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RESUMO – No Nordeste Brasileiro, os reservatórios superficiais são os principais responsáveis 

pela disponibilidade de água para diversos fins. Em geral, o monitoramento desses reservatórios é 

feito através do registro diário do nível de água armazenada, do qual é possível identificar o volume 

armazenado a partir da curva cota-volume. Assim, o balanço hídrico de reservatórios superficiais, 

com base em dados dos volumes armazenados ao longo do tempo, representa um instrumento 

extremamente útil e que pode ser usado para estimar a magnitude e distribuição no tempo das 

variáveis hidrológicas. A quantificação do aporte de sedimentos é também indispensável, pois o 

assoreamento de reservatórios causa a redução de sua capacidade. Neste estudo, calculou-se o 

balanço hídrico do açude Benguê, Ce, com capacidade de 19,6 hm³, no período de 2003 a 2008. Do 

balanço hídrico, foi possível calcular a vazão diária afluente ao açude, recuperando-se assim uma 

informação preciosa para o gerenciamento do mesmo. Produziu-se também uma curva-chave de 

sedimentos em suspensão afluentes ao reservatório Benguê, possibilitando a estimativa da produção 

de sedimentos no período de estudo. 

ABSTRACT – In Northeast Brazil, surface reservoirs are responsible for most of the water 

availability for various uses. In general, monitoring of such reservoirs is carried out through the 

registers of daily water levels, from which it is possible to identify the stored water volume from the 

water-stage curve. Therefore, water balance of surface reservoirs, based on data of the stored 

volumes over time, represent an important instrument that may be used to estimate the magnitude 

and time distribution of hydrologic variables. Quantification of the sediment inflow is also essential, 

since reservoir siltation causes reduction of the storage capacity. In this study, calculation of the 

water balance of the Benguê reservoir (State of Ceará, Brazil), with a 19.6 hm³ capacity, was 

carried out for the period 2003 to 2008. From the balance, it was possible to estimate daily inflow 

discharges to the reservoir, recovering this relevant information for its management. A rating-curve 

of suspended sediment upstream the Benguê reservoir was built as well, allowing the sediment yield 

estimation for the study period. 
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INTRODUÇÃO 

Irrigação, abastecimento humano ou animal, piscicultura, aqüicultura, navegação, geração 

de energia hidroelétrica são exemplos de aproveitamento de uso comum da água. Para que tais usos 

sejam planejados e racionalmente operados, o estudo hidrológico é uma ferramenta essencial. 

Hidrologia, de uma forma sucinta, é a ciência que estuda o ciclo da água, ou seja, sua ocorrência na 

terra em todas as suas fases. 

No Nordeste semi-árido, os reservatórios superficiais (ou açudes) são muito importantes 

para armazenar água nos períodos secos para posterior uso nos períodos úmidos. O estudo e 

aplicação da hidrologia e do balanço hídrico se tornam ainda mais importantes nessas regiões, por 

apresentarem escassez de água. Portanto é de fundamental importância conhecer o balanço hídrico 

e, conseqüentemente, a disponibilidade hídrica dos açudes. Um balanço hídrico pode ser utilizado 

para explicar os processos hidrológicos através da quantificação dos fluxos de água. 

No Ceará, cerca de 91% da demanda de água é ofertada por açudes de diversos tamanhos 

(Araújo et al., 2005), açudes presentes em grande quantidade na região. Malveira et al. (2007), por 

exemplo, avaliaram que, somente na bacia do Alto Jaguaribe, no Ceará (25.000 km
2
), havia em 

2004 mais de 4.000 açudes de diversos tamanhos. Como exemplo de um reservatório de médio 

porte podemos citar o Açude Bengüê, localizado no município de Aiuaba, no sertão dos Inhamuns, 

Ceará. Durante muito tempo (entre 2000, quando foi construído, e 2007) foi proibido o uso da água 

do açude Bengüê exceto para abastecimento de uma parcela pequena da população do município, 

ficando a água restante sujeita a infiltração ou evaporação. Essa água desperdiçada poderia ser 

aproveitada, por exemplo, para abastecer completamente a cidade, suas comunidades rurais ou 

mesmo para promover o desenvolvimento através de irrigação, piscicultura ou outros usos. Depois 

de alguns estudos e várias discussões, a água do açude foi liberada em maior vazão e hoje atende a 

diversas comunidades do município de Aiuaba. 

Neste trabalho, realizou-se o balanço hídrico do açude Benguê no período de 2003-2008, 

quantificando-se cada um de seus termos e calculando-se a vazão afluente ao reservatório em passo 

diário. Estimou-se também a produção de sedimentos na bacia do reservatório para o mesmo 

período, com base na curva-chave de sedimentos elaborada neste trabalho e nas vazões afluentes 

calculadas. 

 

CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA 

A área de estudo compreende o lago da barragem Bengüê, localizado no exutório da Bacia 

Representativa de mesmo nome (BRB), situada na bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, e que tem 

como principal rio o Umbuzeiro. A área de pesquisa está inserida no “Polígono das Secas”, região 

caracterizada por clima semi-árido, com elevada variabilidade da precipitação e secas recorrentes. 
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O clima da bacia é típico da região semi-árida do Brasil, com precipitação média anual de 

560 mm, associada à elevada variabilidade temporal da precipitação e uma evaporação potencial de 

2.200 mm anuais. O período chuvoso está compreendido entre os meses de janeiro e junho e a 

temperatura média anual é de aproximadamente 25°C. Nesse período de chuvas ocorre o 

enchimento do açude, possibilitando o uso da água retida durante o período seco. A vegetação 

natural é a Caatinga, composta de árvores e arbustos com altura de 3 a 7 metros e densidade 

bastante variável, desde floresta seca muito densa a locais quase desérticos, com arbustos isolados. 

É muito sensível a resposta das chuvas, pois com uma pequena quantidade de precipitação, a 

vegetação, que antes seca, torna-se verde, mudando totalmente a paisagem. Espécies espinhosas e 

xerofíticas são freqüentes nas áreas mais secas. É comum a utilização da terra como pastagem para 

o gado e para plantação de milho e feijão, as atividades mais importantes da região. A principal 

unidade geológica é o Cristalino Precambriano e Proterozóico, sendo os solos assentados sobre tal 

unidade normalmente rasos, argilosos e com conteúdo significativo de fragmentos de rochas. 

Metade da bacia está localizada em área íngreme com elevação variando de 400 a 800 

metros. O reservatório Bengüê (Figura 1) tem capacidade de acumular 19,6 hm³ de água, inundando 

uma área de aproximadamente 350 ha. A vazão média afluente é da ordem de 30 hm³ por ano, mas 

devido à elevada evaporação (2.200 mm por ano) e coeficiente de variação anual da afluência (CV 

= 1,20), o reservatório regulariza uma vazão de apenas 6,5 hm³/ano com garantia de 90%. 

 

 

Figura 1. Fotografia do açude Bengüê, Ce, no período seco de 2007 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida em duas fases distintas, conforme objetivos anteriormente 

descritos: o balanço hídrico e a estimativa da produção de sedimentos. 
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Balanço hídrico 

O balanço hídrico possibilita observar, estudar e quantificar cada termo hidrológico (Neto, et 

al., 2004; Fill et al., 2005), podendo assim, com base nesses resultados, levantar soluções para 

problemas hídricos. A equação 1 é a equação simplificada do balanço hídrico. 

saídaentrada QQ
dt

dV
 (1) 

Na equação (1), 
dt

dV
 é a variação do volume do reservatório no intervalo de tempo dt; Qentrada 

é a soma de todas as vazões de entrada de água no reservatório; e Qsaída é a soma de todas as vazões 

de saída de água do reservatório. Reescrevendo: 

)()( QiQvQeQrQgQpQa
dt

dV
 (2) 

Na equação (2), Qa é a vazão afluente ao reservatório proveniente dos rios que chegam 

diretamente até ele; Qp é a vazão precipitada diretamente sobre o lago; Qg é a vazão de entrada no 

reservatório a partir do lençol freático; Qr é a vazão de retirada do reservatório para uso pela 

sociedade; Qe é a vazão evaporada diretamente do lago; Qv é a vazão de vertimento, que ocorre 

sempre que a capacidade de acumulação do mesmo é excedida nas estações úmidas; e Qi é a vazão 

de infiltração. 

Para que este trabalho atinja seu objetivo é necessário calcular, em nível diário, a vazão 

afluente ao reservatório. Reescrevendo a equação do balanço hídrico (equação 2), obtém-se a 

equação (3), que foi utilizada neste trabalho. 

QgQiQvQrQeQp
dt

dV
Qa  (3) 

Admitindo-se que a contribuição a partir do lençol freático é insignificante, a infiltração foi 

calculada no período seco, onde a vazão afluente é desprezível. Com essas simplificações, resulta a 

equação (4), que foi utilizada no cálculo da infiltração: 

QvQrQeQp
dt

dV
Qi

 (4) 

Foram definidas todas as variáveis do balanço hídrico que seriam utilizadas e aplicadas na 

equação do balanço hídrico. São elas: níveis de água no açude, precipitação, evaporação, infiltração, 

vazão de retirada ou de uso, vazão de sangria. Todas essas variáveis foram obtidas com freqüência 

diária conforme descrito a seguir. 

 

 Níveis de água no açude: no açude Bengüê existe um conjunto de réguas limnimétricas (Figura 

2) para a medição de seu nível d’água diário. Este dado é fornecido pela COGERH, por contato 

pessoal, e neste estudo foram utilizadas as cotas do período de janeiro de 2003 a julho de 2008. 
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Foi feito um tratamento nestes dados, pois era elevada a imprecisão de medição, uma vez que a 

precisão da leitura é centimétrica. Com isto, havia muitos dias consecutivos nos quais a cota se 

repetia, sendo isso pouco provável. Nesses casos, foram feitas interpolações entre as cotas do 

dia anterior e do dia seguinte. Através dessas cotas diárias, foi calculado o volume de água e a 

vazão de vertimento do reservatório. 

 

Figura 2. Foto das réguas limnimétricas instaladas no lago do açude Bengüê  

 

 Precipitação sobre a bacia hidráulica: na BRB existem nove postos pluviométricos operados 

pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) e três postos 

pluviométricos na Bacia Experimental de Aiuaba, sub-bacia daquela, monitorados pelo grupo 

HIDROSED, todos no Ceará. Foram escolhidos os postos de Aiuaba (sede) e Estação Ecológica, 

monitorados pela FUNCEME, por motivo de ambos serem os postos mais próximos do açude. 

Estes dados foram obtidos do site da FUNCEME, no período de Janeiro de 2003 a Agosto de 

2008. A precipitação direta no lado, em m³, foi obtida através da média em ambos os postos e 

multiplicando-se pela área do espelho d’água. 

 Evaporação: para calcular a evaporação, foi utilizado o método de Penman (Tucci, 2002) com 

base nos dados climatológicos da Estação de Tauá (01/01/2003 a 31/12/2004), Estação de 

Assaré (01/01/2005 a 12/11/2005) e Estação de Aiuaba (13/11/2005 a 31/06/2008, Figura 3). 

Estes dados foram obtidos do banco de dados do grupo de pesquisa HIDROSED 

(www.hidrosed.ufc.br), e foram utilizados postos diferentes por falta de dados ao longo de todo 

o período em um único posto. Além disso, todos os postos utilizados neste estudo são próximos 

ao reservatório. As equações 5 a 11 são utilizadas no cálculo da evaporação no método de 

Penman. 

)1/(

)/*/( EiLqef
Eo

 (5) 
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2

)3,237/(5,7

)3,237(

10*38640

T

TT

 (6) 

LpeaTaGLqef /)]9,01,0)(09,056,0()1([/ 2/14  (7) 

)*( pRtG  (8) 

)(*)160/25,0(*35,0 EaEswEi  (9) 

100

* esU
ea  (10) 

)3,237/(5,710*58,4 TTes  (11) 

Nas equações acima, Eo é a evaporação (mm); L é uma constante igual a 59 cal/(cm².mm); G é a 

radiação incidente de ondas curtas; e  são parâmetros que dependem do local; p é a proporção 

entre o número de horas de brilho solar e o máximo possível; ea é a tenção parcial de vapor de 

água; U é a umidade relativa do ar (%); T é a temperatura (ºC); w2 é a velocidade do vento 

(km/dia); es é a tensão de vapor de saturação a temperatura da superfície de égua; Rt é a radiação 

solar no topo da atmosfera (cal/cm².dia). 

 

Figura 3. Aspecto da Estação Climatológica de Aiuaba, situada na sede do IBAMA 

 

 Infiltração: a infiltração foi estimada no período seco, quando a precipitação, a vazão afluente e 

a vazão de sangria são iguais a zero. Como os valores de infiltração são muito pequenos, foi 

desprezado no balanço de 2003 a 2005, pois a imprecisão da leitura do nível d´água era maior 

que o valor infiltrado, já que o reservatório nesse período se encontrava com um nível de água 

pequeno, sendo assim pequenas as perdas por infiltração. Porém, no balanço de 2006 a 2008 a 

vazão infiltrada foi utilizada, pois nesse período o reservatório se encontrava com uma lâmina 

de água maior, sendo maiores as perdas por infiltração, devido a uma maior área de contato da 

água com o solo e maior carga hidráulica. A equação utilizada foi a equação 4, onde a única 
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incógnita é a infiltração. Dessa equação, gerou-se uma curva que relaciona a taxa de infiltração 

como nível d’água do açude. Baseando-se na equação desta curva, estimou-se a infiltração no 

período úmido com base no nível d’água medido, de acordo com Costa (2007). 

 Vazão de retirada ou de uso: os dados de vazão retirada foram fornecidos pela COGERH. As 

vazões de retirada ocorreram através de uma bomba e de tomada de água. As vazões de tomada 

de água só foram utilizadas quando as comportas foram abertas, a partir do dia 19/10/2007, com 

a vazão constante de 120 L/s, e a partir do dia 30/10/2007, com a vazão de 320 L/s. Com relação 

à vazão da bomba que abastece a cidade, são poucos os meses de dados disponíveis. Como esse 

valor é praticamente constante, para os meses sem dados, foi feita uma média e utilizada para o 

primeiro semestre. Para o segundo semestre, devido ser o período seco, a utilização desta água 

era maior, portanto foi utilizado o maior valor de vazão de retirada observado na série. 

 Vazão de sangria: a vazão de sangria foi calculada a partir dos registros diários de nível de água 

no reservatório, e das dimensões especificadas no projeto hidrológico da barragem (COGERH, 

2000). Utilizou-se a equação do vertedouro com coeficiente correspondente a extravasador 

Creager (Porto, 1998), que é o tipo de sangradouro do açude Benguê. 

 Vazão afluente: a vazão afluente é o termo calculado através da equação do balanço hídrico 

(equação 3), já que são conhecidas todas as outras variáveis da equação. Para suavizar a curva, 

foi feito uma média móvel de três dias, tornando assim o gráfico mais diferenciável. 

Aporte de sedimentos ao açude 

 Concentração de sedimentos: no ano de 2007 foram coletadas 27 amostras de água do rio 

Umbuzeiro imediatamente a montante do reservatório, as quais foram submetidas a laboratório 

para analisar a concentração de sedimentos em suspensão. 

 Vazão afluente sólida: para os dias em que foram coletadas as amostras de água, foram 

calculadas as vazões afluentes sólidas pelo produto entre a concentração de sedimentos e a 

vazão afluente líquida. 

 Curva-chave de vazão sólida: depois de calculadas as vazões afluentes sólidas para esses dias, 

foi gerada uma curva-chave de sedimentos, relacionado vazão líquida afluente versus vazão 

sólida. 

 Série de vazão afluente sólida: com base na curva-chave gerada dos dados de vazão afluente 

sólida, foi calculada a vazão afluente sólida a passo diário (conforme realizado por Farias, 

2008), ao longo de todo o período de estudo. 

 Produção de sedimentos: expressa em ton/km²/ano, a produção de sedimentos média na bacia 

do Benguê foi calculada como o somatório de toda a vazão afluente sólida dividido pela área de 

bacia hidrográfica dividido pelo número de anos analisados. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Tabela 1 apresenta um resumo anual das variáveis do balanço hídrico calculadas no 

período de 2003 a 2008 no açude Benguê. 

 

Tabela 1: Resumo anual das variáveis do balanço hídrico no período de 2003 a 2008 

Variável 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Média CV 

Precipitação (mm) 459,6 937,0 459,4 286,7 695,2 452,1 548,3 0,42 

Evaporação (mm) 2.276,5 2.221,7 2.431,8 2.240,8 2.370,7 n.c. 2.308,3 0,04 

Vazão evaporada 

(hm
3
/ano) 

1,6 6,1 6,9 4,5 5,5 n.c. 4,9 0,42 

Vazão de retirada 

(hm
3
/ano) 

0,4 0,4 0,3 0,4 1,3 0,2 0,5 0,80 

Vazão infiltrada 

(hm
3
/ano) 

-11,0 6,4 3,9 0,4 2,3 2,2 0,7 8,68 

Vazão vertida 

(hm
3
/ano) 

0,0 115,3 0,0 0,0 0,0 20,1 22,6 2,04 

Vazão afluente 

(hm
3
/ano) 

0,5 133,7 1,6 1,9 9,3 32,5 29,9 1,75 

 

As vazões anuais afluentes ao açude Benguê calculadas pelo método do balanço hídrico 

comprovam a elevada variabilidade do regime de vazões, já documentada por outros autores (por 

exemplo, Campos, 1996; SUDENE, 1989), no semiárido brasileiro. O coeficiente de variação da 

vazão afluente no período de estudo foi estimado em 1,75. Somente no ano de 2004, escoou 75% da 

vazão afluente em todo o período analisado de seis anos. 

Quanto às efluências, observa-se que para anos normais (todos com exceção do ano 2004), a 

evaporação foi a principal retirada de água do açude. No ano atipicamente chuvoso de 2004, os 

vertimentos foram responsáveis por 90% da vazão efluente. Nesse ano, o volume vertido 

corresponde a aproximadamente seis vezes a capacidade de armazenamento do reservatório. 

As vazões diárias de infiltração foram calculadas com base na curva-chave de infiltração, 

que relaciona o volume diário infiltrado com o nível de água no açude. Para o balanço hídrico no 

período de 2003 a 2005 utilizou-se a curva-chave elaborada com base nos dados do mês de janeiro 

do ano de 2003, mês este com ausência completa de precipitação, vazão afluente e sangria. No 

balanço hídrico do período de 2006 a 2008, a curva chave foi gerada com base nos dados dos meses 

de junho a dezembro de 2006. A Figura 4 apresenta a curva-chave de infiltração elaborada com 

base nos dados de janeiro de 2003. 
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Figura 4. Curva-chave de infiltração com base nos dados de janeiro de 2003 

 

Com relação ao aporte de sedimentos ao açude Benguê, o mesmo foi estimado a partir de uma 

curva-chave de sedimentos elaborada neste trabalho. A Tabela 2 apresenta os dados referentes aos 

dias com medições de concentração de sedimentos em suspensão, utilizados na determinação da 

curva-chave.  A Figura 3 apresenta a curva-chave de vazão sólida gerada a partir dos dados de 

concentração de sedimentos medidos nos meses de fevereiro e março do ano de 2007. Foram 

geradas duas curvas-chave, sendo uma para vazões líquidas inferiores a 300.000 m³ e outra para 

vazões superiores a esse valor. Esse procedimento foi adotado devido à forte mudança de tendência 

da vazão sólida a partir de uma vazão líquida no rio Umbuzeiro de 300.000 m³/dia. 
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Figura 3. Curva-chave de sedimentos 

 

Tabela 2. Dados das campanhas de medição de sedimentos em suspensão no rio Umbuzeiro a 

montante do açude Benguê 

Data 
Vazão afluente 

(m³/dia) 

Conc. sedimentos 

(mg/L) 

Carga de 

sedimentos (t/dia) 

18/02/07 3,6,E+05 3.211 1,2E+03 

19/02/07 4,0,E+05 120 4,8E+01 

20/02/07 3,6,E+05 272 9,7E+01 

21/02/07 4,2,E+05 66 2,8E+01 

22/02/07 5,8,E+05 336 2,0E+02 

01/03/07 1,9,E+05 18 3,4E+00 

02/03/07 1,5,E+05 22 3,4E+00 

03/03/07 1,5,E+05 10 1,5E+00 

04/03/07 1,5,E+05 62 9,2E+00 

05/03/07 1,3,E+05 22 2,8E+00 

06/03/07 9,6,E+04 34 3,3E+00 

07/03/07 6,9,E+04 12 8,3E-01 

08/03/07 4,8,E+04 29 1,4E+00 

09/03/07 3,3,E+04 13 4,3E-01 

10/03/07 2,3,E+04 10 2,3E-01 

11/03/07 2,1,E+04 31 6,5E-01 

12/03/07 2,0,E+04 27 5,5E-01 

13/03/07 2,3,E+04 22 5,1E-01 

14/03/07 2,6,E+04 29 7,4E-01 

15/03/07 2,6,E+04 29 7,6E-01 

16/03/07 2,2,E+04 33 7,1E-01 

17/03/07 1,7,E+04 16 2,7E-01 

19/03/07 1,5,E+04 11 1,6E-01 

20/03/07 1,7,E+04 9 1,5E-01 

21/03/07 2,1,E+04 47 9,9E-01 

22/03/07 2,0,E+04 29 5,7E-01 

23/03/07 1,5,E+04 52 7,8E-01 

Com base na curva-chave de sedimentos e nas vazões afluentes diárias calculadas pelo 

método do balanço hídrico, procedeu-se o cálculo do aporte de sedimentos diário ao açude Benguê. 

A produção de sedimentos foi então calculada anualmente, conforme apresentado na Tabela 3. A 

produção de sedimentos média na bacia hidrográfica do açude Benguê foi estimada em 14,4 

t/km²/ano para o período de 2003 a 2008.  

Tabela 3. Produção de sedimentos na bacia do açude Benguê no período de 2003 a 2008 

Ano 
Produção de sedimentos 

(ton/km
2
) 

2003 0,01 

2004 71,93 

2005 0,03 

2006 0,04 

2007 1,44 

2008 12,97 
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Média 14,40 

Desvio-padrão 28,63 

Coeficiente de variação 1,99 

Também com relação à produção de sedimentos observa-se uma elevada variabilidade anual, 

com coeficiente de variação de 1,99 para o período de estudo. Nesse caso, o ano de 2004 foi 

responsável por 83% de todo o sedimento produzido no período de 2003 a 2008. 

 

CONCLUSÕES 

Neste trabalho realizou-se o balanço hídrico do açude Benguê, tendo sido possível calcular as 

vazões afluentes diárias no período de 2003 a 2008. A soma de toda a vazão afluente ao 

reservatório, no período de 2003 a 2008, foi de 353,2 hm³, o equivalente a 58,9 hm³/ano. Deste 

total, 75% escoaram somente no ano de 2004, confirmando a elevada variabilidade do regime de 

vazões no semiárido brasileiro. Com relação às efluências, a evaporação foi o principal componente 

nos anos normais (todos com exceção de 2004). No ano de 2004, as vazões vertidas representaram 

90% de toda a efluência, totalizando 115,3 hm³ nesse ano. 

Realizou-se também o cálculo do aporte diário de sedimentos ao açude Benguê com base em 

uma curva-chave de sedimentos elaborada neste trabalho. Observou-se também elevada 

variabilidade inter-anual da produção de sedimentos, sendo o ano de 2004 responsável por 83% de 

todo o sedimento produzido na bacia entre 2003 e 2008. Durante todo o período estudado, a bacia 

do açude Benguê teve uma produção de sedimento de 86,4 ton/km², resultando em uma produção 

média de 14,4 ton/km²/ano. 
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