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Resumo. O presente trabalho pretende agregar conhecimento à área de morfologia de 

reservatórios. Para isto é utilizada uma amostra de 30 açudes do Estado do Ceará. Os reservatórios 

foram classificados de côncavo a convexo, segundo metodologia proposta por Hånkanson. Para 

cada classe de reservatório, foi avaliado o erro ao se calcular a vazão regularizada substituindo sua 

verdadeira curva cota vs. área vs. volume por relações obtidas por equações matemáticas que 

traduzem esta morfologia. Assim, se um reservatório tiver sua classificação de Hånkanson 

conhecida, pode-se utilizar o fator de correção proposto pelos autores para estimar a sua vazão 

regularizada sem viés. 

Abstract. The present paper intends to add knowledge in the lake morphology field, using 

data of 30 reservoirs located in Ceará State. The reservoirs were classified using Hånkanson criteria 

– from concavous to convex forms. It was also evaluated the error committed in the calculation of 

the reservoirs’ yield using mathematical equations instead their real depth vs. area vs. volume 

relations. So, if one knows the reservoir’s classification according to Hånkanson, a correction factor 

proposed by the authors can be used to estimates the unbiased reservoir yield. 
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INTRODUÇÃO 

Muito se tem estudado sobre engenharia de reservatórios; contudo, quando o assunto é 

morfologia dos lagos, há poucas pesquisas realizadas.  Observa-se, também, a carência de um banco 

de dados organizado com informações sobre a geometria dos açudes, notadamente no Semi-Árido 

Brasileiro, onde os mesmos configuram-se na única forma de se obter água durante a estação seca. 

O presente artigo pretende agregar conhecimento na área de morfologia e, a partir de uma 

amostra de açudes no Ceará, conhecer as formas dos reservatórios do Estado. Procura ainda avaliar 

o erro cometido no cálculo de suas vazões regularizadas ao sintetizar-se suas características 

geométricas através de equações matemáticas. 

METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento dos estudos, selecionou-se inicialmente uma amostra de 71 

reservatórios situados no Estado do Ceará. Para a classificação dos reservatórios na forma proposta 

por Hånkanson (Sperling, 1999), seria necessário a obtenção da curva hipsográfica área versus 

profundidade.  

Como se dispunha, na maioria dos casos da amostra selecionada, apenas da curva cota vs. 

volume, sentiu-se a necessidade de se adaptar a classificação de Hånkanson, baseada nas curvas 

cota vs. área (Figura 1), em outra, baseada nas curvas cota vs. volume. Esta última também pode 

retratar com fidelidade a forma do reservatório. Tal transformação foi feita baseada na Equação 1, 

rotineiramente utilizada pelos técnicos do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), órgão que construiu a maioria dos açudes da amostra. 

∆V = 1/2.  ∆h.(An + An-1)                (1) 

Com a transformação, verificou-se a inconsistência nos dados de muitos reservatórios, uma 

vez que, após a transformação, 41 deles apresentaram curvas inconsistentes com a verdadeira, 

restando apenas 30 para análise. Formou-se então um subconjunto para analisar, com capacidades 

variando de 6,43 hm3 a 873,00 hm3, cujas características podem ser observadas na Tabela 1. 



 

Tabela 1. Características dos 30 reservatórios analisados no Estado do Ceará 

Reservatório 
Capacidade 

(hm3) 

Altura Máxima 

(m) 

Deflúvio Médio 

(hm3) 

Vazão Regularizada*  

(hm3) 

Arneiroz 190 23,27 100,89 53,8 

Atalho 108,25 35 98,4 38,7 

Aurora 873 35 243,8 214,3 

Bastiões 136,7 32 69,45 42,7 

Benguê 19,56 17,5 32,48 7,2 

Boa Viagem 47 25 28,65 17,1 

Broco 17,51 14 2,37 2,4 

Canafístula 13,12 11 5,97 2,6 

Canoas 69,25 43 19,35 15,8 

Cipoaba 17,25 11 31,99 10 

Ema 10,39 12,5 9,63 4 

Farias Brito 197,6 49,6 42,5 38,7 

Favelas 30 14 31,96 10,2 

Fogareiro 118,81 28,7 242,01 100,5 

Goitá 51,9 25 75,68 48,4 

Joaquim Távora 23,66 14 12,86 5,2 

Jucá 34,17 9 31,99 17,8 

Lima Campos 66,382 12,5 25,05 19,1 

Monsenhor Tabosa 12,1 21,1 202,01 19,5 

Muquem 47,64 21 54,52 23,7 

Pedras Brancas 403,05 27 157,21 98 

Poço de Barro 52 15 29,33 13,9 

Pombas 17,58 12,06 10,11 6,1 

Prazeres 32,5 45,8 6,3 5,9 

 
 
 



 

Tabela 1 (cont). Características dos 30 reservatórios analisados no Estado do Ceará 

Reservatório 
Capacidade 

(hm3) 

Altura Máxima 

(m) 

Deflúvio Médio

(hm3) 

Vazão Regularizada*  

(hm3) 

Puiu 24,5 13 37,41 11,6 

Riacho dos Tanques 12,78 12 3,09 1,3 

Rivaldo de Carvalho 6,428 7,56 12,6 3,5 

São José II 29,15 17 13,88 7 

Thomas Osterne 28,79 25 6,34 5,5 

Trapiá 18,19 24 15,3 8,9 

FONTE: CEARÁ (1992) 
( *) Calculada pelos autores utilizando a equação V =α.h3

 

Conforme proposto por Hånkanson (op.cit.), os reservatórios podem ser classificados em 

Muito Convexo, Convexo, Ligeiramente Convexo, Linear e Côncavo de acordo com sua curva 

hipsográfica cota vs. área. Criou-se, então, seis reservatórios hipotéticos, cada um enquadrando-se à 

correspondente curva hipsográfica cota vs. área  limítrofe de duas classes consecutivas, numeradas 

na Figura 1.  
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Figura 1 – Determinação da forma de um lago (Fonte: Sperling, 1999) 

 

 

 



 

Os reservatórios hipotéticos foram definidos conforme a Tabela 2. 

Tabela 2 - Definição dos reservatórios hipotéticos  

Curva Reservatório Hipotético Simbologia 

1 Muito Convexo MCx 

2 Muito Convexo – Convexo MCx – Cx 

3 Convexo – Ligeiramente Convexo Cx – LCx 

4 Ligeiramente Convexo – Linear LCx – L 

5 Linear – Concavo L – Cv 

6 Côncavo Cv 

 

Criou-se então uma tabela com os dados apresentados no gráfico e, com esta, reconstituiu-se a 

curva cota vs. área dos reservatórios hipotéticos apresentados, com o objetivo de construir uma 

nova divisão, transformando a existente, em uma classificação baseada na curva cota vs. volume. 

 Para a transformação da curva cota vs. área em cota vs. volume utilizou-se a Equação 1, 

criando, assim, a curva desejada. Os volumes da curva foram multiplicados por uma constante, 

definida pela Equação 2: 

C = Kr/Krh          (2) 

onde Kr representa a capacidade do reservatório real e Krh, a do reservatório hipotético. Esta 

deformação foi feita para se conservar a capacidade do reservatório.  

A nova classificação baseada na curva hipsográfica cota vs. volume é apresentada também na 

forma de gráfico, como mostra a Figura 2. Para a construção deste gráfico foram utilizados os dados 

provenientes da amostra dos 30 reservatórios, sendo possível, assim, a representação de uma maior 

quantidade de pontos, aumentando a precisão dos resultados. 
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Figura 2 – Curvas para a classificação das formas dos reservatórios a partir das curvas hipsográficas cota x 
volume (adaptado de Hånkanson) 

Obtenção das curvas hipsográficas pela relação cônica 

De posse das verdadeiras curvas hipsográficas cota vs. volume dos reservatórios, estas foram 

substituídas por uma equação: 

V = α.h3        (3)  

sendo a constante α (fator de abertura da bacia hidráulica) dada por:. 

α=
3h

K
            (4) 

onde K representa a capacidade do açude e h sua altura correspondente. 

Simulação dos Reservatórios 

De posse dos dados das relações cota x volume dos reservatórios hipotéticos e das vazões 

históricas do reservatório listados na Tabela 1, foram estimadas as vazões regularizadas de cada 

açude, utilizando-se do programa SIMRES®, considerando quatro níveis de garantia – 80%, 90%, 

95% e 98%, conforme metodologia descrita em Campos et. al. (2000). 

Cálculo do erro 

O erro que se comete ao estimar a vazão regularizada substituindo a curva cota x volume pela 

Equação 1, é definido pela Equação 5 como: 



 

ξ = (Qcôn – Qdef)/μ       (5) 
onde ξ representa o erro, Qcôn a vazão regularizada obtida ao se substituir a curva hipsográfica 

pela Equação 1 (reservatório cônico), Qdef a vazão regularizada do reservatório deformado segundo 

as formas definidas por Hånkanson e μ o deflúvio médio anual que escoa para o reservatório. 

Com o objetivo de trabalhar com grandezas adimensionais, foram adotados os fatores 

definidos por Campos (1987): 

fK = K/μ        (6) 

fM = Q/μ        (7) 

sendo fK o fator adimensional de capacidade e fM o fator adimensional de retirada.  

Assim sendo, a Equação 5 se transforma na Equação 8, definida como:: 

ξ = (fMcôn – fMdef)       �  

Após determinação dos erros, estes foram agrupados de forma a se buscar uma eventual 

relação existente com alguns dos principais parâmetros dos reservatórios, tais como: altura máxima, 

capacidade, deflúvio médio, vazão regularizada e garantia. 

Utilizou-se o parâmetro α, definido pela Equação 2 para analisar a relação do erro com a 

altura máxima e a capacidade; o fk para analisar a relação do erro com a capacidade e, o fM, para 

analisar a relação do erro com a vazão regularizada.  

RESULTADOS 

De posse do gráfico para a classificação dos reservatórios, adaptado de Hånkanson (Figura 2), 

procedeu-se o enquadramento dos 30 reservatórios da amostra (Figura 3) 
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Figura 3 – Representação gráfica da classificação dos reservatórios estudados. 

Os erros médios obtidos com todos os reservatórios (com G variando de 80 a 98%) são 

apresentados na Tabela 3. 



 

Tabela 3 – Erros médios nas estimativas das vazões regularizadas ao se transformar o reservatório para a 
forma cônica. 

Garantia (%) MCV+ MCV-CV CV-LCV LCV-LN LN-CC CC 

80 12,74% 5,37% 1,23% -1,35% -3,17% -4,57% 

90 10,62% 5,22% 1,26% -1,30% -2,86% -4,30% 

95 9,11% 4,69% 1,15% -1,33% -3,05% -4,50% 

98 8,28% 4,58% 1,00% -1,36% -3,12% -4,97% 

 

Com base Tabela 3 é possível identificar que nos reservatórios classificados como muito 

convexo e convexo houve uma diminuição do erro com o aumento da garantia, o que também pode 

ser verificado na Figura 4. Nas outras classificações, esta tendência não foi verificada. 

Os reservatórios cônicos enquadram-se na classe ligeiramente convexo, definida por 

Hånkanson, o que pode ser comprovado pelo fato dos erros passarem de positivo para negativo 

entre os limites CV-LCV e LCV-LN. 
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Figura 4 – Erro médio vs. garantia 

Calculando as correlações entre os erros e os parâmetros do reservatório, observou-se não 

haver nenhuma relação evidente entre os dois, visto que todas se apresentaram de forma irregular, 

como é possível observar no gráfico fK x Erro, para a garantia de 80% (Figura 5). 
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Figura 5 –Erro x fk para a Garantia de 80%. 

Com a avaliação destes resultados, é lícito dizer que o erro médio pode suprir com eficiência a 

lacuna do fator de correção buscado, já que os erros apresentam pequenos desvios em relação à 

média.  

Com base nos resultados, é possível verificar que o uso da Equação 1 para substituir a curva 

verdadeira cota vs. volume de um reservatório não apresenta erros expressivos, o que reforça a idéia 

de se utilizar o erro médio como um fator de correção. 

CONCLUSÕES  

O presente trabalho classificou uma amostra de reservatórios do Estado do Ceará segundo os 

critérios propostos por Hånkanson (Sperling, 1999). A amostra inicial era formada por 71 

reservatórios do Estado do Ceará. Procedeu-se, inicialmente, uma análise de consistência entre 

volume e área. Da amostra de 71 reservatórios, 41 apresentaram algum tipo de inconsistência e 

foram descartados para fins de classificação.  

A maior facilidade de se obter a curva hipsográfica cota vs. volume em relação à curva cota 

vs. área foi a principal motivação para que se construísse novas curvas de classificação adaptadas 

de Hånkanson, a partir das curvas cota vs. volume.  

Os resultados mostraram que os reservatórios da amostra se enquadraram nas seguintes 

classes: 19 ligeiramente convexos; 7 convexos e 4 lineares.  Não houve registro de reservatórios 

muito convexos e côncavos.  

O estudo também permitiu que se chegasse às seguintes conclusões: Na classificação de 

Hånkanson, ao contrário do que se podia esperar, os reservatórios de forma cônica não se 

enquadraram como lineares. 



 

A transformação de reservatórios de suas formas naturais para formas cônicas resulta em erros 

que crescem com o grau de convexidade ou de concavidade. Foram encontrados os seguintes erros 

médios: para os muito convexos, de 5% a 13%; para os convexos, de 1% a 5%; para os ligeiramente 

convexos, de -2 % a 1%; para os lineares, de -4% a -2%; para côncavos: de -5% a -2%. Assim, 

conhecendo-se a forma do reservatório e sua classificação segundo Hånkanson, pode-se corrigir 

erros na estimativa da vazão regularizada, aplicando-se fatores de correção obtidos pelos erros 

médios. Assim, um reservatório de forma muito convexa, teria sua vazão regularizada reduzida 

entre 5 e 13%. 
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