Jul 178,1 94,3 85,5 87,6 102,6 150,1 234,2 135,7

Ago 80,8 57,8 36,4 41,9 43,6 97,3 159,4 78,5

Set 57,7 25,9 16,6 26,5 25,1 43,9 90,9 42,9

Out 34,7 15,4 19,3 23,7 17,0 26,3 49,5 28

Nov 21,8 23,4 13,5 9,9 12,8 23,5 34,2 20,3

Dez 44,1 18,3 40,0 29,0 29,6 27,6 44,4 31,9

Total 1052,1 583,2 628,0 664,9 664,0 892,7 1438,7 858,6
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Figura 3. Precipitação média mensal dos postos pluviométricos analisados
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A caracterização da evaporação e evapotranspiração da região foi possível pela existência de 

um posto localizado no município de Quebrangulo, próximo da barragem Limeira II e por estar em 

altitude equivalente. O posto apresenta os valores médios constantes da tabela 3. Percebe-se que a 

evapotranspiração potencial é elevada e associada aos baixos índices pluviométricos enquadram-se 

na climatologia de áreas de transição entre o agreste e o semi-árido.

Tabela 3. Taxas de evapotranspiração média (mm) 
para o posto em Quebrangulo.
Mês Evapotranspiração (mm)

Jan 113,0

Fev 101,0

Mar 110,0

Abr 103,9

Mai 87,8

Jun 93,1

Jul 72,2

Ago 73,0

Set 78,0

Out 92,2

Nov 109,5

Dez 122,6

Total 1.156,0

Como inexistem dados de vazão na bacia hidrográfica do riacho Limeira, foram analisadas 

duas bacias próximas, com séries pluviométricas e fluviométricas consistentes, cujos postos 

fluviométricos estão sumariamente caracterizados nas tabelas 4 e 5.

Tabela 4. Estações Fluviométricas próximas da bacia hidrográfica do
 riacho Limeira Dados da Estação
Código 49490000 39850000
Nome Santana do Ipanema Quebrângulo
Bacia Rio São Francisco Atlântico
Rio Rio Ipanema Rio Paraíba
Estado Alagoas Alagoas
Município Santana do Ipanema Quebrângulo
Responsável ANA ANA
Operadora CPRM CPRM
Latitude - 09º 22’ 22” - 09º 19’ 13”
Longitude - 37º 14’ 43” - 36º 29’ 31”
Altitude (m) 250 340
Área de Drenagem (km2) 5.250 1.341
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Tabela 5. Vazões médias mensais e média anual (m3/s)
Mês Posto 49490000 Posto 39850000

Jan 0,894 1,25

Fev 3,67 1,47

Mar 7,32 2,92

Abr 12,4 3,46

Mai 7,34 2,97

Jun 4,30 8,25

Jul 4,86 8,48

Ago 1,84 10,4

Set 0,61 4,22

Out 0,07 1,25

Nov 0,14 0,45

Dez 0,68 0,26

Média Anual 3,68 3,77

3. DEMANDAS E DISPONIBILIDADES HÍDRICAS

A barragem de Limeira II é construída em concreto, com altura máxima de 10,00 m e 64,00 

m de extensão de coroamento. Possui uma bacia hidráulica de 2,93 hectares e volume máximo 

acumulado na ordem de 100.582,5 m3 de água, sendo dotada de vertedor tipo Perfil Creager, com 

12,00 m de largura e 1,20 m de lâmina máxima. A área da bacia hidrográfica que contribui para a 

barragem é de aproximadamente 10 km2, tendo como manancial principal o riacho Limeira, que 

possui extensão de 4 km e declividade 28 m/km. A barragem, pelas características técnicas, não 

apresenta capacidade de acumulação que garanta regularização da vazão pretendida de 16,5 l/s em 

final de plano para o Sistema Adutor Estrela de Alagoas-Minador do Negrão.

No projeto da Barragem Limeira II, elaborado pelo DNOCS, são citadas “observações de 

comportamento do riacho que nos forneceram uma vazão mínima de 20,0 l/s, no período de pico 

máximo de estiagem da região”. Embora o local seja caracterizado como uma região de nascentes 

perenes, não há medições que permitam confirmar esse valor. Em estudos de concepção de sistemas 

de oferta de água para a região em tela, estima-se que a vazão específica mínima seja de até 4 

litros/s/km2 para bacias com até 1 km2, reduzindo-se, nas bacias com áreas de 10 km2, para cerca de 

1 litro/s/km2. Assim, como a Barragem Limeira II tendo uma bacia de drenagem de 10 km2, estima-

se que a vazão mínima esteja entre o intervalo de 10 a 40 litros/s.
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Quanto aos aspectos sanitários e ambientais, a barragem Limeira II apresenta degradação da 

qualidade de suas águas provocada por lançamento de esgotos sem tratamento. Essa situação foi

parcialmente solucionada com a implantação do sistema de esgotamento sanitário na localidade de 

Lagoa de São José, distrito de Bom Conselho - Pernambuco, localizada a montante da barragem.

Figura 3. Construção da ETE no Povoado de Lagoa de São José (Bom Conselho/PE),
a montante da barragem Limeira II.

4. AUMENTO DA CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NA BARRAGEM

O método adotado para avaliação da capacidade de reservação da barragem Limeira II é a do 

Diagrama Triangular de Regularização, desenvolvido por Campos (2005). Este método foi o 

escolhido pois além da simplicidade de aplicação, tem uma base conceitual. As suas principais 

vantagens são: i) é um método paramétrico, permitindo o uso de valores regionais; ii) permite uma 

rápida análise de erros nos parâmetros estatísticos que caracterizam o regime médio de escoamento; 

e iii) fornece concomitantemente uma avaliação dos volumes regularizados e das perdas médias por 

evaporação e sangria.

A desvantagem do método é a rigidez da regra de operação do açude que impede a avaliação 

de regras operacionais mais complexas. Entretanto, para estudos de açudes médios de regularização, 

como no presente trabalho, o método é aplicável.

Campos (2005) recomenda que o estudo hidrológico de um açude interanual deva cumprir, 

bem, as seguintes etapas:
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1. Determinação das características estatísticas do regime do curso d’água afluente ao 

reservatório;

2. Elaboração de um estudo incremental do tamanho do açude, isto é, verificar perdas e ganhos 

que acontecem quando se varia a prospectiva capacidade do reservatório;

3. Seleção, à luz dos resultados da etapa anterior, da capacidade do reservatório que melhor 

atende aos objetivos da barragem.

Visando propiciar um melhor entendimento do desenvolvimento metodológico do Diagrama 

Triangular de Regularização serão explicitadas as seguintes definições (Campos, 2005):

1. Volume afluente médio anual (μ) – representa o volume médio que anualmente escoa no 

reservatório.

2. Volume anual regularizado (M) – é entendido como o volume programado para retirar anualmente 

do reservatório sempre que houver disponibilidade. Esse volume está associado a uma garantia. No 

nosso estudo trabalharemos com garantia de 90% (M90).

3. Nível de garantia anual (Ga) – representa a probabilidade do reservatório prover sem restrições, em 

um ano qualquer, o volume anual regularizado M. Essa garantia pode ser estimada pelo valor 

assintótico  – N suficientemente grande  –  da freqüência (1–n/ N).100 onde n representa o número de 

anos em que o reservatório deixa de atender integralmente à demanda e  N representa o número total 

de anos de operação.   

4. Probabilidade de falha anual (Fa) – representa a probabilidade do reservatório não dispor de um 

volume suficiente para atender à demanda M mais as perdas por evaporação a partir do lago. Esse 

valor representa o complemento percentual para 100% do nível de garantia anual.

5. Capacidade do reservatório (K) – representa o volume total acumulado no reservatório quando o 

nível da água encontra-se na cota da soleira do seu sangradouro.

6. Fator adimensional de capacidade (fK) – representa a razão entre a capacidade do reservatório (K) e 

o volume médio afluente anual (μ). O termo capacidade adimensional também é aplicado para o 

mesmo conceito.

7. Fator de forma do reservatório (α) – a forma da bacia hidráulica do lago pode ser representada pela 

equação Z(h) = α.h3, onde Z(h) denota o volume da reserva quando a superfície do lago encontra-se na 

altura h, h é medido em relação ao ponto mais profundo do açude, isto é: Z(0) = 0. O adimensional α, 

fator de forma, pode ser obtido pela divisão entre a capacidade do reservatório (K) e a altura da cota 

do sangradouro (hmáx) elevada ao cubo. 

8. Fator adimensional de evaporação (fE) – obtido da equação adimensional do balanço hídrico 

(Campos, 1987), é igual a fE = 3α1/3.EL/μ1/3, onde EL representa a lâmina evaporada durante a estação 

seca.

9. Fator adimensional de retirada (fM) – representa a razão entre o volume regularizado (M) e o 

volume afluente médio anual (μ).

10. Retirada efetiva da reserva (R) – é definido como o valor esperado do volume anual de água 

efetivamente retirado do reservatório. O valor R é igual à soma dos volumes retirados ao longo do 
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período de estudo dividido pelo número total de anos. Obviamente tem-se MR0  , ou R = c.M, 

onde 0.1c0  . Como aproximação R90  0,95M90, onde o subscrito 90 representa o nível de 

garantia anual.

11. Eficiência de regularização do reservatório (ηM) – representa a percentagem do volume afluente 

anual que é efetivamente utilizado para atender à demanda ( ηM = (R/μ).100).

12. Volume mínimo do reservatório (ZMIN) – representa o valor do volume do reservatório abaixo do 

qual cessam as retiradas, continuando porém as perdas por evaporação. Sempre que esse valor é 

atingido, antes de atender à demanda total do ano, fica caracterizado a ocorrência de uma falha.

13. Volume útil do reservatório (ZUTIL) – representa a diferença entre a capacidade do reservatório (K) e 

o volume mínimo do reservatório (ZMIN).

Segundo Campos(2005) com o uso do Diagrama Triangular de Regularização as etapas do 

dimensionamento de um reservatório para uma garantia anual de 90% no fornecimento de água são: 

1. Determinar através de séries históricas de vazões, ou de regionalização, os parâmetros estatísticos que 

caracterizam os deflúvios anuais, quais sejam: média, desvio padrão e coeficiente de variação;

2. Com os dados da tabela cota x volume, determinar o coeficiente de forma do reservatório (α) através 

da relação K/hmáx
3;

3. determinar os fatores do coeficiente adimensional de evaporação fE = 3α1/3.E1/μ
1/3 e o fator 

adimensional de capacidade fK = K/μ;

4. Selecionar o diagrama correspondente ao CV determinado na etapa 1 e, a partir do ponto de encontro 

das isolinhas de fE e fK, determinar os percentuais de sangria, evaporação e utilização. 

O detalhamento completo do uso do Diagrama pode ser encontrado em Campos(2005).

5. APLICAÇÃO DO DIAGRAMA TRIANGULAR DE REGULARIZAÇÃO

O dimensionamento hidrológico de reservatórios visa obter as diversas alternativas da 

capacidade do reservatório associadas à garantia de regularização de vazões. Os resultados 

alcançados servem de base para a análise de custos do empreendimento. A seguir são apresentados 

os dados necessários para a aplicação do método em tela. 

A) Valores Básicos:

 Deflúvio afluente médio anual : 2.004.480 hm3.
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 Coeficiente de variação dos deflúvios anuais : 1,3.

B) Relação Cota x Área x Volume:

A relação Cota-Área-Volume indicada na figura 4 foi obtida a partir da topografia da bacia 

hidráulica em escala de 1:2.500 e curvas de nível de metro em metro.

Figura 4. Curva Cota x Volume do Reservatório Limeira II

C) Evaporação do Lago na Estação Seca:

A evaporação na estação seca é a soma dos valores de maio a setembro do tanque classe “A” 

na estação de Quebrangulo (Tabela 3) multiplicados por 0,80. Representando a evaporação por E

tem-se:

E = 113,0+101,0+110,0+103,9+92,2+109,5+114,0

E = 743 mm

D) Fator de Forma do Reservatório:
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O fator de forma  da bacia hidráulica é calculado supondo-se que ela pode ser representada pela 

equação:

V h  3 (4.2)

onde:

V é o volume acumulado até a altura h; 

 é o fator de forma do reservatório.

Fazendo-se uma regressão linear de V em h3 para o caso da reta passando na origem dos 

eixos, o valor de  pode ser obtido por:

 



V

h
i

i
3

(4.3)

onde (Vi; hi) representam os pares de valores da tabela cota x volume.

Para a Barragem Limeira II obteve-se o valor de  em função do incremento dos volumes, 

apresentados na tabela 5.

Tabela 5. Valores de  em função do Volume do Reservatório.

Volume (m3) Cota da Soleira do Vertedor 
100.582 10,00 100,58
116.000 10,50 100,21
132.532 11,00 99,57
151.000 11,50 99,28
169.857 12,00 98,30
191.000 12,50 97,79
212.932 13,00 96,92
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E) Fator Adimensional de Evaporação:

O fator adimensional de evaporação engloba os três principais elementos que influenciam 

nas perdas por evaporação, quais sejam: a forma do reservatório, a evaporação a partir do lago e o 

deflúvio médio anual. Matematicamente este é obtido por (Campos, 1996):

f e 
3 1 3

1 3




/

/

E (4.4)

Com os valores de , E (em metros) e  (em metros cúbicos) obtidos anteriormente, tem-se 

que fe = 0,17.

F) Fator Adimensional de Capacidade:

O fator adimensional de capacidade é dado por:

f K
K  

(4.5)

onde:

K é a capacidade do reservatório; 

 é o deflúvio médio anual.

Na aplicação da metodologia, este foi considerado variável, tendo em vista que se pretende 

analisar o ganho na regularização em função do aumento da capacidade (tabela 6).

Tabela 6.Valores de fK da simulação

Capacidade do Reservatório K (m3) fK

100.582 0,05
116.000 0,06
132.532 0,07
151.000 0,08
169.857 0,08
191.000 0,10
212.932 0,11
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G) Diagrama Triangular de Regularização:

Como o coeficiente de variação (CV) dos deflúvios anuais adotado foi de 1,30, o diagrama 

triangular de regularização utilizado é o apresentado na figura 6.

Figura 6. Diagrama Triangular de Regularização para CV = 1,30

H) Resultados

Com os parâmetros acima e a figura 6 obteve-se os resultados apresentados nas tabelas 7 e 8 

e na figura 7.

Tabela 7. Valores do Estudo Incremental de Capacidades – Barragem Limeira II

Cota da Soleira 
do Vertedor

(m)

Capacidade do 
Reservatório (hm3)

Evaporado
(hm3)

Liberado
(hm3)

Sangrado
(hm3)

10,00 0,1006 0,0200 0,0802 1,9043

10,50 0,1160 0,0401 0,0882 1,8762

11,00 0,1325 0,0401 0,0962 1,8682

11,50 0,1510 0,0401 0,1042 1,8602

12,00 0,1699 0,0461 0,1123 1,8461

12,50 0,1910 0,0541 0,1163 1,8341

13,00 0,2129 0,0601 0,1203 1,8241
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Tabela 8. Relação DM/DK

H(m)
Capacidade do 

Reservatório (hm3)
Evaporado

(hm3)
Liberado

(hm3)
Sangrado

(hm3)
DM/DK

10,00 0,1006 0,0200 0,0802 1,9043
10,50 0,1160 0,0401 0,0882 1,8762 0,5201
11,00 0,1325 0,0401 0,0962 1,8682 0,4850
11,50 0,1510 0,0401 0,1042 1,8602 0,4342
12,00 0,1699 0,0461 0,1123 1,8461 0,4252
12,50 0,1910 0,0541 0,1163 1,8341 0,1896
13,00 0,2129 0,0601 0,1203 1,8241 0,1828
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Figura 7. Curva de Regulação do Barragem Limeira II.

6. CONCLUSÕES

Na figura 8, observando-se o gráfico que representa a variação dM/dK versus capacidade K, 

verifica-se que a partir de uma capacidade de acumulação em torno de 0,18 hm3 há uma sensível 

redução, seguida por uma certa estabilização, dos ganhos de vazão regularizada por unidade de 

volume. Sendo por volta desta capacidade de acumulação o valor ótimo de acumulação já que a 

variação dM/dK versus K apresenta um mínimo. Para a determinação exata do volume do 

reservatório, deve-se conjugar a presente análise com uma análise de custo do empreendimento.

Portanto, considerando-se apenas os fatores hidrológicos, caso a elevação da soleira do vertedor 

fique na cota 90,2 metros (H=12,2 metros) tendo o futuro açude uma capacidade de acumulação de 

0,18 hm3, o volume regularizado anual passará para 0,1140 hm3, contra os 0,08 hm3 regularizados 
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anuais atuais (H=10 metros). Em síntese, a Barragem Limeira II com a soleira na cota 90,2 metros, 

regularizará 0,1140 hm3 com nível de garantia de 90%, ou seja, um aumento de 42% no volume 

garantido. É preciso explicitar que a ampliação efetiva do reservatório carece de uma análise de 

custo que fugiu ao escopo deste trabalho.
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