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Resumo - Devido à elevada variabilidade espacial e temporal das precipitações na região 

semi-árida do Nordeste Brasileiro faz-se necessário a construção de barramentos nos rios 

para armazenarem água, que vem das precipitações que se concentram, geralmente, em três 

meses do ano. É notável que nesta região, os dados fluviométricos são muito escassos. 

Estudos relativos à recursos hídricos se utilizam de modelos de transformação de chuva em 

vazão para suprir estas carências. Neste trabalho, apresenta-se uma aplicação do modelo 

hidrológico distribuído, AÇUMOD, à bacia do Rio Taperoá, no Estado da Paraíba. Mostra-

se como o modelo adequa-se bem as condições hidroclimáticas e físicas de regiões semi-

áridas, assim como à baixa densidade de informações, aproveitando o seu caráter disperso 

no espaço.  

 

Abstract - Due to the high spatial and temporal variability of the rain in the Semi-arid 

region of NorthEast Brazil it is necessary to built reservoir to stock the water. This water 

comes from rains, that generally, is concentrated in three months in the year. In this region 

flow gages are very few. Water resources studies use models to transform rain into flow. 

This paper shows an application of the hidrological distribuited model, AÇUMOD, to the 

Taperoá basin, in Paraíba State. It shows how this model suits well to the hidroclimatics 

and phisycs conditions of the Semi-arid region, and also to the low density of informations 

taking advantage of its dispersion. 
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INTRODUÇÃO 

 A região do semi-árido Nordestino é caracterizado por uma variabilidade 

elevada na precipitação, tanto espacialmente como temporalmente. A chuva é 

concentrada em poucos meses no ano, o que faz que a água seja armazenada em açudes 

ou barramentos. Observando mapa de uma bacia hidrográfica constata-se a existência de 

inúmeros açudes na rede de drenagem. Esses açudes modificam substancialmente a 

dinâmica da água nos rios em relação aquela que seria observada se não existissem. Os 

estudos hidrológicos para aproveitamento dos recursos hídricos de uma bacia ou para 

definir as estratégias de gerenciamento requerem informações ao longo tempo sobre, 

entre outras, as quantidades de água armazenadas nos açudes e as vazões na rede de 

drenagem. 

 As medições hidrológicas constituem uma base importante de informações, 

porém, elas não são contínuas no espaço e no tempo. Na região Nordeste do Brasil, talvez 

mais do que em outras regiões, são poucas as séries históricas de informações disponíveis 

quanto aos volumes armazenados nos açudes ou às vazões nos cursos de água e 

praticamente inexistentes aquelas relativas à qualidade da água. Já, as informações sobre 

precipitações são muito mais densas e geralmente encontram-se séries históricas de 

precipitações relativamente longas. 

 Frente a essas dificuldades, os hidrólogos tem desenvolvidos modelos 

matemáticos capazes de transformar a chuva em vazão através de um conjunto de 

equações que procuram representar as diversas fases do ciclo hidrológico (Tucci, 1998). 

Vê-se então que o relevo, a geologia, o tipo de solo e o tipo de ocupação do solo são 

parâmetros que, de uma forma ou de outra devem ser incorporados ao modelo (Beven, e 

Moore, 1994). 

 Os modelos hidrológicos ditos concentrados, consideram a bacia hidrográfica 

como uniforme e geram lâminas escoadas ou volumes escoados a partir de uma série 

histórica da precipitação média sobre a bacia hidrográfica. 

 Os modelos hidrológicos distribuídos procuram incorporar a variabilidade 

espacial dos parâmetros descritivos da geologia, da natureza do solo, da ocupação do solo 

e do relevo, assim como a distribuição espacial da precipitação, e, eventualmente, da 

evapotranspiração potencial. 

 Tanto os modelos concentrados como os modelos distribuídos devem ter os seus 

parâmetros calibrados. A calibração se faz, ajustando os parâmetros de modo a obter 

vazões calculadas que representam o mais fielmente possível as vazões observadas. A 

calibração dos modelos distribuídos é então consideravelmente mais complexa porque o 

número de parâmetros a ajustar é muito maior. Na realidade esta só pode ser efetuada 

corretamente, se dispor de postos fluviométricos em diversos locais da bacia hidrográfica 

de modo que os dados de vazão representem a diversidade fisiográfica. 

 Na região semi-árida do Nordeste do Brasil, onde os rios são intermitentes, o 

principal modo de armazenar água para torná-la disponível para os diversos usos que dela 
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se faz, como já mencionada anteriormente, é através da construção de açudes que ao 

barrar um curso de água, provocam o armazenamento da mesma. As políticas federais e 

estaduais nestas duas últimas décadas têm incentivado muito a construção de açudes. Em 

conseqüência disto, muitos dos postos fluviométricos instalados na rede de drenagem, 

"perturbados" pela presença sempre crescente de açudes a montante, não podem mais ser 

utilizados para calibrar modelos chuva-vazão, a menos que os mesmos incorporem nos 

seus algoritmos o balanço hídrico dos açudes, incluindo a operação dos reservatórios. 

 O objetivo deste trabalho é de descrever um modelo hidrológico distribuído, o 

AÇUMOD, com essa característica e mostrar uma aplicação feita com o mesmo na bacia 

hidrográfica do Rio Taperoá no Estado da Paraíba, situada na região do Cariri. 

 

DESCRIÇÃO DO AÇUMOD 

 O AÇUMOD é um modelo hidrológico distribuído que efetua o balanço hídrico 

dos açudes implantados na rede de drenagem da bacia hidrográfica, considerando as 

respectivas regras de operação dos mesmos. É uma adaptação do modelo SIMMQE 

(DNAEE, 1983) desenvolvido pela ORSTOM e utilizado pelo DNAEE na bacia 

hidrográfica do Rio Parnaíba. O AÇUMOD guarda a mesma estrutura que o SIMMQE, 

tendo simplificado e adaptado ao microcomputador os seus comandos de leituras, 

entradas de dados e saídas. Além disto, algumas modificações foram introduzidas para 

torná-lo mais adaptado às regiões semi-áridas. 

 O espaço geográfico da bacia hidrográfica é discretizado em uma malha 

retangular formada por quadrículas embutidas (figura 1). Em cada quadrícula, o ciclo 

hidrológico é representado por um modelo hidrológico conceitual. Em cada quadrícula 

são indicados parâmetros descritivos do ciclo hidrológico, assim como atributos para 

representar o sentido da drenagem, e a possível existência de elementos da arquitetura 

hidráulica da bacia hidrográfica (figura 2). 

 Uma descrição pormenorizada do modelo encontra-se em Passerat de Silans et 

al, (1999). 

Figura 1 – Discretização 
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Figura 2 – Sentido de Drenagem 

 Observando as cartas do solo, da vegetação (ou ocupação do solo), da geologia e 

eventualmente da topografia, desenha-se na bacia hidrográfica, zonas hidrológicas 

homogêneas (figura 3). São zonas para as quais, à uma mesma chuva e mesma umidade 

inicial do solo, corresponde uma idêntica resposta hidrológica, ou seja, apresentam 

mesma função de produção de água. Superpondo com um Sistema de Informações 

Geográficas o mapa das zonas hidrológicas homogêneas e o mapa da bacia discretizada 

(figura 3), atribui-se a cada quadrícula a percentagem de área de cada zona hidrológica 

homogênea nela contida. 

 

Figura 3 - Traçado das zonas hidrológicas homogêneas 
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A cada quadrícula pode ser atribuído no máximo um elemento da estrutura 

hidráulica. São considerados elementos da estrutura hidráulica os barramentos (açudes); 

as captações de água no rio; o local de recepção eventual de transposição de vazões de 

outras bacias hidrográficas; os postos fluviométricos e outros pontos onde se requer 

informações do modelo tais como ponto de futuros barramentos ou exutórios de sub-

bacias. 

Os açudes são classificados como sendo de ordem 1 ou 2. Os açudes de ordem 1 

são os açudes pequenos em geral, nos quais não há retirada de água significativa e que 

não tem outro açude a montante. Os açudes de ordem 2 são aqueles que não entram nessa 

categoria. Para efetuar o balanço hídrico no açude a cada passo de tempo do modelo, é 

necessário entrar a curva cota - área - volume do açude, assim como as cotas do 

vertedouro e a cota do porão. Além do mais, pode existir o caso onde o açude foi 

construído ou modificado durante o período da simulação, devendo-se informar a data da 

construção ou das eventuais modificações assim como as novas curvas cota - área - 

volume correspondentes. 

Define-se as zonas pluviométricas sobre a bacia hidrográfica através do polígono 

de Thiessen. A cada quadrícula é então associado o posto pluviométrico, o mais próximo. 

As variáveis de entrada do modelo são os valores de precipitação diária em cada 

posto pluviométrico utilizado para a definição das zonas pluviométricas e os valores de 

evapotranspiração potencial nestes mesmos pontos. 

Através de uma representação conceitual, o modelo simula o ciclo hidrológico 

em cada zona hidrológica homogênea dentro de cada zona pluviométrica. Os 

escoamentos de cada quadrícula são então encaminhados para todos os açudes 

sucessivamente até o exutório da bacia hidrográfica pelo método das Isócronas. 

Os parâmetros do modelo, para cada zona hidrológica homogênea, são: 

Crs - Coeficiente máximo do escoamento superficial direto; 

Crt - Nível correspondente à capacidade média de água no solo, em mm; 

Dcrt - Capacidade de armazenamento de água no solo, em mm, abaixo do qual 

não há escoamento ; 

QRMax e QIMax - Níveis superiores dos reservatórios intermediários de 

escoamento superficial e de infiltração, respectivamente; 

CQR e CQI - Coeficientes de descarga dos reservatórios intermediários citados 

acima; 

FN - Parâmetro de infiltração. 

Em cada açude da bacia hidrográfica é efetuado um balanço hídrico, 

considerando os volumes de entrada na quadrícula onde se encontra o açude, os volumes 

precipitados sobre a superfície do açude, as contribuições sobre a área da bacia hidráulica 

descoberta, as perdas por evaporação, os volumes retirados nos açudes para 



 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 

abastecimento, os volumes restituídos na rede hidrográfica a jusante do açude (volumes 

ecológicos ou de operação dos reservatórios) e os volumes eventualmente vertidos pelo 

sangradouro. O balanço hídrico de todos os açudes é efetuado a cada dia, de montante 

para jusante. Foi introduzido no modelo a possibilidade de armazenamento de volumes 

de água importantes em planícies de inundação ou depressões para os quais uma perda 

por evaporação é considerada. Foi também acrescentada a possibilidade de uma perda 

constante ao longo da rede de drenagem para tomar conta de abstrações eventuais pelos 

depósitos aluvionares no leito dos rios. 

 

APLICAÇÃO: RESULTADOS E ANÁLISES 

Descrição da bacia hidrográfica do Rio Taperoá. 

 A bacia hidrográfica do Rio Taperoá situa-se na parte central do Estado da 

Paraíba, na região do Cariri, e está localizada entre as coordenadas geográficas 6° 51’ 

31’’ e 7° 34’ 21’’ de latitude sul e 36° 0’ 55’’ e 37° 13’ 9’’ de longitude oeste. 

 O Rio Taperoá, principal rio da bacia, de regime intermitente, nasce na Serra do 

Texeira e desemboca no Rio Paraíba, no açude Boqueirão. 

 A bacia do Rio Taperoá drena uma área de 5.667,49 Km2 e tem um perímetro de 

435,75 Km. Ela é classificada segundo Koeppen  como região semi-árida quente devido 

às médias pluviométricas baixas. A vegetação é praticamente uniforme, sendo a caatinga 

a vegetação natural predominante, apresentando-se, às vezes, baixa e densa, outras vezes 

baixa e esparsada (Souza, 1999). As áreas desmatadas e utilizadas para a agricultura são 

em geral ocupadas pelas culturas de palma forrageira, agave, algodão além de milho e 

feijão, representando uma pequena área da bacia. Já a pedologia é mais variada, 

apresentando varios tipos de solo, classificados a seguir segundo o tipo de escoamento 

superficial: solos rasos (afloramentos de rocha); solos de escoamento superficial elevado 

(Solonetz, Solodizados e Solódicos); solos de escoamento superficial médio (Brunos 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. 

 Nesta região observa-se que a maior concentração do total precipitado ocorre em 

um período aproximado de dois a quatro meses, correspondendo a 65% da pluviosidade 

anual. Num estudo sobre desertificação na bacia do Taperoá, Souza(1999) tem apontado 

os valores elevados do coeficiente de variação da precipitação como um indicador da 

fragilidade do ecosistema relativamente aos riscos de desertificação. 

Quanto a temperatura, observa-se uma média anual de 24ºC com um máximo em 

novembro/dezembro e um mínimo em julho/agosto. A evapotranspiração mensal média 

medida pelo tanque Classe A na estação de Ouro Velho situada no município de Sumé, 

apresenta-se bastante variável (tabela 1), com seus valores máximos nos mesmos meses 

em que as temperaturas são máximas, ocorrendo o mesmo para os valores mínimos. 
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Os municípios inseridos na bacia (total ou parcialmente) perfazem um total de dezenove, 

conferindo à bacia uma população de 102.235 habitantes no último censo demográfico de 

1991.  

 Na bacia hidrográfica do Rio Taperoá, não existem projetos de irrigação 

significantes. A água dos açudes é usada principalmente para o abastecimento da 

população conforme descrito na tabela 2. 

 Poucos dados são disponíveis sobre o nível dos reservatórios. A maioria dos 

açudes, senão todos, não dispõem de comportas para efetuar qualquer operação no 

sistema. 

 Na bacia existe um posto fluviométrico com dados de vazões: Poço de Pedras 

(38850000) com dados consistidos de 1970 a 1995 pela CPRM, em Fortaleza. A figura 4 

representa a bacia hidrográfica com a rede de drenagem principal, os açudes, e a posição 

dos postos fluviométricos. 

 

Aplicação do AÇUMOD à bacia hidrográfica do Rio Taperoá 

 A discretização da bacia hidrográfica esta representada na figura 5. São 445 

quadrículas nas quais foram incluídos 28 elementos da estrutura hidráulica: 15 açudes de 

ordem 2; 2 açudes em projeto; 10 exutórios de sub-bacias e 1 posto fluviométrico. 

Foram desenhadas pelo polígono de Thiessen 17 zonas pluviométricas e foram 

selecionadas conforme mostrado na figura 5b cinco zonas hidrológicas homogêneas para 

as quais, através de processo de calibração, serão determinados os parâmetros do modelo. 

O tempo de concentração da bacia foi estimado em 2,2 dias e as perdas ao longo dos 

cursos de água foram impostas em 15% da variação do volume. 

Utilizou-se para a evapotranspiração potencial, os dados de evaporação do tanque classe 

"A" da estação de Ouro Velho afetado do coeficiente de tanque de 0,70. 

Os parâmetros do modelo foram calibrados com os dados mensais do posto 

fluviométrico de Poço de Pedras e com os dados mensais dos níveis dos açudes 

Geremias, Taperoá II e Soledade, pelo método manual de tentativas e erros, no período 

de março de 1994 a setembro de 1995, iniciando-se a simulação em setembro de 1994. 

Este é o único período onde existem simultaneamente dados de níveis dos açudes e dados 

de vazões no posto Poço de Pedras, localizado próximo ao exutório da bacia. Embora este 

período seja muito curto para uma calibração, utilizou-se as informações destes açudes  

por encontrarem-se distribuídos na bacia hidrográfica de forma a representá-la, quase 

totalmente, quanto às zonas hidrológicas homogêneas. Das figuras 4 e 5b observa-se que 

o açude Geremias tem sua bacia hidrográfica integralmente inserida na zona hidrológica  

caracterizada como "escoamentos fracos". O açude Taperoá II inclui na sua bacia 

hidrográfica, além da zona "escoamentos fracos", pequenas porções de Aluviões. O açude 

de Soledade inclui, além das duas zonas mencionadas anteriormente, uma parte 

significativa da zona "escoamentos rápidos". Deste modo, ajustou-se os parâmetros da 
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zona "escoamentos fracos" exclusivamente com os níveis do açude Geremias. A seguir 

ajustou-se melhor os dados de níveis calculados para o açude Taperoá II aos dados 

observados modificando somente os parâmetros relativos aos aluviões. Depois disto, 

trabalho idêntico foi efetuado para o açude de Soledade exclusivamente com os 

parâmetros da zona hidrológica denominada "escoamentos rápidos". A seguir os dados do 

posto fluviométrico de Poço de Pedras foram utilizados para ajustar exclusivamente os 

parâmetros da zona hidrológica "escoamentos médios", os parâmetros das demais zonas 

permanecendo com os valores obtidos anteriormente. 

 

RESULTADOS 

 Os valores calibrados dos parâmetros para as cinco zonas hidrológicas 

homogêneas estão indicados na tabela 3. Os parâmetros os mais sensíveis são: Crt, a 

capacidade média de armazenamento de água no solo, em mm, e Dcrt, a capacidade de 

armazenamento de água no solo, em mm, abaixo da qual não há escoamento. A figura 6 

mostra o ajuste entre as vazões mensais observadas e calculadas no posto Poço de Pedras, 

no período de calibração. Observa-se um ajuste muito bom. 

 Nas figuras 7, 8 e 9 apresenta-se a comparação entre os níveis simulados e 

observados para os açudes de Soledade, Taperoá II e Geremias, respectivamente. São 

poucos os dados observados para os níveis dos açudes e as séries históricas diárias dos 

mesmos apresentam muitas falhas ou incoerências. Consequentemente, consideram-se 

bons os resultados apresentados nestas figuras. 

 A validação do modelo com os parâmetros apresentados na tabela 3 foi feita 

comparando os dados de vazões calculadas e observadas no posto Poço de Pedras, no 

período de setembro de 1984 a dezembro de 1989. A comparação é muito boa. 

 

CONCLUSÕES 

 O modelo hidrológico distribuído AÇUMOD foi desenhado para gerar vazões e 

níveis de reservatórios mensais em regiões semi-áridas. Pelo fato de incorporar dentro do 

algoritmo de geração de vazão o balanço hídrico dos açudes que estão situados a 

montante do ponto de cálculo, o modelo é capaz de traduzir a situação real em termo de 

escoamento, considerando todas as operações feitas nos reservatórios. Neste sentido, ele 

se torna muito útil para estudos de planejamento e gestão dos recursos hídricos. Além do 

mais, permite que observações de vazões em postos fluviométricos que são perturbados 

pela presença de açudes a montante possam ser utilizadas nos processos de calibração e 

validação, assim como os dados dos níveis dos açudes. 

 Uma aplicação do modelo foi feita na bacia do Rio Taperoá, na qual se dispõe de 

relativamente poucas informações sobre vazões. O AÇUMOD apresentou resultados 

muito bons tanto no período de calibração quanto no período de validação. No período da 

validação apenas o açude Geremias, importante do ponto de visto estratégico para o uso 
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da água, não existia, enquanto no período correspondente à calibração, todos os açudes 

estavam operando. O processo de calibração, embora efetuado sobre um período muito 

curto, foi fácil e eficiente. Tirou proveito da distribuição espacial dos açudes em conjunto 

com a distribuição espacial das zonas hidrológicas homogêneas. Os ótimos resultados 

obtidos para a validação mostram a robustez deste modelo devido, entre outros, à 

incorporação dos balanços hídricos dos  açudes dentro dos seus algoritmos. 

 

AGRADECIMENTOS 

Os autores deste trabalho agradecem à ORSTOM na pessoa do Dr. Pierre 

Chevalier pelo fornecimento das fontes dos programas utilizados pelo SIMMQE e à 

Secretaria Nacional de Recursos Hídricos do Ministério do Meio Ambiente e da 

Amazonia Legal nas pessoas dos Dr. Herbert Eugenio de Araujo Cardoso   e Devanir 

Garcia dos Santos, que tem financiado este trabalho. 

 



 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 10 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BEVEN, K.J. e I.D.MOORE, (1994), -Terrain Analysis and distributed modelling in 

hydrology - Advances in Hydrological Processes. J. Wiley Ed., 249 p. 

DNAEE (1983). Modelo SIMMQE - Conceituação. Ministério das Minas e Energia - 

Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, 87 p. 

PASSERAT DE SILANS, A.M.B., FILGUEIRA, H.J.A., FREIRE, P.K.C. e TORRES F. 

de F., (1998), - Quantificação das demandas hídricas mensais para irrigação 

visando o planejamento. Anais do IV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, 

CD-ROM 

SCIENTEC, (1998), - Plano Diretor de Recursos Hídricos do Estado do Rio Grande do 

Norte - Bacia Hidrográfica do Rio Piranhas-Açu no Terrritório Paraíbano - 

Estudos Fluviométricos e geração de vazões. Vol. 3, 21 p. 

SEPLAN, (1996), - Plano Diretor da bacia hidrográfica do Rio do Peixe – Estudos de 

base. Secretaria de Planejamento do Governo do Estado da Paraíba, convênio 

SEPLAN/SCIENTEC. Vol. 1 e 2. 

SEPLAN, (1997), - Plano Diretor dos recursos Hídricos do Estado da Paraíba – Fase 

Diagnóstico – Cadastro de Açudes - Secretaria de Planejamento do Governo do 

Estado da Paraíba, convênio SEPLAN/SCIENTEC 

SOUZA, B. I., (1999), - Contribuição ao estudo da desertificação na bacia do Taperoá - 

PB. Dissertação de mestrado - PRODEMA - Programa Regional de Pós Graduação 

em Desenvolvimento e Meio Ambiente - Sub Programa Universidade Federal da 

Paraíba - Fevereiro 1999. 113 p. 

SUDENE, (1984), - Dados Climatológicos do Nordeste. Recife, 56p. 

TUCCI, C.E.M., (1998), – Modelos hidrológicos – Editora da ABRH, 669 p. 

VILLELA, S.M. e MATTOS, A., (1975), - Hidrologia Aplicada – Editora McGraw-Hill 

do Brasil, São Paulo,245 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   XIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 11 

Tabela 1 - Dados climatológicos da bacia do Rio Taperoá (Estação Ouro Velho). 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

T°C 26,0 24,5 24,0 23,5 22,5 22,0 21,0 22,0 23,5 25,0 26,0 27,0 

ETP(mm) 9,3 8,3 8,2 8,1 7,1 5,9 6,5 7,9 8,6 9,1 9,7 9,4 

 

 

Tabela 2 - Sistemas de Abastecimento de água na bacia do Rio Taperoá* 

Município Manancial 
Demandas para 

abastecimento (l/s) 

Assunção Poço amazonas 72,02 

Boa Vista Aç. Boa Vista 1,33 

Cabaceiras Aç. Boqueirão** 3,38 

Desterro Aç. Geremias 8,14 

Gurjão Aç. Gurjão 4,67 

Juazeirinho Aç. da Barra 19,80 

Livramento Aç. Russo** 3,32 

Olivedos Aç. Olivedos 2,38 

Pocinhos Aç. Boqueirão** 10,02 

S. João do Cariri Aç. Namorados 3,88 

S. José dos Cordeiros Aç. São José 2,66 

Serra Branca Aç. Serra Branca II 26,27 

Soledade Aç. Soledade 10,33 

Taperoá Aç. Taperoá II 18,90 

*Fonte PDRH-PB SEPLAN, 1996 

** Açudes localizados em outra bacia hidrográfica 
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Tabela 3 - Parâmetros do modelo calibrado 

Parâmetros Crt Dcrt FN CQR Qrmax CQI QImax Crs 

Afloramento de Rocha 40.00 30.00 3.00 0.40 10.00 0.10 40.00 0.10 

Escoamento Elevado 50.00 10.00 10.00 0.40 40.00 0.40 40.00 0.05 

Escoamento Médio 140.00 60.00 10.00 0.40 60.00 0.40 40.00 0.01 

Escoamento Fraco 200.00 120.00 20.00 0.40 80.00 0.01 40.00 0.00 

Aluviões 200.00 50.00 15.00 0.40 80.00 0.40 80.00 0.00 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Bacia Hidrográfica do Rio Taperoá 
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Figura 5 - Aplicação do AÇUMOD à bacia hidrográfica do Rio Taperoá 

 

 

 

(5a) – Mapa de discretização da bacia 

 

(5b) – Mapa das funções de produção da bacia 
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Figura 6 - Calibração do modelo no posto de Poço de Pedras. 

Figura 7 - Níveis de água observados e calculados para o açude Soledade. 
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Figura 8 - Níveis de água observados e calculados para o açude de Taperoá II 

 

Figura 9 - Níveis de água observados e calculados para o açude de Geremias 

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

Ano

N
(m

)

Ncalc.

Nobs

1994 1995
12 12

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Ano

N
(m

) Ncalc.

Nobs.

1994 1995
12 12


