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RESUMO 

 

Predominantemente na região do Nordeste do Brasil, a construção de pequenos e médios 

açudes é condição vital para a obtenção de recursos hídricos de água confiáveis. Dito isto, o 

processo de povoamento dos sertões nordestinos aconteceu intimamente ligada à execução da 

política de criação de corpos hídricos artificiais, introduzida na política de combate às secas. 

A ideologia por trás da democratização da distribuição da água no espaço, por intermédio da 

criação de   inúmeros reservatórios na bacia hidrográfica de açudes estratégicos, é bastante 

comum no Nordeste Semiárido. Todavia, as inconstâncias das vazões naturais dos rios e as 

elevadas taxas de evaporação influenciam, significativamente, nos rendimentos dos 

reservatórios superficiais dessa porção do país. É muito comum a ocorrência de açudes 

estratégicos, quando analisados isoladamente, sem a influência da pequena açudagem, sendo 

capazes de regularizar muito mais água do que o sistema de reservatórios composto pelo 

mesmo açude principal e pelo aglomerado de pequenos a montante. Portanto, o presente 

trabalho pretende analisar, com o uso de técnicas de hidrologia estocástica, as correlações que 

existem entre a democratização do acesso aos recursos hídricos e a eficiência hidrológica, 

possuindo como estudo de caso um sistema formado por 82 reservatórios em uma bacia 

hidrográfica representativa das condições hidrológicas e morfológicas do Nordeste Semiárido. 

Palavras-chave: Pequena açudagem, eficiência hídrica, democratização da água. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Iniciais 

 

O processo de represamento hídrico é de elevada importância para o 

desenvolvimento humano, seja ele para armazenar água direcionada à subsistência, agrícola 

ou industrial. Nos Estados como o Ceará, contido na região do semiárido brasileiro, a elevada 

imprevisibilidade e variabilidade quanto ao volume de precipitação anual, somado ao fato de 

ser uma área onde a taxa de evaporação e perda d’água são bastante altas, a criação de um 

sistema de represamento de água eficiente é de extrema importância tanto para o 

abastecimento hídrico em níveis satisfatório aos reservatórios dos municípios, como para a 

contenção dos períodos atípicos quando ocorrem quadras chuvosas com severas precipitações. 

Segundo Kayano & Andreoli (2009), esta região é uma das principais na América do Sul, em 

que os sinais da variabilidade intrassazonal são mais evidentes. 

Historicamente, a Região Nordeste sempre foi afetada por grandes secas ou 

grandes cheias. Relatos de secas nesta área podem ser encontrados desde o século XVII, 

quando os portugueses chegaram à região. Estatisticamente, ocorrem de 18 a 20 anos de seca 

a cada 100 anos. Kane (1989) indicou, para o Nordeste, que em 29 anos de ocorrência do 

fenômeno El Niño, durante 137 anos, do período de 1849 a 1985, apenas 12 anos estiveram 

associados às secas na região. 

Como resultante dessas necessidades impostas pelas peculiaridades geográficas, 

diversos órgãos administrativos ligados ao controle de gestão de recursos hídricos do Estado 

do Ceará criaram uma série de atividades para a elaboração e implantação do Plano de 

Gerenciamento das Águas da Bacia do Rio Jaguaribe – PGABRJ. De acordo com a 

Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH, 2014), o plano foi desenvolvido 

com a finalidade de planejar e gerenciar, de forma integrada, descentralizada e participativa, o 

uso múltiplo, o controle, a conservação, a proteção e a preservação dos recursos hídricos do 

referido rio, tudo isto considerando na sua elaboração o moderno conceito de gestão 

participativa, no qual o Comitê da Bacia Hidrográfica foi responsável, através de inúmeros 

seminários, pela definição das demandas de cada setor envolvido, bem como pela aprovação 

das diversas propostas de utilização racional das águas. 

O PGABRJ afirma que a pequena açudagem tem sido um dos fatores responsáveis 

pela redução do volume afluente aos grandes reservatórios, de característica interanuais, os 

quais são de interesse estratégico para o gerenciamento dos recursos hídricos. Este impacto 
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adquire maior importância durante os períodos de estiagem que apresentam alguns anos 

seguidos com pluviosidade entre a média e abaixo da média histórica, observado 

principalmente nas bacias que têm maior concentração de pequenos reservatórios, podendo 

correlacionar-se a saturação de uma bacia hídrica com a diminuição da sua eficiência como 

fonte de recurso hídrico.  

Condizendo com informações do Departamento Nacional de Obras Contra as 

Secas – DNOCS, sabe-se que a barragem do Açude Patu está localizada no município de 

Senador Pompeu, no Estado do Ceará, a cerca de 3 km da sede do município. Barra o rio Patu, 

pertencente ao sistema hidrográfico do rio Jaguaribe e ao subsistema do rio Banabuiú, e sua 

bacia hidrográfica cobre uma área de 1.007 km³. O Açude Patu tem como finalidade principal 

o abastecimento de água da cidade de Senador Pompeu, além de auxiliar na regularização do 

rio Patu. 

Cerca de 70% da quantidade de água precipitada sobre a superfície terrestre 

retorna à atmosfera pelos efeitos da evaporação e transpiração. Devido a isso, a mensuração 

desses dois processos é fundamental para o hidrologista na elaboração de projetos, visto que 

afetam diretamente o rendimento de bacias hidrográficas, a determinação da capacidade do 

reservatório, projetos de irrigação e disponibilidade para o abastecimento de cidades, entre 

outros (STUDART, 2010). 

A taxa de evaporação na superfície livre da água de um reservatório varia 

principalmente em função de forçantes meteorológicos, tais como radiação solar incidente, 

velocidade do vento, umidade relativa, temperatura do ar e pressão atmosférica. 

Secundariamente, parâmetros de qualidade da água e características físicas do reservatório 

(p.ex. área superficial e profundidade) também podem afetar as taxas de evaporação 

(BRUTSAERT, 1982). 

 

1.2 Justificativa  

 

Como citado anteriormente, a busca por um sistema de açudagens que seja mais 

eficiente contra o aumento da perda de água por evaporação e, consequentemente, redução do 

volume afluente dos reservatórios estratégicos é a principal motivação para o 

desenvolvimento deste estudo. É crucial que sejam feitas análises quanto ao aumento de 

ramificações dos cursos de água dos rios, visto que a tomada de decisão quanto a 

democratização dos recursos hídricos através da criação de pequenos e médios reservatórios a 
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montante dos corpos hídricos maiores podem vir a comprometer toda capacidade de retenção 

de água em períodos de seca.  

Criar um instrumento que futuramente venha a servir de fonte de informação, com 

embasamento teórico suficiente para comprovar a argumentação e os resultados encontrados, 

sobre o impacto desta prática de fragmentação dos açudes seria de grande ajuda aos 

profissionais e pesquisadores que venham a ter interesse sobre o assunto abordado, dando lhes 

explicações sobre qual a forma mais vantajosa do ponto de vista técnico e socioeconômico de 

se constituir uma rede de abastecimento hídrico. 

Sobre esse pretexto, este trabalho propõe a realização de uma avaliação crítica do 

impacto cumulativo da pequena e média açudagem na bacia de um reservatório estratégico de 

grande porte, utilizando ferramentas computacionais já amplamente disseminada no meio 

acadêmico e profissional para a obtenção de análise dos principais aspectos da bacia 

hidrológica do Patu: o SIMRES, programa desenvolvido por pesquisadores da Universidade 

Federal do Ceará - UFC, e, alternativamente, um programa desenvolvido com o objetivo de 

realizar tal tipo avaliação hidrológica – REDERES, o qual foi empregado no Plano de 

Gerenciamento das Águas da Bacia do Jaguaribe (COGERH, 1997). 

 

1.3 Problema de Pesquisa 

 

Frente ao que já foi mencionado na parte introdutória, o problema está na possível 

influência cumulativa da pequena e média açudagem na vazão regularizada da bacia do Patu, 

a qual pode comprometer a eficiência sinergética da mesma. A grande quantidade de represas 

de médio e de pequeno porte para reservatórios acaba que ampliando a área de superfície livre 

com o qual as partículas de água ficam mais vulneráveis a irradiação solar. Como possível 

consequência, poderemos ter um maior volume de água evaporada sendo dissipado à 

atmosfera, tornando menos eficaz o reservatório e diminuindo o volume de água acumulada 

no reservatório estratégico de jusante, estocada para os períodos de estiagem. 

Deve-se levar em consideração que a taxa de evaporação é uma variável muito 

difícil de se determinar diretamente.  Entretanto, existem diferentes métodos desenvolvidos 

para a estimativa indireta da taxa de evaporação, sendo os mais citados na literatura o método 

do balanço hídrico, balanço energético, transferência de massa, modelos híbridos 

(combinando balanço hídrico e energético), modelos empíricos e correlação de vórtices 

turbulentos. 
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1.3.1 Questões de Pesquisa 

 

As questões de pesquisa envolvidas neste trabalho são: 

a) Qual o impacto causado pela perda de água oriunda da implantação dos 

pequenos e médio reservatórios em termos de eficiência de armazenamento 

d’água do sistema de represas? 

b) Como realizar de maneira mais eficiente a modelagem computacional em 

ambos softwares? 

c) Como a analise destes principais parâmetros pode acrescer nas discursões sobre 

o melhor método de gestão e armazenamento de água dos sistemas de represas? 

d) Seria possível definir um “grau de saturação” para expansão da pequena e 

média açudagem na bacia? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo geral deste projeto é avaliar hidrologicamente a bacia do Patu considerando 

a presença da pequena e média açudagem por intermédio do programa computacional 

SIMRES. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos são as etapas necessárias para que se possibilite o alcance do 

objetivo geral. Dito isto, os objetivos específicos do projeto são:  

 

a. Determinar os principais dados sobre a Bacia do Patu: o deflúvio médio anual, 

capacidade do reservatório, volume evaporado, volume regularizado, volume 

sangrado, coeficiente de escoamento, aspectos dimensionais do açude, dentre 

outros que serão aplicados na compilação do programa; 

 

b. Gerar uma série sintética através dos dados meteorológicos coletados 

anualmente na bacia do açude Patu por meio do Método de Monte Carlo; 
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c. Avaliar através do SIMRES e REDERES a variação do volume de 

regularização da Bacia do Patu considerando primeiramente um cenário sem a 

presença das pequenos e médios reservatórios e um segundo com a presença 

deles; 

 

d. Analisar tecnicamente a influência dos pequenos e médios reservatórios quanto 

a perde, ou ganho, de volume de água regularizado no sistema de 

armazenamento através do SIMRES; 

 

e. Discutir quais os impactos socioeconômicos que tais reservatórios possam vir 

causar quanto a eficiência do sistema de armazenamento de água do Açude do 

Patu. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Equação Adimensional do Balanço Hídrico 

 

O balanço hídrico considera o solo como um reservatório delimitado pela região da 

zona de raízes, suprido pelas precipitações e com volumes máximos dados pela capacidade de 

campo (teor de água presente no solo apta de ser utilizada pela planta). A remoção de água 

contida nesse reservatório se faz pela evaporação direta e transpiração vegetal, através da 

absorção radicular. Durante os períodos em que o solo se encontra na capacidade de campo, 

os excedentes de infiltração podem percolar profundamente, vindo a transformar-se em 

recarga, e os excedentes superficiais podem escoar diretamente para a rede de drenagem 

fluvial.  

O balanço hídrico inclui um grupo de métodos estimativos, cujo princípio é que os 

outros fluxos podem ser medidos ou estimados mais facilmente do que a própria recarga, que 

constitui no residual de todos os outros fluxos. Os componentes do balanço hídrico 

precipitação, evapotranspiração, temperatura, entre outros, podem ser medidos in situ ou 

estimados de forma indireta. Habitualmente a precipitação e a temperatura são medidas de 

forma direta, os outros componentes são estimados através de fórmulas semiempíricas, tais 

como as evapotranspiração potencial e real. Tais balanços são normalmente realizados com 

periocidade, por exemplo, diária ou mensal (Wahnfried, 2005). 

O balanço hídrico de um reservatório, em unidades de volume, pode ser representado 

pela seguinte equação: 

Zi+1 = Zi + VAi - VEi - VRi - VSi (4) 

Em que Zi e Z i+1 representam os volumes acumulados no reservatório nos inícios dos 

períodos i e i + 1, respectivamente; VAi denota o volume afluente ao reservatório durante o 

período i; VEi denota o volume evaporado do reservatório durante o período i; VRi representa 

o volume retirado do reservatório no período i e VSi denota o volume sangrado da reserva 

durante o período i. 

A representação matemática das curvas hipsográficas é dada por expressões 

exponenciais: 

Z(h) =   (5) 

Em que Z(h) denota o volume acumulado no reservatório quando o nível da água se 

encontra a uma altura h; h é a altura do lago medida a partir do ponto mais profundo e sendo 
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 um adimensional denominado de fator de forma do reservatório. A relação entre área e 

altura decorre matematicamente da derivada do volume em relação à altura: 

A(h) = dZ(h) / dh = 3  (6) 

Sendo A(h) é área do espelho d’água na altura h; e  denota o fator de forma do 

reservatório. Através de algumas operações algébricas, obtêm-se a equação adimensional do 

balanço hídrico na forma da Equação (7): 

Zt+1 / m = Zt / m + VAt  / m - 

[3a^(1/3) E / m^(1/3)] – VRi  / m – VSt / m (7) 

Sendo E a lâmina média anual evaporada pelo reservatório; m o deflúvio médio anual 

afluente ao reservatório; e VAi, VRi e VSi, já definidos anteriormente, o volume afluente ao 

reservatório no ano i; o volume retirado do reservatório no ano i e o sangrado do reservatório 

no ano i, respectivamente. O valor de VRi é igual ao anual regularizado (M) quando houver 

disponibilidade no reservatório e igual ao volume disponível quando o volume armazenado 

for insuficiente para atender ao regularizado. 

Na formulação de um processo gráfico de dimensionamento de reservatórios, Campos 

(1987) parametrizou a Equação (5) na forma: 

fM = j (fK, fE, CV, G) (8) 

Sendo fM o fator adimensional de retirada (M/m); fK o fator adimensional de 

capacidade (K/m); fE o fator adimensional de evaporação calculado pela relação (3a1/3 EV) / 

m1/3; CV o coeficiente de variação dos deflúvios anuais e G a garantia no fornecimento do 

volume regularizado. Posteriormente, desenvolveu-se o método do Diagrama Triangular de 

Regularização (DTR) para análise e dimensionamento de reservatórios. 

 

2.2 Simulação de Monte Carlo 

 

Segundo ANG & TANG (1984) simulação é o processo de reprodução do mundo real 

baseado em certas suposições e em modelos concebidos da realidade. Ela pode ser efetuada 

teórica ou experimentalmente; na prática, a reprodução teórica é usualmente feita 

numericamente, com o auxílio de computadores, e através de repetidas simulações, a 

performance do sistema, sob diferentes cenários, pode ser avaliada. No caso de se utilizar 

variável aleatória com distribuição de probabilidade conhecida, faz-se uso da Simulação de 

Monte Carlo, cujo surgimento remonta ao ano 1949, com a publicação do artigo “The Monte 

Carlo Method” por Metropolis e Ulam (SOBOL, 1994). 
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A simulação estocástica do sistema oferece meios para a geração de inúmeras 

sequências independentes do fenômeno. Cada sorteio gera uma nova série, diferente da 

histórica, mas com as mesmas propriedades estatísticas e igualmente provável. Como as séries 

são distintas entre si, são obtidos diversos resultados provenientes das simulações, ao invés de 

um único resultado, ou apenas a série histórica estivesse disponível, permitindo o planejador 

tomar sua decisão, baseado, não em um evento isolado, mas na análise probabilística do 

fenômeno estudado (VOSE, 1996). 

Como bem aponta FREY (1998), embora o processo como um todo seja estocástico, 

para cada uma das séries sintéticas geradas, a simulação é um processo determinístico.  

A Simulação de Monte Carlo é uma metodologia adotada com bastante frequência no 

campo da Análise de Risco, seja para analisar a variabilidade das características estudadas, 

sob diversos cenários diferentes, seja para quantificar o risco de certos eventos (BECK, 1987; 

MOLAK, 1997).  

Outras abordagens são também utilizadas para a avaliação do risco, quais sejam: 

Integração Direta, Métodos MFOSM, AFOSM e PEM e a dos conjuntos difusos 

(VIEIRA,1997). Segundo VOSE (1996), a Simulação de Monte Carlo oferece inúmeras 

vantagens sobre os demais métodos e as enumera: 

 As distribuições de probabilidades das variáveis não precisam ser aproximadas, 

 Correlações e outras interdependências podem ser modeladas 

 O nível de matemática envolvido na simulação não é muito alto 

 Existem softwares comercialmente disponíveis 

 Níveis mais elevados de precisão podem ser obtidos pelo aumento do número 

de interações 

 Cálculos matemáticos complexos podem ser incluídos sem muita dificuldade 

 O Método de Monte Carlo é amplamente reconhecido como uma técnica 

válida, de modo que os resultados de sua utilização podem ser facilmente aceitos 

 Mudanças no modelo podem ser feitas rapidamente 

A Simulação de Monte Carlo também vem sendo largamente utilizada no campo da 

Hidrologia há muitos anos, existindo na literatura inúmeros trabalhos utilizando esta 

metodologia.  

O primeiro a reconhecer a importância de se estender os dados hidrológicos históricos 

disponíveis foi HAZEN (1914), combinando vazões padronizadas anuais para 14 rios do 

Nordeste Americano, com o intuito de produzir uma série sintética de 300 anos. Sua técnica 

apresentava algumas limitações: os rios se encontravam geograficamente muito próximos, e 
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mais da metade dos dados basearam-se no período de observação compreendido entre 1900 a 

1910, tendo assim a tendência de se repetirem. 

É atribuído a SUDLER (1927) uma das primeiras tentativas de geração sintética de 

deflúvios, que consistiu em assinalar em 50 cartões os registros de descarga anual da série 

observada, embaralhando-os, e retirando-os sem reposição para produzir uma sequência de 50 

anos. O procedimento foi repetido 20 vezes, obtendo, desta maneira, 1000 anos de dados de 

vazão. Embora limitado, este método significou grande avanço perante a metodologia até 

então utilizada, sendo considerado o primeiro modelo verdadeiramente estocástico de geração 

de vazões da história . 

BARNES (1954), ao estimar a capacidade do Reservatório Upper Yarra em Vitória, 

Austrália, verificou que as vazões anuais eram independentes e normalmente distribuídas, e 

gerou 1000 valores de deflúvios anuais utilizando o Método de Monte Carlo. Historicamente, 

este procedimento contrasta com os anteriores por assumir que os dados seguiam uma dada 

distribuição de probabilidades. 

HURST et. al.(1965), nos seus estudos para a bacia do Rio Nilo, desenvolveram uma 

série de técnicas de amostragens para gerar sinteticamente vazões anuais, as quais foram 

utilizadas para simular o comportamento do reservatório Aswan High. 

A utilização de simulação estocástica no dimensionamento de reservatórios foi 

discutida por FIERING (1961), FIERING (1966) e McMAHON et al. (1972). HAAN (1972) 

como um procedimento geral para a distribuição de probabilidades do erro em função do 

tamanho da amostra. Várias aplicações em hidrologia do Método de Monte Carlo são 

abordadas por HAAN (1979). 

No que diz respeito a resolução de problemas estocásticos que envolvam o processo de 

armazenamento em reservatórios, os métodos experimentais (Método de Monte Carlo) 

apresentam como vantagem, em relação aos demais – Rippl e teorias de Moran e do Range – 

a sua grande versatilidade, uma vez que permitem ensaiar diversas regras de operação, 

diversas vazões afluentes e diversas capacidades, entre outros, tendo como limite unicamente 

a capacidade computacional. Já em 1972 o professor Vujica Yevjevich YEVJEVICH (1972) 

preconizava que a tendência universal seria a aplicação de métodos experimentais com o 

auxílio de métodos analíticos. A prática tem mostrado que ele não se enganou. Inúmeros 

trabalhos vem sendo publicados, desde então, tendo o Método de Monte Carlo como 

ferramenta básica. Os trabalhos de CAMPOS (1997), STEPHENSON (1997), CAMPOS et al. 

(1998) e CAMPOS et al. (1999) são uma pequena amostra. 
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2.3 Diagrama Triangular de Regularização 

 

O Diagrama Triangular de Regularização (DTR) é um instrumento para o 

dimensionamento hidrológico de reservatórios, podendo ser também utilizado para entender 

as trocas regularização x evaporação x sangria que ocorrem no processo de estocagem de 

águas superficiais (Campos, 1987). Foi desenvolvido resolvendo a equação adimensional do 

balanço hídrico, na forma proposta por Campos. Na solução da referida equação foi utilizada 

a simulação Monte Carlo, utilizando séries sintéticas de 2.000 para descrever as condições de 

estado de equilíbrio. 

O DTR permite determinar, com base no conhecimento do deflúvio médio anual ao 

local do reservatório; na forma geométrica da bacia hidráulica do açude; na variabilidade 

anual dos deflúvios; e na lâmina evaporada durante a estação seca, como se processa a 

distribuição do deflúvio médio anual entre as três formas de perda de água pelo reservatório: 

sangria, evaporação e utilização. 

O entendimento do método do Diagrama Triangular de Regularização requer uma 

familiarização com os seguintes conceitos e definições básicas: 

Volume afluente médio anual (μ): representa o volume médio que anualmente escoa 

para o local do açude. 

Volume anual regularizado (M): é entendido como o volume programado para 

retirar anualmente do reservatório sempre que houver disponibilidade. Esse volume está 

associado a uma garantia. Ex.M90 significa que o volume anual regularizado tem 90% de 

garantia anual, isto é, existe disponibilidade para retirada desse volume em 90% dos anos. 

Nível de garantia anual (Ga): representa a probabilidade do reservatório prover sem 

restrições, em um ano qualquer, o volume anual regularizado M. Essa garantia pode ser 

estimada pelo valor assintótico – N suficientemente grande – da frequência (1 – n / N)×100, 

onde: n representa o número de anos em que o reservatório deixa de atender integralmente à 

demanda; N representa o número total de anos de operação. 

Probabilidade de falha anual (Fa): representa a probabilidade do reservatório não 

dispor de um volume suficiente para atender à demanda M mais as perdas por evaporação a 

partir do lago. Esse valor representa o complemento percentual para 100% do nível de 

garantia anual. 

Capacidade do reservatório (K): representa o volume total acumulado no 

reservatório quando o nível da água encontra-se na cota da soleira do seu sangradouro. 
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Fator adimensional de capacidade (fk): representa a razão entre a capacidade do 

reservatório (K)e o volume médio afluente anual (μ). O termo capacidade adimensional 

também é aplicado para este mesmo conceito. 

Fator de forma do reservatório (α): a forma da bacia hidráulica do lago pode ser 

representada pela equação Z(h)=  ; onde Z(h) denota o volume da reserva quando a 

superfície do lago encontra sena altura h; h é medido em relação ao ponto mais profundo do 

açude, isto é: Z(0)= 0. O adimensional α, fator de forma, pode ser obtido a partir da regressão 

linear, passando pela origem, de Z(h) vs . 

Fator adimensional de evaporação (fe): obtido da equação adimensional do balanço 

hídrico (Campos, 1987), é igual a 3(^1/3)E / μ^(1/3), onde El representa a lâmina evaporada 

durante a estação seca. 

Fator adimensional de retirada (fm): representa a razão entre o volume regularizado 

(M) e o volume afluente médio anual (μ). 

Retirada efetiva da reserva (R): é definida como o volume de água efetivamente 

retirado, emmédia, do reservatório. Isto é: R é igual à soma dos volumes retirados ao longo do 

período de estudo dividido pelo número total de anos. Obviamente tem-se 0 < R< M, ou 

R=cM, onde 0 < c < 1.0. Como aproximação R90 = 0,95M90, onde o subscrito 90 representa 

o nível de garantia anual. 

Eficiência de regularização do reservatório (ηM): representa a percentagem do 

volume afluente anual que é efetivamente utilizado para atendimento à demanda. É igual a 

(R/μ)×100. 

Volume mínimo da reserva (Zmin): representa o valor mínimo da reserva a partir da 

qual cessam as retiradas continuando porém as perdas por evaporação. Sempre que essa 

reserva é atingida antes de atender à demanda total do ano, fica caracterizada a ocorrência de 

uma falha. 

Volume útil do reservatório (Zútil): representa a diferença entre a capacidade do 

reservatório (K) e o volume mínimo de reserva. Transcreve-se a seguir, do citado livro do 

prof. Nilson Campos, os passos principais a serem seguidos para solução do problema do 

dimensionamento de reservatório com base no DTR. 

Em termos matemáticos, o DTR de um reservatório ao longo do tempo tem-se: 

ΣI = ΣE + ΣR + ΣS + ΔZ (1) 
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onde ΣI, ΣM, ΣS e ΣE representam as somas dos volumes afluente, retirado, sangrado 

e evaporado, respectivamente, enquanto ΔZ representa a diferença entre o volume ao final do 

último ano da simulação e ao início do primeiro ano da simulação. 

Dividindo-se todos os termos da equação 1-9 pelo número de anos (N) têm-se: 

 =  +  +  +  (2) 

Visto que para N suficientemente grande ΔZ/N tende a zero, tem-se em termos 

estatísticos que: 

μ = E{E} + E{R} + E{S} (3) 

Onde E{ } representa o operador valor esperado e μ representa o deflúvio médio 

anual. 

A divisão do volume afluente em três partes totalizando 100%, sugere a utilização do 

diagrama triangular para estudar como essa divisão se processa em função dos parâmetros 

estatísticos dos deflúvios e das características morfológicas do reservatório. 

Empregando-se essa metodologia, têm uma série de diagramas triangulares, cada qual 

relativo a um determinado coeficiente de variação dos deflúvios (CV), variando de CV=0,60 a 

CV=1,60, apresentado na Figura 1, para permitir a determinação da distribuição do deflúvio 

médio anual nessas três partes. O procedimento constou de: 

1) fixou-se um valor para o coeficiente de variação dos deflúvios anuais (CV) e 

gerou-se séries sintéticas de 2000 anos de extensão com média 100, a partir de uma 

distribuição gama de dois parâmetros; 

2) admitiu-se para o reservatório um volume inicial igual a 50% do deflúvio médio 

anual; 

3) fixou-se valores de fK e fE e, para cada ponto (CV, fK,fE) simulou-se a operação 

do reservatório com a série sintética e obtiveram-se os percentuais evaporado, sangrado e 

utilizado para uma garantia de 90%; 

3) para cada valor de CV elaborou-se um diagrama com os percentuais obtidos no item 

anterior e traçaram-se isolinhas de fK e fE. 
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      Figura 1 – Representação esquemática do Diagrama Triangular de Regularização 

 
       Fonte: CAMPOS, 1987  

 

2.4 Nível de Garantia na Regularização - (90% anual) 

 

Em se tratando de um estudo de longo horizonte (Estado de Equilíbrio), a utilização de 

valores anuais é suficientemente precisa. A garantia de 90% anual utilizada no 

desenvolvimento dos Diagramas Triangulares de Regularização foi também adotada no 

presente estudo. No conceito utilizado, o fato de haver 10% dos anos com insuficiência no 

atendimento das demandas não implica necessariamente em esvaziamento dos reservatórios. 

Como as decisões são anuais, o conceito implica que em 10% dos anos deve haver 

racionamento parcial ou, eventualmente, esvaziamento dos reservatórios. O volume anual 

regularizado pelo reservatório com 90% de garantia anual pode ser obtido em função de %VR 

pela Equação (9): 

M90 = 1,0526 (%VR/100) m (9) 
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Em que M90 representa o volume anual regularizado com 90% de garantia; %VR a 

parte do deflúvio médio anual (m) efetivamente retirada para regularização e 1,0526 é o fator 

para compensar os anos nos quais a retirada efetiva VRi é menor do M90 (Campos, 1987). 

 

2.5 Açude do Patu  

 

O Açude Patu tem como finalidade principal o abastecimento de água da cidade de 

Senador Pompeu, além de auxiliar na regularização do rio Patu. A piscicultura é outro 

benefício decorrente da construção da barragem, além do aproveitamento das vazantes que 

surgiram com a formação do lago (DNOCS, 1984). 

Os primeiros estudos realizados para a execução do projeto original da barragem 

foram elaborados em 1919. Dois anos depois, no Governo de Epitácio Pessoa, coube à firma 

Dwight P. Robinson & Co. escavar os primeiros metros de fundação, de acordo com contrato 

assinado em 1921 com a antiga Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), hoje DNOCS. A 

construção foi paralisada em 1923, por ordem do Presidente Arthur Bernardes, juntamente 

com outras grandes obras de açudagem no Nordeste. Algumas tentativas de retomada foram 

efetuadas, sempre esbarrando em obstáculos. Em julho de 1984 foi concluído o Projeto 

Executivo, com algumas modificações no original, elaborado pela Divisão de Barragens do 

DNOCS. No mesmo ano teve início sua construção pela EIT - Empresa Industrial e Técnica 

S.A. 

 

Figura 2 – Açude Patu em períodos de precipitação considerável. 

 
                                  Fonte: DNOCS 
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De acordo com o PGABRJ (1999), O açude Patu fica localizado no município de 

Senador Pompeu, barra o Rio Patu, possui uma capacidade de acumulação de 71,83 hm3 e 

drena uma bacia hidrográfica de 1.012 km2. Sua bacia possui cerca de 82 reservatórios de 

pequeno porte com área de espelho acima de 5 ha. 

 

2.6 Comparativos Econômicos: O Custo do Fornecimento da Distribuição da Água 

 

Uma grande parte da população do Semiárido Nordestino, tem suas necessidades 

primárias de água atendida através de pequenos açudes. Todavia, muitos desses pequenos 

reservatórios, face ao baixo rendimento, são altamente vulneráveis e, na grande maioria dos 

anos, incapazes de manterem o suprimento de água durante toda a estação seca. 

Essa vulnerabilidade às secas faz com que esse açudes sejam recomendados como 

reservas de regularização anual e que as demandas que requeiram maior confiabilidade 

plurianual sejam atendidas por açudes de médio e grande porte ou por outras fontes como 

poços profundos (CAMPOS, 1997). 

O entendimento dessa vulnerabilidade dos pequenos açudes não é novo. Já em 1902 

escrevia Felipe Guerra no Diário de Natal: “Examinemos detalhadamente as vantagens dos 

açudes; ficando desde logo claro que não nos referimos aos pequenos açudes que secam nos 

primeiros meses de verão. Esses de muito proveito e utilidade para seus donos nas crises 

mais prolongadas falham em críticas circunstâncias. São como amigos pouco dedicados: 

ausentam-se nos grandes perigos. ” 

Para estimar os custos foi analisado o levantamento de dados de distribuição de água 

durante de 1993. Os dados foram obtidos a partir de fichas individuais de cada carro pipa 

“credenciado” junto ao Comando Policial do Interior e da Defesa Civil. A organização da 

distribuição se dava em rotas iniciando na fonte de água e continuando para atender vários 

pontos de concentração onde parte da água transportado é colocada em reservatórios - 

cisternas ou tambores - para captação individual.  

Para estimar os custos foram utilizados dados de fornecimento de água por carros 

pipas, levantados pela Secretaria dos recursos Hídricos do Ceará, junto ao Comando Policial 

do Interior da Polícia Militar do Ceará e à Coordenação da Defesa Civil da Secretaria de Ação 

Social relativos ao ano de 1993. 

Acharam-se no estudo o custo da água variando de US$ 0,91/m3 no município e 

Tejussuoca até um máximo de US$ 11,14/m3 no município de Sobral. O custo mensal do 

fornecimento atingiu a quantia de US 998. 818,70. No caso do atendimento espontâneo, 
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movido pela lei da oferta e da procura, foi detectado que o preço de venda do litro de água 

pode chegar a US$ 100,00 por m³. (Este valor refere-se a de dezembro de 1996). 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia pode ser definida como as instruções, as ações ou conceitos 

necessárias para que os objetivos específicos sejam alcançados de maneira satisfatória. De 

uma forma geral ela pode ser melhor representada na Figura 3. Foi utilizado, para a 

elaboração deste trabalho, o conjunto de dados obtidos pelo Plano de Gerenciamento das 

Águas da Bacia do Rio Jaguaribe (PGABRJ) referente à bacia hidrográfica do Patu, um 

projeto o qual fora utilizado o Método do Diagrama Triangular de Regularização (DTR), 

elaborado por Campos (2002). Este trabalho se apropriou do mesmo método do Balanço 

Hídrico, sendo aplicado no software SIMRES. Por mais que os dados hidrológicos sejam os 

mesmo, o programa utilizado nesse plano era outro, o REDERES, programa computacional 

cuja aquisição de resultados eram gerados por equações computacionais estocásticas com 

sementes randômicas, onde cada compilação gera valores um pouco distintos, lacuna qual o 

SIMRES é capaz de preencher, por possuir uma semente determinística de equações. 

 

Figura 3 - Fluxograma da metodologia do trabalho 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.1 Caracterização da Bacia Hidrográfica do Patu 

 

Inicialmente foram determinados os contornos da bacia hidrográfica do açude de 

interesse em carta padrão SUDENE/DSG na escala 1:100.000, identificando-se todos os 

espelhos d’água existentes na bacia que apareciam nas cartas topográficas de 1987, 

complementando-se a identificação de açudes novos através do uso dos mapas digitais de uso 

do solo e da água.  

Em seguida, foram elaborados diagramas de árvore representativos da 

potamografia da bacia hidrográfica do açude principal, atribuindo-se uma letra para 

denominação de cada talvegue diretamente afluente à bacia hidráulica deste. A cada espelho 

d'água ou reservatório foi atribuído um código alfanumérico representativo de sua posição 

dentro da bacia hidrográfica do açude principal. Assim, para o caso de uma bacia hidráulica 

de um açude ao qual afluem 4 talvegues, estes seriam denominados A, B, C e D, e os 

reservatórios existentes denominados A01, A02,...,D01, D02, D03, etc. Isto se deveu à 

impossibilidade de identificação nominal de cada espelho d` água pertencente à bacia 

hidrográfica maior. 

 

Figura 4- Localização dos pequenos e médios reservatórios no mapa cartográfico. 

 
Fonte: Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Rio Jaguaribe (COGERH/ENGESOFT, 2000).  
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Para cada açude ou espelho d'água identificado, foram determinados os seguintes 

elementos para permitir o cálculo dos parâmetros característicos a serem utilizados no 

programa: 

      • Área de sua bacia hidrográfica total; 

      • Área livre não controlada de sua bacia hidrográfica; 

      • Zona hidrológica homogênea; 

      • Identificação da sua classe de relevo e ordem do rio ou riacho em que se 

encontra; 

      • Determinação da área do reservatório ou espelho d’água;  

Os parâmetros característicos dos reservatórios, essenciais ao processo de análise 

do impacto cumulativo, são a sua capacidade de acumulação ou volume acumulável, 

denominado por K, e o fator de forma da bacia hidráulica α. Tais parâmetros foram calculados 

utilizando-se uma planilha que permite a determinação de K com base na área do espelho 

d’água e dos parâmetros a e b da curva de regressão do volume em função da área do espelho, 

apresentada anteriormente. A determinação do parâmetro α também é feita com base nos 

dados calculados de volume e altura do reservatório. 

 

3.2. Operação Simulada do Reservatório 

 

A capacidade de regularização de um reservatório pode ser analisada a partir da 

sua operação simulada, através da solução da equação do seu balanço hídrico, utilizando as 

séries de vazões afluentes ao mesmo. São consideradas as seguintes premissas:  

a) a unidade de tempo é um mês; 

b) a retirada do  reservatório é constante ao longo dos anos e ao longo dos meses;  

c) a contribuição líquida sobre o lago - precipitação menos evaporação - é admitida 

constante ao longo dos anos, mas variável ao longo dos meses. 

 

3.2.1. Equação do Balanço Hídrico  
 

A determinação do comportamento de um reservatório é feita pela equação do 

balanço hídrico, que consiste em igualar as entradas e saídas do mesmo como se segue: 

dV/dt = E - S                                                            (3.1) 

Onde: 

dV/dt - é a variação do volume ao longo do tempo, 
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E – é o resultado de todas as entradas no sistema, e  

S – é o resultado de todas as saídas.  

As entradas são compostas dos deflúvios afluentes e das precipitações diretas 

sobre o espelho d´água do lago; as saídas, por sua vez, são formadas pelas evaporações e 

pelas retiradas para fins utilitários. A equação do balanço hídrico usada neste modelo é dada 

por: 

Vi+1 = Vi + (Pi – Ei) x ½ ( Ai+1 + Ai ) + Ii  - Mi – Si                     (3.2) 

Onde: 

Vi+1 e Vi = representam os volumes de água estocados no reservatório no início 

dos meses i+1 e i respectivamente; 

Pi = precipitação média sobre o espelho de água do açude durante o mês i; 

Ei = lâmina média evaporada da superfície do lago durante o mês i; 

Ai+1 e Ai = representam as áreas do lago do reservatório no início dos meses i+1 e 

i respectivamente;  

Ii = volumes afluentes ao reservatório durante o mês i;  

Mi = retirada do reservatório durante o mês i;  

Si = volume sangrado do reservatório. 

Considerando-se um volume inicial V0, simula-se, para uma garantia G, o 

reservatório a nível mensal para a respectiva série histórica de vazões durante H anos, onde H 

é a extensão da série de vazões. Inicialmente considera-se a retirada M = min (K/2,/2). Ao 

final de cada ano é calculado se o volume anual armazenado é suficiente para atender a 

demanda (= retirada M); se não for, é considerado que naquele ano ocorreu uma falha.  

A regra de operação é definida por: 

  Vi+1= 0, se (Vi +(Pi-Ei)x ½( Ai+1 + Ai) – Mi +Ii)  0                        (3.3) 

                                              Vi+1 = (Vi +(Pi-Ei) x ½ (Ai+1 + Ai) +Ii) ,se: 

0 < (Vi +(Pi-Ei) x ½(Ai+1 + Ai) – Mi +Ii) < K                               (3.4) 

Vi+1= K, se (Vi +(Pi-Ei) x ½ (Ai+1 + Ai) – Mi +Ii)  K                        (3.5) 

No final dos H anos é verificado se a retirada M assumida inicialmente (min 

(K/2,/2)) corresponde à frequência de falhas pretendida. Caso seja superior, diminui-se a 

retirada, caso contrário, eleva-se a retirada e simula-se novamente o comportamento do 

reservatório para H anos e assim sucessivamente até que a retirada correspondente a uma 

frequência de falhas pretendida seja encontrada. 
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3.3 Geração de Séries Sintéticas  

 

Os rios intermitentes do Nordeste Brasileiro apresentam, como característica 

marcante, uma longa estação de vazões nulas após a curta estação úmida. Essas características 

fazem com que os deflúvios anuais sejam serialmente independentes e, que as séries de 

vazões anuais possam ser obtidas a partir da geração de números aleatórios seguindo uma 

função densidade de probabilidade (Campos,1996). Segundo o mesmo autor, tanto a 

distribuição Gama como a Log-normal podem ser utilizadas, sem que se possa afirmar qual 

das duas dá melhores resultados.  

Neste trabalho foram geradas 8 séries de 20.000 valores de vazões anuais 

afluentes ao Açude Patu, seguindo uma distribuição Gamma II, cuja equação é: 

P(x) =(x-1e-x)/( )                                                      (3.6) 

Onde () é a Função Gamma e  e , os parâmetros da distribuição, calculados 

pelo método dos momentos a partir das equações 3.7 e 3.8:  

 = /                                                          (3.7)  

2 = /2                                                         (3.8) 

Conservou-se a média histórica (=126,3 hm3/ano) e variou-se o coeficiente de 

variação dos deflúvios anuais (CVdef variando de 0,2 a 1,6). Os valores assumidos para  e , 

para cada uma das oito séries de 20.000 anos geradas, são os constantes na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Valores de  e  (em hm3/ano) utilizados para a geração das séries sintéticas de 
vazões afluentes anuais ao Açude Patu para coeficientes de variação variando de 0,2 a 1,6. 
 Coeficiente de Variação dos Deflúvios (CVdef) 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 

  126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 126,3 

 25,3 50,5 75,8 101,1 126,3 151,4 176.8 208,1 

  Fonte: STUDART (2001). 

 

3.4. Desagregação dos Deflúvios Anuais  

 

Considerando o objetivo de trabalhar a nível mensal, apresentou-se a necessidade 

de desagregar as vazões anuais em mensais.  
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Seguiu-se metodologia proposta por SVARNIDZE (1964) - o Método dos 

Fragmentos -  o qual produz vazões mensais por desagregação de vazões anuais pré-geradas 

por um modelo apropriado, no caso em questão, uma distribuição Gamma II. Este método 

produz bons resultados para os rios intermitentes do Semiárido Nordestino (ARAÚJO,1991). 

O uso dessa técnica supõe a existência de uma série histórica de vazões mensais - 

porém de curta duração - e visa aumentar as informações fluviométricas do posto, de forma a 

dar subsídios ao êxito em projetos e operação de sistemas de recursos hídricos. Para cada mês 

e para cada ano da série histórica é determinado um fragmento dado por: 

 

                                                           (3. 8) 

 

Onde:  Qi,j é a vazão no mês j do ano i. 

De posse dos fragmentos calculados, as vazões da série anual são ordenadas de 

forma crescente e são gerados tantos intervalos de classe quanto o número de anos da série 

histórica. Como cada mês tem o seu fragmento e, durante o ano existem doze fragmentos, 

cada intervalo de classe contempla doze fragmentos. 

Na obtenção da série sintética de vazões mensais (com um determinado número 

de anos) associa-se cada valor anual de vazão da série previamente gerada ao intervalo de 

classe correspondente, sendo desagregado pelo respectivo fragmento. Dessa forma, as vazões 

mensais sintéticas são estimadas por meio da seguinte expressão: 

Q i,j =  f kj  Q ki                                                   (3. 9) 

Onde:  

Q i,j é a vazão mensal sintética para o mês j do ano i; 

f kj é o fragmento de desagregação no mês j associado ao intervalo de classe k; 

Q ki  é a vazão anual gerada pelo modelo anual, pertencente a classe k.  

É fácil observar que a soma dos fragmentos, para um determinado ano i é igual à 

unidade, ou seja: 

  f i, j = 1                                                            (3.10) 

No presente trabalho, os duzentos valores de vazões anuais de cada série serão 

fragmentados pela série histórica do Rio Patu.  

 

3.5 Simulação da operação dos reservatórios empregada no Plano de Gerenciamento das 

Águas da Bacia do Rio Jaguaribe 
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O processo metodológico utilizado no Plano de Gerenciamento das Águas da 

Bacia do Rio Jaguaribe (PGABRJ) consiste na utilização do programa computacional 

REDERES, que permite a simulação da operação simultânea de n reservatórios de uma bacia 

hidrográfica, empregando a metodologia utilizada para o desenvolvimento do Método do 

Diagrama Triangular de Regularização (DTR), constando dos seguintes passos: 

 

• Inicialmente são gerados 2000 anos de deflúvios afluentes aos reservatórios com 

base nos dados da lâmina média escoada na bacia e no coeficiente de variação dos deflúvios 

CV; 

• O programa REDERES é então ativado, simulando inicialmente somente o 

reservatório principal, que dá nome à bacia hidrográfica, de uma forma isolada, determinando 

sua capacidade de regularização em hm³/ano; 

• Em seguida o programa simula toda a rede de reservatórios operando em 

conjunto, de montante para jusante, agregando as vazões sangradas dos reservatórios de 

montante aos volumes naturais afluentes aos reservatórios de jusante, determinando 

concomitantemente a capacidade de regularização de cada reservatório; 

• Compara-se a capacidade de regularização do reservatório principal da bacia, 

funcionando de uma forma isolada, com a capacidade de regularização do mesmo 

reservatório, sob a influência da pequena açudagem na bacia, e com a vazão total regularizada 

pelo sistema; 

• Retira-se do sistema aqueles açudes que não apresentaram capacidade de 

regularização ao nível de garantia de 90%, considerados assim ineficientes, simulando-se 

novamente todo o sistema tal qual no passo anterior, e verifica-se se houve ganhos na 

capacidade de regularização do sistema. 

 
 
3.6 Dados da bacia hidrográfica do Patu 
 

O açude Patu fica localizado no município de Senador Pompeu, barra o Rio Patu, 

possui uma capacidade de acumulação de 71,83 hm3 e drena uma bacia hidrográfica de 1.012 

km2. Sua bacia possui cerca de 82 reservatórios de pequeno porte com área de espelho acima 

de 5 ha. Os dados da bacia do açude Patu obtidos no P.E.R.H., de interesse nas simulações, 

são mostrados a seguir: 

 

      • capacidade do açude: 71,83 hm3 
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      • área da bacia hidrográfica: 1.012 km2 

      • precipitação média na bacia: 747,0 mm 

      • lâmina média escoada: 79,34 mm 

      • deflúvio médio anual: 80,3 hm3 

      • coeficiente de variação dos deflúvios: 1,57 

      • evaporação na estação seca: 958,4 mm 

      • fator de forma da bacia: 2.956,0 

      • fator adimensional de evaporação: 0,09 

 

As Tabela 2 e 3 a seguir contém os principais parâmetros analisados no PGABRJ 

relacionados a bacia do açude do Patu, contendo os valores de vazão liberada (Lib), sangrada 

(Sng) e evaporada (Evp), a representação percentual destes (%Evp, %Sng, %Lib), capacidade 

máxima (K), deflúvio médio anual (µ), fator de forma (α), vazão de regularização (M) e nível 

de garantia (Ga) para os pequeno e médio reservatório. As colunas representam, 

respectivamente, a numeração do espelho d’água ou açude, o código alfanumérico utilizado 

no mapeamento, volume de água evaporado, percentual do volume de água evaporado, 

volume de água sangrado, percentual de volume de água sangrado, volume de água liberado, 

percentual de volume de água liberado, capacidade do reservatório, volume afluente médio 

anual, fator adimensional de capacidade, fator adimensional de evaporação, volume anual 

regularizado e nível de garantia anual. 
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Fonte: Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Rio Jaguaribe (COGERH/ENGESOFT, 2000).

Num Cod Evp %Evp Sng %Sng Lib %Lib K µ α fK fE M Ga

  (hm3/ano) (%) (hm3/ano) (%) (hm3/ano) (%) (hm3) (hm3/ano)    (hm3/ano) (%)

1 B01 0,0129 24,74 0,0313 60,11 0,0079 15,15 0,051 0,0521 132,8 0,97 0,393 0,0083 90

2 B02 0,0491 35,68 0,0683 49,66 0,0202 14,66 0,186 0,1375 600,1 1,35 0,47 0,0211 90

3 C01 0,045 15,88 0,2146 75,82 0,0235 8,3 0,131 0,283 850,8 0,46 0,415 0,0245 90

4 C02 0,0581 2,94 1,875 94,72 0,0464 2,35 0,18 1,9795 833,7 0,09 0,215 0,0479 90

5 C03 0,0186 26,68 0,0453 64,96 0,0058 8,37 0,052 0,0698 432,4 0,74 0,528 0,0061 90

6 C04 0,0172 7,5 0,1831 79,67 0,0295 12,83 0,096 0,2298 79,5 0,42 0,202 0,0309 90

7 C05 0,0079 21,35 0,0264 71,6 0,0026 7,04 0,02 0,0369 217,8 0,54 0,52 0,0027 90

8 C06 0,0101 27,95 0,0234 64,78 0,0026 7,27 0,027 0,0361 266,4 0,74 0,56 0,0027 90

9 C07 0,0118 48,92 0,0111 46,1 0,0012 4,98 0,033 0,0241 314,5 1,39 0,677 0,0012 90

10 C08 0,0287 3,62 0,7428 93,77 0,0207 2,61 0,081 0,7922 504,8 0,1 0,247 0,0213 90

11 C09 0,017 62,15 0,0041 15,07 0,0062 22,78 0,114 0,0274 102,9 4,18 0,448 0,0066 90

12 C10 0,0178 18,36 0,06 61,9 0,0191 19,74 0,099 0,097 84 1,02 0,274 0,0201 90

13 C11 0,0149 56,33 0,0105 39,51 0,0011 4,17 0,045 0,0265 388,9 1,68 0,704 0,0011 90

14 C12 0,1259 39,41 0,1571 49,16 0,0365 11,43 0,428 0,3195 2011,5 1,34 0,531 0,0381 90

15 D01 0,2575 15,72 1,202 73,39 0,1783 10,89 1,024 1,6377 2465,3 0,63 0,329 0,1869 90

16 D02 0,0225 36,95 0,034 55,76 0,0044 7,29 0,065 0,0609 513,6 1,08 0,585 0,0046 90

17 D03 0,0055 36,42 0,0028 18,35 0,0068 45,23 0,034 0,0151 319,6 2,26 0,807 0 88,35

18 D04 0,0177 15,45 0,0922 80,41 0,0048 4,14 0,049 0,1146 416,7 0,43 0,442 0,005 90

19 D05 0,0308 33,61 0,0553 60,39 0,0055 6 0,092 0,0915 657,4 1,01 0,555 0,0057 90

20 D06 0,0087 25,12 0,0232 67,38 0,0026 7,51 0,023 0,0345 236,5 0,66 0,546 0,0027 90

21 D07 0,0258 4,72 0,4759 87,24 0,0439 8,04 0,132 0,5455 126,8 0,24 0,177 0,0454 90

22 D08 0,0074 18,74 0,0295 75,11 0,0024 6,15 0,018 0,0393 203,4 0,47 0,497 0,0025 90

23 D09 0,0159 38,82 0,0228 55,71 0,0022 5,47 0,046 0,041 395,4 1,11 0,612 0,0023 90

24 D10 0,0085 58,86 0,0056 39,03 0,0003 2,11 0,024 0,0145 250,5 1,69 0,744 0,0003 90

25 D11 0,0144 47,14 0,0144 47,14 0,0017 5,72 0,041 0,0304 366 1,35 0,659 0,0018 90

26 D12 0,0258 40,3 0,0331 51,68 0,0051 8,02 0,076 0,0641 574,1 1,19 0,597 0,0054 90

27 D13 0,0501 19,42 0,1734 67,29 0,0342 13,28 0,184 0,2577 592,1 0,71 0,379 0,0359 90

28 D14 0,0752 15,79 0,3219 67,57 0,0793 16,64 0,35 0,4764 521,2 0,74 0,296 0,0833 90

29 D15 0,0166 24,08 0,0465 67,55 0,0058 8,38 0,045 0,0688 394,3 0,66 0,515 0,006 90

30 D16 0,063 76,19 0,0147 17,81 0,005 6,01 0,282 0,0827 969,5 3,41 0,654 0,0052 90

31 D17 0,0483 4,68 0,933 90,51 0,0496 4,81 0,168 1,0308 532,6 0,16 0,231 0,0511 90

32 D18 0,1361 8,44 1,2938 80,27 0,182 11,29 0,636 1,6118 882,1 0,39 0,235 0,19 90

33 D19 0,0614 27,68 0,1298 58,48 0,0307 13,84 0,225 0,2219 747,6 1,01 0,431 0,0321 90

34 D20 0,035 60,86 0,0022 3,77 0,0204 35,37 0,294 0,0576 1016,6 5,1 0,763 0 88,4

35 D21 0,0274 54,07 0,0171 33,87 0,0061 12,06 0,084 0,0506 1304,6 1,66 0,854 0 86,4

36 D22 0,0099 17,82 0,042 75,8 0,0035 6,38 0,025 0,0554 255,6 0,45 0,479 0,0037 90

37 D23 0,0127 21,39 0,0419 70,46 0,0049 8,15 0,034 0,0595 320,2 0,57 0,504 0,0051 90

38 D24 0,1577 3,54 4,0851 91,73 0,2105 4,73 0,64 4,4534 1248,5 0,14 0,188 0,2171 90

39 D25 0,0725 32,69 0,1262 56,92 0,023 10,39 0,23 0,2217 1280,5 1,04 0,516 0,0241 90

40 D26 0,0187 72,34 0,0031 11,88 0,0041 15,78 0,089 0,0258 639,9 3,43 0,849 0 81,9

41 D27 0,0376 62,32 0,0064 10,63 0,0163 27,05 0,234 0,0604 1297,1 3,88 0,816 0 80,2

42 D28 0,0104 61,47 0,0061 36,33 0,0004 2,19 0,031 0,0169 296,8 1,82 0,748 0,0004 90

43 D29 0,0096 57,01 0,0068 40,07 0,0005 2,92 0,028 0,0169 274,3 1,64 0,729 0,0005 90

44 D30 0,0201 15,54 0,1004 77,78 0,0086 6,67 0,055 0,1291 454,8 0,43 0,437 0,009 90

Tabela 2 – Valores de vazão regularizada, sangrada e evaporada, dentre outras variáveis 
previamente mencionadas para os pequeno e médio reservatório. 
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Tabela 3 – Valores de vazão regularizada, sangrada e evaporada, dentre outras variáveis 
previamente mencionadas para os demais pequenos e médios reservatórios. 

45 D31 0,0183 40,02 0,0241 52,67 0,0033 7,31 0,052 0,0458 436,8 1,15 0,61 0,0035 90

46 D32 0,0082 55,66 0,0037 25,32 0,0028 19,02 0,032 0,0148 302,2 2,14 0,792 0 89,4

47 D33 0,0597 37,39 0,084 52,6 0,016 10 0,189 0,1597 1108,2 1,18 0,549 0,0167 90

48 D34 0,0195 30,05 0,0402 61,83 0,0053 8,12 0,055 0,065 450,1 0,84 0,548 0,0055 90

49 D35 0,0751 53,4 0,0383 27,22 0,0273 19,39 0,389 0,1406 606,2 2,76 0,468 0,0286 90

50 D36 0,0096 54,85 0,0031 17,9 0,0048 27,25 0,045 0,0175 389 2,55 0,819 0 87,15

51 D37 0,086 4,53 1,6584 87,38 0,1535 8,09 0,481 1,8979 373,2 0,25 0,167 0,1602 90

52 D38 0,0151 19,26 0,0522 66,52 0,0112 14,23 0,059 0,0785 157,7 0,75 0,363 0,0117 90

53 D39 0,0585 7,12 0,6353 77,35 0,1275 15,53 0,385 0,8214 187,6 0,47 0,176 0,1337 90

54 D40 0,0899 54,39 0,0629 38,07 0,0125 7,54 0,358 0,1652 1278,2 2,17 0,569 0,013 90

55 D41 0,0113 15,74 0,0505 70,35 0,01 13,91 0,045 0,0718 114,9 0,62 0,336 0,0105 90

56 D42 0,0158 56 0,0085 29,89 0,004 14,11 0,069 0,0283 189,5 2,43 0,542 0,0042 90

57 D43 0,0163 44,5 0,0145 39,48 0,0059 16,01 0,068 0,0367 186,2 1,85 0,494 0,0062 90

58 D44 0,0243 32,39 0,0443 59,14 0,0063 8,46 0,07 0,0749 537,2 0,93 0,555 0,0066 90

59 D45 0,01 19,46 0,0379 73,62 0,0036 6,92 0,026 0,0515 261,1 0,5 0,494 0,0037 90

60 D46 0,0714 39,37 0,093 51,28 0,017 9,35 0,232 0,1815 1289,6 1,28 0,553 0,0177 90

61 D47 0,0302 73,06 0,0106 25,68 0,0005 1,26 0,105 0,0413 723,2 2,54 0,748 0,0005 90

62 D48 0,0147 22,71 0,0445 68,89 0,0054 8,4 0,04 0,0646 358,8 0,62 0,509 0,0057 90

63 D49 0,0216 69,17 0,0049 15,66 0,0047 15,17 0,095 0,0312 673,1 3,04 0,807 0 87

64 D50 0,0742 74,95 0,0186 18,77 0,0062 6,28 0,327 0,099 1150,2 3,3 0,652 0,0065 90

65 D51 0,1026 17,98 0,396 69,42 0,0719 12,6 0,366 0,5704 1311,1 0,64 0,379 0,0755 90

66 D52 0,0778 2,71 2,6255 91,29 0,1725 6 0,446 2,8759 296,8 0,16 0,135 0,178 90

67 D53 0,0043 35,67 0,0002 1,53 0,0075 62,79 0,074 0,012 205 6,16 0,748 0 89,1

68 D54 0,1651 80,07 0,0112 5,44 0,0299 14,49 1,025 0,2061 4322,7 4,97 0,801 0 85,65

69 D55 0,0186 48,97 0,0136 35,84 0,0058 15,19 0,078 0,0379 218,2 2,05 0,516 0,006 90

70 D56 0,0335 14,39 0,17 73,11 0,0291 12,5 0,126 0,2325 380,2 0,54 0,339 0,0305 90

71 D57 0,1165 28,8 0,2344 57,94 0,0537 13,26 0,416 0,4046 1519,9 1,03 0,447 0,0561 90

72 D58 0,0116 37,03 0,0176 56,19 0,0021 6,78 0,032 0,0314 302,6 1,01 0,612 0,0022 90

73 D59 0,0491 7 0,5371 76,63 0,1148 16,37 0,35 0,701 140,4 0,5 0,168 0,1212 90

74 D60 0,1191 50,78 0,0862 36,74 0,0293 12,48 0,458 0,2346 1702,5 1,95 0,557 0,0306 90

75 D61 0,0134 40,08 0,0143 42,98 0,0056 16,94 0,056 0,0333 146 1,67 0,471 0,0059 90

76 D62 0,0374 84,68 0,0054 12,26 0,0014 3,06 0,183 0,0441 589,5 4,16 0,684 0,0014 90

77 D63 0,0313 55,61 0,0175 31,03 0,0075 13,36 0,131 0,0563 400,5 2,33 0,554 0,0079 90

78 F01 0,2273 14,37 1,2333 78,01 0,1204 7,62 0,987 1,581 2014,7 0,62 0,312 0,1266 90

79 F02 0,2512 18,61 0,9661 71,59 0,1322 9,8 1,005 1,3495 2474,2 0,74 0,352 0,1383 90

80 F03 0,0389 83,61 0,0014 3,02 0,0062 13,37 0,266 0,0466 1422,2 5,71 0,913 0 76,6

81 F04 0,095 12,07 0,5805 73,74 0,1118 14,2 0,433 0,7873 709,2 0,55 0,278 0,1178 90

82 F05 0,0229 26,82 0,0551 64,49 0,0074 8,69 0,065 0,0854 509,7 0,76 0,522 0,0078 90

83 PAT 4,7161 6,32 49,4965 66,34 20,3946 27,34 71,83 74,6072 2598,6 0,96 0,094 21,482 90

1189,3281,526798,2211,165694,9428,58895,8latoT

Fonte: Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Rio Jaguaribe (COGERH/ENGESOFT, 2000).
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

São apresentados, na Tabela 4, os resultados encontrados na compilação dos dados de 

entrada do SIMRES. Como anteriormente mencionado, o programa realizou este 

procedimento através de séries históricas sintéticas com diferentes quantidades totais de anos, 

os quais correspondem a um espaço amostral distinto, criadas a partir do Método Monte 

Carlo.  

 

Tabela 4 - Comparação entre os valores de volumes anuais (em hm³/ano) sangrados, evaporados, 
liberados e regularizados pelo Açude do Patu para séries sintéticas de diferentes tamanhos 

            
Vazão 

      
Vazão 

N Ga K  Sangria Evaporação Liberado %San %Eva %Lib Regularizada 
    hm²/ano hm³/ano (hm³/ano) (hm³/ano) (hm³/ano)       (hm³/ano) 
38 55,8 71,83 81,41 38,20 4,57 38,64 46,92 5,61 47,46 47,34 
21 75,6 71,83 81,35 45,15 5,48 30,72 55,50 6,74 37,76 33,82 
15 82,6 71,83 81,30 49,30 5,96 26,04 60,64 7,33 32,03 27,28 
5 94,2 71,83 81,29 52,23 6,38 22,68 64,25 7,85 27,90 23,10 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
 

Considerando a série sintética com o maior espaço amostral, e consequentemente o 

menor número de falhas (n), o volume regularizado isoladamente pelo açude Patu obtido pelo 

SIMRES (sem a influência da pequena açudagem e considerando o sistema de reservatórios 

como um único grande açude) seria de 23,10 hm³/ano, ou uma vazão contínua de 0,732 m³/s; 

Quando analisando os dados determinados pelo REDERES no PGABRJ, verifica-se 

que, sob a influência da pequena açudagem, este volume regularizado do açude principal 

decresce para 21,48 hm³/ano ou uma vazão contínua de 0,681 m³/s , representando um 

decréscimo de 7,01% em relação àquele volume regularizado isoladamente para o açude Patu, 

enquanto que em termos do sistema de reservatórios como um todo (englobando todos os 

reservatórios menores a montante), a regularização seria de 23,98 hm³/ano, portanto maior do 

que a do açude Patu quando analisado isoladamente, com um acréscimo percentual de 3,80%. 

 O aumento do volume regularizado provavelmente decorre do fato de que ao se 

considerar os pequenos reservatórios a montante do açude estratégico, agrega-se valores 

maiores também ao deflúvio médio anual, visto a maior área de capitação pluvial. Vale 

salientar que, seguindo esta linha de raciocínio, o deflúvio médio anual adicional deve ter 

compensado a nova quantia de volume de água evaporada decorrido do surgimento das novas 
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lâminas d’águas oriundas de cada pequeno e médio reservatório, o que acontece quando tais 

açudes possuem um baixo fator de forma (baixa abertura, boa profundidade), ou quando o 

valor do acréscimo de deflúvio é grande o suficiente. 

Um forte indicativo desta possibilidade seria que a maioria dos pequenos reservatórios 

possuem uma vazão regularizada com garantia superior a 90%. De acordo com o 

levantamento feito pelo mesmo plano, dos oitenta e quatro reservatórios criados, foram 

identificados apenas onze deles como sendo incapazes de manter as suas vazões regularizadas 

com a garantia (Ga) superior a 90%, o que caracterizaria uma certeza de providência de 

abastecimento em períodos chuvosos. 

 

Tabela 5 – Valores de volumes sangrados, evaporados e regularizado dos reservatórios ineficientes 
(com garantias de regularização abaixo de 90%) 

 Cod G K  Sangria Evaporação 

 
Volume 

Regularizado %S %E %R 

   (hm³) 
 

hm²/ano)  (hm³/ano) (hm³/ano) (hm³/ano)    
1 D03 88,35 0,034 0,0151 0,0028 0,0055 0,0068 36,42 18,35 45,23 
2 D20 84,40 0,294 0,0576 0,0022 0,035 0,0204 60,86 3,77 35,37 
3 D21 86,40 0,084 0,0506 0,0171 0,0274 0,0061 54,07 33,87 12,06 
4 D26 81,90 0,089 0,0258 0,0031 0,0187 0,0041 72,34 11,88 15,78 
5 D27 80,20 0,234 0,0604 0,0064 0,0376 0,0163 62,32 10,63 27,05 
6 D32 89,40 0,032 0,0148 0,0037 0,0082 0,0028 55,66 25,32 19,02 
7 D36 87,15 0,045 0,0175 0,0031 0,0096 0,0048 54,85 17,9 27,25 
8 D49 87,00 0,095 0,0312 0,0049 0,0216 0,0047 69,17 15,66 15,17 
9 D53 89,10 0,074 0,0120 0,0002 0,0043 0,0075 35,67 1,53 62,79 

10 D54 85,65 1,025 0,2061 0,0112 0,1651 0,0299 80,07 5,44 14,49 
11 F03 76,60 0,266 0,0466 0,0014 0,0389 0,0062 83,61 3,02 13,37 

 PAT ------ 71,83 74,6072 49,4965 4,7161 20,3946 66,34 6,32 27,34 
           

Total  11 2,272 0,5377 0,0561 0,3719 0,1096 10,44 69,18 20,39 
           

    Fonte: Elaborado pelo autor. 

Removendo os açudes ineficientes, que representam 13,4% dos reservatórios, na 

análise da bacia hidrográfica, o volume regularizado pelo açude Patu diminui de 21,482 

hm³/ano (Q90 = 0,6810 m³/s) para 20,80 hm³/ano (Q90 = 0,659 m³/s), enquanto que o sistema 

como um todo sofre também um decréscimo de volume regularizado de 23,98 hm3/ano (Q90 

= 0,760 m3/s) para 23,25 hm3/ano (Q90 = 0,7310 m³/s). Segue Gráfico 1 demostrando a 

variação de volumes de acordo com os parâmetros ou cenários analisados. 
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Gráfico 1 – Volume anuais de regularização considerando, ou não, os açudes de baixa 
eficiência nos três parâmetros: Açude Patu sem influência da pequena açudagem, com a 
influência e o sistema total do açude 
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      Fonte: Elaborado pelo autor. 

Sem levar em consideração estes reservatórios ineficientes, ainda assim, se observa 

um aumento no volume regularizado do sistema como um todo em cerca de 0,65% em relação 

àquele volume regularizado isoladamente, mais uma vez reforçando a constatação de que a 

bacia do açude Patu ainda não se encontra completamente saturada. Porém, mesmo com os 

dados apontando certos ganhos com a prática de açudagem secundárias, sabe-se que o clima 

semiárido nordestino possui uma elevada variabilidade quanto ao volume de água precipitada, 

significando que, muitas vezes, o deflúvio médio anual não representa o cenário real e os 

valores de vazão de sangria e regularização podem estar bem abaixo do esperado pelos 

levantamentos.  

De acordo com os dados gráficos fornecidos pelos sites de monitoramento 

pertencentes a FUNCEME e COGERH, a situação atual é bastante crítica quanto a volume 

presente no Açude Patu. Em cenários como o atual, a grande maioria dos açudes a montante é 

ineficiente, não apresentando qualquer capacidade de regularização ou volume de água 

sangrado a jusante. Tal fato reduz significativamente a capacidade de regularização do açude 

principal, uma vez que um volume considerável de água que seria drenada para o reservatório 

é perdida na bacia por evaporação nos pequenos reservatórios. 
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Gráfico 2 – Histórico dos volumes anuais registrado do reservatório estratégico principal Patu  

 
Fonte: COGERH. 

 

Comparando-se os dois cenários – o passado e o atual – para um mesmo nível de 

garantia (G=90%), observa-se que o Açude Patu, contendo apenas um volume de 3,80 hm³, 

correspondente a 5,16% da sua capacidade total de 71,83 hm³, deixaria de regularizar um 

volume de 2,3 hm³/ano (Q90 = 0,073 m³/s ou 72,9 L/s), uma perda percentual de 10,53%.  

Para uma análise representativa dessa vazão, pode-se se basear em informações de 

consumo per capita em localidades interioranas como as dos munícipios dependentes do 

açude do Patu, como Senador Pompeu e Pedra Branca. Em zonas rurais, o atendimento de 

pequenas comunidades até 40 casas deve ser suprida preferencialmente por poços artesianos 

acoplados a chafarizes e com dessalinizações no caso da água do poço ser salobra. A 

experiência de órgãos governamentais no Estado do Ceará tem demonstrado que o consumo 

per capta médio nessas condições é de apenas 9 litros/habitante*dia, raramente ultrapassando 

o máximo de 20 litros/habitante*dia. 

Nas comunidades rurais de maior porte, acima de 200 casas, podem existir pequenos 

sistemas de distribuição de água para as residências, normalmente patrocinados pelas 

prefeituras do município ou programas governamentais ocasionais com verba de origem 

federal tal como o Projeto Alvorada. A experiência tem demonstrado que o consumo per capta 

nesses casos é da ordem de 80 a 120 litros/habitante*dia. Já nas cidades do interior, 

principalmente as sedes municipais, pelo fato de que quase todas contam com sistema de 

tratamento e rede de abastecimento pública de água potável, a experiência mostra que o 
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consumo per capta se situa em torno de 150 litros/habitante*dia. Os valores de consumo per 

capita pode ser melhor representado na seguinte Tabela 6. 

 
Tabela 6:  Consumos Per Capta de Água (q) para Abastecimento Humano no Estado do Ceará 

Classificação de Consumidores Existência de Rede Pública de 
Abastecimento de Água 

Padrão de Consumo Médio 
(litros/habitante*dia) 

Zona Rurais até 40 Casas Não 9,00 
Zonas Rurais de 40 a 200 Casas Não 20,00 
Zonas Rurais mais de 200 Casas Sim 80,00 a 120,00 

Cidades e Sedes Municipais Sim 150,00 
Capital e Grandes Cidades Sim 250,00 
Fonte: Cagece,  Cogerh e Sohidra. 

 

Para o caso dos dois municípios para o qual o açude Patu fora estrategicamente criado, 

o consumo per capita diário a ser considerado é de 150 litros/habitante*dia. Tendo em conta o 

valor de 2,3 hm³/ano como volume regularizado perdido por conta dos sistemas de 

reservatórios menores a montante do açude principal, tem se que diariamente ocorre uma 

perda de cerca de 6.300.000 litros de água. Tal volume poderia proporcionar, em períodos de 

chuva quando os deflúvios médios anuais se tornam mais representativos a realidade 

(normalmente um fenômeno que ocorre em poucos períodos do ano), um abastecimento 

hídrico extra para cerca de 42.000 habitantes, uma quantidade que corresponde a mais do que 

a população total do munícipio de Pedra Branca, e quase o dobro da população de Senador 

Pompeu. Essa diferença no volume de água também poderia vir a ter um impacto financeiro 

nas contas do governo caso se analise os custos por abastecimento via caminhões pipa a 

menos que haveria.  

Para estimar os custos foram utilizados dados de fornecimento de água por carros 

pipas, levantados pela Secretaria dos recursos Hídricos do Ceará, junto ao Comando Policial 

do Interior da Polícia Militar do Ceará e à Coordenação da Defesa Civil da Secretaria de Ação 

Social relativos ao ano de 1993. Acharam-se no estudo o custo da água variando de US$ 

0,91/m³ no município e Tejussuoca até um máximo de US$ 11,14/m³ no município de Sobral. 

O custo mensal do fornecimento atingiu a quantia de US 998. 818,70. Um histograma de 

frequência de custos é apresentado na Gráfico 3. Utilizando deste valor de US$ 10,00 por m³, 

chegaria a se economizar o valor de aproximadamente US$ 63.000, ou R$157.000 com 

apenas um dia de condições climáticas ideais. 
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Gráfico 3 - Histograma de frequência relativa do custo de adução e distribuição de águas 
através de carros pipas. 

 
Fonte: ‘CAMPOS (1997). 

 

Desta forma, é possível constatar que em casos como os do açude Patu, a construção 

de pequenos reservatórios a montante de açudes estratégicos pode resultar em perdas de vazão 

regularizada para a bacia hidrográfica. Assim, é de se esperar que a política de construção 

indiscriminada de pequenos reservatórios, denominada de por vezes de “democratização da 

água” tenha, em muitos casos, resultado em grandes perdas para o sistema de abastecimento 

de recursos hídricos. O que leva a reflexão sobre até que ponto um açude deve ser ramificado, 

qual seria o seu estado limite de saturação quanto a criação de reservatórios, pois sabe-se que 

as políticas públicas devem sempre balancear aquilo que é tecnicamente mais eficiente com o 

que seria mais adequado a população envolvida nas decisões administrativas de qualquer 

nível da esfera política. 
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5. CONCLUSÕES 

 

O trabalho presente estudou a relação da pequena açudagem na capacidade de 

regularização de um sistema de reservatórios com o objetivo de melhor analisar, em um 

estudo de caso, esta prática comumente difundida e defendida por muitos no Semi-Árido 

Brasileiro. Portanto, estudou-se a bacia do Açude Patu, no Vale do Jaguaribe, no Estado do 

Ceará, o qual apresenta 82 pequenos reservatórios a sua montante. 

Foi feita a simulação o sistema de reservatório em duas situações distintas. A 

primeira supôs toda a bacia do reservatório sendo controlada somente pelo Açude Patu. O 

segundo cenário hipotético adota a situação real onde grande parte da bacia estaria sendo 

controlada pelos 82 pequenos reservatórios.  

       Ao se fazer a análise do açude Patu, verificou-se um aumento percentual no 

volume regularizado no sistema de reservatórios quando consideramos a presença dos 

pequenos e médios açudes, porém há simultaneamente uma redução no volume regularizado 

do açude principal quando comparamos ao cenário em que se considera o açude principal 

como um todo. Isto demonstra que a bacia hidrográfica ainda não está no seu limite máximo 

de nível de saturação.  

     Ressalvou-se que o aumento do volume regularizado provavelmente decorreu 

do fato de que ao se considerar os pequenos reservatórios a montante do açude estratégico, 

agregou-se valores maiores também ao deflúvio médio anual, visto a maior área de capitação 

pluvial. Vale salientar que, seguindo esta linha de raciocínio, o deflúvio médio anual adicional 

compensou a nova quantia de volume de água evaporada decorrido do surgimento das novas 

lâminas d’águas oriundas de cada pequeno e médio reservatório, o que acontece quando tais 

açudes possuem um baixo fator de forma (baixa abertura, boa profundidade), ou quando o 

valor do acréscimo de deflúvio é grande o suficiente. 

Um forte indicativo desta possibilidade foi que a maioria dos pequenos 

reservatórios possuem uma vazão regularizada com garantia superior a 90%. De acordo com o 

levantamento feito pelo mesmo plano, dos oitenta e dois reservatórios criados, foram 

identificados apenas onze deles como sendo incapazes de manter as suas vazões regularizadas 

com a garantia (Ga) superior a 90%, o que caracterizaria uma certeza de providência de 

abastecimento em períodos chuvosos. 

Os grandes reservatórios podem, em média, proporcionar maiores eficiência 

hidrológicas do que os pequenos reservatórios. Para tal constatação, observou-se a grande 

diferença entre a média do percentual de volume evaporado nos 82 reservatórios e o 
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percentual de volume evaporado no açude estratégico principal. Há contudo muitos pequenos 

reservatório eficientes. A escolha do local do barramento, como mostrado na análise dos casos 

extremos, pode ser de capital importância para o desenvolvimento de uma política de 

açudagem. 
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