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RESUMO – Regiões semiáridas são caracterizadas por apresentarem precipitação baixa, concentrada 

em períodos, e incidência solar elevada durante praticamente o ano todo. Nesses locais, os 

reservatórios superficiais são a principal fonte hídrica para os diversos usos. No entanto, devido às 

características climáticas das regiões semiáridas, os reservatórios estão suscetíveis a perdas por 

evaporação, diminuindo a disponibilidade hídrica. A possibilidade de gestão em função da análise 

dessas perdas pode propiciar um incremento na disponibilidade de água e favorecer a diminuição do 

risco de colapso. Neste artigo, foi realizada classificação de cinquenta reservatórios, através do 

Diagrama Triangular de Regularização (DTR), e analisada a suscetibilidade à evaporação (SE) por 

meio da definição de níveis (SE-I, SE-II, SE-III e SE-IV) com base na porcentagem de volume 

evaporado. Foi verificado que os reservatórios ficaram distribuídos em seis diferentes DTR, 

denotando que há uma variabilidade na classificação e nos volumes evaporados devido às 

características físicas e hidrológicas inerentes a cada reservatório. Foi observado, ainda, que alguns 

reservatórios apresentaram perdas por evaporação acima de 50% dos deflúvios anuais, o que pode 

indicar vulnerabilidade e maior propensão à diminuição de cota a nível insatisfatório para 

abastecimento.     

 

ABSTRACT –  Semi-arid regions are characterized by low precipitation, in concentrated periods, 

high solar incidence during almost the whole year. In these regions, the superficial reservoirs are the 

principal water source for several uses. However, due the climate features, reservoirs are susceptible 

to the evaporation losses, decreasing the water availability. The possibility of management in function 

of this losses could support a water availability increment and favor the collapse risk decrease. On 

this article, classification of fifty reservoirs was made by the Regulation Triangle Diagram (RTD) 

and analyzed the evaporation susceptibility (ES) by levels definition (ES-I, ES-II, ES-III e ES-IV) 

based on the evaporated volume percentage. It was verified that the reservoirs were distributed in six 

different RTD, showing there is a classification and evaporated volumes variability because the 

hydrological and physical characteristics of each reservoir. It was observed, furthermore, that some 

reservoirs showed evaporation losses above 50% of the annual deflutions, which could indicate 

vulnerability and great propensity to reduction to unsatisfactory level for the supply.              
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1. INTRODUÇÃO 

O semiárido brasileiro caracteriza-se por apresentar precipitação concentrada em curto período 

e alta incidência solar ao longo do ano. De acordo com a ASA (2018), o volume de chuva é menor 

do que o índice de evaporação que pode chegar a 3.000mm por ano, contribuindo para a intermitência 

ou efemeridade dos rios que compõem suas bacias hidrográficas, aumentando, assim, a possibilidade 

de cenários críticos em relação ao abastecimento de água. 

Segundo estudo realizado por Fontes et al. (2003) nos reservatórios Apertado, França e São 

José do Jacuípe, no estado da Bahia, as médias de precipitação nos reservatórios variam de 502mm a 

830mm, enquanto as médias da lâmina evaporada variam entre 809mm e 1846mm. Tais valores 

colaboram para apontar o desequilíbrio entre precipitação e evaporação, naturalmente inerente às 

regiões semiáridas.  

Outros autores ratificam essa premissa ao mostrar que a evaporação nos espelhos d’água dos 

reservatórios apresentam valores importantes, principalmente se comparamos o quanto aumentaria 

em disponibilidade para atividades econômica e de abastecimento humano, caso o volume potencial 

em evaporação fosse utilizado para tais fins. Estudo realizado por Wurbs e Ayala (2014) mostrou que 

as perdas por evaporação chegam a 61% de uso agrícola ou 126% de água para abastecimento 

humano, no estado americano do Texas, durante o ano de 2010. 

O armazenamento de água em reservatórios é essencial para o desenvolvimento de inúmeras 

atividades. No Brasil, de acordo com a Lei 9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, os Planos de Gestão de Recursos Hídricos devem contemplar o balanço entre demandas e 

disponibilidade de água. Nesse sentido, visando essa compatibilização, a adoção de formas mais 

eficientes de gestão da água tem se tornado cada vez mais necessária frente a situações de colapso 

iminentes.  

Para a ANA (2017), a gestão das águas no semiárido brasileiro tem sido, ao longo de décadas, 

um desafio para as instituições e os tomadores de decisão. O entendimento do comportamento das 

variáveis hidrológicas e como essa dinâmica afeta os reservatórios superficiais pode favorecer 

alternativas que consigam minimizar impactos na disponibilidade de água. Nesse sentido, o 

decréscimo hídrico acarretado pelas perdas por evaporação é parâmetro primordial e pode nortear a 

tomada de decisão quanto à liberação ou não de volumes de água acumulados nos reservatórios, 

possibilitando incremento no abastecimento de água para fins econômicos e sociais.  
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Portanto, a classificação dos reservatórios através da variável de evaporação pode auxiliar no 

gerenciamento dos reservatórios, uma vez que indicaria vulnerabilidade dos reservatórios ao 

fenômeno. Assim, o objetivo deste artigo é analisar a suscetibilidade dos reservatórios superficiais 

quanto à variável de evaporação, através de níveis de categorização que levam em consideração os 

volumes perdidos para a atmosfera. 

 

2. METODOLOGIA 

2.1. Caracterização da área de estudo 

O estudo foi realizado nos reservatórios situados na bacia hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu, 

que abrange reservatórios de água superficial dos estados do Rio Grande do Norte e Paraíba, 

totalizando uma área de aproximadamente 43.000 km². Foram utilizados para este estudo cinquenta 

reservatórios, os quais possuem uma capacidade de armazenamento total de 5.240,84 hm³, de acordo 

com a Agência Nacional de Águas (2017). Desses reservatórios, dezesseis estão situados no estado 

do Rio Grande do Norte (RN) e trinta e quatro no estado da Paraíba (PB) (Figura 1).   

 

Figura 1 - Distribuição dos Reservatórios na Bacia Hidrográfica Piancó-Piranhas-Açu 
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A seleção desses reservatórios se deu pela disponibilidade de dados de vazão afluente, que 

viabiliza a metodologia aplicada.   

 

2.2. Classificação quanto à suscetibilidade de evaporação (SE): Diagrama Triangular de 

Regularização (DTR) 

 Para classificar os reservatórios quanto à suscetibilidade àè evaporação (SE), foi aplicado o 

método do DTR proposto por Campos (2005). A metodologia surgiu da necessidade de um modelo 

simples, mas com uma base técnica-científica que possibilitasse o entendimento do processo de 

regularização de vazões e o dimensionamento de reservatórios de superfície, e foi apresentada em  

Campos (2010). Para a construção dos diagramas foi utilizado o método Monte Carlo, que consiste 

na geração de séries sintéticas de deflúvios e operação simulada do reservatório.    

 O método utiliza um diagrama triangular que divide o volume afluente do reservatório em três 

partes, sendo elas: volume vertido, volume evaporado e volume liberado para atendimento das 

demandas (Figura 2).  

 

 

Figura 2 - Diagrama Triangular de Regularização  

Fonte: Campos (2010). 

 

As isolinhas 𝑓𝐸  e 𝑓𝑘 representam os valores adimensionais de capacidade e evaporação, 

respectivamente, e são obtidos conforme equações 1, 2 e 3. 

. 
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 𝑓𝐸 = 3𝛼1/3. 𝐸𝑙/𝜇
1/3 (1)         

 

 Em que, 

 𝐸𝑙 – evaporação total durante os meses mais secos (m); 

 𝜇 – deflúvio médio anual (m³). 

 

Os meses mais secos foram definidos a partir da mediana entre os valores médios de vazão 

mensal para toda a série. Com base nisso, somaram-se as lâminas evaporadas correspondentes aos 

meses com os deflúvios menores que a mediana. 

 

 𝛼 = (∑𝑉𝑖)/(∑(ℎ𝑖)³)       (2) 

 

Em que, 

𝛼 – coeficiente de forma do reservatório; 

𝑉𝑖 – volume acumulado numa altura hi (m³); 

ℎ𝑖 – cada altura em relação à menor cota (m). 

 

𝑓𝑘 = 𝐾/𝜇      (3) 

 

Em que: 

 𝐾 – capacidade do reservatório (m³). 

  

Segundo essa metodologia, é necessário calcular um coeficiente de variação de vazão afluente 

(CV), o qual está associado a um diagrama que contém as isolinhas com valores correspondentes a 

esse coeficiente (equação 4). Campos (2006) apresenta 11 diagramas variando o CV de 0,6 a 1,6; 

parâmetro adimensional de evaporação variando de 0,05 a 1,0; e de capacidade variando de 0,5 a 

90,0.  

𝐶𝑉 = 𝜎/𝜇       (4) 

 

Em que,  

 𝜎 – desvio padrão da série histórica de vazões médias anuais. 
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Determinado o CV e cruzando-se as isolinhas 𝑓𝐸  e 𝑓𝑘 os reservatórios foram localizados no 

DTR. Para a análise da suscetibilidade à evaporação, o DTR foi dividido em níveis de acordo com o 

percentual de evaporação do deflúvio anual, considerados os seguintes patamares: 0<E≤25% (SE-I); 

25%<E≤50% (SE-II); 50%<E≤75% (SE-III) e 75%<E≤100% (SE-IV) (Figura 3). 

 

 

Figura 3 - Níveis de evaporação e exemplo de localização de reservatório 

Fonte: Adaptado de Campos (2010). 

 

Foram utilizados dados dos reservatórios da bacia Piancó-Piranhas-Açu, curva cota-área-

volume; capacidade dos reservatórios (volume máximo e mínimo); séries de vazão e média de 

evaporação disponibilizados pela Agência Nacional de Águas, ANA (2017). Foi utilizada uma série 

de vazões afluentes de 100 anos para cada reservatório (ano de 1913 a 2012). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, os reservatórios foram localizados em cada diagrama de regularização 

correspondente. Foram seis diagramas no total, que variaram o CV de 0,90 a 1,50. Posteriormente, 

foram plotados em um único diagrama triangular genérico, possibilitando a comparação entre os 

percentuais de evaporação encontrados nos quatro níveis fixados (Figura 4).  
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 Figura 4 - Classificação dos reservatórios nos níveis SE 

 

Os resultados mostraram que vinte e sete reservatórios estão no nível SE-I (variando de 3,00% 

a 25,00% evaporado), dezessete reservatórios no nível SE-II (variando de 25,50% a 49,00%), três 

reservatórios no nível SE-III (variando de 51,00% a 60,00%) e dois reservatórios no nível SE-IV 

(variando de 88,00% a 94,00%). Tais resultados denotam um comportamento bastante diversificado 

em relação à variável de evaporação.  

Destacando alguns reservatórios do estudo, podemos observar em termos volumétricos que as 

perdas por evaporação podem indicar grande retirada de água. O reservatório Armando Ribeiro 

Gonçalves, representado pelo ponto 2 (nível SE-I), perde anualmente cerca de 214,83 hm³ (10%), dos 

deflúvios anuais. Outros reservatórios como Mãe D’água, ponto 28, e Carnaúba, ponto 20, no nível 

SE-II, perdem, respectivamente, 31,73 hm³ e 5,96 hm³. Os reservatórios Bom Jesus, ponto 35, e Poço 
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Redondo, ponto 47, foram os que apresentaram menores perdas. Ambos perdem apenas 3% dos 

deflúvios anuais, o que representa em termos volumétricos retirada média de 1,22 hm³. 

Nos níveis SE-III e SE-IV, embora poucos reservatórios estejam localizados, é importante 

perceber que os percentuais de evaporação são bastante elevados. Os reservatórios Boqueirão de 

Parelhas, representado pelo ponto 22, e o reservatório Farinha, representado pelo ponto 32, 

apresentaram índices de evaporação de 55% (perda de 12,67 hm³) e 94% (cerca de 3,49 hm³ em 

perdas, o que indica quase a totalidade dos deflúvios), respectivamente.  

Os valores de evaporação apresentados no diagrama representam, em comparação ao volume 

máximo de cada reservatório, supressão de disponibilidade hídrica que varia de 4% a 43%, o que 

representa uma perda de 3,87 hm³ e 3,45 hm³ para os reservatórios Saco, ponto 44, e Beldroega, ponto 

5, respectivamente. Esses volumes podem indicar uma menor ou maior vulnerabilidade dos 

reservatórios do presente estudo.  

Ao utilizar o modelo, apenas um reservatório, Várzea Grande, da PB, ficou fora da faixa de CV 

proposta pelo modelo (0,60 a 1,60). Dessa forma, não foi possível ser discriminado no diagrama em 

razão de o parâmetro CV, que leva em consideração a série de vazões afluentes, ter sido bem elevado 

(CV = 2,00). 

 

4. CONCLUSÃO  

A classificação dos reservatórios quanto à suscetibilidade a partir do DTR foi realizada, 

estando, dos cinquenta reservatórios selecionados, quarenta e nove localizados no diagrama e apenas 

um reservatório fora das faixas de valores permitidas. Isso denota uma boa aplicabilidade do modelo 

apresentado para os reservatórios da região semiárida brasileira, uma vez que quase a totalidade dos 

reservatórios foi discriminada. 

Os reservatórios, em razão de suas características físicas e hidrológicas, apresentaram uma boa 

variabilidade nas porcentagens de evaporação, podendo ser verificados aqueles com maiores e 

menores perdas através do diagrama. O nível SE-I foi o que obteve maior número de reservatórios 

localizados. Já o nível SE-IV obteve a menor quantidade de reservatórios localizados, porém esses 

apresentam as maiores porcentagens em evaporação. Dessa classificação, foi verificado que os 

reservatórios com maior suscetibilidade à evaporação foram Jatobá I e Farinha, ambos no estado da 

Paraíba. Já os reservatórios Bom Jesus e Poço Redondo, também na Paraíba, foram os que se 

mostraram menos suscetíveis à evaporação.  

De posse desses valores é possível calcular o impacto, em cada reservatório, no atendimento 

das suas demandas, em função do processo de evaporação. Se anualmente há elevadas perdas, a 
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propensão a um cenário crítico pode ser maior, especialmente naqueles reservatórios com menor 

capacidade volumétrica. Dessa forma, a intervenção na gestão e gerenciamento nos reservatórios 

pode auxiliar para que não haja grandes volumes de água perdidos para a atmosfera e, possivelmente, 

incrementar a disponibilidade de água dos mananciais superficiais.  
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