
Características Ecológicas dos Açudes 
(Reservatórios) do Semi-Árido



Reservatórios ocupam hoje cerca de 
600.000 km2 de águas represadas em 
todo o planeta. 

A construção de reservatórios tem origem 
muito antiga na história da humanidade –
desde a antiguidade o homem tem 
represado rios para usos múltiplos da 
água. Ex.: há 7000 anos os egípcios 
construíram pequenas represas do rio Nilo 
– controle de enchentes. 



Água acumulada no mundo - Lagos

Água acumulada no mundo - Reservatórios



Reservatórios são considerados como ecossistemas de 
transição entre lagos e rios, em função do movimento da água 
(correntes longitudinais associadas ao tempo de retenção da 
água no corpo central do reservatório) e saídas no vertedouro.
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Alguns fatores importantes que influenciam as Alguns fatores importantes que influenciam as 
caractercaracteríísticas da sticas da áágua de um reservatgua de um reservatóório:rio:

A bacia hidrográfica;
A quantidade e a “qualidade” da água que 
chega no reservatório;
A quantidade e a frequência da água que sai 
pelo vertedouro. Semi-árido?



Bacia hidrográfica ou Bacia de drenagem: : éé o o 
conjunto de terras que fazem a drenagem (transporte) conjunto de terras que fazem a drenagem (transporte) 
da da áágua das chuvas para um curso principal de gua das chuvas para um curso principal de áágua gua 
(rio, lago ou reservat(rio, lago ou reservatóório)rio)



Os aOs aççudes (reservatudes (reservatóórios) podem apresentar regiões que são rios) podem apresentar regiões que são 
diferenciadas de acordo com a influência das diferenciadas de acordo com a influência das ááguas do rio e da guas do rio e da 
proximidade com a  parede (proximidade com a  parede (barramentobarramento):):

Região fluvial
Região de Transição
Região Lacustre



Região fluvial –– de maior influência do de maior influência do 
rio, com presenrio, com presençça das correntes fluviais a das correntes fluviais 
e, em geral, mais rasa. e, em geral, mais rasa. 

Região de Transição –– áárea onde rea onde 
ocorre o inicio do acocorre o inicio do acúúmulo da mulo da áágua e gua e 
diminuidiminuiçção das correntes fluviais. ão das correntes fluviais. 

Região Lacustre –– áárea de grandes rea de grandes 
profundidades, prprofundidades, próóxima do xima do barramentobarramento. . 
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Efeitos dos ReservatEfeitos dos Reservatóóriosrios

Positivos

Produção de energia;
Retenção de água local;
Fonte de água potável para abastecimento;
Benefícios econômicos para as populações locais;
Recreação;
Proteção contra cheias;
Aumento da possibilidade de pesca;
Armazenamento de água para épocas de seca;
Navegação;
Irrigação

Usos Variados



Negativos

Deslocar populações;
Emigração humana
Propagação de doenças de veiculação 
hídrica;
Perda de espécies nativas de peixes;
Perda de microhabitats fluviais;
Perda de terras férteis e madeira;
Perda de áreas alagáveis e ecótones
terra/água.;
Perda de biodiversidade; deslocamento 
de fauna e flora;
Perda de terras agrícolas;
Imigração humana excessiva 
(Rondônia – 400 mil habitantes. 
Previsão: 200 mil na obra).
Compensação financeira –
indenizações pela perda de terras, 
locais de pesca e habitações;

Degradação da qualidade hídrica 
local;
Redução das vazões a jusante do 
reservatório e aumento nas suas 
variações;
Redução da temperatura nas vazões 
liberadas a jusante;
Aumento do material em suspensão a 
jusante;
Redução do oxigênio no fundo e nas 
vazões liberadas;
Aumento do H2S e do CO2 no fundo e 
nas vazões liberadas;
Barreira à migração de peixes;
Perda de valiosos recursos históricos 
e culturais. 
Perda de valores estéticos



Quanto tempo a água fica “parada” no reservatório????



Tempo de residência – muito variável:
Finalidade do reservatório: geração de energia ou 
armazenamento de água;
Qualidade da água do rio;
Necessidade de água na região após o açude: 
controle de enchentes, falta de água, etc.

Tempo de residência – dias ou anos:
Itaipu: horas a dias;
Gargalheiras: meses ou anos.



Reservatórios do Semi-Árido

Sistemas naturalmente túrbidos: paisagem
(solos rasos, vegetação e efeitos sazonais), uso
e ocupação da bacia e altas taxas de 
evaporação.



Caatinga





Normalmente rasos: efeitos do vento mais
intensos (mistura);

Maior influência no processo de 
sedimentação das partículas;



Alto tempo de retenção da água: : finalidadefinalidade
armazenamentoarmazenamento de de ááguagua;;

Tendência à salinização: efeito da paisagem
– solos rasos, entrada de sedimento e matéria
orgânica. Altas taxas de evaporação;

Múltiplos usos: abastecimento, 
dessedentação animal, agricultura, etc.



Em geral, apresentam ampla bacia 
hidrográfica: garantia de preservação de 
volumes mínimos de água. Rios que 
secam durante alguns meses do ano.



A entrada de matéria favorece a turbidez e pode
ser um fator que favorece o domínio das
cianobactérias – florações frequentes.

Altas temperaturas da água,
e excesso de matéria orgânica:
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Água com densidade de
cianobactérias próxima ao limite
permissível pela norma 35705/2005
do CONAMA.

Água com dens idade de 
cianobactérias superior à norma
35705/2005 do CONAMA



Eutrofização Reservatório Pampulha (MG)



Eutrofização na China

OECD (2006): 70% dos corpos d’água na China enfrentam graves problemas de 
contaminação e eutrofização – alta incidência de florações



Com Com compatibilizarcompatibilizar aosaos usosusos mmúúltiplosltiplos
dada ááguagua –– abastecimentoabastecimento, , lazerlazer, , 
aquiculturaaquicultura, , pescapesca, etc?, etc?



Desafio que deve ser conhecido, discutido 
e enfrentado por todos: cidadãos, poder 
público, escolas.

O conhecimento é um importante aliado 
na busca por soluções ambientalmente 
sustentáveis e eficientes.







Obrigada!!!!!!!!!!!
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