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RESUMO – A construção de barragens para armazenamento d’água torna-se cada vez mais 

necessária para atender a crescente demanda por recursos hídricos do mundo atual. Dessa forma o 

presente estudo tem como objetivo avaliar a evolução do número de reservatórios na bacia 

hidrográfica do açude Pentecoste em intervalos de décadas, como também a evolução o volume 

armazenado na bacia. O levantamento teve como base o SIG + imagem de satélite, e o volume 

armazenado o método dos contornos e Molle (1989). A equação de Molle (1989) aplicou-se a 

região estudada, e o levantamento da açudagem mostrou um aumento na evolução temporal 1985 a 

2004 de 12%. Sendo que a maior classe de açudes encontrada foi a classe 1 que obteve um 

crescimento de 30,3% ao longo do período estudado, já o volume total armazenado na bacia 

manteve-se constante durante as épocas. O aumento do número de açudes classe 1 não significou 

aumento no volume armazenado, já um pequeno aumento na classe 4 proporcionou um aumento de 

0,3% no volume armazenado, evidenciando assim a importância do tamanho dos açudes no volume 

armazenado de uma bacia hidrográfica no semiárido brasileiro. 

 

ABSTRACT – The construction of dams for water storage becomes increasingly necessary to meet 

the growing demand for water resources in the world today. Thus this study aims to evaluate the 

evolution of the number of reservoirs in the watershed of the dam Pentecost at intervals of decades, 

but also the evolution the volume stored in the basin. The survey was based on the GIS + satellite 

image, the method and the volume of stored outlines and Molle (1989). The equation of Molle 

(1989) applied to the study area, and the damming of the survey showed an increase in the temporal 

evolution from 1985 to 2004 of 12%. Since the largest class of dams was found that a class had a 

growth of 30.3% over the period studied, since the total volume stored in the basin has remained 

constant throughout the seasons. The increase in the number of dams did not lead a class in the 

volume stored, since a small increase in Class 4 gave a 0.3% increase in storage volume, thus 

highlighting the importance of the size of the dams in the volume stored in a basin semi-arid region. 
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INTRODUÇÃO 

A água é o insumo básico para a sobrevivência de todas as espécies e um indicador do 

desenvolvimento de uma região, sendo necessária atenção especial com seu manejo visando sua 

conservação em qualidade e quantidade (ANEEL, p.60, 2001). 

A escassez da água está se tornando um problema cada vez mais significativo para muitos 

países, projeta-se para o ano de 2025 que uma parcela significativa da população mundial sofrerá 

com a escassez desse recurso tanto física (1000 m³ por pessoa/ano, o abastecimento de água 

renovável) quanto económica (CHARTRES 2006). 

O Ceará esta inserido no semiárido nordestino, possuindo características próprias da região 

sob os aspectos hidroclimáticos, destacando-se o regime de precipitações irregulares, altas taxas de 

evaporação e rios intermitentes, sendo que o abastecimento hídrico da região depende em grande 

parte das águas superficiais acumulada nos reservatórios, no Ceará, 93% da água ofertada aos 

usuários vêm das barragens (ARAÚJO, 2003, MALVEIRA, 2009). 

A construção de barragens para armazenamento d’água torna-se necessária para atender a 

crescente demanda das populações (MARINS, 2004), visando atender o abastecimento hídrico, é 

muito comum redes de drenagem com alta densidade de reservatórios, essas redes desempenham 

importante papel na espacialização dos recursos hídricos ao longo da bacia. Os reservatórios de 

montante retêm uma parcela significativa do escoamento gerado. Tal retenção hídrica, por um lado, 

permite uma melhor distribuição espacial daquele recurso hídrico, favorecendo seu uso pelas 

comunidades circunvizinhas (MAMEDE et al, 2009). 

Os reservatórios do semi-árido brasileiro conseguem regularizar apenas cerca de 40% da 

vazão afluente, perdendo 60% entre evaporação e extravasamento. Com o assoreamento a tendência 

geral é de aumento das perdas por evaporação, já que as relações cota - área - volume sofrem 

alterações, e das perdas por extravasamento sendo que há redução da capacidade acumulativa dos 

reservatórios (ARAÚJO, 2003) 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo avaliar a evolução do número de 

reservatórios na bacia hidrográfica do açude Pentecoste em intervalos de décadas, como também a 

evolução da capacidade do volume armazenado. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

A área onde o estudo foi realizado é a bacia hidrográfica da barragem Pentecoste que esta 

inserida na bacia do Curu, localizada no centro norte do estado do Ceará entre 3°20’ e 4°36’ de 

latitude Sul e 38°55’ e 39°50’ de longitude conforme apresentado na Figura 1.  
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Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do açude Pentecoste. 

Com uma área de aproximadamente 3.230 kMc, a bacia hidrográfica possui vegetação 

dominante do tipo caatinga arbustiva densa, relevo predominantemente de moderado à forte, com 

média pluviométrica de 919,1mm ao ano e um clima tropical quente semiárido propicia uma média 

térmica anual em torno dos 27°C. (SANTANA, 2009). 

A bacia hidrográfica do Ciro possui 13 reservatórios monitorados pela Companhia de Gestão 

dos Recursos Hídricos (COGERH), dos quais 8 estão na área avaliada, dentre os quais se destaca o 

açude Pentecoste, localizado no município de pentecoste com capacidade de 395,6 hm
3
.  

Para a quantificação e espacialização dos reservatórios, foram obtidas imagens de satélite dos 

períodos de julho 1985, agosto 1995 e outubro de 2004 (Figura 2). As imagens utilizadas na 

pesquisa foram obtidas a partir do site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), e o 

satélite utilizado foi o LANDSAT 5, TM (Thematic Maper) com resolução espacial de 30 m,  para a 

obtenção do número de reservatórios e posterior verificação de sua evolução na bacia como também 

a verificação do aumento do volume armazenado na área estudada.  

As imagens foram georreferenciadas usando o software SPRING 5.0, disponibilizado 

gratuitamente pelo INPE, para sua posterior utilização nos Sistemas de Informação Geográficos 

(SIG’s). A técnica usada foi a Bhattachary que é um classificador supervisionado por regiões, onde 

o algoritmo utiliza a distância de Bhattacharya para medir a separabilidade estatística entre cada par 

de classe espectral, e a separabilidade é calculada através da distância média entre as distribuições 

de probabilidades de classes espectrais. 
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Figura 2 – Imagem LadSat 5, sensor: TM, detalhe do reservatório 

Pentecoste (A 10/2004, B 08/1995,C 07/1985). 

Devido às nuvens existentes nas imagens de 1995 e 1985, foi necessário realizar um 

refinamento manual para eliminação dos objetos que não representavam os açudes. Após esse 

refinamento das imagens foi gerado um banco de dados contendo a área de cada reservatório dos 

períodos investigados (Figura 3). 
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Figura 3 - Detalhe da imagem de 2004 após procedimento de classificação 

Para estimar a relação cota-área-volume de uma amostra de reservatórios da bacia 

hidrográfica do reservatório Pentecoste adotou-se o método dos contornos, que consiste no 

levantamento do contorno dos reservatórios em diferentes períodos com suas profundidades 

associadas. A profundidade dos reservatórios foi mensurada utilizando um profundímetro (h1), e o 

desnível entre a superfície da água e a cota de soleira do vertedouro com o auxilio de um nível 

óptico (∆h). Somando-se as duas alturas medidas obtivemos a profundidade máxima do reservatório 

estudado (hmax). A área do reservatório (A1) à época da visita técnica foi estimada através de 

levantamento de pontos ao longo de seu contorno, utilizando um instrumento de posicionamento 

global (GPS de navegação com precisão média de 3 m), e a área máxima do reservatório (Amax), por 

sua vez, foi obtida a partir do processamento de imagens do período de 1985. 

De posse dos valores de profundidade e áreas correspondentes, estimou-se o volume dos 

reservatórios a partir do emprego da fórmula de tronco de cone (Equação 1). O procedimento 

consiste no cálculo do volume do cone (V1) representado pela altura h1 e área A1. Em seguida 

calcula-se o volume máximo do reservatório (Vmax), como sendo a soma do volume V1 e o tronco 

de cone (∆V) representado pelas áreas A1 e Amax e pela diferença entre as alturas h1 e hmax. 
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em que: 

VVV  1max  (2) 

Para o calculo do volume armazenado em toda a área de estudo foi utilizada a equação 

proposta por Molle (1989) que foi desenvolvida com base nos dados de 416 reservatórios 

localizados na região semiárida do nordeste brasileiro, e relaciona área em m² e volume em m³ do 

reservatório: 
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em que,  

c e d são constantes empíricas descritas pela geometria do reservatório. 

 Utilizando uma amostra dos reservatórios pertencentes a bacia hidrográfica, calculou-se os 

volumes a partir de dados observados em campo através do método dos contornos. A partir dos 

valores médios das constantes propostos por Molle, (1989), onde o mesmo encontrou valores 

médios de 2,7 e 1.500 para os parâmetros c e d, respectivamente. Comparando esses volumes 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos         6 
 

determinados por ambos os métodos através do coeficiente de Nash-Sutcliffe (NASH; SUTCLIFFE, 

1970). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os açudes amostrados 1, 2, 3 e 4 obtiveram uma área de 7.390, 58.653, 4.933, 3.112 m
2
e 

profundidade de 2,4, 4,0, 2,5 e 1,4 m, respectivamente, como mostra a Figura 4. 

 

Figura 4- Caracterização dos açudes amostrados na bacia Pentecoste. 

A comparação dos volumes obtidos por ambos os métodos, conforme apresentado na Figura 

5, apresentou uma correlação de 96,5% entre eles, com coeficiente de Nash-Sutcliffe de 0,82 

(NASH; SUTCLIFFE, 1970). A área dos açudes variou de 3.112 a 156.111 m
2
, sendo o volume 

estimado pelo método dos contornos de 1452,27 a 362268,23 m
3
, já o método de Molle foi de 

987,13 a 495447,25 m
3
. Assim obteve-se uma relação volume/área médio de 1,93 m

3
/m

2
 pelo 

método dos contornos e 2,36 m
3
/m

2
 por Molle. 

O levantamento da açudagem na bacia de Pentecoste resultou em 360, 406 e 409 reservatórios 

para os anos de 1985, 1995 e 2004, respectivamente. Mostrando assim uma evolução temporal de 

11% e 0,7% para os anos de 1985 a 1995 e 1995 a 2004, sendo o crescimento total de 1985 a 2004 

de 12%. Malveira (2009), estudando uma bacia também no semiárido, encontrou um crescimento de 

45,84% no período de 1970 a 2002. Assim o crescimento anual médio na bacia Pentecoste é de 

0,63%.ano
-1

, já o encontrado por Malveira (2009) foi de 1,43%.ano
-1

, sendo essa área da ordem de 7 

vezes a área da bacia aqui estudada. 
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Figura 5 - Gráfico comparativo entre os volumes a partir do método  

dos contornos e a equação de Molle (1989). 

 

 Após constatar que a equação de Molle (1989) aplica-se muito bem a região estudada, 

procedeu-se com o calculo do volume armazenado na bacia para as diferentes épocas de estudo, e se 

fez a divisão dos reservatórios levantados em 5 classes distintas, de acordo com o volume dos 

mesmos, como mostra a Tabela 1.  

Tabela 1 - Classes de reservatórios da bacia hidrográfica do açude Pentecoste, com base na 

capacidade de armazenamento hídrico para os anos de 1985, 1995 e 2004. 

Ano Classes Intervalos (m³) 
Número de 

reservatórios 
Volume (m³) 

Frequência 

(%) 

Volume 

(%) 

1985 

1 < 100.000 193 8725770 53,61% 0,16% 

2 100.000 - 1.000.000 128 36918710 35,56% 0,66% 

3 1.000.000 - 10.000.000 35 116139712 9,72% 2,06% 

4 10.000.000 - 100.000.000 3 61088166 0,83% 1,09% 

5 > 100.000.000 1 5405217220 0,28% 96,04% 

    Resumo 1985 360 5628089578  100,00% 100,00% 

1995 

1 < 100.000 267 9740294,317 65,76% 0,17% 

2 100.000 - 1.000.000 100 32039808,05 24,63% 0,57% 

3 1.000.000 - 10.000.000 35 114257491,6 8,62% 2,03% 

4 10.000.000 - 100.000.000 3 61088165,95 0,74% 1,09% 

5 > 100.000.000 1 5405217220 0,25% 96,14% 

    Resumo 1995 406 5622342980 100,00% 100,00% 

2004 

1 < 100.000 277 9448006,211 67,73% 0,17% 

2 100.000 - 1.000.000 92 29754177,4 22,49% 0,53% 

3 1.000.000 - 10.000.000 35 110640369,6 8,56% 1,96% 

4 10.000.000 - 100.000.000 4 90007407,03 0,98% 1,59% 

5 > 100.000.000 1 5405217220 0,24% 95,75% 

  
Resumo 2004 409 5645067180 100,00% 100,00% 
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O número de classes aqui adotado foi adaptado do Decreto nº 23.068, de 11 de fevereiro de 

1994, publicado no Diário Oficial do Estado – DOE de 18 de fevereiro de 1994, que regulamenta o 

controle técnico das obras de oferta hídrica e dá outras providências. Essa adaptação procedeu-se 

devido os volumes encontrados nos açudes preencherem apenas 4 classes da classificação original. 

Assim verificou-se a necessidade de subdividir essas 4 classes em 5 classes. 

Nota-se um aumento do número de reservatórios da classe 1 de 27,7% e 30,3% para os anos 

de 1995 e 2004 respectivamente em relação aos existentes em 1985, e uma redução do número de 

reservatórios das classes 2, sendo essa redução de 28% para o ano de 1985-1995 e 9% para 1985-

2004. Acredita-se que essa redução se deu através da ruptura de alguns açudes classe 2 e devido ao 

seu alto custo de reforma, foram construídos açudes de classe 1. Já paras classes 3, 4 e 5 no 

primeiro período 1985-1995 não detectou-se alterações e em 1995-2004 só ocorreu alterações 

nessas classes, na classe 4, que passou de 3 unidades para 4. 

Fica evidenciando na Figura 6, uma maior incidência de micro reservatórios (classe 1), bem 

como a tendência de seu aumento ao longo dos anos. Esse efeito é atribuído ao baixo custo e 

facilidade de construção desses micros reservatórios.   

 

Figura 6 – Frequência das classes de reservatórios na evolução temporal. 

 Analisando o volume armazenado total da bacia, observamos que para ambos os períodos do 

estudo esse volume manteve-se praticamente estável. A pesar de constatar o crescimento no número 

de açudes nos dois períodos, esse crescimento se deu principalmente na classe 1, que é uma classe 

com baixo poder de armazenamento de água. Em conjunto houve uma redução dos açudes classe 2 

com poder de armazenamento médio, assim o número de açudes incrementados de classe 1 foi 

suficiente apenas para suprir o volume perdido com a destruição dos açudes classe 2. 

No período de 1995-2004 a bacia continuou perdendo açudes classe 2 e não houve um 

crescimento significativo de classe 1. Mas nesse período ocorreu a construção de um reservatório 

classe 4 que tem alto poder de armazenamento de água, suprindo assim as perdas e aumentando 

mesmo que pouco (0,3%) a capacidade de armazenamento de água em açudes na bacia Pentecoste. 
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Mostrando assim a importância do tamanho dos açudes no volume armazenado total de uma bacia 

hidrográfica no semiárido brasileiro. 

 

CONCLUSÕES 

De acordo com os resultados, uma correlação de 96,5% e um coeficiente de Nash-Sutcliffe de 

0,82 entre o volume estimado e o volume calculado por Molle, é possível constatar que a equação 

de Molle (1989) aplica-se muito bem a região estudada, o que já era de se esperar, pois a mesma foi 

criada para calcular o volume armazenado em reservatórios no semiárido brasileiro. 

O levantamento da açudagem na bacia de Pentecoste mostrou um aumento na evolução 

temporal de 11% e 0,7% para os anos de 1985 a 1995 e 1995 a 2004 e um crescimento total de 1985 

a 2004 de 12%. 

A maior classe de açudes encontrada foi a classe 1, que obteve um crescimento de 30,3% ao 

longo do período estudado. E uma tendência de redução do número de reservatórios tipo classes 2, 

de 37%. Na classe 5 não foi observada alterações na sua quantidade. 

O volume armazenado total na bacia manteve-se praticamente constante no período estudado. 

Tendo como ultimo volume levantado o valor de 5645 hm
3
. 

O aumento do número de açudes classe 1 não significou um aumento no volume armazenado. 

Já um pequeno aumento na classe 4 proporcionou um aumento de 0,3% no volume armazenado. 

Evidenciando a importância do tamanho dos açudes no volume armazenado total de uma bacia 

hidrográfica no semiárido brasileiro. 
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