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ESTIMATIVA E ANÁLISE DO VOLUME DOS PEQUENOS AÇUDES 
ATRAVÉS DE IMAGEM DE SATÉLITE E LEVANTAMENTO DE CAM PO 

NA BACIA HIDROGRÁFICA DO AÇUDE SUMÉ  

Flávia Augusta dos Santos1; Alain Marie Bernard Passerat de Silans2; Renato de Queiroz Porto3 & 

Cristiano das Neves Almeida4 

RESUMO --- Frequentemente os reservatórios são considerados como solução imediata para o 
armazenamento de água, principalmente nas regiões áridas e semi-áridas onde a pluviometria é 
escassa e irregular ao longo do ano. No entanto, uma alta densidade de reservatórios provoca, além 
de grandes perdas por evaporação, problemas de controle das águas pelos órgãos gestores porque 
em geral esses reservatórios não possuem capacidade volumétrica conhecida. Este estudo, associado 
a uma metodologia para estimativa do volume dos açudes, utiliza o levantamento de campo e o 
sensoriamento remoto como ferramentas para estimar a capacidade dos reservatórios. Os açudes 
analisados fazem parte da bacia hidrográfica do açude Sumé, esta bacia localizada-se no semi-árido 
paraibano e é uma sub-bacia do açude Epitácio Pessoa que corresponde ao segundo maior 
reservatório do estado da Paraíba. Durante a análise do volume dos açudes foi observado um alto 
índice de reservatórios de pequeno porte, indicando uma forte presença da pequena açudagem na 
região de estudo, além da aplicação de uma metodologia para estimativa dos volumes dos 
reservatórios, optou-se por analisar o comportamento dos pequenos açudes na bacia do ponto de 
vista da evaporação e da distribuição espacial dos volumes.  

ABSTRACT --- Often the reservoirs are considered as immediate solution for the storage of water, 
especially in arid and semi-arid areas where rainfall is scarce and irregular throughout the year. 
However, a high density of reservoirs causes, and large evaporative losses, problems of control of 
water by the general managers because these small dams don’t have known volumetric capacity. 
This study, coupled with the methodology for estimating the number of dams, the use of field 
survey and remote sensing as tools to estimate the capacity of reservoirs. The dams considered in 
the study, they are part of the watershed Sumé, this basin is located in semi-arid of Paraíba and is a 
sub-basin of the dam Epitácio Pessoa that is the second largest reservoir in the state of Paraíba. 
During the examination of the volume of the dams was observed a high rate of small reservoirs, 
indicating a strong presence of small dams in the study region as well as the application of a 
methodology to estimate the volumes of the reservoirs, we chose to analyze the behavior of small 
dams in the basin in terms of evaporation and the spatial distribution of volumes.  
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1 - INTRODUÇÃO 

A presença da pequena açudagem no semi-árido nordestino é uma conseqüência da política 

adotada nessa região, que objetiva armazenar água durante os períodos chuvosos para mantê-la 

disponível durante os severos períodos de seca. No entanto, a necessidade imediata de construção 

desses pequenos reservatórios associada aos problemas sociais da região gerou um panorama com 

açudes construídos sem critérios técnicos e planejamento. Por falta do projeto de construção, a 

maioria dos pequenos reservatórios possui capacidade volumétrica desconhecida. Além disso, a 

construção sem planejamento desses pequenos açudes causa impacto na disponibilidade hídrica de 

grandes reservatórios da bacia e perdas de água por evaporação devido à grande concentração de 

espelhos d’água.  

Num estudo realizado por Molle (1994) foi estimado que a quantidade de açudes (com mais 

de 1.000 m2) na região Nordeste é de aproximadamente 70.000. Para o estado da Paraíba, no ano 

2000 foram contabilizados, a partir de imagens de satélite do mesmo ano, aproximadamente 8.000 

açudes na região semi-árida, dos quais 7.600 foram considerados como pequenos. Estimou-se que, 

em média, estão armazenados nesses açudes, 2 bilhões e 267 milhões de m3, correspondendo a 60% 

da quantidade de água armazenada pelos médios e grandes reservatórios (PERH, 2005).  

Para gerenciar os recursos hídricos de uma região semi-árida, onde os açudes correspondem 

ao principal meio de armazenamento de água, a capacidade volumétrica dos reservatórios precisa 

ser conhecida. A técnica mais comum para determinação do volume de um açude se faz através da 

batimetria, porém este não é um meio prático porque corresponde a uma técnica de campo que 

envolve várias pessoas e equipamentos, além de possuir um custo elevado e disponibilidade de 

tempo. No caso dos pequenos açudes, que em geral são os que ocorrem em maior freqüência em 

uma bacia, a batimetria seria um meio inviável. Então, a técnica de sensoriamento remoto aparece 

como uma solução prática para estimativa dos volumes dos reservatórios, pois de acordo com Liebe 

(2002), a capacidade dos açudes está relacionada com fatores físicos da região: relevo, morfologia, 

forma dos córregos e dos vales que se refletem na forma do espelho d’água e podem ser extraídos 

por imagens de satélite.  
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Neste estudo procurou-se avaliar a volume armazenado de todos os açudes inseridos na bacia 

hidrográfica do açude Sumé, localizado no estado da Paraíba. Para isto, os açudes foram divididos 

em três classes. Esta divisão foi realizada em função da área do espelho d’água do açude. Além 

disso, buscou-se investigar a tendência entre o volume estimado e quantidade de açudes com a 

ordem do riacho, para verificar a existência ou não de correlação entre estas duas variáveis. 

Também foi analisado o impacto destes pequenos reservatórios com relação à evaporação, 

evidenciando a ineficiência hidráulica de uma bacia hidrográfica devido a elevada densidade de 

açudes. 

2 - METODOLOGIA 

2.1 - Área de estudo 

 A bacia hidrográfica do açude Sumé (Figura1) está localizada na região do Sertão do Cariri 

paraibano inserida totalmente nas cidades de Sumé, Monteiro, Prata, Ouro Velho e Amparo sendo 

que sua maior parte fica localizada na cidade de Sumé. A região está a aproximadamente 250 km da 

Costa Atlântica e apresenta clima seco com pluviometria fraca e irregular, estima-se sua média 

interanual entre 550 e 600 mm, JACCON et al. (1982). A bacia possui 631 açudes distribuídos em 

769 Km², sendo que 620 açudes, ou seja, 98% dos reservatórios possuem área inferior a 20 ha. 

Como em toda região semi-árida, o período chuvoso é de três meses, compreendido entre março e 

maio, e é no final deste período que os açudes atingem sua capacidade máxima de água reservada.    

 

Figura 1 – Localização da bacia hidrográfica do reservatório de Sumé 
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2.2 - Levantamento dos espelhos d’água através de imagens de satélite 

A escolha da imagem de satélite corresponde a uma das etapas mais importantes para 

estimativa dos volumes, pois como a grande maioria dos açudes não possui projetos de construção, 

que geralmente fornecem a área e capacidade dos açudes, a única fonte prática de estimar suas áreas 

é através do sensoriamento remoto. Neste estudo, a identificação e extração das áreas dos açudes 

foram realizadas através do tratamento da imagem de satélite CBERS 2B (Câmera HRC) e Landsat 

5 (bandas 3, 4 e 5) por meio de um Sistema de Informação Geográfica Idrisi® versão 14.0. As 

imagens selecionadas (figura 2) foram adquiridas através de prévia solicitação ao Instituto Nacional 

de Pesquisas Espacias (INPE). Foi priorizada a escolha de imagens com a menor quantidade de 

nuvens e que tivessem sido captadas pelos satélites durante ou logo após o período chuvoso na 

região. Através desses critérios as imagens selecionadas para este estudo foram captadas no mês de 

maio que corresponde ao fim do período chuvoso na bacia em estudo, onde os açudes se 

econtravam com sua área máxima de espelho d’água. Na classificação da imagem de satélite, foi 

possível detectar 631 açudes na bacia de Sumé, sendo 98% das áreas dos espelhos d’água inferiores 

a 20 ha., indicando uma quantidade elevada de pequenos açudes na bacia.    

 

Figura 2 – Imagem de satélite LANDSAT e CBERS da bacia hidrográfica do açude Sumé 
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2.3 - Levantamento de campo  

Com o objetivo de observar a realidade da região estudada e a situação em que se 

encontravam a maioria dos açudes estudados, foi realizado um estudo de campo onde foram 

escolhidos 42 açudes (figura 3) dos 631 identificados através de imagem de satélite na bacia de 

Sumé. Estes açudes foram escolhidos pelos critérios: a) área da bacia hidráulica, pois o objetivo era 

visitar a maior diversidade possível de açudes com diferentes espelhos d’água; b) proximidade entre 

os açudes para facilitar o trabalho de campo evitando grandes deslocamentos das equipes de campo; 

c) escolha dos açudes que estavam em série ao longo de um riacho. Durante os trabalhos de campo 

foram levantados aspectos físicos (delimitação do espelho d’água, comprimento da parede da 

barragem, conservação da parede e sangradouro, profundidade máxima do açude) e aspectos sociais 

relacionados ao uso da água do açude.  
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Figura 3 – Localização dos açudes visitados no levantamento de campo 

Todos os açudes identificados e selecionados previamente por imagem de satélite foram 

encontrados no levantamento de campo, comprovando a eficácia da classificação automática das 

áreas de espelhos d’água dos açudes por sensoriamento remoto. A precisão das áreas extraídas por 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos            6 
 
 
 
 
 
 

imagem de satélite não pôde ser avaliada porque o estudo de campo foi feito após o período 

chuvoso, durante o mês de Setembro. No entanto, foi verificado que as áreas dos espelhos d’águas 

levantadas por imagens de satélite eram maiores que as levantadas em campo, o que é natural visto 

que o levantamento de campo e o levantamento por imagem de satélite foram feitos em períodos 

diferentes. Após o estudo de campo foi possível concluir que os açudes visitados possuem pequenas 

profundidades máximas, sendo 7,0 m a maior profundidade máxima encontrada, indicando que os 

açudes visitados em campo são relativamente rasos, causando um impacto sobre o cálculo do 

volume dos açudes.   

2.4 - Estimativa  do volume dos açudes  

Após classificação, por imagem de satélite, dos espelhos d’águas de todos os açudes da bacia 

hidrográfica de Sumé, para fins desse estudo os açudes foram classificados de acordo com suas 

áreas em três classes de reservatórios mostradas na tabela 1: 

Tabela  1 – Freqüência absoluta e relativa para as três classes de açudes 

Classe  Descrição 
Frequência 
Absoluta 

Frequência 
Relativa 

I 
Reservatórios com área de espelho d'água inferior a 20 
hectares 620 98,26% 

II 
Reservatórios com área de espelho d'água superior a 20 
hectares mas que não possuem volumes conhecidos 7 1,11% 

III 
Reservatórios com área de espelho d'água superior a 20 
hectares e que possuem volumes conhecidos 4 0,63% 

 

Neste estudo, os reservatórios que estão agrupados na classe I foram classificados como 

pequenos açudes. Em um extensivo estudo realizado por Molle (1994), com 420 açudes do semi-

árido de alguns estados do nordeste brasileiro, foi observado que a capacidade volumétrica de um 

açude está intimamente ligada a sua forma e geometria. Esta capacidade se expressa através de 

parâmetros geométricos como: área da bacia hidráulica, declividade média do riacho barrado, 

comprimento do talvegue dentro da bacia hidráulica, comprimento da parede do açude e 

principalmente a forma do vale onde o açude está inserido. Para açudes com área inferior a 20 

hectares, foi encontrada uma correlação de 90,5% entre volume, declividade média do riacho 

barrado e área do reservatório. A equação que expressa essa relação é dada por: 

49,0263,1117,0 ⋅⋅⋅⋅= DMSV xx           (1) 
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 Onde:  Vx = capacidade máxima do açude; 

             Sx = área máxima do açude (Sx < 20 ha);  

             DM = declividade média do riacho principal barrado pelo açude. 

Com o objetivo de analisar a validade da equação acima , junto com os açudes da bacia de 

Sumé foram estudados 23 açudes, distribuídos em diferentes bacias hidrográficas do estado da 

Paraíba, com área inferior a 20 ha e que possuíam volumes conhecidos. Durante a aplicação da 

equação (1) foram observadas aproximações de volume aceitáveis com um R² de 0.78. Por falta de 

mais dados dos volumes reais de outros açudes com área inferior a 20 ha., a validade da equação (1) 

não pôde ser analisada com uma amostra maior de reservatórios, talvez por isso a estimativa dos 

volumes dos 23 açudes tenha gerado um R² menor que o encontrado por Molle (1994), no entanto, 

na bacia hidrográfica de Sumé, para os reservatórios da Classe I optou-se por aplicar a equação (1) 

na estimativa dos volumes dos açudes devido à necessidade de conhecer esses volumes para a 

gestão dos recursos hídricos na região e à inviabilidade de realização de batimetria em todos esses 

açudes. A equação (1) não permite estimar o volume de um determinado açude com a precisão 

requerida para um projeto, mas é suficiente para, em termos de planejamento, avaliar com boa 

precisão os volumes armazenados de uma região, havendo certa compensação dos erros, Molle 

(1994). 

Durante o estudo dos 23 açudes, com volumes conhecidos, escolhidos para analisar a validade 

da equação (1), foi observado que um erro na captação da área máxima dos espelhos d’água leva a 

grandes erros na estimativa do volume, por isso a área estimada por imagem de satélite deve se 

aproximar o máximo possível da área real. 

A declividade média do riacho principal foi determinada através de curvas de nível geradas 

por meio do modelo digital do terreno com as imagens SRTM (Shuttle Radar Topography Mission). 

Estas imagens, com resolução melhorada de 30x30, foram obtidas em estudo realizado por 

Valeriano et al. (2008). 

A declividade média do riacho é dada por: 

CISDM /)( −=             (2) 

Onde:  S: valor da curva de nível no ponto onde nasce o riacho; 
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             I: valor da curva de nível no ponto onde o riacho é barrado pelo açude; 

            C: comprimento do riacho entre as curvas de nível selecionadas. 

 Durante a determinação da declividade média dos riachos, o georreferenciamento da área da 

bacia hidrográfica estudada, assim como o tratamento adequado do modelo digital do terreno, 

devem ser cuidadosamente realizados para evitar incoerências com as curvas de nível. Os pontos 

dos córregos onde passam os riachos estão em cotas mais baixas que as encostas, então uma união 

incorreta na superposição das imagens de satélite e as imagens SRTM, ou seja entre açudes obtidos 

por imagens de satélite e curvas de nível obtidas da imagem SRTM, pode gerar uma cenário 

diferente com córregos nas cotas mais elevadas e as encostas nas cotas mais baixas.  

Os reservatórios da Classe II não puderam ter seus volumes estimados pela equação (1) 

porque possuem área de espelho d’água superior a 20 hectares. No entanto, durante o levantamento 

de campo citado anteriormente, foram visitados 5 açudes dessa classe, onde foi possível obter as 

áreas de espelho d’água e a profundidade máxima desses açudes. Em seu trabalho com 420 açudes, 

François Molle mostrou que de maneira geral o volume de um açude pode ser estimado através da 

área de espelho d’água, profundidade máxima e um coeficiente α característico do açude que 

expressa a concavidade ou convexidade dos vales do açude. A relação entre essas variáveis é dada 

pela equação: 

α 
HA

V
⋅=              (3) 

Onde:     V: volume do açude; 

               A: área do espelho d’água do açude; 

               H: profundidade máxima do açude; 

               α : Coeficiente de forma do açude. 

No caso dos açude visitados, foi adotado para α o valor de 2,7 , este valor corresponde à 

média dos coeficientes analisados por Molle durante seu estudo e para fins de estimativa, este valor 

de α é foi também adotado para este estudo. 
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Os açudes da Classe III são pequenos em número, apenas quatro reservatórios, porém 

considerados como de grande porte em Sumé, são os únicos açudes da bacia que possuem volumes 

conhecidos, sendo os mesmos monitorados pela AESA (Agência Estadual de Águas do estado da 

Paraíba).  

3 -  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após aplicação da metodologia descrita anteriormente, os dados foram analisados e 

discretizados de forma a se ter um melhor entendimento do ponto de vista estatístico e hidrológico. 

Após a estimativa dos volumes dos 629 açudes da bacia hidrográfica do açude Sumé, foram geradas 

as seguintes classes de volumes: 

Tabela  2 – Freqüência absoluta do número de açudes em função da sua capacidade de acumulação 

Classes de Volumes na Bacia Hidrográfica de Sumé 
Volume 

(m³) 
Frequência 
Absoluta  

Frequência 
Relativa  

Volume Acumulado 
(m³) 

Volume 
Acumulado (%) 

10.000 382 60,73% 3.820.000 4,88% 
40.000 188 29,89% 7.520.000 9,61% 

100.000 17 2,70% 1.700.000 2,17% 
150.000 22 3,50% 3.300.000 4,22% 
200.000 4 0,64% 800.000 1,02% 
275.000 4 0,64% 1.100.000 1,41% 
360.000 2 0,32% 720.000 0,92% 
390.000 3 0,48% 1.170.000 1,50% 
490.000 2 0,32% 980.000 1,25% 
640.000 1 0,16% 640.000 0,82% 

1.500.000 2 0,32% 3.000.000 3,83% 
8.500.000 1 0,16% 8.500.000 10,86% 

45.000.000 1 0,16% 45.000.000 57,51% 

Total 629 100,00% 78.250.000 100,00% 

 

Os resultados mostram que a bacia hidrográfica do açude Sumé pode acumular em seus 

reservatórios aproximadamente 78.000.000 m³, sendo 56.500.000 m³ o volume acumulado pelos 4 

açudes que são monitorados pela AESA, logo 30% do volume total de água reservada em açudes na 

bacia está retida em pequenos reservatórios. Um resultado notável é a grande concentração de 

açudes com volume inferior a 10.000 m³, esse grupo de açudes corresponde a 60,73% de todos os 

reservatórios na bacia e são denominados como barreiros, ou seja, reservatórios que secam logo 

após os períodos de chuva. A alta densidade de açudes na bacia e o clima seco da região, que 
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estimula a necessidade de construir reservatórios, são fatores que justificam a presença de açudes 

com pouca capacidade de retenção de água. Por outro lado, com relação à gestão dos recursos 

hídricos, essa grande concentração de pequenos reservatórios é vista como um fator preocupante, 

devido à impossibilidade que os órgãos responsáveis pelo gerenciamento das águas têm de 

monitorar as águas retidas por esses reservatórios que em geral são construídos sem outorga.  

Um outro fator preocupante relacionado à pequena açudagem corresponde às perdas de água 

por evaporação, pois sendo esta um fenômeno diretamente proporcional à área de espelho d’água, 

uma grande concentração de açudes implica em áreas maiores de espelhos d’águas expostas às 

intempéries, isto porque a área de um volume de água aumenta á medida em que este volume é 

fragmentado, então a área de espelho d’água exposta por vários pequenos açudes é maior que a área 

exposta por um único açude retendo a soma de todos os pequenos volumes (figura 4).  

 

Figura 4 – Aumento da área do espelho d’água com a construção de pequenos reservatórios 

Comparando a área dos espelhos d’águas dos pequenos e grandes reservatórios da bacia e os 

volumes acumulados por eles, foi possível obter os dados apresentados na tabela 3. 

Tabela  3 – Freqüência absoluta e relativa para as três classes de açudes 

          Açudes 
Área acumulada de 
espelho d'água (m²) 

Volume acumulado 
(m³) Volume/Área (m³/m²) 

Classe I e II 11.822.684 21.750.000 1,84 

Classe III 16.058.256 56.500.000 3,52 

 

Com relação à evaporação, um açude eficiente acumula muita água e expõe pouca área de 

espelho d’água, logo quanto maior a relação volume/área maior é a eficiência do açude. Analisando 

os dados da tabela 3, do ponto de vista da evaporação, observa-se a vulnerabilidade dos pequenos 
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açudes e a eficiência dos reservatórios de grande porte tendo estes uma relação volume/área 

aproximadamente 2,6 vezes superior que a dos pequenos açudes.  

Durante o estudo realizado para a estimativa do volume dos açudes, optou-se por investigar a 

relação entre o volume, área do espelho d’água , quantidade de açudes  e a ordem do riacho barrado 

por estes açudes. A tabela 4 apresenta os resultados referentes a essa análise.  

Tabela 4- Comportamento dos açudes com relação à ordem do riacho barrado 

Ordem  Frequência absoluta de açudes Volume médio (m³)  

1 565 22.539 
2 38 102.953 
3 19 327.992 
4 5 504.709 
5 1 8.455.500 
6 1 44.864.100 

 

Observa-se através da tabela 4 que aproximadamente 90% dos açudes da bacia de Sumé, 

possuem volume médio de 22.539 m³ e barram riachos de ordem 1, também é notável que a ordem 

do riacho está relacionada com o volume dos açudes de forma diretamente proporcional, enquanto 

se observa um comportamento  oposto com relação à quantidade de açudes.  

A correlação encontrada entre a ordem do riacho e o volume dos açudes foi de 

aproximadamente 75%, mostrando a tendência de que quanto maior a ordem do riacho, maior é a 

capacidade do reservatório. A figura 5 apresenta a classificação dos açudes da bacia de Sumé com 

relação à ordem do riacho principal. 
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Figura 5- Localização dos açudes e ordem dos riachos barrados 

 A figura 5 mostra a tendência dos açudes de menor ordem estarem localizados em regiões de 

cotas mais elevadas e os açudes de maior ordem estarem na região central da bacia e próximos do 

exutório.  

4 -  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Na bacia hidrográfica de Sumé, pôde-se observar que os açudes de maior porte ocorrem em 

menor quantidade e barrando riachos de grande ordem, enquanto que os pequenos açudes ocorrem 

em maior freqüência e geralmente nas regiões mais altas da bacia, barrando riachos de menor 

ordem, esta característica também foi observada por Liebe (2005) em seu estudo sobre os pequenos 

reservatórios da região superior de Ghana. Diante deste resultado, observa-se que existem relações 

entre características físicas da bacia que influenciam no volume dos reservatórios, então, para 

obtenção de melhores estimativas dos volumes dos açudes, recomenda-se um estudo que introduza 

nas equações de François Molle, coeficientes que possam expressar características físicas da região 
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de estudo, tais como: relevo, geomorfologia, odem dos riachos e abertura dos vales onde os açudes 

estão inseridos.  
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