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RESUMO - A situação mais alarmante da questão hídrica no Estado de Pernambuco diz respeito ao 

abastecimento de água das sedes municipais. A cada ano uma boa parte dos municípios do Estado 

enfrenta colapso no abastecimento de água. Dos 170 municípios operados pela empresa estadual 

(COMPESA), apenas 30 apresentam serviços regulares e confiáveis (água 24 horas por dia, 7 dias 

por semana). Mesmo na capital os serviços obedecem a um regime de rodízio, em média de 24 h x 

28 h o que torna essencial se buscar e avaliar as possíveis alternativas para a garantia do 

abastecimento de água nos municípios tanto do ponto de vista dos mananciais, como dos sistemas 

de adução. Assim, realizou-se uma análise do comportamento da acumulação para reservatórios 

com capacidade superior a um milhão de metros cúbicos, situados na bacia do Rio Capibaribe, em 

intervalos de frequências, através da construção de histogramas. O objetivo da análise é avaliar o 

comportamento dos reservatórios no seu histórico de operação e o risco de colapso. Do histórico 

buscou-se identificar o percentual da capacidade de acumulação de cada reservatório considerando 

quatro níveis de permanência nos tempos distintos: 80%, 90%, 95% e 100%. 

PALAVRAS-CHAVE: Reservatório, Uso da água, Disponibilidade. 

 

 

AVAILABILITY ANALYSIS / WATER USE FOR RESERVOIRS ABOVE 

1,000,000 m3 IN THE CAPIBARIBE RIVER BASIN 

 

ABSTRACT - The most alarming situation of the water issue in the State of Pernambuco concerns 

the water supply of the municipal headquarters. Every year a good part of the municipalities of the 

State faces a collapse in the water supply. Of the 170 municipalities operated by the state company 

(COMPESA), only 30 have regular and reliable services (water 24 hours a day, 7 days a week). 

Even in the capital, the services follow a rotating regime, on average of 24 h x 28 h, which makes it 

essential to seek and evaluate possible alternatives for guaranteeing water supply in the 

municipalities, both from the point of view of water sources and adduction. Thus, an analysis of the 

accumulation behavior was performed for reservoirs with a capacity of more than one million cubic 

meters, located in the Capibaribe River basin, in frequency intervals, through the construction of 

histograms. The objective of the analysis is to evaluate the behavior of the reservoirs in their 

operation history and the risk of collapse. From the history, we aimed to identify the percentage of 

the accumulation capacity of each reservoir considering four levels of permanence at different 

times: 80%, 90%, 95% and 100%. 

KEYWORDS:. Reservoir, Water use, Availability. 

 



1. INTRODUÇÃO 

O Estado de Pernambuco possui sua área territorial dividida em três Regiões com 

características hidrológicas diferentes: a Zona da Mata, o Agreste e o Sertão (Figura 01). 

 

Figura 01 - Regiões fisiográficas do Estado de Pernambuco. 

                          Fonte: PERH, 1998. 

 

A Zona da Mata, que pode ser subdividida em Zona da Mata Norte e Zona da Mata Sul, 

possui índices pluviométricos anuais que variam de 1.000 milímetros, nas regiões mais secas, a 

valores superiores a 2.500 milímetros em regiões localizadas próximas a faixa litorânea.  

O semiárido pernambucano abrange as Regiões do Agreste e Sertão. 

O Agreste possui uma variação espacial bem maior com relação às características 

hidrológicas em comparação com a Zona da Mata, por possuir regiões bastante áridas e com solos 

que não contribuem hidrologicamente, a exemplos dos municípios de Santa Cruz do Capibaribe e 

Jataúba, e por possuir também regiões com características hidrológicas mais favoráveis, como são 

os casos dos municípios de Brejo da Madre de Deus, Garanhuns e Bonito. Os índices 

pluviométricos anuais podem variar de 450 milímetros, nas regiões mais secas, a valores superiores 

a 850 milímetros, nas regiões localizadas em áreas específicas e com altitudes elevadas. Nesta 

região, a evapotranspiração potencial pode variar de 1.200 milímetros a mais de 2.000 milímetros. 

O trimestre mais chuvoso varia, mas de uma forma geral pode ser considerado os meses de abril, 

maio e junho, período onde o escoamento superficial é predominante, no que diz respeito às vazões 

totais afluentes aos mananciais localizados naquela região. O escoamento de base só ocorre em 

certas áreas privilegiadas, onde o tipo de solo propicia tal situação. Nesta região já são necessários 

reservatórios com capacidades de acumulação maiores, para que possam armazenar volumes de 

água no período úmido, onde ocorrem enxurradas, e desta forma regularizar vazões efluentes ao 

longo do ano. 



O Sertão, que representa a maior Região do Estado com relação à área física, possui 

características hidrológicas, de uma forma geral, ainda menos favorável. Esta área possui índices 

pluviométricos que variam de 400 a 800 milímetros, podendo em raras exceções atingir 1.000 

milímetros, tendo como período mais chuvoso os meses de janeiro a abril, variando no sentido 

oeste-leste. A evapotranspiração pode superar 3.000 milímetros em alguns anos, sendo comum este 

valor ser superior a 2.500 milímetros. Como forma de exemplificação, pode ser considerada um 

fator multiplicativo de conversão de evapotranspiração potencial em evaporação em torno de 0,8. 

Em anos críticos, portanto, pode ser observada uma lâmina evaporada em reservatórios superior a 

2,4 metros. O regime de escoamento é representado praticamente apenas pelo escoamento 

superficial advindo de grandes enxurradas, que ocorrem em um curto período de tempo. Isto torna 

necessária a construção de barragens de grande porte com capacidade de acumulação elevada, para 

que se possa reter a água gerada pelas enxurradas de modo a regularizar vazões nos meses restantes 

ao longo do ano. É importante salientar que barragens com profundidades pequenas e espelhos de 

água com área significativa, mesmo que não sejam utilizadas por nenhuma demanda, entram em 

colapso apenas pelo efeito da evaporação. 

 

2. METODOLOGIA 

Para analisar o abastecimento de água por meio de reservatórios, realizou-se uma análise do 

comportamento da acumulação para reservatórios com capacidade superior a um milhão de metros 

cúbicos, situados na bacia hidrográfica do rio Capibaribe, em intervalos de frequências, através da 

construção de histogramas. 

O objetivo da análise é avaliar o comportamento dos reservatórios no seu histórico de 

operação e o risco de colapso. Do histórico buscou-se identificar o percentual da capacidade de 

acumulação de cada reservatório considerando quatro níveis de permanência nos tempos distintos: 

80%, 90%, 95% e 100%. 

Para interpretar os volumes obtidos é preciso informação complementar sobre o uso da 

água. Baixos índices de permanência em todas as faixas podem indicar tanto super 

dimensionamento do reservatório como uso intenso (abastecimento, irrigação, etc.). Por outro lado, 

permanências sempre elevadas tanto podem indicar pouco uso como sub-aproveitamento do 

potencial hídrico na bacia hidrográfica controlada pelo reservatório. Também em cada caso as duas 

hipóteses podem ser verdadeiras. 

 

 



3. ANÁLISE 

 Os principais reservatórios da Bacia são: Jucazinho, Carpina, Tapacurá, Goitá, Poço Fundo, 

Engenho Gercino Pontes, Várzea do Una, Santa Luzia, Matriz da Luz, Tabocas-Piaça, Machado e 

Mateus Vieira. Na Tabela 1, foram calculados os percentuais da capacidade máxima de alguns 

reservatórios, por disponibilidade de tempo da bacia. 

 Tabela 1 - Percentual da capacidade máxima dos reservatórios (acima de 1.000.000m
3
) por 

disponibilidade de tempo. 

Bacia 

Hidrográfica Açude Município Capacidade Disponibilidade em Tempo Finalidade de Uso 

   Máxima (m³) 80% 90% 95% 100%  

Capibaribe 

Jucazinho Surubim/Cumaru 327.036.000 66,6% 44,1% 42,4% 7,4% 

Irrigação / Abastecimento de 

Caruaru, Bezerros, Cumaru, 

Surubim e outros  

Carpina   58% 34,9% 31,1% 29,3% Controle de enchentes 

Poço Fundo 
Santa Cruz do 

Capibaribe 
27.750.000 26,10% 18,6% 15,7% 4,1% Irrigação / Abastecimento de 

Santa Cruz do Capibaribe 

Eng. Gercino 

Pontes 
Caruaru 13.600.000 34,7% 15.8% 12.5% 0.2% 

Abastecimento de Caruaru e 

Toritama 

Mateus Vieira 
Taquaritinga do 

Norte 
2.752.000 89,9% 86,3% 83,6% 81,9% 

  

Machado 
Brejo da Madre de 

Deus 
1.597.000 30.0% 4.6% 3.7% 0.6% 

Abastecimento de Santa Cruz 

do Capibaribe 

Tabocas-Piaça Belo Jardim 1.168.000 101% 100,0% 100,0% 98.2% 
Abastecimento de Belo 

Jardim  

Tapacurá        

Total 37.903.000 18.4% 8.9% 7.7% 3.1%   

Observa-se: Nos reservatórios de Mateus Vieira e Tabocas-Piaça, o aproveitamento da água 

para abastecimento é inferior à disponibilidade, podendo vir a abastecer outras localidades. Um 

sub-dimensionamento para o reservatório de Tabocas-Piaça (Figura 1). Este manancial apresenta 

altos percentuais de disponibilidade em 100% do tempo com elevadas taxas de vertimento, mesmo 

com uso intenso. Para este reservatório, deve-se estudar a ampliação no abastecimento.  



 

Figura 1 - Reservatório de Tabocas-Piaça – Estimativa de acumulação. 

Fonte: (COSTA, 2009). 

 

Os reservatórios de Machado (Figura 2) e Gercino Pontes (Figura 3) mantem 

aproximadamente 80% do tempo com aproximadamente 30% de seu volume, porém, o reservatório 

de Machado apresentou um percentual, no estudo, maior que 10% de entrar em colapso, o que 

mostra a necessidade de se ter outras formas de abastecimento para as localidades atendidas. 

 

 

Figura 2- Reservatório Machado – Estimativa de acumulação. 

Fonte: (COSTA, 2009). 



 

Figura 3- Reservatório Gercino Pontes – Estimativa de acumulação. 

Fonte: (COSTA, 2009). 

 

Como a Barragem de Carpina (Figura 4), faz parte do sistema de contenção de cheias da 

Região Metropolitana do Recife (RMR), esta é constantemente “operada” (processo de abertura de 

fechamento das comportas da barragem) para que se tenha o controle do volume de água despejado 

na calha do Capibaribe, evitando que regiões ribeirinhas sejam alagadas. Por isto, a mesma é 

“mantida” com baixa disponibilidade a maior parte do tempo.  

 

Figura 4 - Reservatório Carpina – Estimativa de acumulação. 

Fonte: (COSTA, 2009). 

 



Outras importantes barragens que atuam na atenuação de cheias da bacia do Capibaribe são 

Tapacurá e Goitá. 

A barragem de Tapacuá é uma importante barragem para o abastecimento da Região 

Metropolitana do Recife (RMR), pois, atua como barragem de armazenamento e atenuação de 

cheias. Nesta (Figura 5) observa-se que o intervalo mais comum de acumulação foi o localizado 

entre 75% e 80%, mas, também se vê que os volumes mais prevalentes se encontraram no intervalo 

entre 60% e 95%, demonstrando a vocação para abastecimento do barramento. 

Por outro lado, do gráfico ainda se nota que a barragem já verteu em 4,6% das observações 

([100-105] = 2,5%; [105-110] = 1,1%; [110-115] = 0,6%; [115-120] = 0,4%), mas o maior pico não 

excedeu 20% de sua capacidade, significando que as medidas de operação do reservatório têm sido 

muito criteriosas, algo difícil de ser realizar quando se conjuga a contenção das enchentes ao 

suprimento de água potável, protegendo-se ao mesmo tempo a RMR das cheias frequentes na bacia 

do rio Capibaribe enquanto se reserva o máximo possível de água para o atendimento da população. 

 

Figura 5- Reservatório de Tapacurá – Estimativa de acumulação. 

Fonte: (COSTA, 2009). 

O reservatório de Goitá (Figura. 6) tem a função primordial de conter as enchentes para a 

RMR, isto é visto em seu comportamento regulado constantemente pela ação humana, que se traduz 

quase como um platô nos volumes inferiores a 60% de sua capacidade, mas seguindo-se o princípio 

de uso múltiplo das barragens, guarda-se sempre água, não superando-se 30hm³, ao final do período 

chuvoso, para ser liberada continuamente em pequenos volumes durante o período seco, com o 

intuito de se reforçar o abastecimento da RMR através da elevação do nível fluvial do rio 

Capibaribe, o que permite a máxima eficiência das captações diretas das estações de tratamento de 

água da Compesa ao longo do curso d’água. 



 

Figura 6 - Reservatório de Goitá – Estimativa de acumulação. Fonte: (COSTA, 2009). 

 

4. CONCLUSÕES 

Os maiores reservatórios na bacia do rio Capibaribe do estado de Pernambuco, como 

Jucazinho e Carpina têm baixa utilização por diferentes razões: qualidade da água, limitando a 

operação, caso de Jucazinho ou foco em um único uso, no caso de controle de cheias, que é o caso 

do reservatório de Carpina onde há, inclusive, uma restrição operacional séria: a rodovia PE-50 é 

inundada se o reservatório ultrapassar a acumulação de 124 milhões de m³; essa limitação aponta 

claramente para a ausência de planejamento integrado. Nos reservatórios de Mateus Vieira e 

Tabocas-Piaça, o aproveitamento da água para abastecimento é inferior à disponibilidade, podendo 

vir a abastecer outras localidades. Assim, é razoável admitir a implantação de infraestrutura de 

adução de água para atender distritos e povoados. A barragem de Machado apresentou um 

percentual, no estudo, maior que 10% de entrar em colapso, o que mostra a necessidade de se ter 

outras formas de abastecimento para as localidades atendidas. 

As falhas de planejamento, no que se refere à capacidade dos reservatórios, podem ser 

apoiadas em duas hipóteses. A primeira se deve ao baixo conhecimento da hidrologia e dos 

microclimas nele inseridos, o que levou a erros de avaliação das vazões regularizáveis. A segunda 

linha está associada à implementação de pequenos reservatórios, em grande número, a montante dos 

reservatórios maiores. Essa é uma possível razão para explicar o motivo de grandes reservatórios 

apresentarem no seu histórico muitos anos praticamente vazios. 
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