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RESUMO 

O problema da escassez de água para o abastecimento humano vem se 

agravando a cada ano que passa. As demandas vêm crescendo e precisam ser supridas da 

melhor possível sob pena de limitar o processo de desenvolvimento regional. Para tanto, 

deve-se recorrer ao planejamento e gerenciamento dos recursos lúdricos como forma de se 

promover o seu uso racional. Descreve-se neste trabalho a implantação de um sistema de 

apoio ao planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, dando uma maior ênfase ao 

modelo hidrológico distribuído utilizado para gerar as vazões na bacia hidrográfica. 

Avalia-se sua calibração e validação realizada com dados fluviométricos e de níveis de 

açudes. Apresentam-se os resultados do estudo de potencialidade da bacia hidrográfica, e 

por último as disponibilidades dos principais açudes. Todas estas etapas foram realizadas 

tendo sempre a visão espaciaJizada e integrada da bacia hidrográfica do rio do Peixe. 

Palavras-chave: Gerenciamento, Sistema de Suporte a Decisões, Modelo chuva-vazão. 
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ABSTRACT 

The problem o f scarcity o f water for human supply has increased each year. 

The needs have increased anel must be fullfílleel as satisfact01y as possible. lf not the 

development process of the region coulcl be limited. In this way, we must use the planning 

anel management of water resources to promote a rational use. This dissertation elescribes 

the implantation of a support system to the planning anel management of water resources, 

focusing the hydrologic distributed model useel to generate the intlows in the basin. The 

calibration anel validation processes with sets of data formed by gauge stream go stations 

anel reservo ir leveis are analyzecl. The results of a study o f the potentiality o f the basin, anel 

fínally the availability of the mains reservoirs are presented. Ali this steps were made with 

a specializeel anel integrateel view ofthe Peixe river basin. 

Keywords: Management, Decision Supp01i System, Rainfall-runoff models. 



1.0 - INTRODUÇÃO 

Nos países em desenvolvimento há freqüentemente escassez de informações 

fluviométricas. Em contrapartida, a quantidade e a qualidade dos dados pluviométricos são 

consideradas muito boas. Na maioria das bacias hidrográficas do nordeste do Brasil faltam 

dados fluviométrico. No entanto a rede pluviométrica é relativamente densa. Desta maneira 

a utilização de modelos matemáticos conceituais, concentrados ou distribuídos, de 

transformação chuva-vazão é indispensável. A utilização dos dados fluviométricos, mesmo 

que precários, é fundamental nos estudos de modelagem e de uso racional de recursos 

hídricos. 

A necessidade constante e crescente de tomadas de decisões acerca do 

gerenciamento e planejamento de recursos hídricos tem levado os hidrólogos a recorrem a 

estes modelos também. 

Diante de tais situações, tem-se buscado avaliar as interações possíveis entre 

modelos hidrológicos e os Sistemas de Informações Geográficas, objetivando cria r 

mecanismos de análise de cenários de usos de recursos lúdricos, com vistas a facilitar os 

processos decisórios. Desta maneira, o principal objetivo deste estudo foi a implantação de 

um sistema de apoio ao planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, quem tem 

como modelo de transformação Chuva-Vazão, o AÇUMOD (PASSERAT DE SILANS, 

1999). 

Assim, descreve-se neste trabalho todas as etapas envolvidas na 

implementação deste Sistema de Suporte a Decisões (SSD), dando maior ênfase ao estudo 

do modelo hidrológico. O SSD é composto de 5 sub-módulos: Implantação e discrctização 

da bacia hidrográfica; Escolha do período de simulação; Calibração do modelo; Validação 

do modelo; Cálculo das potencialidades da bacia hidrográfica; E determinação da 

disponilibidade dos mananciais superficias. Todo o sistema foi desenvolvido em Delphi , 

linguagem orientada a objetos para ambiente Windows®, o que faci lita seu uso por parte 

dos técnicos. 

O modelo AÇUMOD foi escolhido para tais estudos em função das suas 

pnnc1pa1s características: Consideração das informações hidro-climáticas (precipitação, 

evaporação, etc.) distribuídas no espaço e no tempo; Possibilidade de calibração com dados 

fluviométricos e dados de níveis de açudes; Geração de informações fluviométricas em 

qualquer ponto previamente definido; Incorporação do balanço hídricos dos açudes em seu 
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algoritmo; Incorporação da operação do sistema hídrico. Face à quantidade de ferramentas 

oferecidas por este modelo e, principalmente, por este considerar as informações 

espacialmente distribuídas, decidiu-se avaliar a possibilidade da utilização deste modelo 

para aplicações de gerenciamento e planejamento de recursos hídricos. 

Assin1, esta dissertação apresenta a implementação deste SSD à bacia do rio 

do Peixe, além de 1nodelagem hidrológica desta bacia, uma importante e instrumentada 

bacia do Estado da Paraíba. Para tanto, inicia-se o trabalho apresentando uma revisão 

acerca da utilização de modelos de transformação chuva-vazão, dentro de um contexto 

mais geral até se chegar a um contexto regional. Em seguida, descreve-se a bacia 

hidrográfica estudada, desde suas características físicas até suas demandas lúdricas. 

Apresenta-se a estrutura do modelo de simulação utilizado, bem como seus arquivos de 

entrada e saída, e etapas para formação dos mesmos. Por último, são descritos os 

procedimentos adotados para a simulação hidrológica da bacia hidrográfica, destacando-se 

os processos de calibração, validação, e a determinação da potencialidade e disponibilidade 

hídricas. Durante cada uma destas etapas, faz-se uma análise dos resultados obtidos 

separadamente, até se chegar às conclusões finais, que destacam a performance e a 

adequação do modelo para tais fins. 
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2.0 - OS MODELOS DE SIMULAÇÃO CHUVA- VAZÃO 

Há, hoje, no Brasil, um direcionamento de estudos e ações para o 

planejamento e gerenciamento racional dos recursos hídricos. Como marco inicial 

destas ações, tem-se a aprovação, pelo poder Legislativo e Executivo, da Lei 

9433/97, denominada de «Lei das Águas", e, mais recentemente, a tramitação do 

projeto de lei para a criação da Agência Nacional das Águas (ANA). 

Apesar desses esforços, muitos são os problemas que os engenheiros e 

técnicos encontraram para implantar os Sistemas de Suporte à Decisão (AZEVEDO 

et ai., 1998), uma vez que os estudos relativos ao planejamento e gerenciamento de 

recursos hídricos têm como principal finalidade promover uma distribuição racional 

da água com qualidade, bem como assegurá-la para usos no futuro. Assim, quando se 

comenta o quesito quantidade, faz-se necessário que se tenha para as bacias 

hidrográficas um banco de dados com informações hidro-climáticas, como por 

exemplo, dados de precipitação, evapotranspiraçãq, e1principalmente~d.e vazão. Aqui , 

encontra-se o grande problema de países em desenvolvimento, que, geralmente, não 

possuem tais informações em escala espacial e temporal (MEHROTRA & SINGH, 

1998). Dessa forma , é necessário, que engenheiros e técnicos se utilizem ele modelos 

matemáticos de simulação para conseguirem gerar dados sintéticos ele cleflúvios. 

·E é neste contexto que estão inseridos os objetivos desta dissertação 

de mestrado, uma vez que se pretende implantar, para a bacia hidrográfica do Rio 

Peixe, um Sistema ele Apoio ao Planejamento e Gerenciamento - SAPo -

(ALtviEIDA et ai. , 1999) apoiado num modelo hidrológico conceitual distribuído, ele 

transformação de precipitação em vazão, denominado AÇUMOD (PASSERA T DE 

SILANS et ai., 1998). Tal modelo é uma adaptação do SlMMQE (DNAEE, 1983a), 

desenvolvido pela ORSTOM. Na sua concepção atual, foram introduzidas algumas 

modificações, ele forma a torná-lo mais adequado às regiões semi-áridas. Assim, com 

esse modelo podem ser geradas vazões em pontos específicos, a partir de dados 

diários ele precipitação, os quais são mais facilmente encontrados, e ele dados de 

evapotranspiração potencial. 
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2. 1 - Uma breve classificação dos modelos matemáticos de simulação 

A necessidade de uma melhor interpretação dos fenômenos que regem 

o ciclo hidrológico, associado à escassez de medições de dados hidro-climáticos, em 

bacias hidrográficas, levaram pesquisadores a desenvolverem modelos de simulação 

do ciclo hidrológico, baseados em conceitos fisicos e matemáticos (MEHROTRA & 

SINGH, 1998), tendo como marco referencial a elaboração do modelo de simulação 

digital feita por LJNSLEY & CRA WFORD, em 1966, denominado Standford 

Watershed Model (S'A'M) (DINIZ, 1994). 

Desse período em diante, proporc10na1s aos grandes avanços 

tecnológicos, na área computacional , ocorreram e continuam ocorrendo 

desenvolvimentos e melhoramentos dos modelos matemáticos de simulação. Tantos 

foram, que seus objetivos se ampliaram. Segundo LANNA apud MARWELL (1985) 

as técnicas de simulação permitem: 

- Estudar e experimentar as complexas interações internas ele um 

determinado sistema hidrológico ou de recursos hídricos; 

- Oferecer va liosa introvisão no sentido do conhecimento das vari áveis 

mais atuantes no sistema e caracterizar a influência destas variáveis sobre tal sistema; 

- Fornecer previsão a respeito de situações sobre as qua is se têm pouca 

ou nenhuma informação. 

De uma maneira geral, as técnicas de simulação buscam representar, o 

ma1s perfeito possível, o comportamento exógeno de um sistema. Tais técnicas 

podem ser classificadas em fi sicas, analógicas e matemáticas. Uma definição mais 

detalhada a respeito de cada uma destas técnicas apresenta-se em seguida: 

~ Modelo Físico - busca o entendimento ele ce1tos fenômenos pelo 

estudo de um sistema semelhante, em proporções menores. Os 

também conhecidos modelos reduzidos têm seu uso dirigido a 

sistemas muito complexos, de dificil equacionamento matemático. 
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);;> Modelo Analógico - utilizado para prever e interpretar fenômenos 

que têm conteúdo e forma diferenciados, porém apresentam 

semelhança na estrutura ou lei de formação. 

);;> Modelo matemático - este procura simular e entender um 

determinado sistema através de equações matemáticas, formadas 

por variáveis e parâmetros. Os modelos matemáticos na concepção 

de TUCCI apud MAR WELL (1985), são versáteis, permitindo 

facilmente modificar-se a lógica do modelo e obter-se resultados 

de diferentes situações de um mesmo sistema ou de diferentes 

sistemas, além da grande velocidade obtida no seu processamento 

em micro computadores. 

Como o presente estudo está intimamente relacionado com um modelo 

matemático, faz-se necessário um melhor detalhamento desta classe de modelos. Os 

modelos matemáticos de simulação dividem-se em determinísticos e estatí sticos. Os 

estatíst icos dividem-se em 3 grupos: probabilísticos, de regressão e correlação e, os 

estocásticos. Já os determinísticos, que será alvo do estudo, se agrupam em empíricos 

e conceituais. Os empíricos procuram representar determinado fenômeno por uma 

equação matemática, quando não se conhecem os mecanismos que regulam o 

processo. Diferentemente, nos conceituais os processos são simulados por funções e 

reservatórios, mesmo que não se conheça a relação entre os diversos processos 

envolvidos (DINTZ, 1994). 

Na Figura 2. 1 tem-se uma classificação dos modelos. 
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Conce-ituafs 
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Rcgressõv 
--
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Uncorcs ou Caixa Preto 
Não lineares 

Cooccntraoos Olshibu:dos 

Figura 2. 1 - Classificação dos modelos. 

Discretos ou 
Conlínuos 
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Os modelos conceituais se dividem em lineares e não lineares. Esta 

classificação é feita de acordo com as equações utilizadas para a simulação. Segundo 

TUCCI ( 1998), a condição de um sistema possuir compor1amento linear, é a validade 

do princípio da superposição. Este princípio é caracterizado da seguinte manei ra, 

considere que y I é uma entrada do sistema que produz a saída x I . Da mesma forma, 

a ent rada x2 resu lta na sa ída x2 do mesmo sistema. O princípio da superposição é 

validado quando, a entrada y 1 + y2 produzir a saída x I + x2 neste mesmo sistema. 

Outra característ ica de um sistema linear é a homogeneidade. 

Nota-se, ainda, a partir da figura 2. 1, que os modelos podem ser 

concentrados ou distribuídos, de acordo com seu tipo de parâmetro. Os modelos 

conceituais com parâmetros concentrados são descritos por equações diferenciais 

totais, de modo que as funções ele entrada e saída dependem somente do tempo. Os 

modelos conceituais com parâmetros distribuídos são descritos por equações 

parcrars, sendo possível descrever, de forma compreensível, a heterogeneidade 

espacial não somente destes parâmetros como também das variáveis de entrada e 

saída. (DINJZ, 1994) 



7 

O modelo a ser utilizado para a geração das vazões neste estudo é um 

modelo do tipo conceitual não linear distribuído, denominado AÇUMOD, o qual será 

descrito mais adiante. 

2.2 - A utilização de modelos 

A falta de uma rede de monitoramento adequada e de boa qualidade, 

em geral, é um problema dos países em desenvolvimento (MEHROTRA & SlNGH, 

1998). Diferentemente, os países mais desenvolvidos contam com boa densidade de 

postos tluviométricos, tendo assim, um vasto e qualificado banco de dados com tais 

informações. Seria, então, aparentemente desnecessário que países com uma 

significativa rede de monitoramento investissem tanta tecnologia em modelos 

matemáticos de simulação de precipitação em vazão. No entanto, constata-se que 

países como a França e EUA, direcionam muitos de seus estudos para essa área da 

Hidrologia, dada a importância elos modelos matemáticos para gerenciamento dos 

recursos hídricos em bacias hidrográficas. Isto objetivando um melhor entendimento 

dos processos que regem o ciclo hidrológico. Sendo assim, verifica-se que a 

preocupação com o desenvolvimento e melhoramento dos modelos não é uma 

questão apenas de países com escassez de dados fluviométricos. 

Dois dos campos de aplicação dos modelos distribuídos conforme 

KUCZERA ( 1983a) apud RUTUNNO FILHO ( 1991) são: 

)..> Acesso aos efeitos provenientes das mudanças no uso do solo; 

);> Predição de vazões provenientes das mudanças no uso do solo; 

Recentemente, os modelos hidrológicos vêm sendo empregados para 

estudar os impactos causados pelas mudanças climáticas (SCHAAKE & LIU, 1989; 

ARNALL, 1992 apucl :XU & SfNGH, 1998). Assim, muitos modelos são 

implementados com sub-modelos de forma a torná-los mais abrangentes. É o caso do 

MODCOU (LEDOUX et ai. , 1989; GlRARD, 1974 apud HABETS et ai. , 1999). 

Este modelo foi implementado com um modelo de circulação atmosférica, 

denominado ISBA (Interface Soil Biosphere) (HABETS et ai., 1999). Este conjunto 
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de modelos foi aplicado na bacia de Adour, França, mostrando que a integração do 

ISBA com o MODCOU apresentou uma melhora na simulação do balanço hídrico e 

no balanço energético do solo, tanto que, para a calibração, foram utili zadas 

medições fluviométricas de um ano considerado normal, do ponto de vista 

climatológico, e, para a validação, utilizam-se dados tluviométricos de outro ano, 

considerado como sendo seco. 

Tamanha é a diversidade e a aplicação destes modelos, que muitos 

pesquisadores promoveram estudos objetivando avaliar e comparar as 

potencialidades dos modelos de simulação hidrológica. 

CHJEW et ai. ( 1993) realizaram uma comparação entre modelos de 

simulação chuva-vazão. Para tal estudo foram utilizados 6 modelos: equação 

polinomial simples; equação de processo simplificado (Equação da tangente 

hiperbólica); equação de séries temporais simples (Equação de Tsykin); modelo de 

séries temporais complexas (IHACRES); modelo conceitual simples (SFB); e um 

modelo conceitual mais complexo o HODHYDROLOG. 

Estes 6 modelos foram aplicados em 8 bacias (AIIigator Creek em 

Allendale; Rjo Corang em Hockeys; Jimmy Creek em Jimmy Creek; Rio Davey, no 

baixo curso do Rio Crossing; Rio Dandongadale em Matong North; Kanyaka Creek 

no Velho Kanyaka; Rio Canning em Glen Eagle; e Mitcheel Grass em Richmond) 

de diversas áreas (respectivas áreas, em km2
: 69; 166; 23; 686; 182; 180; 544; 3), na 

Austrália, sendo que cada uma destas tinha suas características hidro-climáticas bem 

distintas da outra, as quais variavam de áridas a úmidas. 

O estudo baseou-se na simulação de vazões diárias, mensais e anuais. 

A geração destas vazões foi realizada a partir da núnimização de 2 funções objetivo, 

que relacionavam as vazões observadas com as calculadas, sendo que uma função 

priorizava as vazões de baixa magnitude e a outra as de alta magnitude. 

Ao final do estudo, os autores concluíram que 2 modelos concei tuais 

(o SFB e o HODHYDROLOG) foram os mais adequados, sendo que o que tinha a 

estrutura mais complexa foi , de longe, o melhor para a geração de séries diárias, em 

bacias com vazões de baixa magnitude. Na geração de séries mensais também este 

foi o melhor, uma vez que simulou adequadamente as vazões mensais em quase 

todas as bacias, com exceção da bacia de clima árido, em que menos de I% da 
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precipitação anual se transforma em escoamento superficial. E, por último, na 

simulação das vazões anuais, o modelo conceitual complexo gerou vazões quase que 

iguais às observadas, para todas as 8 bacias estudadas. Contudo, os autores 

enfatizaram que o modelo conceitual de estrutura simples pode ser, satisfatoriamente 

utilizado para gerar vazões a nível mensais e anuais, em bacias de clima úmido, em 

que mais de I O% da precipitação anual se transforma em vazão, em mais de 70% do 

tempo. 

De qualquer maneira, o que de mais expressivo se pode concluir deste 

estudo é que a utilização de modelos matemáticos do tipo conceitual é mais adequada 

para a simulação de vazões, seja qual for a condição climática da bacia ou passo 

temporal para geração de deflúvios. 

Outro estudo objetivando realizar uma revisão sobre a utilização de 

modelos a nível mensal foi desenvolvido por XU & SINGH ( 1998), mais 

precisamente sobre o estado da mte, as suposições e limitações destes modelos, bem 

como suas aplicações. 

Inicialmente, os autores ava liaram alguns modelos mensais (Modelo 

do Tennessee Yalley Authority; Uma versão modificada do Fiering; Um modelo de 

reservatório linear simples; e um modelo não-linea r), que têm como ent rada a 

precipitação, esse tipo ele modelo pode ser muito útil, pois em muitos países há uma 

grande quantidade dados pluviométricos, o que não ocorrem com outros tipos de 

dados hidro-climát icos. Em seguida são descritas as estruturas e características de 

modelos que têm apenas a precipitação como dado de entrada. Segundo eles, a 

evapotranspiração é calculada como sendo uma fração da precipitação e o resto ela 

chuva é dividido empiricamente em infiltração e/ou escoamento direto. Deve-se ter 

uma relativa precaução na utilização desse tipo de modelo. 

Noutro tópico, desse trabalho são estudados 4 modelos conceituais (O 

modelo de Thornthwaite e Mather; O modelo de Alley; O modelo ABCD de 

Thomas; E o P-Model de Palmer e Alley), todos com passo de tempo mensa l. Estes 

modelos têm como dados de entrada a precipitação e a temperatura, e procuram 

simular o ciclo hidrológico através de 2 reservatórios. A diferença entre estes 

modelos encontra-se na forma como se trata o relacionamento entre a 

evapotranspiração real e potencial, no balanço da umidade do solo e na recarga do 
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aqüífero. A principal característica desses 4 modelos é que a temperatura é utilizada 

para o cálculo da evapotranspiração pelo método de Thrornthwaite. ALLEY (1984) 

apud XU & SINGH ( 1998) concluiu que esses modelos são bons para simular vazões 

anuais, mas não são tão bons para a simulação das vazões mensais. 

Mais adiante, são comparados 4 modelos determinísticos (PITMAN, 

1973, 1978; ROBERTS, 1979; SALAS et al., 1986; HUGHES, 1982), que 

necessitam da precipitação e da evapotranspiração mensal como dados de entrada. 

Tais modelos são criticados pelo elevado número de parâmetros a serem calibrados, 

os quais variam de 8 a 12, e pelas suas estruturas, também consideradas complexas. 

V ANDEWIELE et a I. (1992) e XU ( 1992) propuseram uma série de modelos 

modificados do modelo de simulação mensal desenvolvido por V AN DER BEKEN 

& BYLOOS ( 1977), sendo estes modelos dependentes, em geral, de 3 parâmetros, e 

alguns de até 4 parâmetros. Estes foram aplicados com sucesso em quase 100 bacias 

hidrográficas da Bélgica, China e Burma. 

E, por último, foram avaliados 3 modelos conceituais (O modelo de 

HAAN, 1972; KUCZERA, 1983b; O modelo de Bouhton de 1973, modificado por 

MCMAHO & MEIN), como intervalo de tempo de 1 dia para geração de vazões 

mensais. Para tanto, foram necessários dados diários de precipitação e 

evapotranspiração potencial. Acredita-se que a utilização de dados de precipitação 

diária melhora a estimat iva dos processos de infiltração, evapotranspiração, 

interceptação e armazenamento em depressões. Por outro lado, a utilização de dados 

diários aumenta consideravelmente o trabalho de preparação dos dados. 

Com relação às possíveis aplicações dos modelos mensais, os autores 

afirmam que, para estudos de avaliação dos impactos causados pela · mudanças 

climáticas, os modelos com embasamento fisicos e os empíricos, também 

denominados de "caixa preta", não são indicados, uma vez que, os fisicos necessitam 

de grande quantidade de dados com alta resolução, temporal e espacial , o que é de 

dificil di sponibilidade. Já os modelos empíricos refletem com simplicidade a corrente 

relação entre o clima e a resposta lúdrológica, sendo, assim, inválidos para outras 

circunstâncias de mudanças climáticas. 

Outros dois usos relatados pelos autores são a previsão de vazões para 

projetos hidráulicos e a geração de vazões em bacias hidrográficas sem 
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monitoramento. Sendo mais expressiva a opinião sobre o segundo tipo de aplicação, 

pois, segundo os pesquisadores, um elos principais objetivos dos modelos conceituais 

mensais é a sua aplicação em bacias, sem medição, para a geração de séries sintéticas 

necessárias ao planejamento. 

Dentre as várias conclusões desse artigo duas merecem um 

comentário: A primeira refere-se ao uso ele modelos em escala temporal mensal. 

Segundo os autores, estes se adequam ao planejamento e a predição dos efeitos das 

mudanças c! i máticas, pois as descargas mensais devem ser suficientes para tal 

propósito. O segundo comentário diz respeito à quantidade de parâmetros dos 

modelos. Afirma-se que de 3 a 5 parâmetros são suficientes para simular o ciclo 

hidrológico em regiões úmidas. Porém, para modelos de estmtura complexa para 

regiões áridas e semi-áridas, como algumas bacias afhcanas, o mesmo não se aplica. 

Dentre os vários art igos que tratam da comparação de modelos 

hidrológicos, pode-se citar, ainda, o recente estudo realizado por MEHROTRA & 

SINGH ( 1998). Neste estudo, procurou-se avaliar a estrutura de 6 modelos mensais 

(O modelo STAT, do tipo estatístico linear simples; O STP1, que considera apenas o 

reservatório solo; O STP2, que considera o excesso do reservatório solo como 

escoamento superficial direto; O SCS, baseado na separação seqüencial ela 

precipitação em escoamento superficial e infiltrado; O WBSl.MP, que considera o 

reservatório solo e subterrâneo; O WBCOMP, de est rutura semelhante ao WBSINfP, 

porém considerando as áreas impermeáveis da bacia hidrográfica), os quais foram 

aplicados a bacias hidrográficas de comportamento climático diferentes, localizadas 

na Índia Cent ra l. 

Para a realização deste estudo foram escolhidas 12 bacias 

hidrográficas, com áreas variando de 85 a 4980 km2 e climas variando elo árido ao 

úmido, sendo a maioria do tipo árido e semi-árido. 

Dentre os 6 modelos escolhidos, apenas I (o ST A T) é baseado em 

equações estatísticas. Os outros, são do tipo conceitual, sendo que 2 modelos 

consideram 1 reservatório - o rese1vatório solo (STP 1 e STP2), enquanto que os 

demais modelos (SCS, WBSIMP e WBCOMP) consideram também o reservatório 

subterrâneo. 
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Para avaliar estes modelos foram utilizados 2 critélios. Um deles, foi a 

comparação entre as curvas de garantia geradas por cada técnica, e o outro, foi a 

comparação entre as vazões simuladas e históricas, através de uma função objetivo. 

Por meio destes critérios, verificou-se que os modelos tiveram igual 

performance para as regiões úmidas, porém, para as regiões áridas e semi-áridas, os 2 

modelos, que tinham mais parâmetros e apresentavam 2 reservatórios em suas 

estruturas, se mostraram mais adequados a estas regiões, o WBSllvfP e o WBCOMP. 

Isto se deve, principalmente ao número de parâmetros, pois, estes são capazes de 

simular melhor o ciclo hidrológico. 

Através desses artigos, pode-se ter uma idéia mais abrangente sobre os 

tipos de modelos mais utili zados para simular o ciclo hidrológico em bacias 

hidrográficas, que são os conceituais, variando sempre na concepção de sua estrutura 

e nos números de parâmetros. Pode-se, ainda, ter uma visão sobre suas possíveis 

aplicações, que hoje vão desde a geração de séries de vazões sintéticas até a 

avaliação dos impactos causados pelas mudanças climáticas. 

2.3 - A utilização de modelos conceitua is no Brasil 

No Brasil, igualmente a outros países em desenvolvimento, é notável a 

necessidade da util ização de modelos matemáticos para a simulação do ciclo 

hidrológico, principalmente para a reconstituição de vazões naturais. Tal aplicação 

faz-se necessária em face à quantidade e qualidade dos dados fluviométricos 

disponíveis no Brasil, pois são poucas as séri es que ultrapassam J O anos. 

No entanto, a utilização dos modelos hidrológicos elo tipo chuva

vazão não se restringe, apenas, à citada anteriormente. Segundo KUCZERA apud 

RUTU NNO FILHO et ai. ( 199 1 ), a literatura destaca cinco grandes campos de 

aplicação destes modelos: 

~ Extensão de séries de descargas; 

~ Geração ele estatíst icas sobre descargas; 

~ Acesso aos efeitos provenientes das mudanças do uso do solo; 

~ Predição de vazões em bacias não monitoradas; 
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~ Predição de vazões provenientes das mudanças do uso do solo; 

Segundo RUTUNNO FILHO ( 1991 ), as três pnmetras aplicações 

foram realizadas com relativo sucesso. Já as duas últimas têm encontrado grandes 

dificuldades de apresentarem resultados satisfatórios. Basicamente, o problema surge 

quando é tentado o desenvolvimento de relação de regressão entre os parâmetros 

oriundos de um processo de ajustamento e características físicas da bacia 

hidrográfica. As dificuldades apresentadas decorrem de não termos um modelo 

suficientemente ajustado. Estar-se-á caminhando, possivelmente, na direção de um 

modelo adequado, quando se lançar mão da discreti zação e se passar, então, de 

modelos hidrológicos concentrados para os distribuídos. Esses ganhos que se obtêm 

a pat1ir da cliscretização da bacia são notáveis na comparação ele resultados das 

aplicações dos modelos que va i desde o cálculo do balanço hídrico de longo curso 

d'água ao uso de modelos chuva-vazão, que geram com intervalos mensais, diários 

ou menores do que o dia. 

Mediante os campos de aplicação dos modelos citados anteriormente, 

e também, a busca ele um melhor entendimento dos processos hidrológicos, é que, no 

início da década de 80, surgiram os primeiros modelos conceituais do tipo chuva

vazão. Em 198 1, LOPES et ai. publicaram um ati igo descrevendo a estrutura do 

conhecido modelo SMAP, bem como a sua aplicação a algumas bacias. Segundo os 

autores, o modelo tem uma estrutura relativamente simples e opera com dados de 

chuva diária e médias mensais de evaporação potencial. O modelo encontra-se 

fundamentado em 3 reservatórios lineares, que representam a superfície e as zonas 

não-saturadas e saturadas do solo, nos quais é processado o balanço ela umidade elo 

solo. O modelo util iza a equação de escoamento superficial elo Soil Conservation 

Service (SCS), para o cálculo da chuva excedente, e é formado por poucos 

parâmetros, os quais são facilmente definidos em função do tipo de solo e coberiura 

vegetal. 

O SMAP foi ap licado a quatro bacias. Três destas se local izam no 

Estado de São Paulo: Rio Pinheirinhos, Rio Camandacuia e Rio Jaguari, com as 

respectivas áreas de 1 I 3 km2 , 928 km2 e 3399 km2. Essas bacias apresentam um 

compotiamento regular, do ponto de vista hidro-climático. A quarta bacia, para qual 



o modelo foi aplicado, é a bacia do Rio do Peixe, localizada no Estado da Paraíba. 

Esta última bacia foi escolhida com o objetivo de avaliar o comportamento do 

modelo em condições extremas, típicas do Nordeste Brasileiro (altas taxas ele 

evaporação potencial e pouca pluviosidade). 

Nos resultados obtidos, diferenças entre os valores mensais calculados 

e observados foram em geral menores que 20%, sendo, assim, considerados 

satisfatórios, levando-se em consideração as incertezas inerentes aos dados 

hidrológicos básicos. Ao final do estudo, os autores, apesar de naquela época ainda 

não terem sidos realizados muitos testes, recomendavam a utilização do SMAP em 

bacias hidrográficas com área de drenagem inferior a I 000 km2
, isto em função ela 

elevada variabilidade espacial da precipitação. 

Outro modelo hidrológico de uso consolidado no Brasil é o Modelo 

Hidrológico Auto Calibrável - MODHAC, o qual teve sua primeira versão 

apresentada por SCHW ARZBACH & LANNA ( 1989). Este modelo concentrado, do 

tipo chuva-vazão, teve seu desenvolvimento para ser aplicado tanto a bacias do semi

árido Nordestino quanto para regiões de clima temperado úmido do Sul do Brasil. 

Desta forma, presume-se que esse modelo possa ser aplicado a bacias de 

características diversas, não imporiando os aspectos climáticos, pedológicos, 

topográficos, geológicos e de cobertura vegetal existentes (SCHW ARZBACH & 

LANN A, 1989). A tabela 2. 1 apresentada por LANN A ( 1996) mostra algumas bacias 

para as quais o modelo toi aplicado. 

TABELA 2. 1 - Algumas bacias onde o MODHAC já foi ajustado 

Bacia Estado Referência - Entidade contratante 

• Bacias representativas do CE, PB ePE Teste dos autores 

Nordeste: Tauá, Juatama, 

Sumé e Riacho do Navio 

• Rio Pajeú CE Teste dos autores 

• Todas CE Plano Estadual ele Recursos Hídricos -

Secretaria de Recursos Hídricos do Ceará 
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O MODHAC simula a fase terrestre do ciclo hidrológico, 

encontrando-se conceitualizado em três reservatórios fictícios, que procuram simular 

a água armazenada nas regiões superficial, subsuperficial e subterrânea. Ele tem 

como principal característica a possibilidade da determinação automática de seus 

parâmetros, através de uma técnica de otimização, a qual procura ajustar as vazões 

calculadas às observadas. 

Apesar deste modelo ter seu uso bastante difundido entre profissionais 

da área de recursos hídricos, o próprio autor apresentou algumas críticas sobre sua 

concepção. O ponto mais importante encontra-se na pretensão de simular os 

processos hidrológicos, sem consideração de sua variabilidade espacial, resultante ela 

heterogeneidade das caraterísticas topográficas, pedológicas, geológicas e de 

cobertura vegetal elas bacias hidrográficas. 

Uma recente aplicação do MODHAC, que vale ser comentada, diz 

respeito a sua utilização para a geração ele séries temporais de deflúvios naturais no 

âmbito do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do Norte 

(SClENTEC, 1998). Neste estudo, o MODHAC foi uti li zado para a geração de 

vazões mensais nas seguintes sub-bacias: Rio do Peixe, Rio Piancó, do Alto 

Piranhas, do Média Piranhas, do rio Espinharas e do rio Seridó. Este conjunto de sub

bacias formam a pa1te Paraibana ela bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu. O grande 

problema enfrentado para a reali zação desse estudo refere-se à má qualidade dos 

dados existentes, à existência de uma bacia não monitorada, e à pequena 

disponibilidade de dados. Como exemplo destes problemas, cita-se as característ icas 

dos postos instalados na parcela Paraibana da bacia do Espinharas: 

)o- CUJta extensão das séries observadas; 

)o> Ocorrência de diversas falhas de observação; 

)o> Postos instalados a jusante de reservatórios de po1te e funcionando 

após o início da operação daqueles, sendo, portanto, todos os 

registros influenciados pelo reservatório. 

Assim, descartou-se a utili zação de um conjunto de postos existentes 

na área de estudo, para a finaljdade de calibração e validação do modelo chuva

vazão. Em resumo, tais problemas foram resolvidos adotando-se dados de postos 
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fluviométricos vizinhos, os quais foram utilizados para a calibração e validação, e em 

seguida procedeu-se a uma regionalização de parâmetros entre as bacias estudadas. 

O Tank Model (SUGAW ARA, 1973 apud GÓIS et ai. , 1996) é outro 

modelo conceitual concentrado o qual, ainda que não seja muito utilizado no Brasil, 

tem-se mostrado bastante eficiente na transformação de chuva em vazão. Tanto é 

que, um estudo comparando-se sete modelos bem difundidos mundialmente, o 

modelo Tank Model foi classificado como um dos melhores. Tal classificação pode 

ser vista na tabela 2.2 (FRANCHINI & PACCIANI, 1990 apud DINIZ, 1 994). 

TABELA 2.2 - Comparação de alguns modelos conceituais chuva-vazão 

Variância Coef Determinação Coef. Correlação 
Modelo 

Calib. Si mui. Calib. Simul. Calib. Si mui. 

SANTFORD IV 0,843 0,845 0,830 0,844 0,9 11 0,919 

SACRAMENTO 0,836 0,835 0,821 0,833 0,906 0,913 

TANK 0,875 0,847 0,856 0,845 0,925 0,919 

APIC 0,766 0,820 0,75 1 0,779 0,866 0,883 

SSARR 0,867 0,834 0,829 0,824 0,9 10 0,908 

XlNANTIANG 0,880 0,822 0,840 0,82 1 0,9 16 0,906 

ARNO 0,888 0,853 0,880 0,85 1 0,938 0,923 

Esse modelo procura simular o ciclo hidrológico através de um 

conjunto de reservatórios fictíc ios, os quais são arranjados em função dos extratos do 

solo da bacia com suas respectivas propriedades de retenção e tra nsferência da água. 

Dentre os principais estudos realizados com o Tank Model, va le 

ressaltar dois. O primeiro refere-se a DTNIZ ( 1994), que, em sua dissertação, auto 

calibrou e aplicou a bacias de diferentes climas, os modelos SMAP, Tank Model e 

SWM. Quando da aplicação destes modelos, verificou-se que a performance do 

segundo modelo iguala-se a elos outros dois. O segundo estudo diz respeito à 

aplicação desse modelo para a avaliação das potencialidades da bacia do Rio do 

Peixe, no âmbito do Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado ela Paraíba 

(SEPLAN, 1996). 
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O último modelo conceitual concentrado a ser abordado aqui, devido a 

sua freqüente utilização no Brasil, é o lPH 11 (TUCCI, 1981 apud SANTOS & 

MENESES FILHO, 1998). Este modelo, segundo a literatura pesquisada, tem seu 

uso marcante para a previsão e estudos de cheias em bacias urbanas. O modelo é 

formado por três algoritmos, assim expostos (SANTOS & MENESES FILHO, 

1998): 

I. Consideração das perdas por interceptação e evaporação, através 

de uma relação entre a evaporação potencial e a umidade do solo; 

2. Separação do escoamento, através da aplicação da equação da 

continuidade à parcela correspondente à camada superior do solo. 

Determinação da infiltração pela equação de Horton, e da 

percolação por uma relação empírica; 

3. Propagação dos escoamentos superficial e subterrâneo pelo 

método de Clark, o qual baseia-se no histograma tempo-área e no 

modelo do reservatório linear simples. 

De acordo com TUCCI ( 1987) o IPH li é um modelo de fácil manejo 

devido ao reduzido número de parâmetros, que são seis. Ainda com o intuito ele 

facilitar a utili zação deste modelo, GERMANO et ai. (1998) apresentaram uma 

estimativa dos seus parâmetros para 28 bacias urbanas de seis cidades brasi leiras. 

Assim, como se pode constatar, a utilização de modelos conceituais no 

Brasil é hast(mte di.fimdida . .Isto, se deve às suas estruturas , que .em geral são 
stmptes, a talta cte senes fluvtometncas extensas, necessanas à grailde nnllonã dos 

estudos em recursos hídricos. Porém, também deve-se notar que tais modelos não 

levam em consideração, explicitamente, a variabilidade espacial elas características 

que influenciam na geração de escoamentos superficiais. Entre estas, pode-se citar as 

informações topográficas, pedológicas, geológicas, de cobertura vegetal (uso do 

solo), e, principalmente, as relativas à precipitação. É com a pretensão de se utili zar 

todas estas informações, para a rea li zação ela simulação elo ciclo hidrológico, que se 

desenvolvem os modelos hidrológicos distribuídos. Esta classe de modelos, 

semelhante aos concentrados, tem como principal finalidade a transformação de 
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chuva em vazão sendo que, na estrutura dos modelos distribuídos, a variabilidade das 

informações é, explicitamente, levada em consideração. 

De acordo com a literatura, um dos primeiros modelos hidrológicos 

distribuídos a ser utilizado no Brasil foi o STMMEQ (DNAEE, l983b). O SIMMEQ 

foi implantado na bacia do Rio Paraíba do Sul, a qual drena água de três Estados do 

Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais; ela tem uma área de 

aproximadamente 55 .325,00 km2
. Esta bacia foi escolhida em função da significativa 

ocorrência de confl itos devido aos múltiplos usos de seus recursos hídricos. Este 

estudo foi realizado no âmbito de um convênio firmado entre o Departamento de 

Nacional de Águas e Energ ia Elétrica (DNAEE), através da Divisão de Controle de 

Recursos Hídricos, e o CNPq, em cooperação com a ORSTOM (Office ele la 

Recherche Scientifique et Technique Outre-Mer). 

Através desse modelo, pode-se simular, espacial e temporalmente, os 

deflúvios de um conjunto de bacias, a partir dos dados ele precipitação, das 

características fi siográficas e das regras de operação elos aproveitamentos hidráulicos 

existentes. (CEOTO et ai. , 1983). Ainda, segundo CEOTO (1 983) os principais 

objetivos do SfMMEQ são: 

~ A vai i ação ela viabi lidade de projetos ele barragens, deri vações e 

transferências de água para outra bacia; 

~ Controle ela qualidade elos dados básicos; 

~ Elaboração de séries fictícias de dados em sub-bacias não 

equipadas com postos de medição; 

~ Reconhecimento elas alterações do regime hidrológico, tais como 

ações intensivas de desmatamento ou reflorestamento e 

planificação elo uso do solo. 

O STMMEQ encontra-se fundamentado na realização da moclelação 

chuva-deflúvio, em malhas quadradas, através de um conjunto de quatro 

reservatórios. Segundo CEOTO ( 1983), os dois conceitos fimdamentais que 

orientam o desenvolvimento do modelo são: 

~ A discretização espacial da bacia hidrográfica; 

~ A representação matemática das diferentes etapas do ciclo 

hidrológico. 
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Ainda apresenta aqui alguns detalhes da aplicação do SfMMEQ à 

bacia do Rio Paraíba do Sul. Como já foi dito, esta bacia drena água de três Estados 

do Brasil, de forma que seus recursos hídricos estão em constantes e conflitantes 

usos, citando-se, como exemplo, o abastecimento de água da região metropolitana do 

Rio de Janeiro; grande número de indústrias potencialmente poluidoras; geração de 

energia e irrigações expressivas. Dessa maneira, nota-se o quanto é imp011ante o 

perfeito conhecimento das características hidrológicas desta bacia. 

A caracterização fisiográfica da bacia foi realizada, considerando os 

seguintes usos de tipos de solo: 

I. Pântanos ou culturas de alagados; 

2. Florestas; 

3. Campos (vegetação natural não florestal) ; 

4. Culturas permanentes ou temporárias; 

5. Zonas sedimentares; 

6. Concentração urbana; 

7. Superficie livre de água . 

Foram utili zados 70 postos pluviométricos para a determinação das 

zonas de pluviometria consideradas homogêneas, através do método de Thiessen. 

Para a espaciali zação da evapotranspiração potencial , utilizou-se um total de 19 

postos. Também foram caracterizadas as grandes obras hidráulicas, e também, em 

geral , utili zadas para a geração de energia elétrica; as pequenas barragens; as áreas 

irrigadas e os sistemas de abastecimento das cidades (DNAEE, l 983b). 

Dentre os principais resultados obtidos, quatro merecem destaque: 

I. Vazões calculadas, relativas à simulação da situação real, 

considerando-se a caracterização tisiográfica existente e a 

influência dos aproveitamentos hídricos. Estas se mostraram, de 

uma forma geral, excelentes, visto que, em termos de volumes 

totais escoados, as variações percentuais situaram-se na maior 

parte, entre O e 6%; 

2. Vazões naturais geradas, relativas à simulação sem que fossem 

consideradas as represas e transferências de água. Tal aplicação 
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objetivou o conhecimento do comportamento da bacia, sem a 

presença de obras hidráulicas que afetam o regime hidrológico; 

3. Vazões calculadas com base no macro-zoneamento proposto pelo 

Comitê Executivo de Estudos Integrados da Bacia Hidrográfica do 

Rio Paraíba do Sul (CEElVAP). A principal finalidade desta 

aplicação foi simular as condições de uso do solo, de forma a 

fornecer parâmetros para avaliação do impacto decorrente dessas 

mudanças; 

4. Vazões calculadas com alterações na caracterização fi siográfica. 

Dois estudos foram desenvolvidos, a título de ilustração, 

objetivando a verificação das variações do compottamento da 

bacia. No primeiro, considerou-se uma situação de grande 

permeabilidade, cobertura vegetal densa e conseqüente retenção de 

água no solo. Na segunda etapa, foi simulado o caso inverso, 

grande impermeabilização e pequena retenção, situação 

semelhante à existente em regiões urbanizadas. Os resultados 

demostraram grandes variações, o que denota a influência da 

fisiografia nos va lores finais de descarga (DNAE, 1983b). 

Como se pode verificou, a aplicação desse modelo a bacias 

hidrográficas possibilita uma série de avaliações que não seriam possíveis quando da 

utilização de modelos concentrados, uma vez que estes não consideram as 

informações espaciali zadas. Para consideração das informações espaciali zadas tàz-se 

necessário discret izar a bacia hidrográfica. Segundo IUGHETTO ( 1998), um modelo 

hidrológico de transformação chuva-deflúvio é do tipo distribuído quando a bacia 

hidrográfica é subdividida em células. Estas células são de fundamental impottância 

para os modelos hidrológicos distribuídos, pois nelas são caracterizadas as 

informações que influenciam na geração dos deflúvios. Em cada uma das células se 

realiza a simulação do ciclo hidrológico. 

FIGUEIREDO et ai. ( 1998) apresentaram um estudo no qual 

verificou-se a influência da discret ização da bacia (formação de células) no 

escoamento simulado através do modelo distribuído, o NA VNfO. O modelo 
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NA VMO foi desenvolvido no Instituto de Recursos Hídricos da Universidade de 

Bundeswehr, Munique, Alemanha. (KLEEBERG et ai. apud FIGUEIREDO, 1998). 

Este modelo discretiza a bacia em sub-bacias, onde a precipitação é transformada em 

escoamento total. A vazão total é formada pelas componentes do escoamento 

superficial, sub-superficial e subterrâneo, os quais são simulados por um sistema 

formado por dois reservatórios. O método do SCS é utili zado para ava liar o 

armazenamento de água nestes dois reservatórios . 

Para este estudo, foi utilizada a bacia do Rio Piancó, com uma área de 

4.550,00 km2 e localizada na região semi-árida do Estado da Paraíba. A princípio, 

realizou-se a calibração para a bacia, dividida em 28 sub-bacias e, com os parâmetros 

determinados nesta fase, foi real izada duas novas simulações, uma com a bacia 

dividida em 26 sub-bacias e outra, dividida em 15 sub-bacias. Assim, a partir da 

análise numérica dos picos e dos volumes apresentados na tabela 2.3, pode-se 

verificar que não há variações significativas entre esses va lores, face a magnitude das 

vazões de picos e dos volumes escoados. Dessa forma, a principal conclusão deste 

estudo é que é pequeno o efeito da discret ização ela bacia sobre os parâmetros elos 

hidrograma simulados, para as três condições de discretização apresentadas. 

TABELA 2.3 - Picos e volumes simulados com diferentes discretizações 

Ano Sub-bacias Pico (m3/s) V oi (m3 x I Oh) 

15 708,6 1083 ,0 

1964 26 672,5 1025,0 

28 645,6 993,4 

15 539,0 772,0 

1973 26 554,5 762,0 

28 543,7 754,0 

15 346,0 706,0 

1975 26 344,0 694,0 

28 340,5 692,7 

Ai nda sobre a questão ela espacialização das informações, pode-se 

citar um estudo desenvolvido por SlL VElRA & DESBORDES (1999), que 
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apresentaram um modelo hidrológico distribuído com poucos parâmetros, com o 

objetivo de realizar as seguintes análises: 

• Contribuição relativa das superfícies permeáveis suburbanas 

comparada com a contribuição das áreas urbanas; 

• Verificação da qualidade da reprodução dos hidrogramas de cheia 

por mecanismos simples de translação e armazenamento na bacia; 

• Verificação ela importância da distribuição espacial ela precipitação 

na simulação dos hiclrogramas. 

Esse foi o primeiro modelo distribuído desenvolvido para estudar a 

bacia do Dilúvio, localizada em Porto Alegre I RS, com uma área de 80 km2
• Tal 

modelo foi concebido para esta bacia com o intuito de buscar novas informações que 

só poderiam ser conseguidas através do uso da variabilidade espacial de dados. Neste 

modelo, a representação da bacia hidrográfica, neste modelo, é feita por meio ele uma 

malha com células quadradas, as quais representam a bacia e possibilitam o 

detalhamento espacial , através de planos de informação, sendo considerados os 

seguintes planos: 

);> Plano de drenagem; 

);.- Plano de topografia ; 

);> Plano de ocupação do solo; 

);> Plano de taxas de impermeabilização; 

>o> Plano de isoietas. 

O modelo toi desenvolvido com 3 parâmetros e gera, 

automaticamente, um histograma tempo-área não linear (para a precipitação média), 

ao aceitar a entrada distribuída da precipitação. O processo de transferência se 

completa com o modelo do reservatório linear simples a fim considerar os efeitos do 

armazenamento temporário do escoamento. A produção hídrica é distribuída pela 

realização da separação elos escoamentos pixel a pixel nas área urbanas, 

considerando as taxas de impermeabilização. Nas áreas suburbanas foi aplicada uma 

capacidade de infiltração do solo. 
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Dentre os vários resultados apresentados pelos autores, dois merecem 

ser comentados, pelo fato de estudar a questão da distribuição espacial da 

precipitação: 

1. Simulação com chuva uniforme e espacialmente distribuída: 

Esta simulação permitiu realizar uma comparação entre o que é 

proposto pelo modelo, o qual considera a variabilidade espacial da precipitação, e o 

caso de se considerar a chuva uniformemente distribuída no espaço. Através da 

análise clássica da função objetivo (eq. 2.1) de NASH & SUTCLIFFE (1970) apud 

SfL VEIRA & DESBORDES ( 1999), obse1vou-se que os resultados para a função 

objetivo, tanto para a chuva distribuída como para a chuva uniforme, foram bastante 

próximas. Os conjuntos de parâmetros ajustados para os dois casos também foram 

semelhantes. 
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Segundo os autores, isto ocorreu pelo fato da chuva efetiva na bacia 

estudada ter sido freqüentemente semelhante nas áreas urbanas e rurais, mascarando 

a não linearidade da translação. Isto se deve ao fàto de que a chuva bruta não variou 

muito no espaço, e, também, porque o coeficiente de escoamento das áreas rurais é 

muito semelhante à taxa de impermeabilização das áreas urbanas. 

2. Simulação com chuva definid a pontualmente: 

Esta simulação objetiva representar um caso típico de bacias urbanas, 

em que, geralmente, dispõe-se apenas, de um pluviógrafo, caracterizando assim uma 

situação de conhecimento restrito da precipitação espacial, o que compromete a 

performance de modelos concentrados ou distribuídos. O modelo, foi , então, 

aplicado com apenas um dos postos utilizados nas etapas anteriores. Como era 

esperado, os resultados, em geral, foram piores do que nos casos em que se 

utilizaram todos os postos disponíveis, mostrando, assim, a necessidade de se 

considerar a variabilidade espacial da precipitação. 
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A partir desse modelo, notou-se o quanto a modelagem distribuída é 

promtssora na simulação de escoamentos urbanos com o uso da variab ilidade 

espacial das informações. 

Pelas informações colhidas, da literatura pesquisada, nota-se um 

express1vo número de trabalhos com o objetivo de conseguir facilitar o uso dos 

modelos hidrológicos distribuídos, através da utilização conjunta destes com os 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG' s). Para a simulação do ciclo hidrológico 

com esta classe de modelos, requer-se a manipulação de uma grande quantidade de 

informações, no tempo e no espaço. Grande patie das ferramentas elos SIG' s servem 

para facilitar a entrada de dados e formação elos arquivos necessários à modelagem; 

como exemplo, pode-se citar a questão ela superposição ele mapas para a formação de 

outros mapas. 

MENDES (1996) apresentou os fundamentos para a integração de 

modelos hidrológicos e Sistemas ele Informações Geog ráficas. Segundo W ALLING 

( 1983) apud !viENDES ( 1996), existem muitas críticas com relação ao uso de 

modelos concentrados como forma de representar os processos hidrológ icos. Há uma 

simplificação enorme ao se considerar a variabilidade espacial com sendo um valor 

médio . Já a utilização de modelos distribuídos seria uma tentativa de melhor adequar 

os problemas de escala à modelagem hidrológica, uma vez que estes subdividem a 

bacia em células, permitindo representar a variação temporal e espacial elo sistema 

físico. 

Segundo tviENDES (1996) muitos sistemas concentrados continuam 

sendo utili zados; através da análise de seus resultados, observa-se que: 

}> A di stribuição espacial dos dados necessários ao modelo é bastante 

variável, sendo que a substituição por va lores médios repercute em 

fotie simplificação; 

).;> P roblema ele variação espacial elos dados se ag rava com o aumento 

das dimensões do sistema em estudo. 

Para mmtmtzar esses problemas, pode-se utili zar a modelagem 

distribuída, porém, surgem outros problemas tais como a aquisição, manutenção e 

utili zação grande quantidades de dados referenciados geograficamente. E é neste 
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contexto que a utilização integrada de SIG's e modelos distribuídos é imp01iante, 

uma vez que por meio dos SIG's pode-se facilitar enormemente a manipulação e 

formação de banco de dados necessários à modelagem. 

Por essa razão, buscam-se neste trabalho os vários aspectos de 

utilização deste conjunto de ferramentas, abordando-se o desenvolvimento e 

aplicação de modelo hidrológico conjuntamente com técnicas de SIG's. Antes de se 

chegar a etapa de simulação do ciclo hidrológico as seguintes etapas preliminares 

devem ser executadas: 

~ Obtenção de dados de entrada para o modelo, precipitação, 

temperatura, mapa de solos e imagem de satélite LANDSAT-TM5 

com as bandas 3/4/5; 

~ Processamento e análise dos dados de entrada. Esta etapa consiste 

basicamente na digitalização, interpolação e rasterização dos 

dados; 

~ Operações em SIG, já que em algumas das estruturas anteriores 

tornaram-se necessárias determinadas operações para a preparação 

dos dados; dentre as várias operações rea li zadas pode-se citar, 

como exemplo, a reclassificação da grade de uso do solo para 

obtenção de superftcies dos coeficientes de cultivo (Kc) e 

profundidade do sistema radicular (H). 

Após a rea lização dessas etapas, passa-se para a fase de simulação 

hidrológica, rea lizada para cada célula, através do balanço hídrico mensal, segundo 

ALLEY ( 1984) apud MENDES (l996). Os resultados dessa simulação geram 

informações na forma de mapas, representando a variabilidade espacial e temporal 

dos processos envolvidos. Assim, pode-se aproveitar os resultados para obter uma 

identificação de áreas com maiores demanda de água para irrigação, entre outras 

possíveis aplicações. Desta maneira, constata-se o quanto este tipo de sistema 

integrado é útil, pois através dele pode-se facilitar a ident ificação ele problemas, bem 

como suas soluções, por meio de imagens. 

Outro estudo mostrando que a integração de modelos distribuídos com 

ferramentas de sensoriamente remoto e geoprocessamento torna-se bastante 
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adequados, principalmente, para uma melhor representação do comp011amento 

hidrológico de bacias hidrográficas, foi apresentado por ARAÚJO FfLHO & 

MOURA ( 1998). Nesse estudo, procurou-se modelar o ciclo hidrológico de bacias do 

semi-árido Nordestino através da técnica apresentada anteriormente. O modelo 

OMEGA (ARAÚJO FILHO, 1992; ARAÚJO FILHO & MOURA, 1998) utilizado é 

do tipo distribuído e incorpora uma fotie conceituação física dos processos 

hidrológicos. Tal classe de modelos é uma das que ma1s necessita de dados de 

entrada, devido a sua conceitualização física. Para esse caso foi necessário a 

utilização do Sensoriamento remoto e do geoprocessamento para realizar o 

processamento de tais informações. Esse modelo foi aplicado a um sistema de 

controle e previsão de cheias elo rio Capibaribe, localizado no Estado de 

Pernambuco, clemostrando o quanto é consistente a utilização conjunta de modelos e 

STG' s. 

2.4 -Aplicações anteriores do AÇUMOD 

O modelo distribuído AÇUMOD vem sendo aplicado com sucesso em 

bacias hidrográficas elo Estado da Paraíba. A primeira bacia para qual o modelo foi 

implantado, foi a bacia do Rio do Peixe, com uma área de 3.475 km2 e loca lizada 

numa região semi-árida ela Paraíba. Esta região apresenta um regime pluviométrico 

caracterizado por precipitações elo tipo convectivo, ou seja, grande intensidade 

pluviométrica num cu11o espaço de tempo e loca lização espacial restrita ou 

concentrada em pontos. Daí a necessidade de se levar em conta a variabilidade 

espacial e temporal elas chuvas. 

Para que fosse reali zado a discretização da bacia optou-se, neste 

modelo, por quadrículas ele 5 km de lado, as quais após o processo de eliminação e 

subdivisão, totalizaram 358 quadrículas. Em fi.mção das características físiográfícas 

da bacia consideraram-se quatro funções de produção (zonas hidrologicamente 

homogêneas): 



27 

I. Açude - Esta zona deve ser obrigatoriamente implantada, pors 

representa os reservatórios, permitindo assim, a obtenção do 

balanço hídrico nos reservatórios, localizados em quadrículas; 

2. Aluvião - Esta zona é formada pelos Aluvissolos Eutróficos, os 

quais captam ou absorvem a água durante as estações chuvosas. 

Em geral, esta zona é pertinente das proximidades dos rios; 

3. Solos rasos e inclinados- Formada pelos solos do tipo Litossolos 

(Re), que em geral encontram-se localizados nas cabeceiras da 

bacia e das sub-bacias. Estes solos foram levados en1 conta devido 

a sua influencia na formação rápida de escoamento superficial e ao 

pequeno potencial de infiltração. Encontram-se embasados por 

rochas cristalinas, que impossibi litam o escoamento de base; 

4. Demais tipos de solos - Grupo forma pelos de profundidade 

variável, que também encontram-se assentados sobre o cristalino. 

A estrutura hidráulica foi formada por 45 açudes, entre os de ordem l , 

que loca lizam-se nas cabeceiras e não têm retiradas significat ivas, e os de ordem 2, 

que inclui os postos fluviométricos, captações ao longo do rio e os reservatórios que 

recebem contribuições de outros, além de terem suas águas utilizadas para diversas 

finalidades (usos múltiplos). Os açudes de ordem 2 tiveram suas retiradas e 

restituições detalhadas mensalmente, uma vez que o modelo distribuído AÇUMOD 

além de simular o ciclo hidrológico, realiza o balanço hídrico dos açudes da bacia, 

considerando suas respecti vas regras de operação. 

Os dados climatológicos foram compostos por dados de precipitação 

diária de 15 postos, compreendidos no período de 1985 a 1991 , e por dados de 

evapotranspiração potencial calculadas a pa1tir dos dados de evaporação do Tanque 

Classe A, afetados de um coeficiente de tanque igual a 0,8. Para cada quadrícula, 

através do polígono de Thiessen, atribui-se o posto pluviométrico de influência. A 

mesma metodologia foi utili zada para os dados de evapotranspiração potencial. 

Segundo PASSERAT DE SILANS et ai. (1999), o AÇUMOD 

mostrou-se bastante adequado para a geração de vazões no semi-árido. Através da 

comparação gráfica (hidrograma) e numérica (coeficiente de corTelação e erro médio 



quadrático), tanto para a calibração como para a validação, pôde-se ver a boa 

qualidade elos resultados, por exemplo, os valores do coeficiente de correlação 

determinados estavam acima de 90%. Vale também salientar, que o término da 

construção do maior açude da bacia hidrográfica, com uma capacidade de 80,2 

milhões de m3, se deu no meio do período de calibração, que foi do ano de 1985 a 

1991, de forma que a partir desta data observou-se a influencia da operação deste 

açude nas medições do posto fluviométrico a jusante do açude, utilizado para a 

calibração, ficando assim, evidente que o balanço hídrico elos açudes incorporado ao 

modelo de geração de vazões apresentou bons resultados. 

A bacia do Rio Taperoá foi a segunda bacia hidrográfica em que se 

implantou o AÇUMOD; está bacia encontra-se localizada na região semi-árida 

Paraibana e tem uma área de 5.667 km2
. Esta bacia caracteriza-se por uma forte 

concentração temporal ela precipitação, no período de dois a quatro meses, sendo que 

esta pluviosidade corresponde a 65% da pluviosidacle anual. Assim, tem-se uma rede 

de drenagem caraterizada por um sistema intermitente e cortada por barragens, que 

têm a finalidade ele armazenarem a água, basicamente, para o abastecimento humano, 

nos períodos de estiagem. 

Segundo P AlVA et ai. ( 1999), para a aplicação do AÇUMOD a esta 

bacia foram considerados 28 elementos de estruturas hidráulicas, sendo 15 açudes de 

ordem 2, 2 em projeto, 1 O e:-..1.1tórios de sub-bacias e 1 posto fluviométrico. As 

características climatológicas foram representadas a partir ele um conjunto ele 17 

postos pluviométricos, para os quais definiram-se as zonas pluviométricas 

homogêneas pelo método de Thiessen, e para a evapotranspiração potencial, foram 

utili zados os dados de evaporação do tanque classe "A", com coeficiente de tanque 

igual a 0,70. A geologia, pedologia e uso do solo foram representados através de 5 

zonas hidrológicas homogêneas, classificadas segundo o tipo de escoamento: solos 

rasos (afloramento de rochas) ; solos de escoamento superficial elevado (Solonetz, 

Solodizados e Solódicos); solos de escoamento superficial médio (Brunas não

calcicos, Podzólicos com textura argilosa e Cambissolos com textura argilosa); solos 

de escoamento superficial fraco (Arenosos, Regossolos, Latossolos, Podzólicos com 

textura arenosa e Cambissolos com textura média) e aluviões. 
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Ainda segundo P AIV A et ai. ( 1999) uma elas vantagens elo 

AÇUMOD está na sua calibração, pois é possível tirar proveito ela distribuição 

espacial elos açudes e postos fluviométricos, juntamente com o mapa elas zonas 

hidrológicas homogêneas, e assim calibrar os parâmetros do modelo. Isto tudo é 

apresentado nos bons resultados encontrados durante a calibração e validação do 

modelo para a bacia do Rio Taperoá. Segundo os autores, os bons resultados também 

se devem à incorporação do balanço hídrico dos açudes ao AÇUMOD. 
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3.0- A BACIA HIDROGRÁFICA SIMULADA 

A princípio seria modelada a bacia hidrográfica do rio Piranhas-Açu, 

mas devido à grande extensão de sua área, o que diretamente sugere também numa 

grande quantidade de dados necessários a sua simulação. Desta forma preferiu-se 

optar por simular uma das sub-bacias do Rio Piranhas-Açu. Assim, foi escolhida a 

bacia hidrográfica do Rio do Peixe, a qual já contava com uma grande parte das suas 

informações levantadas e tratadas pelo Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado 

para Paraíba (PDRH-PB), em I 996. 

3. 1 - Localização 

A bacia hidrográfica do Rio do Peixe que tem uma área de drenagem 

igual a 3.475,74 km2, encontra-se entre os paralelos de 6° 20' e 7° 06 ' e os 

meridianos de 37° 57' e 38° 46', localizando-se a Noroeste do E stado ela Paraíba 

(Figura 3. I), na região do Sertão paraibano. Na bacia hidrográfica do Rio do Peixe 

encontram-se um total de I 7 municípios, sendo que algum deles encontram-se 

totalmente inseridos na bacia e outros não (Figura 3.2) . 
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FIGURA 3.2 - Localização dos municípios da bacia hidrográfica do rio do Peixe 
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3.2- Características fisiográficas 

Uma caracterização fisiográfica da bacia do Rio do Peixe foi rea lizada 

no âmbito do PDRH-PB (SEPLAN, 1996), tal estudo desenvolveu-se a partir de 

cat1as plani-altimétricas na escala 1: I 00.000. Deste estudo tem-se os seguintes 

parâmetros: 

~ Área de drenagem 3.475,74 km2 

~ Perímetro da bacia 370,80 km 

~ Comprimento do rio principal 106, 10 km 

~ Fator de forma 0,31 

~ Coeficiente de compacidade 1,76 

~ Desnível específico 99,06 

Tais parâmetros são indicativos de que: 

:r A bacia tem uma forma ligei ramente alongada, relativamente compacta e 

regular, o que quer dizer que esta bacia estaria sujeita a cheias intensas, 

porém de curta duração; 

:r Seu relevo, segundo classiticação proposta por DUBREUIL ( 1966), va ria 

entre: relevo ondulado, relevo forte e relevo bastante forte. 

3.3 - Características geológicas, peclológicas e de cobertura vegetal 

Do ponto ele vista geológico, a bacia do Rio do Peixe é formada por 

dois grandes compartimentos geológicos, o primeiro corresponclendo às rochas 

cristalofilianas do Complexo Gnáisico-Magmatíco e o segundo às rochas diversas ela 

seqüência sedimentar elo Grupo Rio elo Peixe. Esses dois grupos li tológicos perfazem 

cerca de 70% da área da bacia, sendo os outros 30% formados por rochas atlorantes 

(Figura 3.3). 
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Com relação a distribuição espacial da pedologia da bacia observa-se 

as seguintes características: a Oeste tem-se uma maior concentração de Aluviossolos 

e Vertissolos, a Leste predominam os Litossolos seguidos de ocorrências de 

Poclzólicos e Bruno Não Cálcicos, já ao Notte ela bacia tem-se os Podzólicos, Bruno 

Não Cálcicos e Aluvissolos, estes em menor proporção (Figura 3.4). 

Sobre a cobertura vegetal ela bacia pode-se ver que a ação antrópica na 

bacia tem um índice elevado, chegando a um total de 85% da área da bacia. Os 15% 

restantes são formados pela Caatinga, que pode ser do tipo Arbustiva Arbórea aberta, 

Arbustiva Arbórea fechada e Arbórea fechada (Figura 3.5). 
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3.4- Características climatológicas 

O tratamento deste item não é muito simples, visto que há uma 

enorme escassez de dados climatológicos nesta bacia, excetuando-se os dados de 

precipitações. Assim, a análise climatológica da bacia foi realizada através das 

estações climáticas de São Gonçalo (Sousa) e Coremas, que apesar de não 

encontrarem-se no interior da bacia são representativos dos processos climatológicos 

da bacia estudada. 

A bacia do Rio do Peixe caracteriza-se por duas regiões climáticas 

distintas, na região N011e, Leste e Noroeste tem-se um clima seco (Xerófito), do tipo 

estepe, o qual tem sua estação seca coincidindo com o inverno e apresenta uma 

temperatura mensal superior a 18° C durante todo o ano. Já na par1e Sul e Sudeste da 

bacia o clima é do tipo tropical úmido com um inverno seco e com uma variação 

mínima da temperatura média mensal. De uma maneira geral a amplitude térmica das 

média mensais é da ordem de 4° C, sendo que nos meses de junho e julho tem-se as 

temperaturas mais baixas, em torno de 25° C, e no final e início elo ano tem-se as 

temperaturas mais altas por volta dos 28,5° C. 

A característica climatológica que exerce uma forte influência sobre 

todo o ciclo hidrológico da bacia é a evaporação. Tal característica é influenciada 

pela temperatura, velocidade do vento e umidade relativa do ar. Nas estações citadas 

anteriormente a evaporação é medida em evaporímetros do tipo tanque classe A, na 

tabela 3. I tem-se os valores médios mensais, como pode-se ver a taxa de evaporação 

anual tem um valor muito alto, em torno dos 3000 mm/ano. 

TABELA 3. 1 - Evaporação Média Mensal do Tanque Classe A (mm). 

Posto Jan Fcv Mnr Abr Mni Jun Jul Ago Sei Ou! No v Dez Anunl 

S. Gonçalo 300,7 21 3,9 195,5 170,0 183,1 176,0 2 16,4 274,8 315,1 344 ,7 333,9 332,5 3056,6 

Corem as 272,3 2 15,4 204,1 182,4 183, 1 182,2 2 19,9 27 1,9 299,6 332,9 3 19,0 3 10,6 2993,4 

Outra característica climatológica imp011ante é a evapotranspiração 

potencial a qual pode ser determinada a partir de fórmulas que levam em 

consideração os dados climatológicos, para tanto tem-se as fórmulas desenvolvidas 
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por: Penman ( 1979), Blaney-Criddle ( 1952), Thornthwaite ( 1965) e Hargreaves 

(1985). Para a bacia em estudo a evapotranspiração foi determinada utilizando-se os 

dados de evaporação do tanque Classe A, multiplicados por um coeficiente de tanque 

igual 0,8. 

3.5 - Regime pluviométrico 

Uma análise sobre os dados de precipitação da bacia do Rio do Peixe, 

os quais são abundantes, permitiu observar uma variabilidade temporal e espacial 

enorme, fato comum para bacias inseridas na região semi-árida. 

Nesta bacia, 67% ela precipitação anual encontra-se concentrada nos 

meses ele fevereiro, março e abril. Sua precipitação média tem um valor aproximado 

ele 880 mm/ano. A espacialização da precipitação na bacia foi realizada a partir de J J 

postos pluviométricos, listados na tabela 3.2. Na figura 3.6 tem-se as 11 áreas de 

influência de cada posto, determinadas pelo método de Thiessen. 

Para a simulação foram utilizados dados diários destes li postos 

pluviométricos, os quais têm seus dados compreendidos em 2 períodos, de janeiro de 

1962 a dezembro de 1989 e de janeiro ele 1994 a dezembro de 1999. Como pode-se 

ver, há a uma inexistência de dados para o período que vai de janeiro de 1990 a 

dezembro de 1993, a escassez de dados para este intervalo de tempo é tal que torna

se impossível a utili zação de qualquer método de reconstituição de dados 

pluviométricos. 
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TABELA 3.2- Postos pluviométrico utilizados no estudo. 

.. Código Latitude Longitude Altitude Coef. De Nome do 

(km) (km) (m) Thiessen Posto 

3832089 9.277,8 547,9 500,0 0,123 Barra do Juá 

3833554 9.253,8 584,7 200,0 0,084 Sousa 

3833413 9.255,7 560,8 240,0 0,132 Ant. Navarro 

3832789 9.239,1 547,9 291,0 0,207 Cajazeiras 

3833639 9.244,6 575,5 235,0 0,031 São Gonçalo 

3843202 9.213,3 555,2 185,0 0,011 São J. de Piranhas 

3833835 9.235,4 573,7 265,0 0,010 Nazarezinho 

3833588 9.251 ,9 603,1 170,0 0,108 Aparecida 

3833018 9.279,6 564,5 300,0 0,115 Uiraúna 

3833235 9.268,6 573,7 420,0 0,150 São Vicente 

3834137 9.275,8 630,8 2 15,0 0,027 Jericó 

• 
li 

11 

• 
• 

FIGURA 3.6 - Espacialização ela precipitação pelo método ele Thiessen. 
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3.6 - O regime fluviométrico 

Os dados fluviométricos podem ser vistos como a resposta hidrológica 

às precipitações, sendo esta resposta fortemente influenciada pelas características 

ftsiográficas, pedológicas, geológicas, climatológicas entre outras. 

Na bacia do Rio do Peixe a fluviometria é realizada, atualmente, em 

dois postos fluviométricos, o posto Antenor Navarro (código 3726000) e o posto 

Aparecida (código 3729000) (Figura 3.7), os quais têm seus próprios períodos de 

observação. O grande problema destes dados está na qualidade, uma vez que estas 

medições encontram-se influenciadas pela construção de açudes a montante destes 

postos, acarretando assim em medições pertubadas pela operação destes açudes. 

Os valores de vazões observadas, para estes postos, encontram-se nas 

tabelas 3.3, 3.4 e 3.5. Nos gráficos 3. 1, 3.2 e 3.3, pode-se melhor analisar a 

distribuição temporal destes valores, tlcando evidente a concentração de vazões em 

um determinado período elo ano, bem como a grande quantidade ele meses com 

vazões nulas. 

TABELA 3.3 - Médias mensa1s de descarga no posto Antenor Navarro (nr1/s), 

primeiro período. 

tviES/ J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 
ANO 
1963 o o o o o o o o o o o o 
t%4 o 1.76 o o o 1.43 0,01 o o o o o 
1965 0.08 o 0,09 22 12, I 0,4 1 o o o o o o 
1966 o o o o o o o o o o o o 
1967 o 2,99 4 -l4,9 44,9 0,38 o o o o () o 
1968 o o 28,6 0,7 4,66 0,05 o o o o o o 
1969 o o 1, I 28. 1 0.6 0. 31 o o o o o o 
1970 o o 7,29 o o o o o o o o o 
197 1 1.29 1,03 2.26 3,08 0,02 0,26 o o o o o o 
1972 0,37 0.63 3,45 O, 14 o 0,06 o o o o o 0,22 
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TABELA 3.4 - Médias mensais de descargas no posto Antenor Navarro (m3/s), 

segundo período . 

MES/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12 
ANO 

1984 -99,0 -99,0 -99,0 -99,0 0,86 2,21 1,57 0,33 0,00 0,00 0,00 0.00 
1985 2,44 46,02 30,75 97,46 66,55 4,67 2,71 2,09 1,48 0,34 0,01 0,00 
1986 0,00 0,00 4,57 10,76 1,37 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1987 0,00 13,29 34,21 8,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1988 0,00 0,00 25,05 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1989 0,00 0,00 0, 19 49,76 41,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1990 1,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
199 1 6,35 0,00 9,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1992 4,94 3,41 3,01 9,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1993 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1994 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,41 1,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1995 0,00 0,00 0,00 0,83 1,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1996 0,00 0,00 0,00 0,42 7,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1997 0.38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

* -99,0 - Mês sem medtção de descarga. 

TABELA 3.5 - Médias mensais de descarga no posto Apa recida (m3/s). 

MES/ I 2 3 -+ 5 6 7 8 9 lO 11 12 
ANO 

1985 5.23 117 64,1 359 200 12,5 3,55 0,79 o o o o 
1986 0, 19 1,47 33,8 50,6 2 1 2.74 0.68 0,2 0,12 0,28 0,0 1 o 
1987 o 10.7 57.4 25.5 3,34 0.22 0,05 0, 18 o o o 0.0-t 
1988 1,2 1,51 10,1 ó7,7 6,78 0.22 o o 0.15 0,24 0,27 0,6 1 
1989 1,52 0,08 7, 17 154 74,8 1,0 1 1,37 o 0,2 0,45 0,38 15,7 
1990 6,01 0,87 2,19 4,3 4, 14 o 0,15 0,32 0,05 0,06 0, 19 0, 19 
199 1 9,29 '-1-,82 8,5 8,3 1 20,5 0,57 0, 17 0, 16 0,07 0,02 0,05 0,05 
1992 8.96 35.5 10,5 39.7 0,07 o 0,12 o o o o o 
1993 o 1,27 3,75 0,28 2,09 o o o o o o o 
1994 l0,2 2.64 0,68 0, 16 0,08 4,03 3,35 o o o o 0, 18 
1995 0,06 0,24 6,71 18,94 53.46 6,27 0,13 0.01 0,00 0.00 0.00 0.0 1 
1996 3,53 7,30 9,36 35,86 67,99 0,98 0, 15 0,09 0,02 0,02 0,14 0,00 
1997 11 ,9 1 5,55 9,83 11 ,87 5,65 0,12 0,08 0,0-t 0,25 0,00 0,21 0, 12 
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3.7 - Os reservatórios superficiais 

Um fator que modifica significativamente o comportamento hidráulico 

e hidrológico da bacia hidrográfica é a existência de açudes. Durante os estudos elo 

PDRH-PB (SEPLAN, 1996) foram totalizados, a partir ele imagens de satélite, 726 

açudes de vários tamanhos, sendo os ele pequeno potte mais numerosos. 

Para a simulação do ciclo hidrológico da bacia do Rio do Peixe foram 

utilizados os principais açudes, em tamanho e significância quanto ao seu uso. No 

anexo 2 encontram-se as fichas com as principais informações sobre os 15 açudes 

utilizados na simulação. Valendo salientar que, nem todos os açudes têm 

informações sobre suas curvas cota/área/volume, assim estas fora m estimadas através 

de curvas do tipo (V = k.l{; e A = k.oc.h; onde V, representa o volume em m3
; h, a 

altura do reservatório; e A, a área do espelho d'água) . Na figura 3.7 tem-se a 

localização dos principais açudes utilizados para o estudo. 

Nem todos os açudes que foram utilizados na calibração tinha dados 

de níveis; o ideal era que todos tivessem tais dados para que assim se pudesse 

realizar uma melhor calibração do modelo; em seguida encontram-se os nomes dos 

açudes que tinham dados liminimétricos: 

~ Açude Arrojado; 

~ Açude Lagoa do Arroz. 

3.8 - As demandas 

A estimativa das demandas para os diversos usos foi realizada 

objetivando a simulação dos reservatórios ela bacia hidrográfica. Devido à 

diversidade de usos e metoclologias para estimat iva de cada tipo de demanda este 

tópico foi dividido em 2 outros: o abastecimento humano e a irrigação. Ainda va le 

ressaltar que os demais usos não serão aqui abordados, uma vez que as atividades 

industriais nesta bacia não são significantes, sendo este tipo de uso considerado patte 

do consumo humano. 
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3.8.1 - O abastecimento humano 

A bacia do Rio do Peixe tem um total de 17 municípios, alguns 

completamente inseridos na bacia outros apenas parcialmente. A maior parte destes 

municípios tem suas sedes abastecidas por reservatórios superficiais, que encontram

se no interior da bacia, porém existem municípios que são abastecidos por açudes 

que estão fora dos limites da bacia ou por poços, como é o caso dos municípios de: 

~ Cajazeiras - Abastecido pelo açude Eng. Ávidos; 

~ Sousa - Abastecido pelo açude São Gonçalo; 

~ Lastro - Abastecido por poço; 

~ Aparecida- Abastecida por poço; 

~ Marizopólis - Abastecida por poço. 

Para o estudo em questão, o cálculo da demanda hídrica para o 

abastecimento humano destes municípios não se fez necessário, já que estes não se 

utilizam dos recursos hídricos superficiais da bacia do Rio do Peixe. Também não 

foram calculadas as demandas para as populações rurais dos municípios da bacia, 

pois estes são abastecidos por poços. 

Já para os 12 munjcípios que são abastecidos a partir de algum dos 

reservatórios superficiais existentes na bacia, que serão simulados mais a frente, foi 

realizado um estudo de previsão populacional a pariir dos dados de população dos 

CENSOS dos anos de 1970, 1980, 1991 e 1996. Tal estudo consistiu em se 

determinar qual o melhor modelo matemático de previsão, para tanto foram 

utilizados os seguintes modelos: 

~ Equação linear; 

).- Equação exponencial; 
\, Equação logarítmica; ,. 
y Curva de potência; 

~ Progressão aritmética; 

~ Progressão geométrica. 

Cada um deste modelos foi aplicado ao conjunto de dados, 

determinados os parâmetros de cada modelo e calculadas as populações para os 
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mesmos anos existentes. Assim, com os dados de população observados e calculados 

por cada modelo, calculou-se o coeficiente de correlação entre os 2 conjuntos de 

dados e através deste coeficiente escolhia-se o melhor modelo, na tabela 3.6 

encontram-se um resumo sobre os resultados da aplicação dos vários modelos aos 

municípios da bacia hidrográfica. 

TABELA 3.6 - Resumo dos resultados do estudo de previsão populacional. 

Município Modelo Equação 
Matemático 

Bom Jesus Progressão Geométrica P = 259*(l + 4,66/ lOO)"(Tn - 1960) 
Cachoeira dos Indios Progressão Geométrica P = I 004 *(1 + 4,23/ lOO)"(Tn - 1960) 
Cajazeiras * * 
Lastro * * 
Santa Cruz Equação Logarítmica P = -1391,54 + 1109,56*(Tn - 1960) 
Santa Helena Modelo Linear P = 679,77 + 49,48*(Tn - 1960) 
S. J . do Rio do Peixe Curva de Potência P = 1435,47*(Tn - 1960)"0,39 
Sousa * * 
Aparecida * * 
Vierópolis Equação Logarítmica P = 717,85 +5 1, 12 * IJt(Tn - 1960) 
São Francisco Equação Logarítmica P = 236, I 4 + 172,33 * ln(Tn - 1960) 
Uiraíma Progressão Geométrica P = 6206*( I + 2,28/ I OO)" (Tn - 1960) 
Poço Dantas Curva de Potência P = 669,62*(Tn - 1960)"-0,07 
Mnrizopólis * * 
T riunfo Curva de Potência P = 25,45*(Tn - 1960)" 1,36 
Santarém Progressão Geométrica P = 1834 *(J + 2,5311 OOY' (Tn - 1960) 
Poço José de Mour a Modelo Linear P = 328,47 + l4,73*(Tn - 1960) 
* -Cidades abastecidas por mananciais externos a bacia ou por poço. 

Com a definição de cada modelo de desenvolvimento da população 

,para cada município, foram calculadas as populações para os anos intermediários 

aos que se tinham dados do CENSO elo IBGE. Para o ano 2.000, a bacia tem uma 

população abastecida, por mananciais ela própria bacia, de aproximadamente 34.000 

habitantes. De posse dos dados ele população, para cada ano, procedeu-se com o 

cálculo da demanda hídrica anual. A determinação da demanda hídrica mensal, que é 

necessária para a simulação, foi ca lculada a partir ela divisão do valor da demanda 

hídrica anual por 12 meses, considerando-se constante este valor. A tabela 3. 7 

apresenta os resultados deste estudo. 
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TABELA 3. 7- Demandas para o abastecimento humano (em 1/s ). 

Município 1985 1986 1987 1988 1989 11.990 1991 1992 19'93 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
Bom Jesus 0,38 0,39 0,41 0,43 0,45 0,47 0,49 0,52 0.54 0,57 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,75 
Santa Cruz 2,52 2,57 2,62 2,67 2,71 2,76 2,80 2,84 2,88 2,92 2,96 2,99 3,03 3,06 3,09 3,13 
Santa Helena 2,22 2,28 2.33 2,39 2,45 2,50 2,56 2,62 2,68 2,73 2,79 2,85 2,91 2,96 3,02 3,08 
S. J. do R. do Peixe 5,83 5.92 6,01 6,09 6, 18 6,26 6,34 6,42 6,50 6,57 6,65 6,72 6,79 6,86 6,93 7,00 
Triunfo 2,25 2,38 2,50 2,63 2,76 2,89 3,02 3,1 5 3,29 3,42 3,56 3,70 3,84 3,98 4, 13 4,27 
São Francisco 0,92 0,92 0,93 0,94 0,94 0,95 0,96 0,96 0,97 0,98 0,98 0,99 0,99 1,00 1,00 1,01 
Uiraúna 8,04 8,22 8,41 8,60 8,80 9,00 9.20 9,41 9,63 9,85 10,07 10,30 10,54 10,78 11 ,02 11,27 
Poço Dantas 0,62 0,62 0,62 0,61 0,61 0.61 0,61 0,61 0,61 0,61 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 0,60 
Santarém 2,41 2,47 2,53 2,59 2,66 2,73 2,79 2,86 2,94 3,01 3,09 3,17 3,25 ........ .... 

:J,.;) :J 3,41 3,50 
Poço José de Moura 0,81 0,82 0,84 0,86 0.87 0,89 0,91 0,93 0,94 0,96 0,98 0,99 1,01 1,03 1,05 1,06 
Cachoeira dos l ndios 1,43 1,49 1,55 1,62 1,69 1,76 1,83 1,91 1,99 2,08 2,1 6 2,25 2,35 2,45 2,55 2,66 
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3.8.2 - A irrigação 

Ao contrário da demanda para o abastecimento humano a irrigação 

tem um valor bastante significativo, para tanto utiliza-se a água disponível em 

reservatórios superficiais construídos para tal finalidade. A irrigação ainda é também 

realizada através de captações a fio d'água. A determinação precisa da quantidade de 

água demandada para tal finalidade, bem como seu histórico, torna-se impossível 

devido ao fato de não ser comum manter dados arquivados. 

Assim, adotou-se uma metodologia que vem sendo utilizada pela 

SCfENTEC, para se determinar as demandas hídricas mensais para cada tipo de 

cultivo (PASSERAT DE SJLANS, 1998). Tal metodologia baseia-se em informações 

do Censo Agropecuário da Paraíba, dos anos de 1995/ 1996 (IBGE, 1998), a pattir do 

qual extraísse as áreas das culturas irrigadas de maior importância, de cada 

município. Na tabela 3.8 apresentam-se as áreas das principais culturas por 

município. Saliente-se ainda que, alguns municípios da bacia não tem qualquer tipo 

de produção agrícola. 
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TABELA " 8 Ar d . ' . ( h ) .). - e as as pnncipais cu turas por mumcipiO em a . 
Cultura Municípios 

Sousa Lastro St. Cruz Uir:aúna S.J.R. do Pei"e Triunfo St. Helena Cajazeiras Bom Jesus Cach. Dos lndios 

Abaca.xi 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Algodão 282,0 32,0 81,0 65,0 670,0 295,0 479,0 68,0 2,0 32,0 
Arroz 563,6 92,0 308,0 191,0 505,0 186,0 152,0 250,0 12,0 174,0 
Cana-de-açúcar 473_4 138,0 67,0 63,0 3LO 45,0 2,0 27,0 0,0 3,0 
Fava 0,0 0,0 0,0 6,0 1,0 96,0 5,0 14,0 1 ,O 23,0 
Feijão 496,4 206,0 593,0 1.442,0 1.139,0 1.622,0 725,0 1.269,0 143,0 1.056,0 
Feijão (2.safra) 64J 3,0 6,0 0,0 19,0 4,0 0,0 1,0 0,0 0,0 
F eij_ão verde 0,3 0,0 i_ O 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 3,0 0,0 
Mandioca 10.3 0,0 2,0 60.0 5,0 27,0 7,0 6,0 0,0 5,0 
Melancia 87.0 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 1 ,O 
Melão 38.6 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 
Milho em grão 755.5 315,0 773,0 1.947,0 2.042,0 1.721,0 870,0 1.362,0 151 ,O 1.1 72,0 
Milho em espiga 13.8 0,0 0,0 0,0 0.0 1,0 0,0 0,0 3,0 0,0 
Tomate 115.0 9,0 4.0 l,O 8.0 0,0 1,0 6,0 0,0 4,0 
Capim 563.1 4,0 10,0 74,0 30,0 4,0 0.0 27,0 1 ,O 34,0 
Banana 1.211,7 16,0 11,0 50,0 26.0 32,0 17,0 59,0 8,0 32,0 
Ca.iú (Castanha) 0,2 1,0 2,0 46,0 0.0 37,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Cajú (Fruta) 4,1 1,0 1,0 3,0 3,0 LO 0,0 2,0 0,0 1 ,O 
Coco-da-lBaía 690,9 4,0 2,0 19,0 13.0 5,0 17,0 26,0 0,0 4,0 
Laranja 3,7 0,0 1,0 0,0 LO 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 
Manga 44,9 12,0 12,0 21,0 13,0 12,0 7.0 21,0 1 ,O 5,0 
Goiaba ?" ') _:>,- 1,0 0,0 0,0 0.0 0,0 2,0 10,0 0,0 1 ,O 
Graviola 6,5 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Limão 16,0 0,0 0,0 0,0 2.0 0,0 0,0 4,0 0,0 0,0 
Mamão 7.9 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Maracu.iá 6,1 6,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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A seguir, descreve-se a metodologia utilizada para a estimativa da 

necessidade hídrica para a irrigação, a qual é realizada em 2 etapas: 

I -Necessidade hídrica de irrigação. 

A necessidade hídrica de uma cultura depende da variedade cultivada, 

da natureza, do solo e dos fatores climatológicos (precipitação, umidade relativa do 

ar, temperatura, etc.). A irrigação vem suprir estas necessidades quando a umidade 

do solo é insuficiente para realizar tal tarefa. A região em que se encontra a bacia 

hidrográfica do rio do Peixe caracteriza-se por 2 estações bem distintas: a estação 

chuvosa e a seca, que vai de maio a dezembro. É neste período seco, em que há a 

ausência de chuvas, que se precisa de maiores volumes de água para a irrigação. As 

vezes, pode ocotTer irrigação no período chuvoso, porém como isto é um fato 

esporádico considerou-se que não houve irrigação em tal período. 

ll -Necessidade hídrica para a irrigação. 

Baseado nestas informações e utilizando as tabelas de coeficientes de 

cultivos encontradas em GOMES ( 1997), estabeleceu-se para cada cultivo 

encontrado na bacia, coeficientes médios mensais de cultivo a pa11ir do primeiro mês 

do início do período de irrigação. 

Na tabela 3. I O são apresentados estes coeficientes. O período de 

irrigação para a bacia em estudo va i de maio a dezembro. 

A partir dos dados de evapotranspiração obtidos na publicação "Dados 

climatológicos do Nordeste" (SUOENE, 1984), pela fórmula ele Hargreaves, 

determinou-se o valor médio diário da ETP (tabela 3.9). Multiplicando-se estes 

valores pelos coeficientes de cultivo médios mensais, ajustados temporalmente ao 

período ele irrigação, obtém-se a lâmina mensal para a irrigação, para cada 

município. (tabela 3.11) 

TABELA 3.9 - Evapotranspiração média diária (mm/dia). 

As necessidades hídricas para a irrigação foram obtidas considerando as áreas 

irrigadas de cada cultivo ele cada município, admitindo-se um rendimento hidráulico 

médio de 0,6, rendimento este, que leva em conta os diversos fatores de perda d'água 
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no processo de irrigação. Os resultados encontram-se na tabela 3.12. Ainda na tabela 

3.13 tem-se uma estimativa da quantidade de água necessária por hectare, 

analisando-se estes valores se vê que a metodologia empregada apresenta valores de 

demandas dentro do que realmente se utiliza para a irrigação, que geralmente é em 

torno de 15.000 a 20.000 m3/ha/ano. 
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TABELA 3.10- Coeficientes médios mensais de cultivos. 

Culturas Mês 
Jan. Fev. Mar. Abr. Ma i. Juo. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Abacaxi - - - - 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 
Algodão - - - - 0,45 0,75 l, 15 1,15 1,15 0,75 - -
Arroz - - - - 1,10 1,10 1,10 1,1 o 1,10 1,10 1,10 1,10 
Cana de Açúcar - - - - 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 
Fava - - - - 0,70 1,10 0,80 - - - - -
Feijão - - - - 0,70 1,10 0,70 - - - - -
Feijão (2n safra) - - - - - - - 0,70 1,10 0,70 - -
Feijão Verde - - - - 0,70 1,10 1,00 - - - - -
Mandioca - - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Melancia - - - - 0,70 1,00 1,00 0,85 - - - -
Melão - - - - 0,70 1,00 1,00 0,85 - - - -
Milho em grão - - - - 0,40 0,80 1,15 1,00 - - - -
Milho em espiga - - - - 0,40 0,80 1,15 1,00 - - - -
Tomate - - - - 0,75 1,1 5 1,15 0,80 - - - -
Capim - - - - LOO 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
Banana - - - - 0,70 0,90 0,90 1,10 1,10 1,10 1,10 1,10 
Ca.iu (castanha) - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Ca.iu (fruta) - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Coco-da-baía - - - - 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 
Laran.ia - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Manga - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Goiaba - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Graviola - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 
Limão - - - - 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 0.70 0,70 0,70 
Mamão - - - - 0,70 0,90 1,00 1,00 1,00 0,90 - -
Maracujá - - - - 0,80 0,90 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 
Horticultura - - - - 0,75 1,15 1,15 1,00 - - - -



55 

TABELA 3.11 -Lâmina mensal para a irrigação (mm/dia). 

Culturas Mês 
Jan. Fev. Mar. Abr. Ma i. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Abacaxi - - - - 3,00 3.00 3,30 3,98 4,50 4,80 4,88 4,95 
Algodão - - - - 1,80 3,00 5,06 6,10 6,90 4,80 0,00 0,00 
Arroz - - - - 4,40 4,40 4,84 5,83 6,60 7,04 7,15 7,26 
Cana de Açúcar - - - - 3,60 3.60 3,96 4,77 5,40 5,76 5,85 5,94 
Fava - - - - 2.80 4.40 3,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Feijão - - - - 2.80 4,40 3,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fei.ião (2a safra) - - - - 0.00 0,00 0,00 3,71 6,60 4,48 0,00 0,00 
Fei.ião Verde - - - - 2,80 4,40 4,40 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 
Mandioca - - - - 4.00 4,00 4,40 5,30 6,00 6,40 6,50 6,60 
Melancia - - - - 2,80 4,00 4,40 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melão - - - - 2,80 4,00 4.40 4,51 0,00 0,00 0,00 0,00 
Milho em ~rão - - - - 1,60 3,20 5,06 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Milho em espi~a - - - - 1.60 3.20 5,06 5.30 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tomate - - - - 3,00 4.60 5.06 4,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capim - - - - 4.00 4,00 4,40 5,30 6,00 6.40 6,50 6,60 
Banana - - - - 2,80 3,60 3,96 5,83 6,60 7,04 7,15 7,26 
Caju (castanha) - - - - 2,80 2.80 3,08 3,71 4,20 4,48 4.55 4,62 
Caju (fruta) - - - - 2,80 2,80 3,08 3,71 4,20 4,48 4,55 4,62 
Coco-da-baía - - - - 3,20 3,20 3,52 4,24 4,80 5,12 5.20 5,28 
Laranja - - - - 2,80 2.80 3,08 3,71 4,20 4,48 4,55 4,62 
Man2a - - - - 2,80 2,80 3,08 3,71 4,20 4,48 4,55 4,62 
Goiaba - - - - 2,80 2,80 3,08 3,71 4,20 4,48 4,55 4,62 
Graviola - - - - 2,80 2,80 3,08 3,71 4,20 4,48 4,55 4,62 
Limão - - - - 2,80 2.80 3,08 3,71 4,20 4,48 4,55 4,62 
Mamão - - - - 2,80 3.60 4.40 5,30 6,00 5,76 0,00 0,00 
Mat·acujá - - - - 3.20 3.60 4.40 5,30 6,00 6,40 6,50 5,94 
Horticultura - - - - 3,00 4,60 5.06 5,30 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABELA 3.12- Vazões demandas para a irrigação por município (1/ s) . 

Cultura Mês 
Jan. Fev. Mar. Abr. Ma i. Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez. 

Abacaxi - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Algodão - - - - 11,11 19,14 31,23 37,62 44.01 29,63 0,00 0.00 
Arroz - - - - 147,69 152,61 162,45 195,68 228,91 236,30 247,99 243,68 
Cana-de-açúcar - - - - 2,08 2,15 2,29 2,76 3,23 

.., ..,.., 
3,50 3,44 .:J,.:J.:J 

Fava - - - - 12.42 20,17 15,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fei.ião - - - - 570,37 926,17 627,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fei.ião (2.safra) - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 
Fei.ião verde - - - - 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mandioca - - - - 3,86 3,99 4,24 5,1 1 5,98 6,17 6,48 6,37 
Melancia - - - - 0,54 0,80 0,85 0,87 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melão - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Milho em grão - - - - 361,73 747,57 1.143,97 1.198,23 0,00 0,00 0,00 0,00 
Milho em espiga - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Tomate - - - - 2,31 3,67 3,90 3,27 0,00 0,00 0,00 0,00 
Capim - - - - 26,23 27,11 28.86 34,76 40,66 41,98 44,05 43,29 
Banana - - - - 17,28 22,96 24,44 35,99 42,10 43,46 45,61 44,81 
Caiú (Castanha) - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Caiú (Fruta) - - - - 0,54 0,56 0,59 0,72 0,84 0,86 0,91 0,89 
Coco-da-Baía - - - - 2,47 2,55 2,72 3,27 3,83 3,95 4,15 4,07 
Laranja - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manga - - - - 2,70 2,79 2,97 3,58 4,19 4,32 4,53 4,46 
Goiaba - - - - 0,54 0,56 0,59 0,72 0,84 0,86 0,91 0,89 
Graviola - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Limão - - - - 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mamão - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Maracu.iá - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Horticultura - - - - 1,39 2,20 2,34 2,45 0,00 0,00 0,00 0,00 
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TABELA 3. 13 - Resumo das demandas para a irrigação (em m3/ha/ano). 

MuniCÍJlio Ano: 1996 
Sousa 18.62 1,12 
Lastro 19.26 1,26 
Santa Cruz 18.220 25 
Uiraúna 20.515,59 
São J . do Rio do Peixe 19.850,5 1 
Triunfo 20.067,56 
Santa Helena 16.589,01 
Ca.iazeil'as 19.429,67 
Bom Jesus 18.469,80 
Cachoeira dos Indios 20.120,79 
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4.0 - O MODELO DE SIMULAÇÃO CHUVA - VAZÃO 

Para o cumprimento elos objetivos propostos por este estudo será utilizado o 

AÇUMOD (PASSERAT DE SlLANS, 1998). Trata-se de um modelo matemático 

distribuído de transformação de chuva em deflúvio. O modelo é do tipo determinístico 

distribuído linear. O AÇUMOD foi incorporado ao Sistema de Apoio ao Planejamento e 

Gerenciamento de Recursos Hídricos - SAPo - (ALMEIDA et ai., J 999). Sua 

incorporação ao SAPo objetiva facilitar a entrada e manipulação dos dados necessários à 

simulação do ciclo hidrológico, bem como a análise dos resultados. 

A discretização fisiográfica ela bacia é rea lizada a partir de uma malha 

quadriculada retangular, a qual, inicialmente, cobre toda a área da bacia. Em cada uma 

destas quadrículas é realizada a simulação do ciclo hidrológico, através de um conjunto de 

4 reservatórios (Figura 4. 1 ). Em seguida, a água é encaminhada de quadrícula em 

quadrícula até chegar ao exutório da bacia. 

DR 

lUlA 

P==PM-Qsur 

n ÁGUA 
ETR V ~ 
lf 

Rnwx 

- CRT 

- - - - --- DCRT 

QR QR 

~ ~QRRI 

~ l -(_;:~:r 1 Q:;lut ~ 
QI ~ 

Qlnwx t @-[QIJ 

1 

~ 
Qll 

JU'r~al - ~ c::ft 

Q 

FIGURA 4.1 - Conjunto de reservatório que simulam o ciclo hidrológico. 

Para o conjunto de reservatórios que simulam o ciclo hidrológico definem

se os seguintes parâmetros: 

• P - Precipitação corrigida no passo de tempo correspondente, em mm, 

ou seja, fi·ação da precipitação bruta que será utilizada para gerar o 

termo ÁGUA; 
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• PM - Precipitação bruta, em mm; 

• Qsur- Termo que representa o escoamento superficial direto; 

• ÁGUA - Quantidade de água disponível para gerar os escoamentos, em 

mm; 

• ETR- Evapotranspiração real, em mm; 

• DR - Variação da quantidade de água no solo, em mm; 

• RBA - Reserva útil de água no solo, antes da precipitação, em mm; 

• RHA - Reserva útil de água no solo, depois da precipitação, em mm; 

• Rmax - Reserva máxima de água no solo, acima do qual nenhuma água 

é retida no solo, em mm; 

• R - Reserva de água ao final de cada passo de tempo, em mm; 

• CRT - Nível correspondente à capacidade média de armazenamento de 

água no solo, em mm; 

• DCRT - Capacidade de armazenamento de água no solo, abaixo do qual 

não há escoamentos, em mm; 

• FN - Função de infiltração; 

• QR - Escoamento superficial , antes do retardamento no reservatório 

superficial ; 

• Ql - Escoamento infiltrado, antes do retardamento no reservatório 

subten·âneo; 

• QRmax - Representa o nível transbordamento do reservatório de 

escoamento superficial, este nível estabelece a divisão entre escoamento 

puro e retardado.; 

• RR - Representam o nível de água no reservatório de escoamento 

superficial no passo de tempo inicial , em mm; 

• QRR I - Componente que representa o escoamento superficial 

instantâneo; 

• QRR2 - Componente que representa o escoamento superficial retardado 

em função nível RR; 

• QRR - Componente que representa a soma das duas parcelas definidas 

anteriormente, na verdade representa o escoamento superficial após 

passar pelo reservatório superficial; 
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• QTmax - Representa o nível de transbordamento do reservatório de 

alimentação do lençol, estabelecendo um retardamento entre a 

infiltração e a alimentação do lençol. ; 

• Rfreat - Representam o nível de água no reservatório subtenâneo no 

tempo inicial; 

• Qll 1 -Componente que representa o escoamento de base instantâneo; 

• QI12 - Componente que representa o escoamento de base retardado em 

função nível Rfreat; 

• QIT - Componente que representa a soma das duas parcelas definidas 

anteriormente, na verdade representa o escoamento infiltrado após 

passar pelo reservatório subterrâneo; 

• Q - Lâmina escoada para uma determinada unidade hidrológica 

homogênea; 

A caracterização físiográfica da bacia hidrográfica é realizada, 

primeiramente, pelas ações de eliminar as quadrículas que não fazem parte da bacia e, 

depois, pela divisão elas quadrículas, de forma a se detalhar melhor as informações da 

bacia. Por exemplo, aproximar um conjunto de quadrículas a forma irregular das sub

bacias, ou localizar um elemento hidráulico. A quadrícula "mãe" de lado A, só poderá ser 

sub-dividida em quadrículas de lado N 2, A/4 e N8, conforme figura 4.2. No momento da 

divisão deve-se respeitar uma regra que relaciona quadrículas vizinhas. Assim, uma 

quadrícula de lado 3N211 (n = O, l, 2, ou 3) só poderá ter como vizinha outra ele lado igual 

(N211
) , ou de lado imediatamente superior (A/211

-
1
) , ou de lado imediatamente inferior 

(N2n+l). 
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a 

a/2 

+f-9/8 
FIGURA 4.2 - Discretização da quadrícula. 

Após finalizada a etapa de eliminação e divisão de quadrículas, passa-se, 

então, para a fase final de discretização da bacia, que consiste na entrada, por quadrículas, 

das seguintes informações: 

I . Altitude mínima (Z) - obtida a partir de observações em cartas plani

altimétricas da SUDE.l'\TE~ 

2. Indicação do tipo da malha - o modelo distingue 2 tipos possíveis para 

as quadrículas. Um tipo é a malha rio, que é aquela que faz ligação 

direta entre um elemento ela estmtura hidráulica (reservatórios, postos 

fluviométricos, etc.). O outro é a malha solo, que não faz este tipo de 

ligação, nem contém elemento ele estrutura hidráuli ca ~ 

3. Sentido de drenagem (NW, NE, EN, ES, SE, SW, WS, WN ou WN)

detlniclo em função da rede de drenagem e da altitude mínima, uma vez 

que uma quadrícula só drena para outra de altitude inferior. São 8 os 

possíveis sentidos de drenagem, conforme a figura 4.3, valendo salientar 

que à quadrícula representante do exutório da bacia é atribuído o sentido 

genérico "Ex"; 

4. Zonas hidrológicas homogêneas - a partir de mapas de solo, vegetação 

(ou ocupação do solo), geologia e, eventualmente, topografia , define-se, 

na bacia hidrográfica, as zonas hidrológicas homogêneas. Estas zonas 
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são áreas para as quais, sob uma mesma precipitação e mesma umidade 

inicial do solo, tem-se uma mesma resposta hidrológica, ou seja, 

apresentam mesma função de produção de água. Assim, com o auxílio 

de ferramentas de um Sistema de Informações Geográficas, superpõe-se 

o mapa das zonas hidrológicas homogêneas com o mapa da bacia 

discretizada, e, para cada quadrícula, determina-se a porcentagem de 

área de cada uma destas zonas; 

5. Elemento da arquitetura hidráulica - tais elementos são formados pelos 

reservatórios construídos ou em projeto, captações de água ao longo do 

rio, pontos de transposição de vazões entre bacias, postos fluviométricos 

e exutórios de sub-bacias, sendo que cada quadrícula pode conter, no 

máximo, I elemento de estrutura hidráulica. Os açudes podem ser de 

ordem 1 ou 2. Os de ordem 1 são os pequenos e, sobre eles, não há 

retirada significativa, além de que a montante desses açudes não há 

açudes. Já os de ordem 2 são os que têm uma maior capacidade. Neles 

há retiradas significativas. Para cada um destes, fa z-se necessário entrar 

com uma série de informações do tipo: características geométricas, datas 

de construção e modificação, caso haja alguma. Os outros elementos da 

estrutura hidráulica são considerados açude de ordem 2, com curva cota 

I área I volume nula, ou seja, com um único ponto [0,0,0]; 

6. Zonas pluviométricas e evaporimétricas - através do método de 

Thiessen, são definidas as quadrículas cujas precipitações são 

consideradas iguais de um posto pluviométrico. Da mesma maneira, são 

definidas as áreas de igual evapotranspiração potencial, podendo ser 

adotada a do tanque classe A ou calculadas pela fórmu la de Penman. 
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NW NE 

EN 

ws ES 

sw SE 

FIGURA 4.3- Sentidos de drenagem. 

Caracterizada a bacia hidrográfica, passa-se para a fase de simulação do 

ciclo hidrológico. Para tanto, são necessários os dados de precipitação e evapotranspiração 

potencial médias diárias. A simulação do ciclo hidrológico na bacia é realizada através de 

3 funções: 

I. Função de produção água: 

Esta fimção objetiva simular o ciclo hidrológico através de um conjunto de 

quat ro reservatórios, repartindo a precipitação entre infiltração, escoamento superficial, 

evapotranspiraçâo, armazenamento no solo e percolação profunda. Esta função realiza o 

cálculo das lâminas de água em duas etapas. 

Na primeira etapa, realiza-se o balanço hídrico no pnme1ro reservatório 

fictício, denominado de reservatório solo (Figura 4.4), e assim determina-se a quantidade 

de água, em mm, disponível para gerar os escoamentos. Neste reservatório foi introduzido 

um termo que é responsável pela geração do escoamento superfi cial direto (Qsur). Este 

termo permite a geração de escoamento superficial direto mesmo se a intensidade da 

precipitação for inferior à capacidade de infiltração, e o solo não estiver saturado (GOULA 

Bl TIE, 1993). A ocorrência deste tipo de fenômeno é típico de regiões semi-áridas, onde 

em geral os solos, cobertos por uma vegetação esparsa, apresentam uma crosta superficial 

(MONTENEGRO, 1990). Essa situação é modelada pela seguinte formulação: 

Qsur = O 

Qsur = (Pm - ETP).Krs 

Sendo: 

se Pm ~ ETP 

se Pm > ETP 
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. R+ Pm 
Krs = .Mm( , Crs) 

R max 

E: 

Crs, o coeficiente máximo do escoamento superficia l direto. 

P=PM-Qsur 

ETR J} ÁGUA 

iÍ ~ 
DR 

l0 TERMO 
----- - Rtnax 

2°TERMO 

RHA 
RBA 

- CRT 
R 

------- DCRT 

FJGURA 4.4- Reservatório Solo. 

No reservatório solo (Figura 4.4), o balanço hídrico é realizado através da 

divisão da do total precipitado em dois termo, assim tem-se: 

Caso R + P > Rmax, tem-se doi s termos (figuras 4.5 e 4.6): 

FIGURA 4.5- Primeiro termo da componente ÁGUA 

No primeiro termo, figura 4.5, a quantidade de ÁGUA disponível para 

gerar o escoamento é determinada por : R + P - Rmax 

A , D 
FIGURA 4.6 - Segundo termo da componente AGUA 
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Para o segundo termo a quantidade de ÁGUA disponível para gerar o 

escoamento é determinada em função das características geométricas da figura 4.6, logo o 

segmento ele reta 00' é igual a média dos segmentos AD e BC, assim tem-se: 

OO'= AD +BC 
2 

(1) 

Pela semelhança ele triângulos ela figura 4.4 pode-se tirar que: 

AD=~ 
RBA DCR 

E também que: 

BC 0,5 
----= 
DR+RBA DCR 

(2) 

(3) 

Rearanjando os termos das equações (2) e (3), tem-se os comprimentos elo 

segmentos de reta AD e BC: 

AD = 0,5 .RBA 
DCR 

BC = 0,5.(DR + RBA) 
DCR 

(4) 

(5) 

Substituindo as equações (4) e (5) na equação (1), tem-se: 

OO' = ~(0,5.RBA + 0,5.DR + 0,5 .RBA) 
2 DCR DCR DCR 

Agrupando-se os termos de mesmos numerador, tem-se: 

OO' = ~ ( J{BA + 0,5DR) 
2 DCR D('R 

Multiplicando-se o numerador e o denominador por 2, tem-se: 

OO' = ~(RBA + 0,5.DR) 
2 CRT -DCR T 

Ou ainda: 

OO' = 2. RBA + DR 
4.(CRT - DCRJ) 

Multiplicando-se a expressão acima pela constante DR, tem-se: 

DR.OO' = 2.RBA + DR .DR 
4.(CRT - DCRT) 

E desta forma chega-se ao termo relativo a quantidade de ÁGUA formada 

pelo segundo termo (figura 4.6) 



DR.OO' = DR.(2.RBA + DR) 
4.(CR7' - DCRT) 

Assim, genericamente, pode-se ter dois casos: 
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(6) 

Caso ( R + P > Rmax ), tem-se tanto o primeiro como o segundo termo, e 

matematicamente, obtém-se: 

A, GUA R P R DR.(2.RBA + DR) = + - max + ---'-------'--
4.(CRT - DCRT) 

Caso ( R + P ~ Rmax ), tem-se apenas o segundo termo (figura 4.6), e 

matematicamente, obtém-se: 

ÁGUA = DR.(2.RRA + DR) 
4.(CRT - DCRT) 

De uma forma genérica, tem-se: 

A, GUA M (R P Rt O ) DR.(2.RBA + DR) = ax + - nax + -------
' 4.(CR7' - DCRT) 

Em seguida tem-se as fórmula s para determinação ele: 

DR = Max(RHA - RBA, O) 

RBA = Max(R, DCRT) - DCRT 

RHA = Min[Max(R + P, DCRT), Rmax] - DCRT 

CR1' = R max- DCRT + DCRT 
2 

Rmax = 2. CRT + DCRT 

Para realização do balanço hídrico no reservatório solo, faz-se necessário 

ca lcular a evapot ranspiração real, através ela seguinte fórmula: 

ETRj = Rj + Ph - ÁGUAj_, - ETRj., 

Assim, pode-se calcular a reserva de água no solo no passo ele tempo 

seguinte (Rj+l), através da expressão: 

Rj+l = Rj + P.i - AGUA.i - ETR.i 

Na segunda etapa, reali za-se a repartição da quantidade ele água disponível 

para os escoamentos (ÁGUA) em escoamento superficial e escoamento de base (F igura 

4.1). No primeiro reservatório, separa-se a quantidade ele água em escoamento superficia l 

(QR) e escoamento infiltrado (QI), através da função de infiltração (FN), que corresponde 

ao valor máximo da infiltração para um passo de tempo, expressa em mm, assim tem-se: 
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QT = Min(ÁGUA, FN) 

QR = Max(ÁGUA - QI, O) 

Em seguida, são geradas componentes retardadas para o escoamento 

superficial e o escoamento subterrâneo, através dos dois últimos reservatórios fictícios. O 

termo relativo ao escoamento superficial é obtido pela divisão, da soma dos termos QR e 

QSUR, em dois novos termos QRR I e QRR2, cuja soma resulta no escoamento superficial 

(QRR), desta forma tem-se: 

QRR = QRR I + QRR2 

Sendo que o QRRl representa a componente instantânea, e QRR2 

representa o escoamento subsuperficial retardado em função do nível RR, no reservatório 

de escoamento superficial (Figura 4. 1 ), assim tem-se: 

Iillzj; J)'2 = RR.i + QR.i + QSUR.i 

QRR2j = CQR. RR{i+l)'2 

QRRij = MaxCRRD+I)'2- QRR2j - Qrmax, O) 

RRj+l = RR(i+1)'2- QRR2j - QRRJj 

Onde: 

• RR.i , RR(i11)'2 , RRj+l - Representam os níveis de água no reservatório de 

escoamento superficial no passo de tempo inicial, em um tempo 

intermediário ao processo ele escoamento, e no passo ele tempo seguinte, 

respecti vamente; 

• CQR - Representa o coetlciente do reservatório de escoamento 

superficial; 

O processo, anteriormente descrito, também é utilizado para o escoamento 

de base (Ql). O tenno QT é repa1iiclo em dois termos, QUI e QTT2 (f-igura 4. I ), assim tem-

se: 

Qll = QTII + QII2 

RFreat(j+l) 2 = RFreat.i + Qlj 

QH2.i = CQI. RFreatu1 1y2 

Qll l.i = Max(RFreat(j+l)'2 - Q1T2j - Qlmax) 

R.Freatj+J = RFreat(j+J)·2 - QII I j - QII2j 

Onde: 
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• RFreat.i , RFreat(i+l)'2 , RFreatj+l - Representam os níveis de água no 

reservatório subterrâneo no tempo inicial, em um tempo intermediário e 

no passo de tempo seguinte, respectivamente; 

• CQI - Representa o coeficiente de esvaziamento do reservatório de 

alimentação do lençol; 

E desta mane1ra, chega-se ao valor da lâmina escoada (Q), para uma 

determinada unidade hidrológica homogênea (função de produção), dentro de uma zona de 

precipitação (ou produção de água), a qual é dada pela seguinte expressão: 

Q =QRR + QJl 

TI. Função de transferência de água: 

Para a transferência dos volumes escoados para as quadrículas rio, utili za-se 

o método das Tsócronas. A definição das zonas isócronas é fe ita em função do tempo de 

concentração (Te) da bacia hidrográfi ca, expresso em dias e fração de dia. O número de 

zona isócronas (NZC) é igual ao tempo de concentração arredondado para o inteiro 

superior. Por exemplo, se o tempo de concentração for estimado em 3,2 dias, então o 

número de zonas isócronas será igual a quatro (Figura 4. 7). 

FlGURA 4.7- Zonas isócronas . 

O método da definição das zonas isócronas é iniciado pelo cálculo do tempo 

de tra nsferência (TRF) entre uma quadrícula i, de montante, para uma quadrícula i + I, 

imediatamente a jusante. Este tempo é inversamente proporcional à raiz quadrada da 

declividade; assim: 
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Sendo que: 

• di - representa a distância entre os centros geométricos das quadrículas i 

e i+ I ; 

• Zi e Zi + I - representam, respectivamente, as altitudes das quadrículas i e 

i + I; 

• k - eqüivale ao inverso da velocidade média de translado. 

Tomando-se o tempo de concentração da bacia, definido como o tempo que 

a água precipitada leva para sair do ponto mais distante do exutório e atingi-lo, pode-se 

defini-lo pela seguinte expressão: 

11 

Te= AJax[ L:Tlif;,; ~ 1 ] 
i, i+ l= l 

11 

Te = k Max[ L d; I (7) 
i,i + J-~ 1 

Sendo: 

• n - quantidade de quadrículas percorrida pela água , desde uma 

quadrícula i até o exutório; 

Assim, o coeficiente de proporcionalidade ou o inverso da velocidade de 

translado na célula (k) é determinado pela equação 7, o qual servirá para realizar a 

associação, em cada quadrícula, do número da isócrona a qual pertence, através da seguinte 

expressão: 

tcf(d; 1 z,- z,~ ) 
Nzi - IN'l'[- '·'_.+l _____ l_I, _ _ NZC ] 

Te 

Em que: 

lNT - É uma função que determina a parte inteira da expressão anterior. 

Por outro lado, o volume disponível (QÍi), em cada quadrícula rio, i, a cada 

passo de tempo, j , é determinado pela seguinte expressão: 

11 

Q;' = L: QD(!:+l 
k - 1 

Sendo, QDtk~l o volume escoado calculado, no passo ele tempo U - k + I), 

sobre a zona isócrona ele número k. Os volumes escoados ( QDtk+l) são determinados a 
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pa1tir do produto das lâminas de água escoada (Q) pela área da zona hidrológica 

homogênea associada, contida na zona isócrona k, no passo de tempo U- k + l) . 

UI. Função balanço hídrico nos açudes: 

O AÇUMOD tem incorporado o cálculo do balanço hídrico dos açudes na 

simulação do ciclo hidrológico. Isto faz-se necessário uma vez que, a construção de 

reservatórios na rede de drenagem modifica todo o comp01tamento hidráulico e 

hidrológico da bacia hidrográfica. Assim, realiza-se a cada dia, de montante para jusante, o 

balanço hídrico de cada açude implantado na bacia; neste, são considerados os volumes 

precipitados sobre sua superfície, as contribuições sobre a área da bacia hidráulica 

descobe1ta, as perdas por evaporação, os volumes ele retirada (abastecimento, irrigação, 

etc.), os volumes restituídos na rede hidrográfica (vazões ecológicas ou de operação do 

reservatório), os volumes vertidos e, a principal contri~uição, que se refere ao volume de 

água escoado pela bacia hidrográfica do reservatório, respeitando-se sempre, o tempo de 

percurso em função das zonas isócronas . 
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5.0 - A SIMULAÇÃO 

Para se poder realizar a simulação do ciclo hidrológico da bacia do 

Rio do Peixe foi necessário construir uma série de arquivos de entrada. Tais arquivos 

têm o objetivo de informar ao modelo as características físicas, hidro-climáticas, 

entre outras informações pe1tinentes à bacia hidrográfica. Para tanto, este tópico além 

de descrever as simulações que foram realizadas com o modelo AÇUMOD, também 

apresenta todos os passos necessários à formação dos arquivos ele entrada para a 

simulação, bem como os diversos módulos do modelo AÇUMOD. Os módulos que 

são apresentados neste trabalho foram desenvolvidos através de um convênio 

firmado entre a SCIENTEC e a Ministério do Meio Ambiente, através da Secretaria 

de Recursos Hídricos. Foi dentro deste convênio que o autor iniciou os trabalhos de 

sua dissertação, mais precisamente no ano ele 1998, um ano antes de seu ingresso 

neste programa de mestrado. 

Quando o AÇUMOD é executado pela primeira vez, ele ativará uma 

janela (Figura 5. 1) que apresenta as bacias que estão cadastradas, podendo estas 

estarem sendo modeladas ou já terem sido modeladas. A partir da escolha de uma 

bacia passa-se para a janela principal (Figura 5.2) do programa, que apresenta as 

opções do programa, na verdade cada opção desta irá ativar um sub-módulo do 

programa principal. Nos itens seguintes serão apresentados cada um destes sub

módulos, bem como suas respectivas funções. 

FIGURA 5.1 - Tela de entrada do AÇU1v10D. 

Rio oo P&-e PMeda 
Rio oo Pei.-:e Origtlal 
Granwne 
Gramame Ub:na vetsão 
Rio oo P~-e O~ Teste 
Rio do Peilo:e Teste FP 



c~ra ta.«- lha~c. 

EsGAt-!bu' hriodo ele u-u.~ 

~f'M' o M<HI~ 

Ydllar o- Uaclet>a-

~ f~tcnot - ~s ús S.~Maeoias 

Modifioa- b1Mie 

FIGURA 5.2 - Janela principal do programa. 

5.l.l - Dados necessários ao modelo 
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X 

Neste tópico apresentam-se as etapas relativas à formação dos 

arquivos de dados necessários à simulação da bacia hidrográfica do Rio do Peixe. 

5. 1. 1.1 - Discretização e atributos 

A pnme1ra etapa para modelação do ciclo hidrológico ela bacia 

consiste na discreti zação fí sica da bacia, tal etapa é reali zada acessando-se a opção 

Implantar Bacia (Figura 5.2). O sub-módulo Implantar Bacia (Figura 5.3) é 

responsável pela formação dos arquivos relativos à discretização fí sica da bacia 

hidrográfica, tais arquivos servem de entrada para o programa MAJN GEO, que 

processa estes arquivos verificando se a bacia foi cli scretizada corretamente. Além 

disto este aplicativo gera os arquivos fiel O, fie 1 I , fie 12 e ficgeo, que são parte dos 

arquivos de entrada do modelo AÇUMOD. O arquivo fi e I O, fie 11, fiel 2 e ficgeo 

contém informações sobre as características fisicas da bacia bem como da sua 

estrutura hidráulica. Para início da implantação da bacia hidrográfica faz-se 
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necessário ter-se disponível mapas digitais, no formato dwg, do limite da bacia e dos 

limites das sub-bacias, para que através do software Xlatem® seja realizada a 

conversão destes mapas para o formato de banco de dados do MSAACCES®. 

FIGURA 5.3 - Janela do sub-módulo de lmplantaçôo Bacia. 

O AÇUMOD representa a bacia hidrográfica através de um sistema de 

quadrículas, para criação destas quadrículas tàz-se necessário a entrada das 

coordenadas, em km, do canto inferior direto e do canto superior esquerdo, além de 

informar de quanto será o lado (A) da quadrícula mãe, assim denominada pelo fato 

de ser a de maior lado, uma vez que esta pode ser sub-dividida em quadrículas de 

lado N 2, N4 e N8, conforme Figura 4.2. Para o estudo em questão, as coordenadas 

para a formação da malha quadriculada foram (680, 91 20) e (530, 9300) e como 

valor da quadrícula mãe foi adotado um lado igual a 5 km. 

O passo seguinte, a formação da malha quadriculada consiste, na 

eliminação de algumas quadrículas de forma a aproximar a malha quadriculada ao 

limite da bacia hidrográfica. Durante o processo de discretização da bacia, existe a 
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possibilidade de subdivisão das quadrículas. Esta opção tem o objetivo de melhor 

representar o limite da bacia hidrográfica e definir as sub-bacias que serão estudadas, 

além de poder locar os atributos de cada quadrícula. A divisão destas quadrículas 

está condicionada às regras descritas no item 4.0 - O modelo de simulação chuva -

vazão. Neste item ainda são apresentadas as intormações características de cada 

quadrícula , as quais fazem pat1e da discretização da bacia hidrográfica. 

Estas etapas são realizadas através de cliques sobre cada quadrícula, 

ação esta que ativa a janela apresentada na Figura 5.4, na qual são informadas tais 

características. Assim, estas informações são cadastradas em um banco de dados, 

para que, posteriormente, sejam formados os arquivos necessários ao programa 

MATNGEO, que trata tais informações formando alguns dos arquivos de entrada do 

AÇUMOD. 

FIGURA 5.4 - Janela de entrada das informações das quadrículas. 

Ainda para a formação dos arquivos de entrada do MATNGEO faz-se 

necessário entrar com informações sobre os elementos da arquitetura hidráulica, 

cadastrando ainda os seus dados de vazões e níveis observados, entre outros dados. 

Em seguida detalhe-se como se deve proceder com a entrada destes dados, tal 

procedimento também faz parte da fase de implantação da bacia hidrográfica. 

5. 1.1 - Elementos da arquitetura hidráulica 
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Para o modelo AÇUMOD qualquer elemento que possa vtr a 

influenciar o sistema hidráulico da bacia hidrográfica é denominado de elemento da 

arquitetura hidráulica. Estes elementos são compostos por açudes, construídos ou em 

projeto, postos fluviométricos, captações ao longo do rio, transferência de vazões 

entre bacias, além dos exutórios das sub-bacias e da bacia principal. Para cada um 

destes elementos faz-se necessário a entrada de suas características; tem-se assim: 

);> Açudes - As informações que devem ser cadastradas para tal 

elemento encontram-se descritas no item 4.0 - O modelo de 

simulação chuva - vazão; 

);> Postos fluviométricos - os postos existentes na bacia hidrográfica 

e que tenham dados de vazões observadas deverão ser cadastrados, 

pois estes poderão ser utilizados nos processos de calibração e/ou 

validação. Para tanto, são necessárias as seguintes informações: 

+ Código do posto tluviométrico; 

+ Nome do posto fluviométrico. 

);> Captações - as captações existentes ao longo dos cursos d'água 

deverão ser cadastradas, uma vez que estas exercem in fluências 

sobre a estrutura hidráulica da bacia hidrográfica. 

);> Exutórios de sub-bacias e da bacia - o cadastro destes elementos 

permite que o usuário tenha informações sobre as vazões naquelas 

seções, de forma que se possa avaliar índices de disponibilidades e 

potencialidades para as sub-bacias ou para a própria bacia. Estes 

elementos têm características semelhantes aos açudes de ordem l, 

apenas com a diferença de que sua curva cota I área I volume é 

composta apenas por I ponto, de valores nulos (0,0,0]. 

O cadastro de qualquer um desses elementos é realizado por cl iques 

com o mouse sobre o elemento hidráulico que se deseja inser ir em alguma das 

quadrículas existentes. Posteriormente com um clique sobre o elemento hidráulico 

tem-se acesso a janela de entrada das propriedades anteriormente citadas. 

Durante o processo de discretização da bacia do Rio do Peixe foram 

cadastrados um total de 43 elementos hidráulicos sendo 5 açudes de ordem 1; 15 
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açudes de ordem 2; 2 postos fluviométricos; 9 captações; I l exutórios de sub-bacias 

e o exutório da bacia. 

A partir desses dados, são formados os arqwvos Fic34.mod e 

Fic44 .mod, os quais contém, respectivamente, informações sobre os açudes de ordem 

l e 2. No anexo 3 tem-se a estrutura deste arquivo. 

5.1.2 - Dados fluviométricos históricos e de níveis observados nos 

açudes 

Estes conjuntos de dados são necessários à calibração e validação do 

modelo. Para tanto, faz-se necessário a formação dos arquivos que contenham estes 

dados. No anexo 3 tem-se a formatação destes arquivos. 

Para o estudo em questão, foram utili zados os dados de níveis de 2 

açudes: Lagoa do Arroz e Arrojado. Os níveis observados para cada um destes 

açudes encontram-se em anexo. Também foi utilizado dados de 1 postos 

fluviométricos, o posto de Aparecida, apresentados na seção 3.6. 

5.1 .3 - Dados pluviométricos 

O modelo AÇUMOD utili za a precipitação diária espacializada para 

seus cálculos internos e utili za, também, a precipitação mensal para o processo de 

calibração e/ou validação. Estes dados também são utilizados na determinação da 

potencialidade e disponibilidade da bacia. Os dados de precipitação devem estar 

consistidos, e em arquivos textos com o formato apresentado no anexo 3. 

O modelo traça o polígono de Thiessen para determinar qual o posto 

pluviométrico que influencia cada quadrícula. Para tanto, deve-se ativar a aba 

'Thiessen' (Figura 5.5) e abrir um arquivo texto com um nome qualquer, porém de 

extensão chv. A formatação deste arquivos encontra-se no anexo 3. 

Assim, ao se abrir este arquivo o aplicativo irá traçar automaticamente 

o polígono de Thiessen, gerando o arquivo Fic14.met que contém os dados de 

precipitação diária para cada quadrícula . 
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Para o estudo em questão, foram utilizados ll postos pluviométricos, 

conforme está descrito na seção 3.5. 

FIGURA 5.5 - Janela para processamento dos cálculos do Thiessen. 

5. J .4 - Dados evaporimétricos e de evapotranspiraçâo 

Os dados diários de evapotranspiração são necessários à simulação do 

ciclo hidrológico na bacia hidrográfica. Para o estudo em questão foram, utili zados 

os dados evaporimétricos do tanque classe A, do posto de São Gonçalo, afetados elo 

coeficiente ele tanque igual a 0,8. Estes dados, semelhantemente à pluviometria, 

podem ser espacializados sobre a bacia, porém, devido à escassez de estações 

climatológicas na região de estudo, não foi realizada tal di stribuição espacial, sendo 

estes dados considerados iguais para todas as quadrículas. A partir do arquivo com 

formatação apresentada no anexo 3, é formado o arquivo fi c l 5. met, o qual contém os 



valores diários de evapotranspiração para cada quadrícula, definida no processo de 

discreti zação. 

5. 1.5 - Zonas hidrológicas homogêneas 

As zonas hidrológicas homogêneas são assim denominadas pelo fato 

de serem áreas, que estando a uma mesma umidade inicial do solo e afetadas por 

uma precipitação de mesma intensidade e duração, irá gerar a mesma resposta 

hidrológica, ou seja, apresentará uma mesma função de produção ÁGUA. Para a 

simulação do ciclo hidrológico com o AÇUMOD, faz-se necessá rio defin ir, para 

cada quadrícula, a quantidade dessas zonas, pois o modelo realiza para cada uma 

dessas zonas, em cada uma das quadrículas, um balanço hídrico, determinando em 

cada passo de tempo a quantidade de água disponível para a geração dos 

escoamentos. Assim, pode-se ver que as zonas hidrológicas homogêneas influenciam 

diretamente na geração dos escoamentos, sendo assim, necessário descrevê-las. 

Para o estudo em questão, foram defi nidas 3 zonas hidrológicas 

homogêneas, esta definição fo i rea li zada basicamente a partir dos mapas de 

pedologia e geologia, uma vez que a vegetação não exerce uma influência marcante 

na geração dos escoamentos, já que grande parte ela bacia encontra-se tomada pela 

ação antrópica. A partir do mapa pedológico realizou-se uma classificação dos solos 

em função da proflmdidade e da capacidade armazenamento de água em altura 

equiva lente, dos solos que compõem a bacia hidrográfica em estudo. Na tabela 5. 1 

apresenta-se um breve resumo das zonas hidro lógicas homogêneas criadas, bem 

como seus respecti vos parâmetros. 



TABELA 5.1 -Características das zonas hidrológicas homogêneas. 

Z. H. H. Classes de solos 

Outros Solos PE- Textura média 

PE- Textura argilosa 

NC - Textura média 

NC - Textura argilosa 

V -Textura argilosa 

SS - Textura média 

Aluviões Ae- Textura méd./ arenosa 

Ae - Textura média 

Ae - Text. méd./ argilosa 

Ae - Textura argilosa 

Solos Rasos Re- Textura arenosa 

Re- Text. arenosa I média 

Re- Textura média 

PE - Poclzólico Vermelho Amarelo Eutrófico; 

NC - Bnmo Não Cálcico; 

V - Ve11issolo; 

SS - Solonetz Solodizado; 

Ae - Aluvissolo Eutrófico; 

Re - Litossolo Eutrófico/Distrófico. 

Pro f. 

(m) 

1,60 

1,25 

0,60 

0,50 

1,00 

0,80 

I ,34 

1,72 

1,40 

1,40 

0,15 

0, 17 

0,20 

79 

Capacidade de 

campo (mm) 

25 

235 

46 

lll 

225 

110 

186 

2 10 

161 

224 

7 

lO 

14 

Em análise aos dados apresentados na tabela 5. 1 pode-se ver que os 

Aluviões foram agrupados em uma única zona hidrológica homogênea, como estes 

solos têm uma profimdiclade méd ia de 1,45 m com uma capacidade de 

armazenamento maior que 18 em. Estes são um tipo de solo que têm uma alta 

capacidade de retenção de água, tanto que eu é nestas áreas que são perfurados a 

maioria elos poços amazonas ela bacia. Os Aluviões representam cerca ele 13% da 

área ela bacia hidrográfica e localizam-se em torno do leito do rio elo Peixe. 
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Já os Solos Rasos, assim denominados pelo fato de terem alturas que 

variam até 0,20 m, consequentemente estes tem uma capacidade de armazenamento 

muita baixa, chegando até O, 14 em. Esta zona hidrológica representa cerca de 29% 

da bacia hidrográfica, localizando-se a Nordeste da bacia, e estando sobre o 

embasamento cristalino. 

Por último agrupou-se os solos que tinham características 

intermediárias aos Aluviões e aos Solos Rasos, criando-se a zona hidrológica 

homogênea denominada Outros Solos, quem compõem cerca de 58% da área da 

bacia hidrográfica e localizando-se, principalmente, a Oeste da bacia. Esta zona 

hidrológica tem valores de profundidades e capacidades de armazenamento 

intermediários às 2 zonas anteriormente citadas. 

A patiir da definição destas 3 zonas hidrológicas homogêneas editou

se, no aplicativo AutoCad Rl4®, o mapa de pedologia, objetivando gerar o mapa de 

zonas hidrológicas homogêneas, bem como juntar os tipos de solos que têm 

características semelhantes . Ao final desta edição realizou-se a transformação do 

mapa, em formato digital, para o formato numérico. Esta transformação faz-se 

necessária para que se possa carregar o mapa no módulo ele implantação, pois é neste 

módulo que é realizada a quantificação das áreas das zonas hidrológicas homogêneas 

(Figura 5.6), por quadrícula . Esta informação, em porcentagem da área da quadrícula 

é armazenada em um banco de dados para que posteriormente seja formado o 

arquivo ficgeo, que é a entrada elo programa MAINGEO, pois a partir deste é gerado 

o arquivo fie I O que corresponcle a um dos arquivos ele entrada elo modelo 

AÇUMOD. 
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FIGURA 5.6- Definição das zonas hidrológicas homogêneas. 

Uma vez discretizada a fisiografia e as zonas hidrológicas 

homogêneas da bacia, deve-se proceder a tbrmação do arquivo FICGEO, que contém 

informações de cada quadrícula, sobre o seu número de ordem, sentido de drenagem, 

altitude mínima, se ela é uma malha rio ou solo e das porcentagens de áreas das 

zonas hidrológicas homogêneas. 

A finali zação da entrada dos dados citados culmina com a tormação 

dos arquivos necessários ao programa MATNGEO, responsável pela discret ização 

tisica da bacia, e o AÇUMOD, responsável pela simulação do ciclo hidrológico da 

bacia. Para tanto são formados os seguintes arquivos: 

)o> Fic 14.met - arquivo de dados pluviométricos necessário ao 

AÇUMOD; 

).;- Fie 15.met - arqutvo de dados evaporimétricos necessá rio ao 

AÇUMOD; 

)> Ficgeo - arquivo com as informações sobre as características 

físicas ela bacia, necessário ao AÇUMOD. 
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Uma vez formado esses arqwvos, é executado o programa 

MAINGEO, que utilizando o arquivo ficgeo gera o arquivo Fie I O, que servirá de 

entrada para o AÇUMOD. 

5. I. 6 - Operação dos açudes 

Uma das grandes vantagens do modelo AÇUMOD refere-se à 

simulação do balaço hídrico dos açudes na fase de simulação do ciclo hidrológico, ou 

seja, na calibração e/ou validação, o modelo realiza a simulação da operação dos 

reservatórios da bacia hidrográfica; isto é o que possibilita que o modelo seja 

calibrado com postos fluviométricos que tenham suas medições afetadas pela 

operação de açudes, ou nos próprios açudes que tenham uma série histórica de níveis. 

Para a bacia do rio do Peixe, o melhor exemplo da utili zação desta 

ferramenta do modelo encontra-se na operação do açude Lagoa elo Arroz, que tem 

sua operação reali zada pelo escritório local do DNOCS, localizado na cidade de 

Sousa. As águas do açude Lagoa do Arroz são utili zadas de uma maneira gera l para a 

perenização de parte do riacho Cacaré e do rio do Peixe, promovendo assim, o 

abastecimento humano e animal da população ribeirinha, e ai nda, utili zada para a 

irrigação difusa às margens destes 2 riachos. Na tabela 5.2, encontram-se os dados 

relativos à operação deste açude, valendo salientar que a vazão liberada refere-se a 

quantidade de água que é liberada em um mês, sendo que esta vazão inicia-se no 

valor mínimo indo até o va lor máximo, isto vindo a ocorrer num período máximo de 

15 dias. A partir daí, techa-se a comporta de forma que a vazão volta ao seu valor 

mínimo, também num período máximo de 15 dias. 



•J 

83 

TABELA 5.2- Operação do açude Lagoa do Arroz. 

Ano Período de operação Vazão liberada Vazão média 

liberada 

(1/s) (1/s) 

1993 - 0,00 0,00 

1994 - 0,00 0,00 

1995 Agosto/Outubro 100,00 - 960,00 530,00 

1996 Julho/Dezembro 100,00 - 960,00 530,00 

1997 Junho/Dezembro 100,00- 960,00 530,00 

1998 Maio/Julho 100,00- 500,00 300,00 

Agosto 100,00 100,00 

Setembro/Outubro 100,00- 250,00 175,00 

1999 Setembro/Dezembro I 00,00- 150,00 125,00 

Ainda sobre a operação de açudes também, são consideradas como 

entradas, as informações das quantidades de água retiradas do próprio açude, 

retiradas estas para o abastecimento humano e irrigação. Vale ainda ressaltar que há 

uma diferença entre as vazões retiradas na própria bacia hidráulica elo açude e as 

liberadas para usos a jusante, sendo a primeira denominada ele retiradas e a segunda 

de liberadas. Esta diferença é importante para a formação do arquivo de retirada e 

liberações, o Prelev.mod, que tem a estrutura descrita no anexo 3. 

O último arquivo ele entrada do AÇUMOD a ser formado é o 

FTCLAC, este arquivo condensa todas as informações cadastradas até o momento. 

Assim, de uma maneira resumida este arquivo contém informações sobre o período 

de simulação, o nome da bacia em estudo, número de operação elos açudes 

simulados, período de dados de precipitação, entre outras características da 

simulação. 

Assim, verifica-se que o modelo é versátil, podendo simular a bacia 

hidrográfica tal qual ela se encontra como também para simular as modificações 

realizadas ao longo do tempo. 
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Na figura 5.7 apresenta-se de maneira simplificada, o organograma do 

modelo AÇUMOD, mostrando os 2 principais programas: o MAJNGEO e o 

AÇUMOD, bem como os arquivos de entrada e saída de cada um destes programas. 

IRESBJLIIREsi.Acii Flc29F.Esl IFlCJSRESI 

FIGURA 5.7 - Organograma do MATNGEO e do AÇUMOD. 

RESGEO - Arquivo com as informações sobre a discretização ela bacia hidrográfica; 

FlC I I , FlC 12 - Arquivo com informações discretização da bacia hid rográfica, não é 

utili zado pelo modelo; 

FIC 1 O- Arquivo com as informações ele cliscret ização ela bacia hidrográfica; 

FTCLAC - Arquivo com as informações básicas para a simulação; 

FlC14.MET - Arquivo com os dados de precipitação diária, em mm; 

FIC15.MET - Arquivo com os dados ele evaporação diária, em mm; 

FIC34.MOD - Arquivo com as curvas cota/área/volume dos açudes de ordem I ; 

FIC44.MOD- Arquivo com as curvas cota/área/volume elos açudes de ordem 2 e 3; 

PRELEV.MOD - Arquivo de vazões retiradas e liberadas, em 1/s; 

RESBTL - Resultado do balanço hídrico sobre cada quadrícula rio; 

RESLAC - Resultado da simulação do balanço hídrico sobre os açudes; 

FIC29.RES- Arquivo com as vazões simuladas; 

FIC35.RES- Arquivo com os níveis simulados; 



85 

FIC36.RES -Arquivo com os números de ordem dos açudes, postos fluviométricos e 

sub-bacias; 

FIC39.RES - Arquivo com os dados dos volumes calculados dos açudes. 

5.1. 7- Período de simulação 

Uma vez finalizada a discretização da bacia hidrográfica passa-se para 

a definição do período de simulação, o qual é definido em função elo período de 

dados de precipitação e de dados de níveis, nos açudes, e/ou vazões nos postos 

fluviométricos. Para a definição do período de simulação, utili za-se o aplicativo de 

mesmo nome (Figura 5.8); nele cadastra-se os períodos de existência de dados de 

níveis e vazões. Posteriormente, escolhe-se quais os açudes e postos fluviométricos 

que serão utilizados no processo de simulação. A partir do traçado de um gráfico fica 

fácil de se analisar o período de cada elemento escolhido, com relação ao período de 

precipitação (Grático 5. I), tal gráfico apresenta o período de dados dos postos 

fluviométricos e açudes, com relação ao período de dados de precipitação, pois o 

gráfico apresenta estes dados superpostos um ao outro, de maneira que pode-se 

escolher o período para o qual tem-se mais dados com um mesmo período comum. 

Ao final desta análise, deve-se digitar o mês e ano inicial da simulação, bem como o 

mês e ano final, para que seja formado o arquivo Periodo.mdl, que contém tais 

informações. 
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FIGURA 5.8- Janela do sub-módulo Escolha do período de simulação. 
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O aplicati vo para definição do período de simulação é utilizado a 

calibração e a validação. Nesta seção, serão apresentados os 2 períodos que foram 

utilizados para o estudo. 

5. 1. 7. 1 - Período ela calibração 

Para a calibração, será necessário determinar os parâmetros de 3 zonas 

hidrológicas homogêneas; assim, faz-se necessário uma maior quantidade de pontos 

ele controle e análise entre os dados gerados e observados. Desta maneira através do 

gráfico 5. I , que apresenta os períodos ele dados observados para os açudes e postos 

fluviométricos, estes com relação aos períodos de precipitação, faci lmente se vê a 

superposição de período destes dados, e assim se escolheu o período para o qual se 

tinha a maior quantidade de períodos comuns. Para esta etapa ela simulação escolheu

se o período compreendido entre janeiro ele 1994 e dezembro ele 1999, totalizando 6 

anos ele dados pluviométricos. O principal fator para a escolha deste período se deu 
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em função da quantidade de pontos de controle (ver tabela 5.3) com períodos dados 

comuns, sendo estes bem distribuídos espacialmente na bacia hidrográfica estudada, 

e também devido ao melhor conhecimento das características que influenciam na 

simulação. 

TABELA 5.3 - Período dos dados observados para os pontos utili zados na 

calibração. 

Ponto de contt·ole Primei•·o pei'Íodo 

Posto fluv. De Aparecida 1/1994- 12/1997 

Aç. Lagoa elo Arroz 1/1 994 - 12/ 1999 

Aç. Arrojado 3/1996 -2/1997 

5. 1.7.2 - Período da validação 

A validação elo modelo tem o objetivo ele verificar se os parâmetros 

determinados na calibração conseguem simular adequadamente o ciclo hidrológico 

da bacia hidrográfica. Desta maneira para esta fase não são necessários tantos pontos 

de controle quanto os utili zados na calibração. Assim, escolheu-se o período 

compreendido entre janeiro de 1963 e dezembro de 1972, que totaliza I O anos de 

dados, ou seja, 120 meses para esta simulação. Sendo que para o período da 

validação tinha-se apenas a série histórica do posto fluviométrico de Antenor 

Navarro. Este ponto de controle foi escolhido de maneira a verificar também a 

performance do modelo, uma vez que os dados deste posto não foram utilizados na 

fase de calibração e ainda para este período ele validação escolhido as ca racterísticas 

da bacia hidrográfi ca certamente não se assemelhavam às elo período da calibração. 

Um fato notável é a pequena quantidade ele açudes existente no período ele validação, 

já no período de calibração estes aumentaram consideravelmente, modificando assim 

o comportamento hidráulico-hidrológico ela bacia hidrográfica. Ainda dentro deste 

período escolhido para validação têm-se eventos chuvosos de magnitudes diversas. 
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GRÁFICO 5. 1 -Estudo do período para as simulações. 

• Precip. 

• Ant Navarro 

-- A parecida 

x Lagoa do Arroz 

x Arrojado 
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5.2 - CALIBRAÇÃO DO MODELO 

A calibração do AÇUMOD consiste em se determinar um conjunto de 

parâmetros para cada uma das 3 zonas hidrológicas homogêneas definidas 

anteriormente. Desta forma procurou-se utilizar o máximo de informações existentes, 

ou seja, quanto maior a quantidade de informações espacializadas sobre a bacia 

hidrográfica, maiores as chances de se obter uma melhor representatividade de 

mesma. 

Para a realização da calibração do AÇUMOD faz-se necessário a 

formação dos seguintes arquivos: 

);> Fic34.mod - arquivo com informações sobre as características 

físicas dos açudes de ordem I; 

);> Fic44. mod - arquivo com informações sobre as características 

físicas dos açudes de ordem 2; 

);> Prelev.mocl - arquivo com informações sobre as retiradas e 

I iberações sobre os açudes de ordem 2, ressaltando que sobre os 

açudes de ordem I não há retirada nem restituição; 

);> Ficlac - arquivo com informações sobre a bacia hidrográfica 

simulada, tais como: nome da bacia, tempo de concentração, área 

da bacia, etc. 

A formação dos arqutvos descritos anteriormente é realizada no 

módulo denominado CAL/BRAÇÃO (Figura 5.9). Neste módulo também é realizada 

a calibração do modelo. Para tanto, tem-se um total de 8 botões que têm as seguintes 

finalidades: 
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FIGURA 5.9 - Janela do sub-módulo CALIBRAÇÃO. 

I. Botão: Mapa de zonas hidrológicas homogêneas - Permite que o 

usuário visualize o mapa da distribuição espacial das zonas 

hidrológicas homogêneas, bem com seus respectivos nomes. Com 

ele o usuário não precisa retornar ao módulo de implantação para 

analisar o comportamento e a distribuição das zonas hidrológicas 

homogêneas sobre a bacia hidrográfica simulada; 

2. Botão: Parâmetros - Este botão ativa uma janela que contém uma 

tabela com os parâmetros do modelo AÇUMOD, para cada zona 

hidrológica homogênea. Nesta janela, tem-se uma valor padrão 

para cada zona hidrológica homogênea e para cada parâmetro, 

podendo estes valores serem modificados a cada execução do 

modelo, de maneira a ajustá-los. Ainda para cada um destes 

valores, têm-se os valores mínimos e máximos. Também nesta 

janela, têm-se os valores relativos ao tempo de concentração da 

bacia, em dias; coeficiente de perdas na rede de drenagem, em %, 
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que representa os usos diversos, tais como irrigações difusas ~ e por 

último, a altura representativa de inundação, em mm, valor este 

que representa uma lâmina de água, quando do transbordamento 

do rio~ 

3. Botão: Níveis- Ao se clicar sobre este botão ativa-se uma janela 

que tem uma tabela com todos os reservatórios superficiais. Nesta 

tabela, deve-se definir a cota do reservatório para o primeiro dia de 

simulação, em m, observando-se sempre os níveis mínimos e 

máximos, de cada açude~ 

4. Botão: Função objetivo - Permite que o usuário escolha o 

conjunto de funções objetivo que serão minimizadas no processo 

de calibração. O primeiro grupo de funções objetivo refere-se à 

relação entre os níveis observados e calculados, e o segundo grupo 

refere-se à relação entre as vazões observadas e calculadas~ 

5. Botão: Retiradas - Permite que o usuário defina o histórico das 

vazões retiradas, em 1/s, sobre cada açude e/ou ponto de captação. 

Ao se clicar sobre este botão tem-se acesso a uma série de tabelas, 

cada uma referente a um açude, para o período de simulação 

anteriormente escolhido. Ressalta-se, que os va lores de vazões 

retiradas em cada açude são divididos pelo tipo de uso: 

Abastecimento humano, abastecimento animal, abastecimento 

industrial, irrigação e possíveis transferências de vazões entre 

bacias~ 

6. Botão: Restituição - Ao se clicar sobre tal botão, tem-se acesso a 

uma janela idêntica a ativada pelo botão retirada. Porém, 

diferentemente do item anterior, nesta janela entra-se com os 

dados de vazões restituídas pelos açudes ou ponto de captação. 

Essas vazões têm o objetivo de suprir as demandas de pontos de 

captação locali zados a jusante ele reservatórios~ 

7. Botão: Retirada I Restituição - Permite que o usuário tenha acesso 

a uma tabela que contém o histórico de vazões retiradas e 

restituídas pelos açudes e pontos de captação, sendo que tais 
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valores representam uma totalização anual do que foi cadastrado 

separadamente nas 2 seções anteriores; 

8. Botão: Executar - Uma vez ativado cada um dos sub-módulos 

anteriores, pode-se, então, executar o modelo. Este botão não tem 

o intuito de apenas executar o AÇUMOD, mas de primeiramente 

compilar todas as informações cadastradas anteriormente, 

formando assim, os arquivos citados no início desta seção. Uma 

vez formados estes arqutvos, o modelo é executado, 

contabilizando assim a realização de um ensaio, o qual quantifica 

o número de simulações realizadas no processo de calibração. Para 

cada um desses ensaios, tem-se a chamada da janela de resultados, 

a qual apresenta para cada posto fluviométrico e açude 

selecionados no módulo de escolha do período de simulação, um 

gráfico com os valores de precipitação mensal, vazões ou níveis 

observados e vazões ou níveis calculados, sendo estes valores para 

um período mensa l. Ainda, nesta janela tem-se o valor da função 

objetivo selecionada, podendo esta fhnção objetivo ser moditlcada 

sem a necessidade de uma nova execução do modelo . Os valores 

das vazões ou níveis calculados e observados podem ser 

analisados numericamente. Caso existam dados diários 

observados, pode-se ter acesso a um gráfico que apresenta estes 

valores. E por último, pode-se analisar o comportamento dos 

elementos constituintes do ciclo hidrológ ico por zona 

pluviométrica e zona hidrológica homogênea, acompanhando-se 

assim o rendimento de cada um destes elementos em cada uma 

destas regiões. 

Com a descrição elas funções do módulo de calibração do modelo, 

passa-se agora, aos comentários sobre tal processo. Para essa fase de simulação 

foram utilizados os dados de túveis observados dos açudes Lagoa do Arroz e 

Arrojado e a série histórica de vazões do posto fluviométrico de Aparecida. Esses 

dados foram selecionados pelas seguintes características: 
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)> Açude Lagoa do Arroz - Tinha-se uma série histórica de níveis 

relativamente longa, dentro de um período sobre o qual se tinha o 

conhecimento das retiradas e liberações de água deste açude, além 

de que, aproximadamente, 90% da bacia hidrográfica deste açude 

é composta pela zona hidrológica homogênea denominada Outros 

Solos; 

)> Açude Arrojado - Este açude tinha uma série histórica de níveis 

curta, 1 ano, Porém o conhecimento das retiradas e liberações 

existentes, mais o fato de que na bacia hidrográfica, 50% 

corresponde à zona hidrológica homogênea Solos Rasos e os 

outros 50%, por Solos Rasos, levou a escolha deste açude para o 

processo de calibração; 

)> Posto fluviométrico de Aparecida - Este posto encontra-se 

loca lizado no exutório da bacia hidrográfica estudada. Tem sua 

área composta pelas 3 zonas hidrológicas homogêneas (Aluviões, 

Solos Rasos e Outros Solos) e uma série histórica de vazões de 

tamanho adequado para a calibração do modelo. 

O processo de calibração do AÇUMOD é realizado manualmente, 

pelo método das tentati vas e erros; a cada modificação nos parâmetros das zonas 

hidrológicas homogêneas, realiza-se uma simulação e ana lisa-se uma série de índices 

indicadores da qualidade da calibração (IIQC). Para o caso em estudo, foram 

utilizados os seguintes índices: 

)> Correlação - A conelação (equação 5. 1) entre os dados simulados 

e observados é observada a cada simulação, de maneira a se tentar 

obter valores sempre próximos da unidade ou no mínimo maiores 

que 0,70; 

NDados N/Jados NDados 

NDtulos. I Qobs1 .Qcnlc1 - I Qohs1. I Qcnlc1 

R= -r===============t==l============='==l=======t==l============== 
NDndos NDados NDados NDadDs 

INDmlos. I Qobs1 - ( I Jlcnlc1)
2 l.[NDrulos. I QCntc? - ( IQobs, )2

] 

i=l i= l i= l I= I 

(5. 1) 



~ Função objetivo - A thnção objetivo (equação 5.2) utilizada 

durante o processo de calibração, buscava a minimização entre os 

valores de vazões calculadas e observadas, fossem estas de 

pequena ou grande magnitude; 

N.\ feses 

L_(Qobs:12 -Qcal/12
)

2 

1'0 = ____:.:Í=::_:_l ___ ___ _ 

.V.\f~s~s 
(5.2) 

L_(Qobs;) 
i= l 

~ PBias - A equação de PBias (equação 5.3) tem características de 

uma função objetivo que deve ser minimizada, sendo que esta 

busca o ajuste pelos valores médios. O valor desta função permite 

o conhecimento de quanto às vazões calculadas estão sendo 

superest imadas, quando o valor desta função for maior que zero, 

ou sub-estimadas, caso seu valor seja menor que zero. 

N.\ le!J t•s 

L (Qcal, - Qohs;) 
PBias = --'-i=...:..l _ _ _ _ _ 

NA-leses 
(5.3) 

);> Volumes escoados superficialmente calculado e observado - Estes 

2 índices foram de fundamental impotiância para a calibração 

sobre o posto fluviométrico de Aparecida. A cada simulação, 

analisava-se a totalização dos volumes escoados calculado e 

observado, de maneira a procurar igualá-los; 

~ Diferença percentual - Outro índice utilizado na calibraçâo sobre o 

posto fluviométrico, foi a diferença, em porcentagem, entre os 

volumes escoados superficialmente calculados e observados. O 

valor ótimo para este índice seria zero; caso este índice 

apresentasse va lor maior que zero implicava dizer que o volume 

escoado observado estava sendo superestimado; caso contrário, o 

volume escoado observado estaria sendo sub-estimado; 

~ Análise gráfica - Por último, sempre era monitorado o gráfico que 

representava as séries de vazões e/ou níveis observados e 

simulados, como também a série de precipitações. Essa análise 

teve grande importância na calibração sobre o posto fluviométrico, 
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pois, através dele foram calibrados os parâmetros que regiam os 

períodos de recessão do hidrograma. 

Esses índices são monitorados e analisados a cada simulação, isto com 

o objetivo de se chegar aos melhores resultados. Mas o principal objetivo desta 

análise foi de se poder conhecer melhor a estrutura do modelo, de forma a identificar 

como cada parâmetro do modelo tinha influência sobre cada um dos TIQC, 

anteriormente citados. 

Para iniciar o processo de calibração foram utilizados os valores 

padrões para as 3 zonas hidrológicas homogêneas, estas sem qualquer ligação com 

cada uma das zonas. Assim, de uma maneira lógica iniciou-se a calibração dos 

parâmetros pela zona Outros Solos, pois esta poderia ser calibrada com os dados ele 

níveis do açude Lagoa do Arroz. A cada simulação, eram analisados os IIQC deste 

açude. Quando se chegou ao ponto que qualquer modificação refletia numa piora nos 

va lores dos índices, considerou-se que a zona Outros Solos estava calibrada e então, 

passava-se a trabalhar com o açude Arrojado e os parâmetros da zona Solos Rasos. A 

partir daí, eram analisados os llQC do açude Arrojado e do açude Lagoa do Arroz. A 

bacia hidrográfica correspondente era composta por I 0% de Solos Rasos, e 

modificações sobre os parâmetros ela zona Solos Rasos implica em modificações na 

calibração açudes Lagoa elo Arroz. Chegou-se então, aos parâmetros ótimos dos 

Solos Rasos, porém a calibração do açude Lagoa do Arroz encontrava-se levemente 

modificada, constatando-se a geração ele mais água neste açude. Então vo ltou-se a 

trabalhar com os parâmetros dos Outros Solos, procurando fazer com que menos 

água fosse gerada para este açude. Assim, chegou-se aos parâmetros ótimos destas 2 

zonas hidrológicas homogêneas, considerando então, que estes 2 conjuntos de 

parâmetros estavam calibrados. 

Por último, passou-se a trabalhar com os dados do posto tluviométrico 

de Aparecida e com os parâmetros elos Aluviões. Verificou-se, inicialmente, que com 

a calibração das 2 primeiras zonas, havia uma quantidade excessiva de água sendo 

gerada neste posto; então, passou-se a trabalhar com os parâmetros dos Aluviões ele 

maneira a se gerar um volume menor de água escoada. É importante sa lientar que nas 

simulações realizadas a partir deste ponto, apenas, eram monitorados os UQC do 



posto f1uviométrico de Aparecida, uma vez que as bacias hidrográficas dos 2 açudes, 

inicialmente utilizados na calibração, não tinham Aluviões em sua composição. 

Outro fator importante levado em consideração durante todo o 

processo de calibração foi a busca de parâmetros que representassem adequadamente 

as características fisicas das zonas hidrológicas homogêneas. Tal preocupação pode 

ser vista nos parâmetros DCRT e CRT, que são responsáveis pela quantidade de água 

disponibilizada para a realização da repartição em escoamentos superficial e de base. 

Na tabela 5.4 tem-se o conjunto de parâmetros ótimos. 

TABELA 5.4 - Parâmetros do modelo calibrado. 

Parâmetros CRT DCRT R FN CQR QRMAX CQI QIMAX RNAP CMS 

Solos Rasos 70 25 1 o 0.2 20 0.01 40 o 0.05 

AJuviões 550 380 80 -8 0.3 100 0.30 50 80 0.0 

Outros Solos 500 350 50 - J 0.4 200 O.JO 40 o 0.005 

Já na tabela 5.5, têm-se os índices indicadores da qualidade da simulação, as 

correlações indicam que os valores calculados e observados foram bem ajustados, 

isto pelo fato de que a correlação é caracterizada por duas características: sua 

magnitude, que sendo maior que O, 70 indica que o relacionamento entre as variáveis 

é moderado; e o seu sinal, neste caso positivo, indica que valores grandes de vazões 

observadas implicam em valores grandes de vazões calculadas, da mesma maneira 

que valores pequenos de vazões calculadas implicam em valores de vazões 

observadas pequenas, indicando que os resultados têm uma correlação positiva. 

Sobre as funções objetivo estas não podem ser tomadas como valores ótimos 

absolutos, uma vez que a combinação de outro conjunto de parâmetros poderá levar a 

valores menores para estas funções, porém deve-se levar em conta que, durante o 

processo de calibração, estas convergiram sempre para valores menores, os quais são 

apresentados como resultado, deve-se ainda lembrar que, para o caso do posto 

fluviométrico, a função buscava o ajuste do conjunto de vazões, sem levar em conta 

sua magnitude, fosse ela pequena ou grande, isto pelo fato de que as séries de vazões 

utilizadas no estudos tinha grande variações na sua magnitude, indo de valores nulos 

até valores maiores que I 00 m3/s. Sobre a função objeti vo denominada ele PBias, 

observa-se um bom valor para esta função, já que valores próximos de zero indicam 
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que os resíduos entre as vazões calculadas e observadas foram pequenos. Por último, 

têm-se os volumes escoados superficialmente calculado e obse1vado, bem como sua 

diferença, estes valores se mostrando muito próximos, de maneira a atestar a 

qualidade do processo de calibração. 

Nas figuras 5.1 O, 5.11 e 5.12 têm-se os níveis simulados e observados 

para o açude Lagoa do Arroz e Açude Arrojado, e por último, a representação gráfica 

das vazões calculadas e observadas para o posto fluviométrico de Aparecida. 

TABELA 5.5- Índices indicadores da qualidade da calibração. 

IIQC Correi. FO PBias Vol. Cale. Vol. Obs. Di f. 

(x 106 m3) (x 106 m3
) (%) 

Aç. Lagoa 0,92 22,92 - - - -

elo Arroz 

Aç. 0,85 4,03 - - - -

Arrojado 

Posto 0,89 0, 10 0,01 722,4 1 721,09 O, 19 

Fluv. 

Aparecida 
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5.2.1- Análise paramétrica do modelo 

Objetivando um melhor entendimento da estrutura do modelo e de 

como este realiza a simulação do ciclo hidrológico, apresenta-se, em seguida, uma 

resumida análise de cada parâmetro do AÇUMOD. Esta análise inicia-se pelos 

parâmetros responsáveis pela geração de determinada quantidade de água, o termo 

ÁGUA. 

~ DCRT Parâmetro que representa a capacidade de 

armazenamento ele água no solo; abaixo deste valor, não há 

geração de escoamentos. Valores pequenos para este parâmetro é 

traduzido em uma maior quantidade de água gerada, uma vez que 

o solo irá permitir que apenas uma pequena fi·ação da precipitação 

seja armazenada. Quanto maior o valor deste parâmetro menor a 

quantidade de água gerada. 

~ CR T - Parâmetro que representa a capacidade média de 

armazenamento de água no solo. O valor deste parâmetro tem que 

ser maior que o parâmetro DCRT, pois para o cálculo do termo 

ÁGUA tem-se a expressão abaixo: 

AGUA = cte I (CRT - DCRT) 

Assim, se o CRT for igual ao DCRT tem-se uma inconsistência. 

A forma como este parâmetro determinará a quantidade de água a 

ser gerada está relacionada com o valor do DCRT, de maneira que 

quanto maior a di stância ent re estes 2 parâmetros menor a 

quantidade de água a ser gerada. Já quando estes 2 parâmetros 

têm va lores próximos, há uma maior quantidade água, 

dependendo do parâmetro DCRT, pois, se este estiver definido de 

forma a armazenar grande quantidade de água, esta não será 

transformada em água para o escoamento. 
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~ Crs - Parâmetro regulador da quantidade de precipitação que se 

transforma em escoamento superficial direto. Valores grandes para 

este parâmetro se traduzem em maior quantidade de água 

transformada em escoamento superficial direto; quanto menor este 

valor, menor a quantidade de escoamento superficial direto; caso 

este valor seja igual a zero, nenhuma fração da precipitação será 

transformada em escoamento superficial direto; isto acontecendo 

para solos com pouca porosidade onde não há a formação de uma 

crosta que origina o escoamento superficial direto. 

Os próximos parâmetros a serem analisados dizem respeito à 

transformação e separação do termo AGUA em escoamento superficial e de base. 

)"> FN - Denominado função de infiltração, responsável pela 

repartição do termo AGUA em escoamento superfici al e 

escoamento de base. Caso a bacia possua solos com pequena 

profundidade e sobre embasamento cri stalino, este parâmetro 

deverá ter valor igual a zero, de forma que não haverá escoamento 

de base. Para bacias sedimentares, em que há o escoamento de 

base, este parâmetro deverá assumir valores negat ivos, pois assim 

pa rte do termo AGUA será transformado em escoamento de base. 

Quanto maior o valor abso luto deste parâmetro maior a quantidade 

de água que será transformada em escoamento de base; caso 

contrário, tem-se um escoamento ele base menor. 

~ QRmáx - Parâmetro que representa o nível máximo do 

reservatório de escoamento superfi cial. Este nível é responsável 

pela repartição do escoamento superfi cial em escoamento 

superficial direto e retardado. Este parâmetro tem a fi.mção de 

retardar ou adiantar a geração de vazão, trabalhando assim a forma 

do hidrograma. Quanto maior o valor do parâmetro QRmáx, 

menor a quantidade de escoamento superfi cial direto, pois, para 
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que seja gerado tal escoamento, um reservatório muito profundo 

precisa ser preenchido. Caso contrário, tem-se maior quantidade de 

escoamento superficial direto. 

);> CQR - Parâmetro responsável também pela repartição do 

escoamento superficial em direto e retardado, sendo que este 

parâmetro é utilizado para definir a quantidade de escoamento 

superficial que será transformado em escoamento superficial 

retardado, uma vez que este calcula uma fração da quantidade de 

água, que se encontra armazenada no reservatório do escoamento 

superficial, e que é transformada em escoamento superficial 

retardado. Um valor grande para este parâmetro é traduzido em 

maior quantidade de escoamento superficial retardado, e uma 

menor quantidade de escoamento superficial direto, já que este 

reservatório é esvaziado mais rapidamente. No entanto, um va lor 

menor para este parâmetro é traduzido em menor quantidade de 

escoamento superficial retardado, fazendo assim que este 

reservatório se mantenha mais tempo cheio, ele maneira a gerar 

maior quant idade ele escoamento superficial direto. 

).> QTmáx - Parâmetro que representa o nível máximo do reservatório 

de escoamento subterrâneo. Este nível é responsável pela 

repartição do escoamento subterrâneo em escoamento subterrâneo 

puro e retardado. Este parâmetro tem a função de retardar ou 

adiantar a geração ele vazão de base, trabalhando assim a forma elo 

hidrograma, mas não de maneira tão visível quanto o QRmáx. 

Quanto maior o va lor do parâmetro QTmáx, menor a quantidade ele 

ê§E8HAiêiHB, stlj~rr~r&và.Wii<?0 Prntiitearépr8Rfh~japa!C~~o Sei 
preenchido. Caso contrário, tem-se maior quantidade de 

escoamento subterrâneo puro. 
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~ CQI - Parâmetro responsável também pela repartição do 

escoamento subterrâneo em puro e retardado, sendo que este 

parâmetro é utilizado para definir a quantidade de escoamento 

subterrâneo que será transformado em escoamento subterrâneo 

retardado, já que este calcula uma fração da quantidade de água, 

que se encontra armazenada no reservatório do escoamento 

subterrâneo, e que é transformada em escoamento subterrâneo 

retardado. Um valor grande deste parâmetro é traduzido em maior 

quantidade de escoamento subterrâneo retardado e em menor 

quantidade de escoamento superficial puro, pois este resetvatório é 

esvaziado mais rapidamente. Já um valor menor deste parâmetro é 

traduzido em menor quantidade de escoamento subterrâneo 

retardado, de modo que este reservatório mantenha-se mais tempo 

cheio, gerando maior quantidade ele escoamento subterrâneo puro. 
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5.3 -V ALIO AÇÃO DO MODELO 

A validação de um modelo chuva-vazão tem a finalidade de verificar se os 

parâmetros obtidos na fase de calibração conseguem descrever corretamente o ciclo 

hidrológico. Para a validação dos parâmetros do AÇUMOD foi utilizado I novo período, 

com dados apenas do posto fluviométrico de Antenor Navarro. 

Na escolha do ponto de controle para a avaliação da calibração é importante 

notar que a bacia hidrográfica estudada passou por diversos processos antrópicos, 

destacando-se principalmente a construção de reservatórios superficiais, o que produz 

mudanças significativas no comportamento hidráulico-hidrológico da bacia hidrográfica, 

de maneira que as vazões registradas nos postos fluviométricos têm seus valores 

modificados. 

Desta maneira, o objetivo é saber se os parâmetros determinados na 

calibração, em que a bacia hidrográfica encontrava-se numa fase avançada de ação 

antrópica, possibilitam que o modelo consiga representar o ciclo hidrológico, estando a 

bacia com um nível de ação antrópica menor, com a escolha do período apresentado na 

seção 5. 1.7.2. 

Na ava liação das simulações na fa se ele validação, utili zou-se os indices 

indicadores da qualidade da calibração (llQC), que foram descritos em seção anterior, e 

que nesta fase são denominados índices indicadores da qualidade da validação (TTQV). 

Esta fase do trabalho foi rea li zada com o auxílio do sub-módulo 

denominado «Validação" que é acessado a partir da opção "Validar o modelo", na tela 

principal do AÇUMOD (f igura 5. 1 ). Este sub-módulo é muito semelhante ao sub-módulo 

"Calibração", com a diferença que neste o usuário escolhe um conjunto de parâmetros 

utili zados no processo de calibração, através do botão "Verificar Parâmetros" assim, é 

apresentada a janela (Figura 5. 13) na qual o usuário tem acesso às diversas simulações 

rea lizadas na fase de calibração do modelo, bem como seus resultados. Em seguida, da 

mesma maneira adotada na fase de calibração, são cadastrados os va lores de retiradas e 

restituições, etc., e por último, executa-se o modelo. Como resultado são apresentados, o 

hidrograma de vazões calculadas e observadas, uma tabela com os valores das vazões que 

deram origem ao gráfico, além dos parâmetros que possibilitam a análise da qualidade da 

validação. 
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FIGURA 5. 13 - Janela de escolha do conjunto de parâmetros para validação. 

Para a validação do modelo, foi utilizada a série histórica de vazões do posto 

Antenor Na varro, compreendida entre os anos de 1963 e 1972. Nesta análise dos resultados 

obtidos na va lidação, pode-se verificar que o conjunto de parâmetros definidos na 

calibração conseguiu simular adequadamente o ciclo hid rológico, apesar de que o período 

utili zado nesta fase, a bacia encontrava-se em outras condições. Um fato marcante é a 

quantidade ele açudes, já que no período ele ca libração foram contabilizados 15 açudes de 

tamanho e funções relevantes. Já no período de validação havia apenas 4 açudes 

relevantes. Também é importante sa lientar que a validação foi reali zada num ponto de 

controle que não tinha sido utili zado na calibração, mostrando assim o sucesso ela 

calibração. 

Na tabela 5.6, tem-se os índices indicadores da qualidade ela validação; já na 

figura 5. 13, apresentam-se o hicl rograma com as vazões observadas e as calculadas pelo 

modelo. 

Em análise aos índices indicadores da qualidade da validação, tem-se uma 

correlação que indica um relacionamento positivo moderado sendo este um bom indicativo 

da qualidade da validação, uma vez que sua magnitude foi superior ao valor O, 70, e que 

pelo seu sinal se vê que valores grandes de vazões observadas implicam em vazões 
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calculadas grandes, da mesma mane1ra que valores pequenos de vazões calculadas 

implicam em vazões pequenas. A qualidade da validação ainda pode ser verificada pelo 

valor da função objetivo, que privilegiava tanto as vazões de grande como as baixa 

magnitude, característica comum da série de dados fluviométricos, e também pelo valor do 

Pbias, que indica que os resíduos entre as vazões foram pequenos. Por último tem-se os 

valores dos volurnes escoados superficialmente calculado e obse1vados, bem como a 

diferença entre esses valores, como pode-se ver a diferença entre esses valores apresentou 

um valor muito pequeno, o que atesta a qualidade da validação. 

TABELA 5.6 - Índices indicadores da qualidade da validação. 

IIQV Correi. FO Pbias Vol. Cale. Vol. Obs. Di f. 

(x 106 m3) (x 106 m3
) (%) 

Posto Fluv. 0,95 O, 13 0,05 574,10 560,60 2,41 

Ant . Navarro 
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5.4- A POTENCTALIDADE DA BAClA 

A potencialidade de uma sub-bacia ou de uma bacia hidrográfica refere-se à 

quantidade de água que esta poderia disponibilizar, considerando a bacia hidrográfica num 

estágio tal que ainda não existisse nenhuma inte1venção humana na forma de constmção de 

açudes ou de implantação de captações a fio d'água, ou seja a bacia hidrográfica estaria em 

seu estado natural. 

A quantitlcação da potencialidade hídrica de uma bacia hidrográfica é 

determinada pela média aritmética da série histórica de vazões naturais, tendo ainda esta 

série uma grande extensão. Porém esta série de dados, em geral, não é de fácil 

determinação pelo fato de que séries históricas de vazões naturais são escassas. Na região 

semi-árida do Nordeste Brasileiro, onde encontrava-se bacia estudada, tais valores 

inexistem. 

Assim, para a determinação deste conjunto de valores, uma vez calibrado e 

va lidado o AÇUMOD, rea li za-se uma simulação na qual ele torna nulo todas as retiradas e 

restituições utilizadas nas fases de calibração e va lidação. Além de anular estes va lores, o 

AÇUMOD zera todas as cwvas cota/á rea/volume dos açudes, isto feito para que não haja a 

simulação do balanço hídrico dos açudes que compõem a bacia hidrográtlca. Desta 

maneira, considera-se que a bacia em seu estado natural. 

Em seguida, é rea li zada a simulação do ciclo hidrológico com o aplicativo 

denominado «Potencial idade" (Figura 5. 15). Para tanto, faz-se necessário definir o período 

em que será rea lizada a simulação. Neste estudo utili zou-se o período compreendido entre 

janeiro de 1962 e dezembro de 1989, totalizando 336 meses simulados. 

O sub-módulo "Potencialidade" (Figura 5. 15) apresenta como resultado, a 

análise estatística sobre a série de vazões calculadas, bem como as cwvas de freqüência de 

vazão e os hidrogramas para todos os exutórios de sub-bacias e da bacia principal 

cadastradas na fase de implantação. Na tabela 5.7 têm-se as potencial idades ele cada destes 

elementos, em 1/s e m3/ano. Na figura 5. 16, tem-se a curva ele freqüência de vazões para a 

bacia hidrográfica do açude Lagoa elo Arroz, e figura 5.1 7, o hidrograma simulado. 
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FIGURA 5.15 - Janela do sub-módulo POTENCIALIDADE. 

TABELA 5. 7 - Potencialidades das sub-bacias e açudes. 

li o 

. .fO :::": sOcc. 100 
· ,~.ç~(<:<~ 

Sub-bacias I açudes Potencialidade (1/s) Potencialidade (xl06 m3/ano) 

Riacho Poço Dantas 400,00 12,44 

Riacho Morto 2 690,00 2 1,46 

Riacho Cambita 100,00 3,1 1 

Riacho Chupaclouro 100,00 3,1 I 

Riacho Jurema 620,00 19,28 

Riacho M01to I 150,00 4,67 

Riacho das Araras 1.280,00 39,8 1 

Riacho da Serra 2.370,00 73,72 

Riacho Cacaré I .330,00 41,37 

Riacho Zé Dias 1.280,00 39,8 1 

Riacho Boi Motto 1.270,00 39,50 

Rio do Peixe I 0 .390,00 323, 17 

Açude Gamela 11 ,60 0,36 

Açude Arrojado 52,60 1,64 

Açude Cachoeira da Vaca 7,00 0,22 
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TABELA 5. 7 -Potencial idades das sub-bacias e açudes (Continuação). 

Sub-bacias I açudes Potencialidade (1/s) Potencialidade (xl06m3/ano) 

Açude Pilões 1.121 ,50 34,88 

Açude Lagoa do Arroz 1.220,60 37,97 

Açude São Francisco 42,00 1,31 

Açude Divinopólis 62,60 1,95 

Açude Caldeirão 8,80 0,27 

Açude Sena Branca 213,50 6,64 

Açude Sousa Maciel 36,50 l, 14 

Açude Roça Nova 82,00 2,55 

Açude Chupadouro 100,50 3,13 

Açude Santo Antônio 643,40 20,01 

Açude Serra Vermelha 66,60 2,07 

Açude Santa Helena 15,00 0,47 

• 
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5.5- A DISPONIBILIDADE DA BACIA 

Para bacias hidrográficas que não têm rios perenes, como é o caso da bacia 

em estudo, a disponibilidade hídrica é determinada sobre os reservatórios superficiais, uma 

vez que a água armazenada é que possibilita o suprimento aos usos múltiplos. Para a bacia 

do rio do Peixe, os usos múltiplos podem ser resumidos em abastecimento humano e 

irrigação, sendo que o segundo tipo de uso tem valores mais expressivos, chegando a 

representar cerca de 70% do total demandado. 

Para o cálculo da disponibilidade, utilizou-se o programa CadiLac, que é 

parte integrante do Sistema de Apoio do Planejamento e Gerenciamento de Recursos 

Hídricos. Neste aplicativo, utiliza-se de informações geradas pelos sub-módulos anteriores, 

relacionadas, a seguir: 

)"> Arquivo com as características físicas e geométricas dos açudes: volume 

mínimo, morto e máximo; curva cota/área/volume, entre outras; 

)"> Arquivo com os valores de evaporação média mensal, em mm; 

)"> Arquivo com os valores ele precipitação mensal, em mm; 

)"> Arquivo com as vazões médias mensais, em m3/s, geradas pelo 

AÇUMOD através elo módulo ele cálculo das potencialidades; 

Com estes arquivos, são calculadas as disponibilidades de cada açude. Para 

a determinação elas disponibilidades em cada açude, o CadiLac realiza os cálculos 

baseados na equação ele conservação ele massa, comumente conhecida por equação do 

balanço hídrico, expressa por: 

vi+l = vi + V Allui + Y pre.:i - V .:,v i - V elem i (5.4) 

Sendo: 

V i+l e Vi - os volume armazenado elo final e no início do mês 1, 

respectivamente; 

V Anu i - o volume afluente ao reservatório, no mês i; 

V Prcc i - o volume de água precipitado sobre a lâmina do reservatório, no 

mês i; 

VE,1> i - o volume ele água evaporado sobre a lâmina do reservatório, no mês 

I" , 
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Voem i - a quantidade de água retirada no mês i do reservatório (este valor é 

considerado constante durante todo o período de simulação do balanço hídrico). 

As condições de contorno e inicias são, descritas abaixo: 

Vi+L <= Vm:íx - o volume armazenado do açude não poderá ser maior que o 

volume máximo do mesmo. Caso ocorra esta situação, o volume contabilizado a mais será 

chamado de volume sangrado; 

Vi+I >= Vmmto - o volume armazenado no açude deverá estar sempre acima 

do volume morto do reservatório. Caso fique abaixo, considera-se que o reservatório 

falhou, ou seja, não atendimento da demanda imposta a ele; 

Vinicial - Volume inicial do reservatório. 

Ao final dos cálculos, são totalizadas as falhas ocorridas durante a 

simulação e calculada então a garantia para o va lor da vazão de retirada imposta ao açude. 

A equação seguinte apresenta a formulação para determinação ela garantia. 

Gar = (Nmeses- Falhas) * 100 I Nmeses 

Em que: 

Gar - a garantia, em porcentagem, associada à vazão demandada; 

Nmeses - o número total de meses simulados; 

Falhas - a quantidade de meses em que a demanda não foi atendida. 

(5 .5) 

Uma vez descrita a metodologia para a determinação do balanço hídrico 

para um açude, passa-se a expor como o valor da disponibilidade pode ser determinado 

com o auxílio elo aplicativo Cadilac. Na tela inicial do programa (Figura 5.17), monta-se a 

estrutura hidráulica esquemati zada, formada pelos açudes que serão simulados e por links 

entre estes, tal estrutura é montada com relativa facilidade, ou seja, a pat1ir ele cliques sobre 

o objeto que representa o açude pode inserir tal objeto na tela principal do Cadilac, em 

seguida pode-se clicar sobre o objeto que permite ligação entre açude, e desta manei ra o 

próprio aplicativo va i montando um arquivo interno no qual ele tem o conhecimento de 

qual açude está a montante ou a jusante ele outro. Em seguida, clicando-se sobre cada um 

elos açudes, carrega-se as informações necessárias à simulação do balanço hídrico. Então, 

gera-se a curva de garantia elo reservatório, e para um determinado nível de garantia, tem

se uma vazão associada, que será utili zada como vazão de demanda elo açude. Por último, 

executa-se o balanço hídrico do açude, com o valor de demanda definida em função da 

garantia desejada. Para o caso em estudo, definiu-se uma garantia ele I 00% para açudes 
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que tivessem retiradas para o abastecimento e 98% para os açudes que são utilizados para a 

1rngação. 

Todas essas etapas são realizadas de montante para jusante, pelo fato de que, 

para cada açude, é gerado um arquivo de vazões sangradas e, existindo um açude a jusante, 

este receberá tais contribuições. Durante o cálculo das disponibilidades, os açudes são 

operados conjuntamente, isto pelo motivo de que qualquer modificação sobre a vazão 

retirada sobre um açude de montante irá modificar a disponibilidade do açude de jusante. 

Para o estudo em questão, foram utilizadas as vazões médias mensais 

geradas para o período de 1962 a 1989, totalizanclo 336 meses simulados. Na figura 5.18 

tem-se o esquema da estJUtura hidráulica dos açudes da bacia do rio do Peixe. Na tabela 

5.8, apresentam-se as disponibilidades de cada açude simulado. 

FIGURA 5. J 8 - Esquema da estJUtura hidráulica dos açudes da bacia do rio do Peixe. 
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TABELA 5.8 - Disponibilidades dos açudes ela bacia elo rio do Peixe. 

Nome do açude Disponibilidade Disponibilidade Disponibilidade (lun3/ano) a 

(1/s) (1/s) 100 % 

a 100 % a 98 % 

Gamela 2,34 3,26 0,07 

Arrojado 16,26 20,90 0,5 1 

Cach. da Vaca 1,27 2,51 0,04 

São Francisco 11 ,63 16,29 0,36 

Divinopólis 7,46 11 ,20 0,23 

Caldeirão 0,95 1,83 0,03 

Serra Branca 0,00 26,85 0,00 

Sousa Maciel 9,58 15,02 0,30 

Pilões 0,00 130,92 0,00 

Roça Nova 1,7 10,98 0,05 

Chupaclouro 0,00 33,48 0,00 

Lagoa do Arroz 526,57 656,2 1 16,37 

Santo Antônio I 41,85 59,49 1,30 

Serra Vermelha 18,95 29,45 0,59 

Santa Helena 0,00 1,82 0,00 

Um estudo mais detalhado sobre a disponibilidade do açude Lagoa do Arroz 

foi rea lizado, pelo fato de que o conceito de vazão regularizada, como é utili zado 

comumente, é inadequado, como será discutido ad iante. 

Considerar a vazão regularizada constante ao longo do período de simulação 

não sena correto, uma vez que nos períodos chuvosos, em geral, os açudes não são 

utili zados para a irrigação, o que faz com que o açude venha a armazenar maior quantidade 

de água neste período. Já na estação seca, o reservatório passa a ser util izado de urna 

manetra mais intensa, visto que neste período a demanda de água para a irrigação é 

ati vada. 

Por esse fato, desenvolveu-se uma planilha no Excel com o objetivo de 

realizar um estudo sobre os conceitos de disponibilidade. Para tanto, utilizou-se o açude 
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Lagoa do Arroz, o qual tem a mator capacidade dentre os utilizados no estudo de 

disponibi I idade. 

Na metodologia utilizada para o cálculo da nova disponibilidade do açude 

Lagoa do Arroz, foi feita uma modificação na equação elo balanço hídrico (Equação 5.4), 

escrita ela seguinte maneira: 

YiH = vi+ V AIIu i + Vpr~c i - V C\'J) i - Vabast i- Virrig i (5.6) 

Pela equação 5.6, as retiradas, que antes eram consideradas numa única 

parcela (Vdemi) agora são discretizadas em um volume para o abastecimento humano (Vabast 

i) e outro para a irrigação (Virrig i), os quais ainda podem ser discretizados mensalmente, de 

manetra a possibilitar a operação mensal do reservatório. De manetra semelhante à 

equação 5.5, quanto à garantia, tem-se também esse termo na equação 5.5 porém, a 

quantidade de falhas é contabilizada separadamente para o abastecimento e para irrigação. 

Outro fato a ser salientado, é que no processo de simulação do balanço hídrico, primeiro 

retira-se o volume necessário ao abastecimento e, em seguida, caso haja volume suficiente 

armazenado, retira-se o volume de água para a irrigação, isto pelo fato ele que o 

abastecimento humano é considerado uso nobre e prioritário. 

Na simulação com a discretização ela retiradas para o abastecimento humano 

e para a irrigação sendo retiradas separadamente, chegou-se a uma vazão regularizada de 

560, 19 1/s contra 526,57 1/s, que foi a vazão determinada pelo método convencional. Aqui 

ressalta-se ainda que, para se chegar a tal resultado foi necessário a suspensão da demanda 

para irrigação durante os meses de novembro e dezembro de 1983, porém é imp01tante se 

vê que durante os outros meses utilizados na simulação não houve redução ela demanda 

para irrigação podendo estas ainda serão aumentadas de maneira a aumentar o vazão 

regularizada sem impor novos racionamentos. 

Como se pode ver há uma diferença de 34 1/s entre a simulação do balanço 

hídrico com uma demanda constante no tempo e a outra com a demanda variável no tempo, 

ele maneira que tal diferença seria suficiente para abastecer os municípios, que hoje são 

abastecidos por mananciais da própria bacia hidrográfica, e ainda promover a irrigação de 

áreas ribeirinhas, como ocorre atualmente. De fato, isto realmente poderia vir a ocorrer, já 

que na última grande seca ocorrida há 2 anos, o açude Lagoa do Arroz contava com 

volume considerável de água armazenada, de maneira que mesmo durante este período de 

estiagem o referido reservatório vinha sendo utili zado para a irrigação. 
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A patiir deste estudo simplificado pode-se ver o quanto é necessário uma 

modificação sobre o conceito de vazão regularizada de maneira a se poder simular o 

balanço hídrico de rese1vatórios tal qual ele é simulado na realidade. 
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6.0- ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Devido à extensão do trabalho realizado para a implantação do Sistema de 

Apoio ao Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos à bacia hidrográfica do rio 

do Peixe, e ainda à elevada quantidade de resultados obtidos, a análise final e conclusões 

estão divididas em 5 tópicos, abaixo relacionados: 

1. Versatilidade do sistema/modelo - Pelo tàto do sistema se apoiar sobre um modelo 

hidrológico distribuído, que simula o balanço hídrico dos reservatórios superficiais 

durante a fase de simulação do ciclo hidrológico, tem-se um sistema que pode utilizar 

de várias informações para esta simulação. Isto foi visto no caso da calibração da zona 

hidrológica homogênea Outros Solos com os dados do açude Lagoa do Arroz, onde se 

tinham todo o histórico da operação mensal deste açude. Porém, a versatilidade do 

sistema e do modelo ficam bem melhor caracterizadas no momento em que for 

necessário gerar vazões em um determinado ponto, para assim poder, por exemplo, 

analisar quantitativamente estas vazões para efeito de outorga. Para tanto, basta inserir 

um elemento hidráulico, que a simulação integrada da bacia hidrográfica irá permitir 

que o usuário tenha acesso a diversas informações e resultados para o ponto requerido, 

sendo os mais importantes: a potencialidade e disponibilidade no elemento hidráulico. 

2. O modelo como instmmento de auxílio ao planejamento e a gestão dos recursos 

hídricos - A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é uma tendência dominante; mas 

para que se tenha tal cenário, faz-se necessário a implantação de sistema de 

informações para as bacias hidrográficas, e através da manipulação dos dados 

armazenados em tais sistemas, seja possível simular adequadamente o ciclo 

hidrológico. Assim, por meio da simulação do ciclo hidrológico, passa-se a conhecer o 

comportamento hidráulico hidrológico da bacia, e por meio dos resultados gerados pela 

simulação, analisar qual a melhor repartição dos recursos hídricos. Neste ponto é que o 

modelo AÇUMOD poderá oferecer subsídios ao planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos, uma vez que ele, considerando a si tuação hidráulico hidrológica da 

bacia hidrográfica, a existência ou não de açudes e pontos de captação ao longo do rio, 

tem a capacidade de gerar e reconstituir vazões no espaço geográfico da bacia, 

fornecendo, informações quantitativas que servirão para apoiar as tomadas de decisão 

acerca do uso dos recursos lúdricos. 
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3. Vantagens da integração de Sistema de Informações Geográfica (STG) e modelo

São inúmeras as vantagens da integração de modelos de simulação e SIG's. No caso 

em estudo esta integração veio a facilitar a entrada dos dados necessários à formação 

dos arquivos do modelo de transformação chuva X vazão, o AÇUMOD. Com o SIG, 

pôde-se implantar os açudes, definir a localização exata dos pontos de captação, postos 

fluviométricos, postos pluviométricos, entre outros elementos da estrutura hidráulica. 

Tudo isto com as ferramentas do SIG: zoam mais ou menos, pan e principalmente a 

possibi lidade de se associar informações às entidades. Ressaltando a visão integral da 

bacia hidrográfica e das informações que encontravam-se distribuídas espacialmente 

sobre a bacia, de fundamental impot1ância para o modelo hidrológico distribuído, que 

utiliza informações espacialmente distribuídas. 

4. Resultados da calibração e validação do modelo - Dentre os vá rios resultados 

obtidos neste trabalho, um destaque maior é dado à calibração e validação do modelo. 

O processo de calibração, apesar de manual, não exigiu trabalho em demasia. Para 

tanto, deve-se seguir uma observação importante: no momento da defi nição dos pontos 

de controle para a ca libração deve-se optar por pontos cujas suas bacias hidrográficas 

tenham uma homogeneidade em termos de zona hidrológica, objeti vando que os 

parâmetros ele cada zona hidrológica homogênea possam ser ca li brados 

independentemente de outras zonas. Nos processos de calibração e validação do 

modelo, os índices indicadores ela qualidade da calibração e validação atestam as 

qualidades desses 2 processos, e do modelo AÇUMOD. Isto pelo fato desses índices 

terem sidos definidos de maneira a monitorar diversas características das séries de 

vazões, como é o caso do PBias que é um indicativo do comportamento das vazões 

médias; já a diferença relativa entre os volumes escoados superficialmente, calculado e 

observado, dá uma idéia de todo o comportamento da série (vazões máximas, médias e 

mínimas). Outro fator de grande importância sobre a calibração e validação do modelo 

diz respeito aos 2 períodos utilizados no estudo, uma vez que no período da calib ração 

do modelo ( 1994/ 1999) tem-se a bacia hidrográfica explorada de maneira intensa, o 

que não ocon·e no período de validação ( 1963/ 1972), o que mostra a necessidade da 

simulação do balanço hídrico dos açudes juntamente com a simulação do ciclo 

hidrológico, uma vez que estes promovem mudanças nas vazões dos rios e riachos 

simulados. Importante é salientar que na calibração, chega-se rapidamente ao valor do 

volume escoado superficialmente, trabalhando-se apenas com os parâmetros DCRT e 

CRT. O modelo AÇUMOD, diferentemente de outros modelos, real iza primeiro e 
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separadamente o cálculo da quantidade de água que será disponibilizada para a geração 

dos escoamentos superficial e de base. 

5. Necessidade de cautela na utilização dos resultados - Mesmo com o êxito 

conseguido nos processos de calibração e validação do modelo, deve-se ter certa 

cautela na utilização dos resultados, pois, estes são saídas de um sistema concebido por 

técnicos de maneira a simplificar o ciclo hidrológico. Para tanto, criou-se uma estrutura 

baseada em reservatórios fictícios e equações, que de maneira simplificada, simula o 

fenômeno natural do escoamento superficial , a vazão. Dentre outros limites para a 

utilização dos resultados de modelos deste tipo, tem-se a questão da extensão das séries 

utilizadas no processo de calibração, uma vez que estas, geralmente, não ultrapassam 

I O anos, não registrando em geral, situações extremas, como secas severas e/ou cheias 

intensas, de maneira que os parâmetros não são quantificadas levando-se em conta tais 

situações. Ainda sobre estas séries, deve-se lembrar que muitos erros de medição não 

são detectáveis, e caso sejam, mesmo com correções não se tem os valores verdadeiros. 

Sobre a representati vidade dos dados de entrada, tem-se a questão das séries 

pluviométricas. Mais extensas que as fluviométricas é verdade, porém, muitas vezes 

não representam a distribuição espacial correta, existente na bacia hidrográfica. Assim, 

para que se tenha boa resposta dos modelos distribuídos chuva-vazão são necessárias 

algumas medidas de planejamento hidrométrico, esta indo desde a verificação da 

necessidade de implantação de novos postos pluviométricos, até a medição de vazões 

no período seco, buscando-se caracteri zar melhor a curva de recessão das vazões, e 

assim comparar estas com as vazões calculadas para o mesmo período. Essas ações são 

impor1antes para quanti tlcar os erros cometidos pelos modelos concentrados ou 

distribuídos, e para se propor modificações em suas estruturas, objetivando sempre a 

melhoria ela simulação do ciclo hidrológico na bacia hidrográf1ca. 
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7.0- CONCLUSÕES 

A conclusão sobre este trabalho pode ser dividida em 2 fases: uma primeira 

sobre o modelo e outra sobre a simulação na bacia hidrográfica do rio do Peixe. O modelo 

mostrou-se adequado a simulações com vistas ao planejamento e gerenciamento dos 

recursos hídricos, uma vez que este considera as várias características hidrológicas e de 

inf!-a-estmtura hidráulica que influenciam na geração dos escoamentos, como por exemplo, 

a precipitação espacializacla sobre a bacia hidrográfica, ou mesmo a operação sobre os 

reservatórios superficiais da mesma. Com este modelo podem ser analisadas as 

conseqüências de modificações na estmtura hidráulica da bacia ou ele modificação sobre as 

demandas, guardando a visão integrada da bacia hidrográfica. 

No que diz respeito à simulação realizada na bacia do rio do Peixe, esta 

apresentou bons resultados, conclusão obtida a partir dos índices indicadores de qualidade 

da calibmçfío (IIQC) e validação (llQV). Vale ainda ressaltar que estes índices (llQC e 

llQV) foram obtidos a partir de simulações reali zadas em períodos bem distintos, tendo 

uma diferença de mais de 20 anos entre a fase de calibração (1994 - 1999) e a fase de 

validação ( 1963 - 1972), períodos estes com usos de recursos hídricos e infra-estrutura 

instalada muito diferente, dentro da bacia hidrográfica. 

Apesar dos bons resultados obtidos vale lembrar que o modelo por ser 

conceitual não pode ser utili zado para a avaliação de modificações sobre o uso dos solos, 

porém com modificações na estmtura do modelo poderia-se chegar ao ponto da avaliação 

de tais impactos, ou seja, futuramente pode-se, facilmente, inserir equações com um 

embasamento fí sico de maneira a torna o modelo mais adequado a utili zação para o 

planejamento e gerenciamento ele recursos hídricos. 
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ANEXO 1 

NÍVEIS OBSERVADOS NOS AÇUDES 

LAGOA DO ARROZ E ARROJADO 
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Níveis do açude Lagoa do Arroz. Out198 91 ,89 

Nov/98 91,52 

Dez/98 91,23 
Jan/99 91 

Fev/99 91,04 
Mar/99 92,73 
Abr/9S 93,2 
Mai/9S 93,47 
Jun/99 93,1S 

Jul/9~ 92,8E 
Ago/99 92,63 

Set199 92,2 
Out199 91,89 

Nov/9S 91,67 
Dez/99 91,44 

Período Nív. 
Obs. (m) 

Jan/95 86,49 
Fev/95 86,36 
Mar/9~ 87,7 
Abr/95 93,81 
Mai/9~ 94,3~ 

Jun/9~ 94,27 
Jul/95 94,09 

Ago/95 93,74 
Set195 92,39 

Out195 89,53 
Nov/95 89,4§ 
Dez/9~ 88,59 
Jan/9€ 90~ 
Fev/9E 90,8E 
Mar/96 92,36 
Abr/96 97,33 Níveis do açude Arrojado. 

Mai/96 99,86 Período Nív. 
Jun/96 99.~ Pbs. (m) 
Jul/9€ 99,56 Mar/96 41,48 

Ago/9€ 99,2 Abr/9€ 43,6 
Set19E 98,5Jl Mai/9E 46,1€ 
Ou!J96 97,94 Jun/96 45,98 
Nov/96 97,37 Jul/96 45,8 
Dez196 96,88 Ago/96 45,62 
Jan/97 97,37 Set196 45,29 
Fev/97 97,52 Out/96 44,95 
Mar/97 98,37 Nov/9€ 44,6 
Abr/97 99,~ Dez/96 44,27 
Mai/97 99,4e Jan/97 44,58 
Jun/97 99,31 Fev/97 44,53 
Jul/97 98,9 

Ago/97 98,28 

Set/97 97,66 
Out/97 96,73 
Nov/97 95,67 
Dez/97 94,9€ 
Jan/98 95 

Fev/98 9~ 

Mar/98 95.~ 

Abr/98 95,27 
Mai/98 94,~ 
Jun/9 93 ,8~ 

Jul/9 93,11 
Ago/98 92,88 

Set198 92,49 
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AÇUDE ARROJADO 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Ficha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3)* 
Volume morto (m3)* 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de constnrção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 
Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/área/vol. 
K* 
Alta• 

Executor 
Proprietário 

Peixe 

Uiraúna 

06°30'8 

38o24'W 
9.280,25 

564,83 
3.569.180,00 

67.500,00 

13,70 
206,00 

Terra 

40,00 
Natural 

Abastecimento humano 
132,28 
42,50 

3.200,00 
2,85 

Observação: • valores estimados. 
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Cota(m) Área (m2) Volume (m3) 
36,00 o o 
37,00 4.320 2.320 
38,00 29.200 19.080 

39,00 67.600 67.480 

40,00 147.440 175.000 
41,00 187.280 342.360 
42,00 259.160 565.580 
43,00 349.760 870.040 
44,00 438.000 1.263.920 
45,00 507.360 1.736.600 
46,00 573.400 2.276.980 
47,00 634.600 2.907.780 
48,00 688.200 3.569.180 



AÇUDE CACHOEIRA DA VACA 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Rcha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3) 
Volume morto (m3) 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 

Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/área/vol. 
K 
Alfa 

Peixe 
Cachoeira dos lndios 
Cachoeira dos lndios 
CAGEPNSUPLAN 

06o 57'S 

38° 40'W 
9.230,99 

535,11 
339.156,00 
21.016,00 

10,00 

23,00 
15,00 
18,00 

Abastecimento Humano 
14,30 
8,03 

Potabilizável 
c,s, 
Sim 

580,00 
3,05 

Executor SRH-PB 
Proprietário CAGEPA 
Observação: abastece Cachoeira dos ln<ios. 
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Cota(m) Área (m2) Volume(m3) 
15,00 o o 
16,00 3.600 1.843 
17,00 9.600 8.416 

18,00 15.600 21 .016 

19,00 26.600 41.816 
20,00 45.240 77.436 
21,00 60.000 130.056 
22,00 107.600 213.836 
23,00 143.000 339.156 
24,00 185.000 503.156 
25,00 238.000 714.636 



AÇUDE VÁRZEA DA CRUZ (CALDEIRÃO) 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Rcha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3) 
Volume morto (m3) 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (rn) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (rn) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 
Classif. água para irrigação 
Existe cuNa cota/área/vol. 
K 
Alfa 

Executor 
Proprietário 
ObseNação: abastece Santa Cruz. 

Peixe 

Santa Cruz 
CAGEPA 

06o31'S 

38°04'W 
9.279,03 

602,83 
508.433,00 
76.253,00 

10,50 

Terra 

11,00 

99,00 
90,00 
94,00 

Abastecimento Humano 
14,22 
2,20 

Sim 

SUPLAN 
CAGEPA 

3.024,00 
2,33 
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Cota(m) Área (m2) Volume (m3) 
90,00 2.600 433 
91,00 7.080 5.273 
92,00 16.800 17.213 

93,00 28.400 39.813 

94,00 44.480 76.253 
95,00 57.680 127.333 
96,00 73.240 192.793 
97,00 91.680 275.253 
98,00 116.240 379.213 
99,00 142.200 508.433 

100,00 167.400 663.233 
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AÇUDE CHUPADOURO 

Bacia hidrográfica Peixe Cota(m) Área (m2) Volume (m3) 
Curso barrado 85,00 o o 
Município Antenor Navarro 86,00 100 50 
Origem da Rcha CAGEPA 87,00 3.800 2.000 

Latitude 06°42'S 88,00 16.000 11.900 

Longitude 38°28'W 89,00 34.000 36.900 
Latitude (UTM - Km) 9.258,99 90,00 94.800 101.300 
Longitude (UTM - Km) 558,32 91,00 151.800 224.600 
Volume máximo (m3) 2.764.100,00 92,00 220.200 410.600 
Volume morto (m3) 224.600,00 93,00 291.400 666.400 
Barragem 94,00 385.000 1.004.600 
Altura (m) 3,50 95,00 517.200 1.455.700 
Comprimento (m) 170,00 96,00 642.400 2.035.500 
Material Terra 97,00 814.800 2.764.100 
Vertedor 98,00 990.200 3.666.600 
Largura (m) 58,00 99,00 1.178.200 4.750.800 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 97,00 
Cota mínima (m) 85,00 
Cota do Porão (m) 90,50 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade Abastecimento Humano 
Área bac.hidráulica (ha) 81,48 
Área bac.hidrográfica (km2) 19,90 
Classif. água para abastec. Potabilizável 

Classif. água para irrigação c1s1 
Existe curva cotalárealvol. Sim 
K 1.350,00 
Alfa 3,05 

Executor SRH 
Proprietário CAGEPA 
Observação: abastece Antenor Navarro. 
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AÇUDE DIVINÓPOLIS 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Rcha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3) 
Volume morto (m3) 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 

Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/árealvol. 
K 
Alia 

Executor 
Proprietário 
Observação: 

Peixe Cota(m) 
92,00 

Cajazeiras 93,00 
94,00 

06052'S 95,00 

38•25'W 96,00 
9.240,86 97,00 

563,95 98,00 
360.000,00 99,00 

100,00 

6,00 
300,00 

Aterro barragem 

Abastecimento Animal, Irrigação 

25,50 
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Área (m2) Volume (m3) 
2.750 

15.500 91 .250 
75.750 54.750 

153.000 169.125 

270.750 381.000 
431.000 731.875 
624.000 1.259.375 
808.750 1.975.750 

1.014.500 2.887.375 
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AÇUDE GAMELA 

., Bacia hidrográfica Peixe Cota(m) Área (m2) Volume (m3) 
Curso barrado Riacho Gamelas 40,00 o o 
Município Triunfo 41,00 2.918 1.459 
Origem da Rcha CAGEPNSUPLAN 42,00 6.187 6.012 

Latitude 06°34'S 43,00 12.451 15.331 

Longitude 38°36'W 44,00 18.327 30.720 
Latitude (UTM - Km) 9.273,25 45,00 24.008 51 .887 
Longitude (UTM - Km) 543,39 46,00 31.751 79.777 
Volume máximo (m3) 472.926,00 47,00 39.572 115.428 
Volume morto (m3) 30.720,00 48,00 48.911 159.670 
Barragem 49,00 61.089 214.670 
Altura (m) 14,40 50,00 75.292 282.860 
Comprimento (m) 185,00 51,00 95.292 368.152 
Material Terra 52,00 112.996 472.296 
Vertedor 
Largura (m) 17,40 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 52,00 
Cola mínima (m) 40,00 
Cota do Porão (m) 40,00 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade Abastecimento Humano 

.. Área bac.hidráulica (ha) 11,30 
Área bac.hidrográfica (km2) 10,77 
Classif. água para abastec. Potabilizável 
Classif. água para irrigação c,s, 
Existe curva cota/área/vol. Sim 
K 1.300,00 
Alfa 2,35 

Executor CAGEPA 
Proprietário CAGEPA 
Observação: abastece Triunfo. 
Existe descarga de fundo. 



.. AÇUDE LAGOA DO ARROZ 

Bacia hidrográfica Rio do Peixe 
Curso barrado Riacho Cacaré 
Município Cajazeiras 
Origem da Ficha DNOCS/CAGEPA 

Latitude 06°48'S 

Longitude 38°33'W 
Latitude (UTM - Km) 9.248,33 
Longitude (UTM - Km) 548,25 
Volume máximo (m3) 80.220.750,00 
Volume morto (m3) 2.561.000,00 
Barragem 
Altura (m) 30,00 
Comprimento (m) 600,00 
Material Terra 
Vertedor 
Largura (m) 80,00 
Material Natural 
Tipo Canal escavado (soleira espessa) 
Cota da soleira (m) 102,00 
Cota mínima (m) 77,00 
Cota do Porão (m) 86,00 
Outras Informações 
Início de construção Dez/83 
Conclusão de constmção Dez/87 
Finalidade Irrigação, Pscicultura, Perenização 

Abastecimento 
Área bac.hidráulica (ha) 1.228,40 
Área bac.hidrográfica (km2) 327,00 
Classif. água para abastec. 
Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/área/vol. Sim 
K 2.605,00 
Alfa 3,15 

Executor DNOCS 
Proprietário DNOCS 
Observação: abastece Santa Helena. 
Vazão Reguralizada de 330 1/s. 

134 

Cota(m) Área (m2) Volume(m3) 
77,00 o o 
78,00 7.500 3.750 
79,00 80.000 47.500 

80,00 172.500 173.750 

81,00 240.500 390.250 
82,00 304.000 652.500 
83,00 359.000 984.000 
84,00 487.000 1.407.000 
85,00 592.000 1.946.500 
86,00 637.000 2.561.000 
87,00 761.250 3.260.125 
88,00 953.500 4.117.500 
89,00 1.221.000 5.204.750 
90,00 1.673.000 6.651.750 
91 ,00 2.060.000 8.518.250 
92,00 2.509.500 10.803.000 
93,00 3.212.000 13.663.750 
94,00 4.703.000 17.621.250 
95,00 4.945.500 22.445.500 
96,00 5.420.600 27.628.250 
97,00 6.237.500 33.457.000 
98,00 7.318.000 40.234.700 
99,00 8.570.500 48.179.000 

100,00 10.245.500 57.587.000 
101,00 11 .369.000 68.394.250 
102,00 12.284.000 80.220.750 
103,00 13.616.500 93.171.000 
104,00 13.257.500 107.607.750 
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AÇUDE PILÕES 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 

Rio do Peixe 
Riacho Triunfo 

Cota(m) Área (m2) 

Origem da Rcha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3) 
Volume morto (m3) 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 

São João do Rio do Peixe 
DNOCS 

Q6o 41'S 

38°31'W 
9.260,01 

553,38 
13.000.000,00 
1.890.000,00 

Terra 

11,00 
150,00 

160,00 
Concreto 
Vertedouro 

258,00 
250,00 
255,00 

1932 
1933 

250,00 
252,00 
254,00 

256,00 

258,00 

Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hídráulica (ha) 
Área bac.hídrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 

Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/área/vol. 
K 

Piscicultura, Abastecimento Humano, Irrigação 
483,40 
952,00 

Potabilizável 
c,s, 
Sim 

Alfa 

Executor DNOCS 
Proprietário DNOCS 

528,30 
4,87 

Observação: abastece São João do Rio do Peixe. 

o 

371.300 

2.025.000 

4.834.000 
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Volume(m3) 
o 

33.000 
471 .000 

3.306.000 

13.000.000 
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AÇUDE ROÇA NOVA 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Ficha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3t 
Volume morto (m3)* 
Barragem 
Altura (m)* 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha)* 
Área bac.hidrográlica (km2) 
Classif. água para abaslec. 

Classif. água para irrigação 
Existe cuNa cotalárea/vol. 
K* 
Alfa* 

Executor 
Proprietário 

Peixe 

Lastro 

06°32'8 

38o10'W 
9.276,77 

590,31 
3.200.000,00 

480.000,00 

12,00 
600,00 

Terra 

15,00 
Natural 

1940 
1940 

Irrigação 
89,00 
20,00 

CtSt 
Não 

4.925,00 
2,81 

Maria Sarmento 
ObseNação: • valores estimados. 
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Cota(m) Área (m2) Volume(m3) 
6,00 354.459 756.852 
7,00 468.532 1.167.163 
8,00 596.630 1.698.592 

9,00 738.399 2.364.981 

10,00 893.537 3.179.847 



AÇUDE SANTA HELENA 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Ficha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Long itude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3) 
Volume morto (m3) 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 

Vct·tc llot· 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 

Outras Informações 
ltúcio de constmçiio 
Conclus:lo de construção 
Finalidade 
Área bac.hidr{lulica (ha) 
Área bac.hidrog ráfica (km2) 
Classif. úgua para abastec. 

Classir. água para irrigação 
Existe curva cota/;írca/vol. 
K 
Alfa 

Executor 
Proprie tlírio 

Peixe 

Santa Helena 
CAGEPA 

06°44'S 

38°38'\V 
9.255,33 

539,64 
871.500,00 
40.180,00 

10,00 
160,00 

Terra 

20,00 
Terra 

14,00 
6,00 
9,00 

Abastecimento Humano 
29.85 

6,00 
Potabil izúvel 

c,s. 
Sim 

33.4 10,00 
1,8R 

SUPLAN 
CAGEPA 

Observação: abastece Santa Helena. 
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Cota(m) Área (m2) Volume (m3) 
6 ,00 o 
7,00 2. 120 1.060 
8,00 20.840 12. 540 

9,00 34.440 40.180 

10,00 74.200 94.500 
11 ,00 128.240 195.720 
12,00 203.440 361.560 
13,00 258.960 592.760 
14,00 298.520 871.500 
15,00 339.520 1. 190.520 
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AÇUDE SANTO ANTÔNIO I 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Municipio 
Origem da Ficha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3)* 
Volume morto (m3)* 
Barragem 
Altura (m)* 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 

Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/área/vol. 
K* 
Alfa* 

Executor 
Proprietário 
Observação: * valores estimados. 

Peixe Cota(m) 
0,30 

Cajazeiras 1,30 
2,30 

06°53'S 3,30 

38°29'W 4,30 
9.237,69 5,30 

556,17 6,30 
1.340.000,00 7,30 

201 ,00 8,30 
9,30 

13,00 10,30 
1.000,00 11,30 

Terra 

55,00 
Concreto 

Irrigação, Abastecimento Humano e Animal 
33,00 

132,20 

1.466,00 
2,81 

138 

Área (m2) Volume (m3) 
9.869 45.655 

14.707 50.889 
25.713 63.956 

42.016 90.513 

63.214 135.641 
89.045 204.099 

119.316 300.422 
153.874 428.972 
192.598 593.979 
235.383 799.554 
282.141 1.049. 716 
332.791 1.348.398 
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AÇUDE SÃO FRANCISCO 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Rcha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM • Km) 
Longitude (UTM · Km) 
Volume máximo (m3)* 
Volume morto (m3)* 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (krn2) 
Classif. água para abastec. 

Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/árealvol. 
K* 
Alfa* 

Executor 
Proprietário 

Peixe 

Sousa 
CAGEPA 

06o37'S 

38o05'W 
9.268,04 

599,67 
1.000.000,00 

150.000,00 

Terra 

Concreto 
Creager 

6,00 

14,00 

1984 
1940 

Abastecimento Humano 

4,40 

1.466,00 
2,81 

1°. Grup. de Engenharia 

Observação: • valores estimados. 
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Cota(m) Área (m2) Volume (m3) 
5 o o 
6 105.510 225.288 
7 139.465 347.423 

8 177.595 505.611 

9 219.795 703.972 
10 265.974 946.529 
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AÇUDE SERRA BRANCA 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Ficha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3)* 
Volume morto (m3)* 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Início de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 

Classif. água para irrigação 
Existe curva cota/área/vol. 
K* 
Alfa* 

Executor 

Peixe 

Sousa 

06°33'S 

38o15'W 
9.275,45 

582,30 
3.500.000,00 

525.000,00 

Terra 

Pedra 

4,00 
600,00 

1880 
1880 

Cota(m) 
5,00 
6,00 
7,00 

8,00 

Área (m2) Volume (m3) 
525.Q76 934.299 
730.365 
965.415 

1.229.361 

1.559.500 
2.404.949 

3.499.961 

Abastecimento Humano, Lavagem de Roupa, Irrigação 
123,00 
59,30 

10.148,00 
2,81 

Proprietário Antônio Dantas 
Observação: • valores estimados. 
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AÇUDE SERRA VERMELHA 

Bacia hidrográfica 
Curso barrado 
Município 
Origem da Ficha 

Latitude 

Longitude 
Latitude (UTM - Km) 
Longitude (UTM - Km) 
Volume máximo (m3)* 
Volume morto (m3)* 
Barragem 
Altura (m) 
Comprimento (m) 
Material 
Vertedor 
Largura (m) 
Material 
Tipo 
Cota da soleira (m) 
Cota mínima (m) 
Cota do Porão (m) 
Outras Informações 
Inicio de construção 
Conclusão de construção 
Finalidade 
Área bac.hidráulica (ha) 
Área bac.hidrográfica (km2) 
Classif. água para abastec. 

Classif. água para imgação 
Existe curva cota/área/vol. 
K* 
Alfa* 

Executor 
Proprietário 
Observação: • valores estimados. 

Peixe Cota(m) 
3,00 

Cajazeiras 4,00 
5,00 

06<>56'S 6,00 

38°35'W 7,00 
9.231,79 8,00 

544,79 9,00 
2.000.000,00 10,00 

300.000,00 11,00 
12,00 

14,00 13,00 
200,00 

Terra 

13,00 
Natural 

lmgação, Abastecimento Humano e Animal 
42,70 

c,s, 
Não 

12,50 
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Área (m2) Volume (m3) 
30.090 32.125 
50.648 72.097 
75.853 134.970 

105.510 225.288 

139.465 347.423 
177.595 505.611 
219.795 703.972 
265.974 946.529 
316.053 1.237.221 
369.963 1.579.913 
427.639 1.978.403 
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AÇUDE SOUSA MACIEL 

Bacia hidrográfica Rio do Peixe Cota(m) Área (m2) Volume (m3) 
Curso barrado Riacho Cachoeirinha 86,00 
Município Cajazeiras 87,00 1.728 864 
Origem da Rcha DNOCS 88,00 4.608 4.032 

Latitude 06° 50'S 89,00 13.632 13.152 

Longitude 38°30'W 90,00 30.912 35.424 
Latitude (UTM - Km) 9.243,06 91,00 46.656 74.208 
Longitude (UTM - Km) 553,48 92,00 69.312 132.192 
Volume máximo (m3) 914.808,00 93,00 91.296 212.496 
Volume morto (m3) 24.288,00 94,00 118.560 317.424 
Barragem 95,00 148.704 451.056 
Altura (m) 13,45 96,00 174.336 612.576 
Comprimento (m) 190,00 97,00 206.112 802.800 
Material Terra 98,00 241.920 1.026.816 
Vertedor 99,00 273.792 1.284.672 
Largura (m) 14,00 100,00 307.776 1.575.456 
Material 101,00 340.032 1.899.360 
Tipo Vertedouro 102,00 382.080 2.260.416 
Cota da soleira (m) 97,50 
Cota mínima (m) 86,00 
Cota do Porão (m) 89,50 
Outras Informações 
Início de construção 29/11/58 
Conclusão de construção 10/12/62 
Finalidade Abastecimento 
Área bac.hidráulica (ha) 22,40 
Área bac.hidrográfica (km2) 3,34 
Classif. água para abastec. 
Classif. água para irrigação 
Existe clllva cotalárea/vol. Sim 
K 
Alfa 

Executor DNOCS (cooperação) 
Proprietário Moisés de Sousa Maciel 
Obse1vação: há 11 anos não sangra. 
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ANEXOS 3 

FORMATAÇÃO DOS ARQUIVOS DE 

ENTRADA DO MODELO 
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modelo: 
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Em seguida, tem-se a formatação dos diversos arqwvos de entrada do 

);> Os arquivos Fic34.mod e Fic44.mod, os quais contém, respectivamente, 

informações sobre os açudes de ordem l e 2. Têm a seguinte estnttura: 

na primeira linha, uma seqüência com os dias iniciais e finais das 

possíveis modificações sobre os reservatórios superficiais. Em seguida, 

para cada açude, os dados da curva cota/área/volume; 

~ Arquivo com os dados históricos de níveis, para os açudes, e vazões, 

para os postos fluviométricos: na primeira linha o nome do açude ou o 

código elo posto fluviométrico; nas linhas posteriores, tem-se o ano, o 

mês, e o valor elo nível, em m, ou a vazão em m3/s. Vale salientar que, 

quando dentro de um período de observação não houver uma leitura, 

será colocado o valor padrão '-99.0' . O nome atribuído a estes arquivos 

é formado pela letra 'M', a qual indica que os dados são mensais, 

seguido do código do posto tluviométrico ou do número de ordem do 

açude, mais a extensão vaz ou niv, indicando, respectivamente, os 

arquivos dos postos fluviométricos e elos níveis dos açudes. 

~ Arquivo com os dados ele precipitação diária: Na primeira linha, tem-se 

a indicação do código c nome elo posto. Nas seguintes, tem-se o ano e o 

mês seguido dos va lores diários de precipitação, final izando com a 

média mensal. Para os meses que têm 28, 29 ou 30 dias deve-se colocar 

o valor '-99.0', aos dias inexistentes. 

~ Arquivo com os dados de precipitação mensal: Na primeira linha, tem-se 

a indicação do código e nome do posto. Na segunda linha, tem-se o 

cabeçalho da tabela indicando que nas linhas seguintes têm-se os anos 

seguidos elos 12 valores de precipitações mensais. 

Estes 2 últimos arquivos têm o seguinte nome: a letra 'D' ou 'M', para 

indicar que o arquivo foi corrigido diariamente ou mensalmente, seguido do código do 

posto, mais a extensão dir ou mes, indicando se os dados são diários ou mensais. 

~ Arquivo com a lista de postos pluviométricos que são utilizados para 

traçado do Thiessen: Este arquivo contém as seguintes informações: na 

primeira linha, um texto indicando o nome da bacia em estudo; na linha 

seguinte, um texto que expressa que na linha seguinte tem-se a 

quantidade de posto que serão utilizados para o traçado do polígono de 
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Thiessen; em seguida um texto que mostra que na próxima linha tem-se 

o período dos dados de precipitação, mês e ano inicial e final ; na sexta 

linha o cabeçalho ele uma lista de informações sobre os postos 

pluviométricos e nas linhas posteriores, as seguintes informações: 

• Código do posto pluviométrico; 

• Latitude, em km; 

• Longitude, em km; 

• Altitude, em m; 

• Nome do posto pluviométrico . 

arqutvo de dados de evapotranspiração tem a seguinte estrutura: 

Primeira linha: título do estudo ou qualquer outra string; A segunda 

linha deverá ficar em branco; Na terceira linha tem-se o cabeçalho da 

tabela ele dados de evapotranspiração; As próximas linhas são tantas 

quantas forem os números de postos pluviométricos, sendo que, em cada 

uma delas, tem-se o código do posto evaporimétrico seguido dos 12 

valores de evapotranspiração médias diárias para cada mês, em mm; 

);> Arquivo de retiradas e liberações: Primeiras linhas do arquivo: números 

de operação dos açudes, postos fluviométricos e captações; Em seguida, 

tem-se os valores de retiradas e liberações, em 1/s, para os elementos da 

estmtura hidráulica citados anteriormente, sendo que estes devem estar 

na mesma ordem dos números de operação das primeiras linhas; 
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