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RESUMO --- O semi-árido brasileiro, engloba grande parte da Região Nordeste do país, 
caracteriza-se por solos rasos que não armazenam as águas das chuvas e ressecam facilmente nos 
períodos de estiagem. O clima é tropical quente com temperatura média anual em torno de 280C. A 
região é caracterizada também pelas grandes variações pluviométricas interanuais e também dentro 
do ano climático e por isso, conhecida como Região das Secas. A intensa insolação da região, eleva 
o índices de evaporação para em torno de 3m/ano. Por causa das características citadas, desde o 
final do segundo império que o poder público vem dotando a região de reservatórios a fim de 
compensar o déficit hídrico existente. Devido à falta de dados ou mesmo de investigação mais 
criteriosa, não é comum fazer-se uma estimativa da perda dos volumes destes reservatórios ao longo 
dos anos, mesmo considerando que alguns já contam com quase 100 anos de construídos. Assim, 
propõe-se ajustar a dados existentes uma equação para a estimativa da erosão nas grandes bacias 
hidrográficas do semi-árido a fim de subsidiar estudos de assoreamento dos reservatórios. 
 

ABSTRACT --- The Brazilian semi-arid region that encompasses a great part of the Northeast 
Region of the country is characterized by narrow, soils unable to stock the rainfall waters drying 
easily during the drought seasons. The climate is tropical and hot with the annual average 
temperature level around 280C. The Region is also characterized by the great monthly and 
interannual pluviometric variations and due to this it is known as the Droughts’ Region. Due to the 
intense sunlight the evaporation levels are in the order of 3m/year. Because of the cited 
characteristics, since the second empire in Brazil (1831-1899) that the government has building 
reservoirs in the region to tackle the deficit of water resources. Due to the lack of data or of a more 
complete investigation, it is not common to estimate the reservoir volume losses to sedimentation 
even considering that some of them are around 100 years old.  Therefore, it is proposed to fit to 
existing data an equation to estimate the sediment yield for the great watersheds in the Brazilian 
semi-arid region in order to help the reservoir sedimentation studies. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O semi-árido brasileiro, engloba grande parte da Região Nordeste do país, caracteriza-se por 

solos rasos que não armazenam as águas das chuvas e ressecam facilmente nos períodos de 

estiagem. Os mananciais subterrâneos são geralmente de alta salinidade. O clima é tropical quente 

com temperatura média anual em torno de 280C. A região é caracterizada também pelas grandes 

variações pluviométricas interanuais e também dentro do ano climático e por isso, conhecida como 

Região das Secas. Devido à intensa insolação, os índices de evaporação e evapotranspiração médios 

são elevados, em torno de 3m/ano. 

 

A cobertura vegetal da região, a caatinga, é composta por plantas xerófilas, a maioria de 

pequeno porte, o que favorece a erosão dos solos. Também, a região sofre um processo de 

desmatamento há vários séculos para substituição da vegetação nativa por agricultura e pecuária e 

também para uso como combustível ou produção de carvão. Esta má prática de uso do solo é a 

principal responsável pelos dois núcleos sob severo processo de desertificação no semi-árido 

brasileiro: Irauçuba (Ceará) e Seridó (Paraíba). 

 

Devido às características citadas do semi-árido brasileiro, desde o final do segundo império 

que o poder público vem dotando a região de reservatórios a fim de compensar o déficit hídrico 

existente nesta zona. Devido à falta de dados ou mesmo de investigação mais criteriosa, não é 

comum fazer-se uma estimativa da perda dos volumes destes reservatórios ao longo dos anos, 

mesmo considerando que alguns já contam com quase 100 anos de construídos. 

 

É, dessa forma, essencial que para que se tenha uma estimativa correta do potencial dos 

estoques de água na região, que proceda-se uma avaliação da perda de volume acumulável causado 

pelo assoreamento nesses reservatórios. Não há, entretanto, nenhuma expressão conhecida na 

literatura que aplique-se à região para fornecer a taxa de erosão nas grandes bacias do semi-árido. 

Uma expressão desta natureza pode ser proposta a partir de dados existentes de batimetria de 

reservatórios já realizada em alguns deles, especialmente no estado do Ceará. 

 

2 EROSÃO E TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

 

As partículas de solo são destacadas pelas intempéries climáticas, especialmente pelas chuvas, 

as quais têm o poder de desagregar e carrear essas partículas. É estimado que cerca de 30mm de 

solo é erodido por ano da superfície da Terra, em média (Garde e Raju, 1985). Esta situação é 
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agravada no semi-árido justamente pela pobreza de sua cobertura vegetal, já citada, a qual tem a 

função de proteger os solos. Desastres naturais, como terremotos, são outra fonte de erosão, mas 

estas não acometem a região. 

 

Depois de destacadas do solo, as partículas acabam por cair nas correntes fluviais onde serão 

transportadas, constituindo o transporte de sedimentos. Este transporte é classificado em transporte 

no leito e transporte em suspensão. O transporte no leito, é o processo no qual os sedimentos 

movimentam-se quase em contato permanente com o fundo do canal através de rolagem da 

partícula, pequenos saltos e arraste. Este é o modo de transporte dos materiais mais granulosos os 

quais possuem maior inércia.   

 

O transporte em suspensão é o processo pelo qual os sedimentos movimentam-se sem contato 

com o leito fluvial. As partículas ficam permanentemente afastadas do leito fluvial, sustentadas pela 

turbulência do escoamento. Este tipo de transporte é mantido sempre que a velocidade de queda dos 

grãos de sedimento é superada pela componente vertical de velocidade do escoamento. Esse é o 

modo de transporte dos materiais finos. 

 

A capacidade de um rio em transportar materiais sedimentares, chama-se “competência”. A 

competência de um rio depende deste fator: a velocidade de seu escoamento (turbulência). Quando 

a velocidade do escoamento diminui, também diminui a competência, causando a deposição de 

sedimentos. Este é o problema causado por reservatórios, os quais barram os rios. Estes obstáculos 

causam o aumento da seção do fluxo que mantida a vazão constante, permitem que a velocidade da 

corrente diminua e portanto, a competência. 

 

Assim, tomando-se em conta que todo rio transporta sedimentos e que os reservatórios causam 

a diminuição ou desaparecimento das velocidades de fluxo, pode-se afirmar com certeza que todo 

reservatório sofre processo de assoreamento. Ou seja, apesar de indesejável e inconveniente, todo 

reservatório possui depósitos de sedimentos acumulados em seus leitos. 

 

3 ESTIMATIVA DA EROSÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS  

 

A estimativa da erosão dos solos é de grande valia para o estudo do assoreamento de 

reservatórios quando não há medidas do transporte de sedimentos no afluente, o que é a realidade 

na maioria dos casos. No entanto, a estimativa da taxa de erosão em bacias hidrográficas é uma 

tarefa complexa que envolve a consideração de muitas variáveis. Em geral, esta estimativa é mais 
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confiável quando baseada em dados levantados no campo. A erosão também não é um fenômeno 

que se comporte uniformemente na superfície das bacias, sendo necessário levar em conta essa 

particularidade.  

 

Têm sido propostas por diversos pesquisadores formulações para a estimativa da erosão em 

bacias hidrográficas, sendo a mais conhecida a Equação Universal das Perdas dos Solos a qual é 

utilizada em parcelas de solos cultivados. A despeito da sua intensa utilização em todas as partes do 

mundo, esta equação a rigor deve ser utilizada apenas em pequenas bacias hidrográficas, não 

servindo assim para a estimativa para o volume afluente de sedimento a reservatórios com grandes 

bacias de contribuição. 

 

Equações de perda de solos específicas para cada bacia hidrográfica, considerando uma seção 

de controle, é a forma mais adequada para realizar a estimativa da erosão. Estas equações baseiam-

se nas características físicas das bacias e podem incluir assim a ordem de grandeza da superfície 

erodida, desde que baseadas em dados de campo.  

 

Considerando uma seção numa bacia hidrográfica, o cálculo da erosão deve levar em conta 

alguns fatores como: área da bacia de contribuição, declividade, precipitação, deflúvio médio anual, 

densidade de drenagem e deve incluir um fator de erosividade para levar em conta a natureza e o 

uso e ocupação do solo. Entretanto, devido a escassez de dados, nem sempre é possível trabalhar-se 

com uma expressão que utilize todos os dados citados e então, uma equação mais simples pode ser 

proposta. 

 

Nas bacias do semi-árido brasileiro, os dados físicos mais disponíveis são a precipitação e a 

área. A declividade da bacia (hipsometria) também não é um parâmetro de obtenção complexa. 

Assim, propõe-se uma relação considerando os dados citados para estimar a taxa de erosão anual 

aos reservatórios na região, equação 1. 

 

ALPDCV cba
s ××××=                                                                                                        (1) 

 

onde C uma constante de ajuste, D a declividade média da bacia, P a precipitação média sobre a 

bacia, L o comprimento do tributário principal e A a área da bacia. Os expoentes a, b e c serão 

obtidos pelo ajuste dos dados. 
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4 PROCESSO DE ASSOREAMENTO EM RESERVATÓRIOS 

 

Os sedimentos que se acumulam em um reservatório, seguem um determinado padrão ao 

depositar-se. Os sedimentos grossos, transportados no leito são os primeiros a se depositarem, já no 

remanso. Por isto, nos cálculos de assoreamento de reservatórios, estes sedimentos são considerados 

como retidos em sua totalidade.  

 

Os sedimentos em suspensão são retidos em parte pelos reservatórios em função do quociente 

capacidade do reservatório - volume afluente anual. Esse quociente é relacionado à eficiência de 

retenção de sedimentos dos reservatórios, o percentual do volume de sedimentos afluentes que são 

retidos no lago.  

 

De acordo com a granulometria dos sedimentos em suspensão, estes depositam-se em diversos 

trechos, sendo os mais finos os últimos a sedimentarem. Parte dos sedimentos muito finos em 

suspensão, podem ser expelidos pelas estruturas extravasoras dos reservatórios. Naqueles muito 

longos e volumosos, somente sedimentos finos o bastante podem manter-se em suspensão e atingir 

a barragem para serem vertidos ou depositados ao pé das estruturas.  

 

Os sedimentos que atingem as estruturas das barragens ainda em suspensão, podem ser 

expelidos através de um descarregador de fundo, se existente. Abrir os descarregadores de fundo é 

uma medida bastante útil durante cheias quando o reservatório recebe sedimentos mesmo que esteja 

vertendo. Do ponto de vista do gerenciamento de sedimentos, é preferível vertimento por uma 

estrutura baixa (comporta de fundo) que por uma alta (sangradouro).  

 

Um manejo do reservatório que privilegie a descarga dos sedimentos pelo fundo é bastante 

recomendável, podendo evitar que sedimentos depositem-se ao pé da barragem e obstruam a galeria 

de regularização. Esta medida é também benéfica sob o aspecto da qualidade da água do 

reservatório porque as águas profundas podem ser renovadas. Os reservatórios de regiões semi-

áridas sofrem com baixa qualidade de suas águas profundas por deficiência em sua renovação. 

 

5 CLASSIFICAÇÃO DOS RESERVATÓRIOS DE ACORDO COM O PROCESSO DE 

ASSOREAMENTO 

 

Di Silvio (2001) apresentou um método para classificação dos reservatórios, do ponto de vista 

da possibilidade de expelir os sedimentos afluentes. Apesar de polêmica, a expulsão dos sedimentos  
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Figura 1 – Classificação de Reservatórios segundo Di Silvio (2001) 

afluentes aos reservatórios ou pelo menos, parte deles, é uma possibilidade, especialmente naqueles 

de pequeno porte. Nestes reservatórios, o tempo de detenção é menor, ou a propagação das cheias 

que por eles passam é mais rápida, permitindo que a pluma de sedimentos seja expelida pelas 

estruturas vertentes. 

 

A Figura 1 é a classificação proposta por Di Silvio (2001) para reservatórios segundo seu 

porte e afluência de sedimentos. Este gráfico apresenta também uma espécie de diagnóstico para a 

possibilidade de exclusão dos sedimentos afluentes. O gráfico proposto correlaciona o volume dos 

reservatórios dividido pelo volume afluente anual versus o volume dos reservatórios dividido pelo 

volume afluente anual de sedimentos.  

 

Devido às características climáticas da região semi-árida, os reservatórios têm pouco tempo de 

vertimento, alguns chegando a passar anos sem verter. A maioria deles, possui instalado uma 

descarga de fundo, as quais têm baixa capacidade de vazão em comparação aos vertedores. A 

demora para ocorrer um extravasamento em um reservatório leva a longos períodos de detenção das 
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águas afluentes, proporcionando aos sedimentos, mesmo os mais finos, plenas condições de 

acomodação dentro do lago. 

 

Assim, uma classificação para os reservatórios da região quanto à sua propensão a expelir 

sedimentos, deve levar em conta esta particularidade. O método proposto por Di Silvio pode servir 

como uma diretriz para a criação de um método mais adequado ao semi-árido. 

 

6 CONCLUSÕES 

 

A região semi-árida brasileira é uma zona onde o déficit hídrico é intenso devido a um 

conjunto de fatores: baixa e má distribuição de pluviosidade, solos rasos que não acumulam água e 

alta evaporação devido à insolação. Devido a esta característica, muitos reservatórios vêm sendo 

construídos na região nos últimos 100 anos. Apesar disto, na maioria dos casos, o processo de 

assoreamento destes reservatórios é desconhecido e portanto, desconsiderado, tornando o volume 

acumulável por estas estruturas, apenas um valor do potencial armazenável na região. 

 

Para que se conheça a real capacidade de acumulação da açudagem no semi-árido, é 

necessário que se tome a medida urgente de realizar-se a estimativa dos volumes assoreados dos 

reservatórios através de batimetria ou da estimativa da erosão nas bacia e posterior uso de métodos 

estimativa de sedimentação em reservatórios a fim de atualizar os valores de seus volumes. 

 

O conhecimento da real capacidade de acumulação de água na região é fundamental para 

fornecer diretrizes das políticas públicas para o semi-árido a fim de tanto combater os efeitos da 

seca, diminuir o déficit hídrico regional e também, proporcionar ações de conservação dos volumes 

acumuláveis dos açudes tanto através do combate à erosão, como através de um manejo mais 

adequado daqueles reservatórios. 
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