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RESUMO    

Um dos desafios centrais de investigadores e gestores de água em grandes bacias é 

avaliar, de modo confiável, a disponibilidade de água em condições reais. Em bacias 

do semi-árido brasileiro, um dos principais desafios consiste em considerar os efeitos 

da proliferação de pequenos açudes. Esta pesquisa tem como objetivo principal 

definir um arranjo ótimo para o sistema de acumulação em grandes bacias no semi-

árido, denominado ótimo por corresponder ao melhor índice de sustentabilidade (IS) 

da disponibilidade hidrológica da bacia. Para atingir o objetivo proposto foi estudado 

o caso da bacia do açude Orós (Ceará, 24 mil km2). A referida bacia conta 

atualmente com mais de quatro mil reservatórios de diversos tamanhos, sendo 

estratégica para o abastecimento do estado. O modelo WASA (Water Availability in 

Semi-Arid Environments) foi aplicado para o período entre 1961 e 2005 e sua 

validade comprovada para a área em estudo, comprovando a robustez do modelo 

para estimar a disponibilidade hídrica em grandes bacias hidrográficas, mesmo 

considerando o efeito de milhares de pequenos reservatórios a montante. Usando-se 

o método de otimização de busca direta Simplex-MSX, foram simulados cerca de 60 

arranjos para a pequena açudagem na bacia. Para cada arranjo foi estimada a 

respectiva eficiência hidrológica através do índice de sustentabilidade IS. O arranjo 

ótimo permitiu o estabelecimento de parâmetros capazes de orientar a política para a 

pequena açudagem em grandes bacias semi-áridas. Os resultados da pesquisa 

indicam que a disponibilidade hídrica máxima pode ser obtida para a área média de 

captação de 7 km2 por açude e para volume ótimo de armazenamento da bacia tal 

que seu tempo de residência seja da ordem de 3 anos. 

Palavras-chave: Pequena açudagem; sustentabilidade hidrológica; bacias do semi-árido. 
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ABSTRACT   

One of the central challenges of researchers and water managers in large-

scale watersheds is to evaluate the water availability in real conditions. In 

watersheds of the Brazilian semi-arid region, one of the main challenges 

consists of considering the effect of the proliferation of small reservoirs. This 

research has as the main objective to search the optimum arrangement for the 

system of accumulation in large watersheds in the semi-arid environment. The 

objective function to be optimized is the ASCE hydrological sustainability index 

(SI) of the watershed. In order to achieve the considered objective, the case of 

Orós dam (Ceará, Brazil) watershed (ca. 24000 km²) was studied. This 

watershed has presently more than four thousand small reservoirs, and it is 

strategic for the water supplying in the state. The WASA model (‘Water 

Availability in Semi-Arid Environments’) was applied to the watershed for the 

period from 1961 to 2005 for validation purposes. The robustness of the WASA 

model in predicting water availability in the large-scale watershed, considering 

the effect of thousands of small reservoirs, was proven. Using the optimization 

method of Simplex-MSX, 60 different arrangements for the small reservoirs in 

the watershed were simulated for a 45-year period with daily steps. For each 

arrangement the respective hydrological efficiency (assessed by the 

sustainability index) was estimated. The optimum arrangement allowed the 

establishment of parameters capable to guide the policy for small reservoirs in 

large semi-arid watersheds. The main results of the research showed that the 

maximum sustainability index was obtained for average contribution area of 7 

km² per dam; and storage volume of the basin such that its time of residence is 

in the order of 3 years. 

Keywords: Hydrological sustainability; Small dams; Watersheds of the semi-arid 

environment. 
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1.0 INTRODUÇÃO  

Inserido no semi-árido nordestino, o estado do Ceará possui 

características próprias dessa região sob os aspectos hidroclimatológicos, 

destacando-se o regime irregular de precipitações, altas taxas de evaporação e rios 

intermitentes, sendo fortemente dependente de reservatórios superficiais para 

atendimento de demandas hídricas. 

A construção de pequenas barragens está inserida nas políticas de 

desenvolvimento federais, estaduais e municipais, tendo sido instituída formalmente 

a partir de 1931 através de decreto federal e, intensivamente, nas décadas de 1950 

e 60, quando foram iniciados os grandes programas de açudagem pública e 

particular (MALVEIRA e VIEIRA, 2004). 

O Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH) do estado do Ceará, 

aprovado em 1992, introduz propostas de planejamento e gestão dos recursos 

hídricos. Os diagnósticos elaborados no PERH permitem uma estratégia de 

implantação de mais estruturas hidráulicas de acumulação, estabelecendo 

prioridades técnicas em função dos melhores potenciais de aproveitamento, além da 

introdução de uma política de monitoramento e controle das bacias hidrográficas 

(CEARÁ, 1996). 

Para a construção de barragens, deve-se analisar, além das condições de 

segurança estrutural da obra, a interferência da estrutura em relação às demais 

estruturas hídricas da área de drenagem, no que diz respeito à disponibilidade 

hídrica da bacia como um todo.  O conceito de disponibilidade passa a ser tratado 

não somente do ponto de vista político-administrativo, mas também, do ponto de 

vista da eficiência hídrica e da real disponibilidade da água.  

Considerando a bacia hidrográfica como referência, sabe-se que o 

estoque de água superficial é limitado por fatores climatológicos e morfológicos. No 

semi-árido nordestino, por exemplo, a descarga regularizável com 90% de garantia 

(Q90) é cerca de 30 a 50% do escoamento médio anual (CAMPOS, 1996; CAMPOS, 

VIEIRA NETO e QUEIROZ, 2000).   

O aporte de sedimentos contribui para a redução do volume disponível 

nos reservatórios, sendo essa redução em torno de 1,85% por década, para o 

estado do Ceará (DE ARAÚJO et al., 2003a). O reflexo dessa redução em termos de 

descarga regularizada com 90% de garantia (Q90) é de aproximadamente 300 L/s a 
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cada ano, conforme resultados apresentados por De Araújo, Bronstert e Güntner 

(2006). 

A área de estudo está compreendida na unidade da bacia do Alto 

Jaguaribe, possui uma área de 24.167 km2, envolvendo 33 unidades municipais, 

mais de 4.000 açudes, sendo seis com capacidade superior a 50 milhões de metros 

cúbicos e, o maior é o açude Orós, que tem um volume máximo de armazenamento 

da ordem de 1.940 milhões de metros cúbicos. Os 18 reservatórios monitorados pela 

COGERH na bacia de drenagem somam 2.660 milhões de metros cúbicos de 

acumulação máxima (COGERH, 2005). Considerando-se a hipótese supracitada, 

esses reservatórios sofrem uma redução de 51,7 milhões de metros cúbicos a cada 

10 anos devido à deposição de sedimentos. Esse raciocínio não considera os 

pequenos reservatórios a montante nem sua influência no processo de transporte e 

retenção de sedimentos.  

Um dos cenários de mudança climática para a região (BRONSTERT, 

BÜRGER e NIEHOFF, 2002) indica modificações no ciclo hidrológico, podendo 

ocorrer intensificações de enchentes e, como resultado dessas, um maior volume de 

sedimentos transportados para a rede de drenagem (AMORE et al., 2004). Essas 

alterações afetariam diretamente as políticas de planejamento e gerenciamento de 

recursos hídricos, uma vez que o sedimento gerado pode comprometer o potencial 

de armazenamento dos reservatórios, pois os custos de dragagem, por exemplo, 

são elevados.  

Muitos entre os pequenos reservatórios têm a bacia hidráulica bastante 

plana do ponto de vista topográfico, e podem secar completamente em até três 

meses após o final da estação chuvosa (DE ARAÚJO et al., 2003a). O intenso 

impacto da evaporação sobre a bacia pode ser observado na mudança na cobertura 

vegetal em apenas um mês, em imagens de satélite da região (Figura 1). Alguns 

pequenos barramentos sofrem ruptura devido ao subdimensionamento do 

vertedouro ou a práticas indevidas no processo de compactação durante sua 

construção. Esses acidentes, porém, pouco alteram a quantidade de barramentos, 

dada a dinâmica de reconstrução no período seco. Tais rupturas, no entanto, afetam 

significativamente o processo de transporte de sedimentos.  

A avaliação da real disponibilidade hídrica de uma bacia hidrográfica 

deverá, portanto, passar por um acurado exame da infra-estrutura de barramentos 

existentes na mesma, verificando-se a influência que os reservatórios têm sobre a 



  
4

 
eficiência hidrológica, principalmente, com relação à pequena açudagem. Essa 

constitui um elemento de desconectividade dentro do sistema com funções múltiplas 

na dinâmica de fluxo próprio da bacia, operando como retentor hidráulico e de 

sedimentos, bem como fonte de evaporação e captação. A quantidade de pequenos 

açudes, sendo elevada, resulta em importante elemento de impacto na análise da 

disponibilidade de água superficial nas bacias hidrográficas do semi-árido brasileiro. 

A Secretaria de Recursos Hídricos do estado do Ceará, através da 

COGERH (Companhia de Gestão de Recursos Hídricos), tem realizado estudos 

específicos que permitem a análise da influência da pequena açudagem na 

descarga regularizada dos açudes estratégicos. Esses açudes (de médio e grande 

porte) são associados à oferta de água para irrigação e abastecimento. Como 

exemplo desses estudos, pode-se citar o Plano de Gerenciamento das Águas da 

Bacia do Rio Jaguaribe, que contempla, em seu TOMO III, o “Estudo do Impacto 

Cumulativo da Pequena Açudagem” na fase de diagnóstico e, na fase de 

planejamento, apresenta um capítulo para “Avaliação do Grau de Saturação da 

Açudagem na Bacia” (COGERH, 1998). Esses estudos se constituem em dados 

específicos para uma bacia de drenagem com a finalidade de produzir diagnóstico 

quantitativo a partir de simulações de balanços hídricos, enquanto que a presente 

pesquisa busca parâmetros que relacionem a pequena açudagem em grandes 

bacias do semi-árido. Os resultados apresentados pelo Plano de Gerenciamento das 

Águas da Bacia do Rio Jaguaribe não são concretos sobre a estrutura de pequena 

açudagem. São apresentadas justificativas para as incertezas apresentadas nas 

conclusões, como devidas a deficiências do modelo aplicado, tais como: que o 

modelo aplicado é limitado ao caso de se considerar toda a bacia como uma zona 

hidrologicamente homogênea, isto é, o modelo não admite variação espacial na 

distribuição dos deflúvios; que o processo de retirada dos açudes é ineficiente, por 

ter adotado aproximações para evitar problemas de convergência numérica no 

programa.  
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Figura 1: Mosaico com imagens do satélite LANDSAT (imagens do INPE - Instituto 

de Pesquisas Espaciais, fornecidas pela FUNCEME – Fundação Cearense de 

Meteorologia) sobre a bacia do Alto Jaguaribe, do ano 2002, observando-se a 

diferença de coloração da imagem de agosto de 2002 (maior presença de verde) e a 

imagem de setembro de 2002, indicando a fragilidade dos recursos relativos a água 

e solo  

Nesta pesquisa assume-se a hipótese de que os pequenos açudes 

constituem importante elemento no balanço hídrico da bacia hidrográfica, quer pela 

retenção dos sedimentos que poderiam assorear os reservatórios estratégicos, quer 
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pelo acréscimo ao sistema de depressões evaporativas. A distribuição espacial dos 

pequenos açudes deve ser condicionada a uma área de captação limite, uma vez 

que, ultrapassada essa fronteira, poderá ser verificada uma relação negativa entre 

investimentos e benefícios ao sistema.  

A disponibilidade hídrica das grandes bacias do semi-árido está associada 

às intervenções antrópicas, com destaque para a infra-estrutura de pequena 

açudagem. Esses reservatórios são importantes para a região porque distribuem as 

reservas superficiais. No entanto, os recursos superficiais são limitados e, 

consequentemente, o sistema de reservação deve ser planejado para que esse 

limite concorra para o melhor resultado hidrológico. A hipótese central desta 

pesquisa é a de que existe uma estrutura ótima de pequenos, médios e grandes 

reservatórios capaz de maximizar a sustentabilidade hídrica das bacias hidrográficas 

do semi-árido. 

O objetivo geral desta pesquisa é gerar um método capaz de identificar 

um arranjo ótimo para o sistema de pequenos, médios e grandes açudes em 

grandes bacias semi-áridas, visando maximizar a disponibilidade de água. Para isso 

realiza-se estudo de caso da bacia do açude Orós (24.167 km²), Alto Jaguaribe, 

Ceará.  São objetivos específicos desta pesquisa: 

a) avaliar a eficiência do sistema de reservatórios superficiais existentes 

na bacia do açude Orós, entre 1961 e 2005; 

b) definir parâmetros capazes de orientar políticas de pequena 

açudagem em bacias semi-áridas; 

c) simular ampla rede de arranjos de sistema de açudagem com base 

em modelagem hidrológica, buscando a maximização da 

sustentabilidade hidrológica da bacia. 

A infra-estrutura de águas superficiais tem se constituído, historicamente, 

parte da política hídrica do semi-árido nordestino, incluída nesse contexto a 

implantação de pequenos açudes como suporte hídrico para abastecimento humano 

e animal na zona rural, justificando-se, pois, que sejam desenvolvidas pesquisas 

nesse âmbito, conforme aqui proposto. 

Pequenas barragens não devem ser projetadas ou construídas sem as 

informações necessárias à garantia de eficiência hídrica da bacia como um todo, 

uma vez que qualquer interferência isolada em um sistema de drenagem pode afetar 

todo o sistema (MOLLE, 1994; CEARÁ, 1996; BRONSTERT, BÜRGER e NIEHOFF, 
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2002). Além do aspecto da segurança, há que se analisar o valor agregado em 

termos de disponibilidade de água, uma vez que se trata sempre de um grande 

investimento. Grandes também podem ser as sequelas ambientais que essas 

estruturas podem gerar, como agente de interferência no processo de transporte de 

água, sedimentos e poluentes. É necessário, portanto, que os organismos de gestão 

dos recursos naturais disponham de parâmetros técnicos para subsidiar suas 

políticas. 

Uma política de implantação de estruturas hidráulicas, com base em uma 

avaliação global das disponibilidades da bacia, deve ser implementada com base em 

argumentos técnicos no que diz respeito à sustentabilidade de cada estrutura no 

conjunto, sob os aspectos hidrológicos e sedimentológicos. Isso porque uma política 

equivocada de expansão da infra-estrutura hídrica pode afetar negativamente o 

desenvolvimento de atividades básicas inerentes à sustentabilidade social e 

econômica de uma área de drenagem, como no caso de regiões semi-áridas, que 

são fortemente dependentes do sistema de reservação (DE ARAÚJO et al., 2003b; 

SOUZA FILHO, 2003). 
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2.0 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

2.1 Hidrologia do semi-árido  

No sentido etimológico da palavra, semi-árido consiste em um ambiente 

periférico às regiões áridas, apresentando características semelhantes a estas, tais 

como áreas com precipitações inferiores à evaporação potencial e fertilidade restrita 

pelas condições de umidade (HOUAISS e VILLAR, 2004).  De acordo com a 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO), é o clima das regiões em que a relação entre a média de precipitação 

(P) e a média de evaporação potencial (ETP) calculada pelo método de Penman 

está entre 0,2 e 0,5 (UNESCO, 1979). 

As regiões semi-áridas do globo estão presentes em todos os 

continentes, conforme ilustrado na Figura 2, em sua maioria, próximas a regiões 

desérticas.  

 

Figura 2: Mapa do mundo com a ilustração das regiões secas (ambientes áridos e 

semi-áridos) elaborado a partir do mapa de regiões secas da UNESCO (1979)  

As regiões do globo que apresentam características de aridez têm 

revelado identidades hidrológicas que podem ser explicadas pela “hidrologia 

comparada”, que estuda a influência climática nos processos hidrológicos e como a 
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semelhança entre ambientes pode ser usada na avaliação dos processos 

(FALKENMARK e CHAPMAN, 1989). Recentemente, de Araújo e González Piedra 

(2009) mostraram a importância do conceito de hidrologia comparada com o 

confronto de resultados de observações em duas bacias hidrográficas tropicais 

apresentando características morfológicas semelhantes: uma no semi-árido do 

nordeste do Brasil e a outra no clima úmido de Cuba. Observou-se que a 

disponibilidade hídrica na bacia de clima úmido é doze vezes superior àquela da 

bacia semi-árida, embora a razão entre suas alturas pluviométricas seja apenas de 

dois. 

De acordo com Kovács (1984), quando as características climatológicas 

são associadas aos processos hidrológicos, devem ser destacados os parâmetros 

relativos à umidade, como fator de aridez, que é a relação entre a evapotranspiração 

potencial (ETP) e a precipitação (P), maior que a unidade em regiões semi-áridas. 

Essa relação não é constante durante o ano todo, podendo ocorrer períodos em que 

a precipitação exceda a evapotranspiração potencial. Citando-se como exemplo o 

semi-árido do nordeste do Brasil, o do Arizona (EUA e o Sahel na oeste da África 

(Senegal, Mauritânia, Mali, Burkina Faso, Niger, Nigéria, Chad, Sudão, Somália, 

Etiópia e Eritréia), as precipitações nesses ambientes possuem má distribuição 

temporal, com mais de 60% dos eventos concentrados em três meses, não sendo 

incomum a ocorrência de chuvas de curta duração e alta intensidade (ARAÚJO, 

1990; STONE et al., 2008; NATIONAL GEOGRAPHIC, 2008). 

Devido à variabilidade temporal da pluviometria, a disponibilidade de água 

superficial é fator primordial para a exploração agrícola, que por sua vez, exige a 

adoção de técnicas de manejo que priorizem o consumo eficiente da água. O 

gerenciamento do sistema de reservação é fundamental para minimizar os impactos 

da escassez durante as secas (KROL et al., 2006; VAN OEL et al., 2008).   

Para compreender a dinâmica dos ambientes semi-áridos sob os 

aspectos hidrológicos é necessário analisar as informações relativas a solo, 

vegetação, hidrologia e clima, coletadas em longo prazo. De acordo com Renard et 

al. (2008), a bacia de semi-árido com o maior acervo de informações é a Walnut 

Gulch Experimental Watershed (WGEW), localizada no Arizona, com séries de 

dados de até 100 anos. O Southwest Watershed Research Center (SWRC), criado 

em 1953, processa e disponibiliza dados do semi-árido do Arizona, podendo se 
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destacar como resultado de estudos gerados nesse centro e divulgados para a 

comunidade científica os modelos apresentados no Quadro 1.  

Quadro 1: Modelos desenvolvidos pelo SWRC (Southwest Watershed Research 

Center) e ASR (Agricultural Research Service) 

Modelo Processo simulado 

ACTMO (1975) 
Erosão e transporte de contaminantes em bacias 

hidrográficas 

AGNPS (1987) Fontes de poluição difusas em bacias hidrográficas 

CREAMS-GLEAMS (1980-1987) 
Hidrologia, erosão e transporte de contaminantes 

químicos  

EPIC (1983) Hidrologia, erosão e produtividade de solos 

KINEROS-AGWA (1990-2006) Hidrologia e erosão  

RUSLE (1997) Erosão  

SPUR (1987) Hidrologia, erosão em pastagens em áreas produtivas 

SWRRB (1977) 
Erosão e transporte na rede de drenagem de bacias 

de hidrográficas 

Stewart (1975) 
Hidrologia, erosão e transporte de contaminantes 

químicos 

USDAHL (1975) Hidrologia de bacias hidrográficas 

WEPP (1989) Erosão e escoamento 

Fonte: Renard  et al., 2008.  

2.1.1 Processos hidrológicos no semi-árido  

De acordo com Chow (1964), processo hidrológico é qualquer fenômeno 

que sofre mudanças temporais contínuas em uma bacia hidrográfica. O resultado da 

interação dos processos nas fases do ciclo hidrológico pode ser analisado tendo 

como referência observações no exutório das bacias (SINGH, 2002; TUCCI, 2005). 

Os processos hidrológicos estão associados a várias fases. A cada uma 

dessas fases, eventos e processos afetam o ciclo hidrológico, tais como 

precipitação, interceptação, evaporação, evapotranspiração, escoamento, 

armazenamento no solo com drenagem rápida (superficial), drenagem lenta 

(subsuperficial) e drenagem muito lenta (subterrânea), translação e retenção nos 

rios, e retenção em lagoas e reservatórios.  



  
11

 
As precipitações em regiões semi-áridas podem ser caracterizadas pela 

grande variação na distribuição espacial e temporal. Os eventos são concentrados 

em poucos meses, podendo ocorrer chuvas muito intensas (BENAVENTE, 

FRONTANA e CHICA 1986; UVO e BERNDTSSON, 1996; WERNER e 

GERSTENGARBE, 2003; GOODRICH et al., 2008). 

O processo evaporação/evapotranspiração se destaca dos demais em 

regiões semi-áridas, uma vez que é responsável pela retenção de até 80% da 

precipitação. A evaporação No solo é muito elevada, podendo atingir até 28% da 

precipitação normal (PILGRIM, CHAPMAN e DORAN, 1998; DUQUE, 1980). 

A quantidade evaporada nos espelhos d’água pode ser mais facilmente 

estimada que a evapotranspiração nas espécies vegetais. Parte da 

evapotranspiração ocorre devido ao processo de interceptação, que se soma à 

própria transpiração superficial das espécies vegetais (MEDEIROS et al., 2009). 

Assim, a evapotranspiração é o resultado do somatório da evaporação da água 

interceptada pela folhagem dos vegetais; da evaporação no solo (tanto da porção da 

água interceptada, quanto da porção armazenada); e da transpiração da planta, que 

ocorre nos estômatos das folhas. 

O escoamento superficial pode ocorrer quando a intensidade da chuva 

superar a capacidade de infiltração e armazenamento do solo (processo 

Hortoniano). Costa (2007) observou que esse processo prevalece na Bacia 

experimental de Aiuaba, no semi-árido cearense. A capacidade de infiltração 

depende fortemente da umidade e textura do solo. Assim, se a precipitação ocorrer 

em áreas impermeáveis, não haverá infiltração e o escoamento será direto. Na 

ocorrência de precipitação mais prolongada, essa vai incidir em áreas saturadas, 

resultando também em escoamento direto (processo Dunniano). 

As características regionais, tais como uso da terra, declividade do 

terreno, propriedades do solo, umidade do solo, precipitação e radiação solar 

influem na variação da umidade do solo, que é parâmetro relevante na formação do 

escoamento superficial (QIU et al., 2001; CHOW, 1964; PUIDEFABREGAS et al., 

1999; COSTA, 2007; MAMEDE, 2008). 

A importância que cada um desses fatores no processo como um todo 

depende da localização e da escala do estudo. Estudos realizados em regiões semi-

áridas revelaram a sensibilidade da variação da umidade do solo com a topografia e 

o uso da terra. Dependendo dos fatores topográficos, o uso da terra pode ser o fator 
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que mais afeta a variação da umidade do solo (FU e CHEN, 2000), de acordo com 

pesquisas que enfocam a variação de umidade do solo para diferentes tipos de 

vegetação. 

Em geral, além das condições topográficas, da litologia de superfície e da 

condutividade hidráulica do solo, o fluxo lateral hídrico de subsuperfície aumenta 

com o incremento das condições de umidade do solo, o que proporciona maior 

conectividade de fluxo subsuperficial (CHOW, 1964; HAAN et al., 1993; MAMEDE, 

2008).  

2.1.2 Modelos hidrológicos  

A associação das características topográficas, do tipo de solo, da 

cobertura vegetal (ou sua ausência), da precipitação regional e da infra-estrutura de 

captação em uma área de estudo, refletirá diretamente nos resultados de avaliações 

hídricas. Cada processo constitutivo de uma avaliação é traduzido analiticamente, a 

partir da compreensão física e de observações do processo ou de fatores que o 

influenciam. A modelagem hidrológica consiste na conexão de equações que 

representam processos associados dentro do ciclo hidrológico. A precipitação pode 

ser representada como origem e, como conclusão, o escoamento e o 

armazenamento. 

Os modelos têm se tornado ferramentas de planejamento e decisão, além 

das clássicas funções de avaliações hidrológicas e, como tal, devem ser 

estruturados de forma simples para permitirem sua utilização por diferentes usuários 

(SINGH, 2002). 

Os modelos hidrológicos têm seus primeiros registros no início do século 

XX, com a teoria da hidrógrafa unitária (SHERMAN, 1932). Com o avanço da ciência 

hidrológica, os modelos passaram a assumir um grau de complexidade maior, 

procurando melhor representar temporal e espacialmente os diversos processos do 

ciclo hidrológico. 

A partir de meados da década de 1960 é enfatizado o desenvolvimento 

dos modelos conceituais concentrados, juntamente com a avaliação dos processos 

de calibração e validação desses modelos (DAWDY e O’DONNEL, 1965). A 

publicação de modelos para usos em pesquisas dependia da análise da relação 



  
13

 
entre os resultados de uma simulação em um modelo e as observações relativas 

aos eventos. 

Na década de 1970 surgem as primeiras tentativas de se utilizar uma 

parametrização mais fiel aos processos físicos de interesse, através das equações 

diferenciais que os representam. As pesquisas realizadas por Stephenson e Freeze 

(1974) para calibrar um modelo de transformação de neve em escoamento em uma 

região de considerável recarga de aqüífero e as pesquisas de Gupta e Sorooshian 

(1985) sobre descargas líquidas e sólidas em rios não monitorados ilustram essas 

iniciativas. 

Os modelos são escolhidos pelos usuários de acordo com as exigências 

de suas pesquisas. Um estudo de comparação foi realizado no âmbito do projeto 

AIM/WATER (Aerosol Inorganic Model), que trata da análise, investigação e 

monitoramento de recursos hídricos para a gestão de reservatórios de propósitos 

múltiplos, com o objetivo de selecionar os modelos mais apropriados para responder 

às exigências dos usuários (HIJIOCA, 2004). 

A representação analítica dos processos envolve parâmetros que podem 

ser medidos na bacia de drenagem, denominados parâmetros físicos. Alguns 

parâmetros não podem ser medidos diretamente, mas representam um processo 

que deve ser incorporado ao modelo na forma de parâmetro. Os parâmetros são 

definidos na fase de estruturação do modelo e, posteriormente, podem ser 

calibrados após a comparação dos resultados simulados com os medidos. Os 

parâmetros com significado físico devem ser previamente estimados da melhor 

forma possível e condicionados pelo uso de restrições a assumir valores viáveis na 

região em estudo (SOROOSHIAN e GUPTA, 2002; TUCCI, 2005). A preocupação 

quanto à sensibilidade de parâmetros em modelos hidrológicos tem motivado alguns 

trabalhos na literatura, como o SIXPAR (GUPTA e SOROOSHIAN, 1985) e o SMAP 

(ROTUNNO FILHO e MAGALHÃES, 1987), por exemplo. Quanto à significação 

física de parâmetros de modelos hidrológicos, há o trabalho de Kuczera e 

Mroczkowski (1998), que conduziram estudo para avaliar a inclusão de dados de 

umidade do solo para melhorar o desempenho de modelos. 

Os modelos hidrológicos podem ainda ser divididos em dois grandes 

grupos, de acordo com seu padrão de determinação na representação dos 

processos: estocásticos ou determinísticos (YEVJEVICH, 1974; TUCCI e BRAGA, 

2003). Enquanto os modelos estocásticos utilizam hipóteses probabilísticas a partir 
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de dados históricos observados para elaboração de previsões (CHOW, 1964; 

TUCCI, 2005), a modelagem determinística tem como base a compreensão 

conceitual dos fenômenos físicos, supondo que, para uma dada entrada só há uma 

saída possível. 

Os modelos concentrados, indicados para a previsão de vazões em 

tempo real sobre bacias de média escala (WOOD. LETTENMAYER e LIANG, 1997; 

REFSGAARD, 1997), adotam valores médios na caracterização da área de estudo. 

Por outro lado, os modelos do tipo distribuído adotam as sub-bacias como unidade 

de estudo e caracterização (NASCIMENTO, REIS e MARTINS, 2007). Os modelos 

distribuídos exigem dados para calibração nem sempre disponíveis para a bacia em 

estudo, uma vez que as equações utilizadas baseiam-se na física de pequena 

escala, e na consideração de bacias ideais, homogêneas e estacionárias, o que 

pode resultar numa parametrização duvidosa quando aplicados às bacias de 

drenagens reais. A quantidade de parâmetros necessários e a própria complexidade 

dos modelos devem ser avaliadas com cuidado, mesmo quando se dispõe de 

algumas medições de campo, pois tais medições seriam pontuais e as variáveis 

relacionadas a eventos espacialmente distribuídos (ASCE, 2006; TUCCI e BRAGA, 

2003; TUCCI, 2005). 

De acordo com o objetivo de cada pesquisa, os modelos foram sendo 

desenvolvidos e disponibilizados para a comunidade científica. Apresentam-se a 

seguir alguns modelos hidrológicos dentre os mais citados na literatura, em ordem 

alfabética: 

a. AÇUMOD. Modelo hidrológico distribuído, contínuo, que efetua o 

balanço hídrico na rede de drenagem da bacia hidrográfica, desenvolvido 

como ferramenta para planejamento e gestão de recursos hídricos em 

bacias hidrográficas do semi-árido do nordeste do Brasil (SILANS et al., 

2000). 

b. ARNO. Modelo chuva-deflúvio, conceitual, semidistribuído para grande 

escala, utilizado para previsão de cheias e pesquisas de processos 

meteorológicos. Admite o conceito da capacidade de retenção do solo e 

distribuição espacial de umidade (TODINI, 1996). 

c. HBV. O modelo HBV (BERGSTRÖM e FORSMAN, 1973; 

BERGSTRÖM, 1995) é um modelo conceitual de bacias hidrográficas, 
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que simula vazões a partir dos dados de precipitação, temperatura e 

estimativas de evaporação potencial. Sua estrutura consta de diferentes 

rotinas para representação de processos. Modela a relação solo-água 

considerando a evaporação e o escoamento subterrâneo. Tem sido 

aplicado em vários estudos de previsão hidrológica, em estudos de cheias 

e pesquisas de mudanças climáticas. 

d. IPH II. O modelo hidrológico IPH II foi desenvolvido para ser utilizado 

em bacias de diferentes tamanhos. Tem sido utilizado para estimativa de 

hidrogramas de cheias em bacias urbanas (GERMANO, TUCCI E 

SILVEIRA, 1998; TUCCI e CAMPANA, 1993; TUCCI, 2005). No entanto, 

uma das principais dificuldades na sua utilização é a estimativa dos seus 

parâmetros.  

e. LARSIM. O modelo hidrológico LARSIM (Large Area Runoff Simulation 

Model) foi desenvolvido para ser um módulo de hidrologia superficial 

acoplado a um modelo atmosférico (BREMICKER, 1998). O conjunto foi 

testado na bacia de contribuição do Mar Báltico, no contexto de um 

projeto chamado BALTEX (Baltic Sea Experiment), o qual, por sua vez, 

fez parte de um projeto chamado GEWEX (Global Energy and Water 

Cycle Experiment), em que foram realizados testes de modelos 

hidrológicos diversos em bacias da Ásia, do rio Mississipi, do rio 

Mackenzie e do rio Amazonas (BREMICKER, 1998). O modelo LARSIM 

subdivide a bacia em uma grade regular de células quadradas e cada 

uma das células é subdividida em blocos que combinam uso do solo e 

cobertura vegetal. 

f. MODHAC

 

(Modelo Hidrológico Auto-Calibrável). Este modelo foi 

desenvolvido (LANNA e SCHWARZBACH, 1989) pelo Instituto de 

Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

sendo um modelo chuva-vazão concentrado, com o objetivo de gerar uma 

série de vazões sintéticas a partir de precipitações médias da bacia 

hidrográfica. O MODHAC é um modelo conceitual global, com doze 

parâmetros de calibração e apresenta um bom desempenho no que diz 

respeito a escoamento (SOUZA FILHO, 2003; TUCCI, 2005; LANNA e 

SCHWARZBACH, 1989). O seu balanço hídrico permite simular 



  
16

 
processos de interceptação da água pela vegetação, o armazenamento 

da água no solo desde a superfície do terreno até a profundidade 

radicular das plantas, a infiltração e a recarga após a saturação, a 

evaporação e a evapotranspiração. O MODHAC desempenhou um papel 

muito importante na comunidade de recursos hídricos do estado do 

Ceará, uma vez que foi o modelo adotado para a geração do escoamento 

na fase de diagnóstico do Plano Estadual de Recursos Hídricos – PERH 

(CEARÁ, 1992).  

g. Sacramento. O modelo Sacramento (BURNASH, FERRAL e MCGUIRE 

1973; BURNASH, 2002), desenvolvido pelo National Weather Service 

(NWS), é um modelo hidrológico em operação nos Estados Unidos, sendo 

utilizado para previsão de vazões de bacias. É um modelo concentrado 

que consegue representar os processos hidrológicos, resultando em 

estimativas da vazão no exutório da bacia com análise de consistência 

dos dados e preenchimento de falhas. 

h. SHE. Modelo hidrológico de base física, o modelo SHE - Sistema 

Hidrológico Europeu (BATHURST, WICKS e O’CONNEL, 2002) foi 

inicialmente desenvolvido em 1976, como resultado da cooperação de 

alguns centros de pesquisa europeus. Representa os processos por 

equações físicas e necessita de uma grande quantidade de parâmetros. 

i. SMAP. O modelo chuva-vazão SMAP (Soil Moisture Accounting 

Procedure) tem uma estrutura relativamente simples, cujos parâmetros 

são relacionados com as características físicas da bacia. Neste modelo, 

os parâmetros que dependem de calibração são reduzidos, o que permite 

a determinação dos valores ótimos globais com maior facilidade, 

permitindo a regionalização dos mesmos (LOPES et al., 1981). O modelo 

SMAP, que também calcula o escoamento de base e a taxa de umidade 

do solo, analisa temporalmente o balanço entre a disponibilidade e a 

demanda de água, considerando aspectos tais como a flutuação da 

população e/ou a ocorrência de anos hídricos secos, por exemplo. 

j. Stanford Watershed  Model (SWM). É um modelo chuva-deflúvio com 

versão original da década de 1950, quando do advento da computação 

(DONIGIAN e IMHOFF, 2002; CRAWFORD e LISNLEY, 1966).  Foi 
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idealizado como ferramenta de previsão de vazão a partir de 

precipitações e outras variáveis meteorológicas, voltadas para projeto, 

planejamento e monitoramento de estruturas emblemáticas na gestão e 

controle de recursos hídricos. Os primeiros modelos eram do tipo global, 

apresentando resposta eficaz para a bacia como um todo, sem 

caracterizar explicitamente a variação espacial do resultado. Na década 

de 1970 o código foi expandido e refinado para incluir a rotina de 

simulação da qualidade de água. No período de 1990 a 1991 foi incluída a 

rotina de representação de processos sedimentológicos. Desde sua 

versão inicial, o modelo mantém uma boa reputação em simulações na 

escala da bacia hidrográfica, principalmente para qualidade de água, 

produzindo resultados como: valores médios anuais para os componentes 

do custo de produção de água; informação anual quantitativa e qualitativa 

de poluentes na bacia; e diagnóstico dos agentes poluidores por sub-

bacia.   

k. TANK MODEL. Modelo chuva-vazão originalmente publicado em 1979 

(SUGAWARA, 1979; SUGAWARA, 2002), é do tipo concentrado, que 

considera as camadas do solo como tanques. O Tank com passo diário 

adaptado por Diniz e Gois (1995) para regiões semi-áridas, é 

representado por apenas um tanque com três orifícios laterais e um no 

fundo. Os orifícios laterais representam os escoamentos superficiais, 

subsuperficial e subterrâneo. O orifício no fundo representa a percolação 

para camadas inferiores do solo.  

i. TOPMODEL. Modelo hidrológico de base física, o TOPMODEL (BEVEN 

et al., 2002) é fundamentado nas características topográficas da bacia 

hidrográfica, buscando reproduzir o comportamento hidrológico, 

considerando as variáveis condicionantes de forma distribuída. Seu uso 

tem sido bastante difundido, principalmente devido à possibilidade de 

considerar as informações distribuídas na bacia em uma estrutura 

relativamente simples, além da utilização de poucos parâmetros de 

calibração. 

l. VIC -2L. O modelo VIC é um modelo desenvolvido originalmente como 

um módulo de hidrologia superficial de um modelo de circulação global 
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(WOOD, LETTENMAIER e LIANG, 1997). A proposta inicial era 

aperfeiçoar a representação da fase terrestre do ciclo hidrológico em 

relação à representação usual. O modelo original foi aperfeiçoado, a 

seguir, para representar diversos tipos de cobertura vegetal no interior da 

célula e considerando a divisão do solo em duas camadas, quando 

passou a ser chamado VIC-2L (LIANG et al., 1994; LETTENMAIER, 

2000). O modelo VIC-2L subdivide a bacia em uma grade regular de 

células. Essencialmente, é um modelo de balanço de água vertical, 

embora as células estejam conectadas entre si e alguns métodos de 

propagação já tenham sido adaptados ao modelo (LOHMANN et al., 

1998).  

2.1.3 Estudos hidrológicos específicos para o semi-árido Brasileiro  

As bacias hidrográficas de regiões semi-áridas ao redor do globo 

apresentam suas peculiaridades conforme apresentado no item 2.1. Para melhor 

compreensão da área de estudo serão apresentados alguns estudos relevantes do 

semi-árido do nordeste do Brasil. 

A primeira comunidade com caráter técnico e cientifico para ações no 

semi-árido nordestino foi a Inspetoria de Obras Contra as Secas (IOCS), criada em 

1909, posteriormente, IFOCS (Inspetoria Federal de Obras Contra as Secas) e, 

atualmente, Departamento Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS). Na 

década de 1930, este último órgão instituiu comissões para estudos de boqueirões 

para implantações de grandes barramentos e de suas respectivas bacias 

hidrográficas. Essas comissões produziram várias pesquisas no semi-árido 

Nordestino e seus trabalhos foram publicados nos Boletins do DNOCS publicados a 

partir de 1930. Entre essas pesquisas, a de maior impacto para o programa de 

implantação de açudes no Nordeste Brasileiro foi a da comissão liderada pelo 

engenheiro Francisco Gonçalves Aguiar, que caracterizou e modelou bacias 

hidrográficas nos estados do Ceará, da Paraíba e do Rio Grande do Norte, cujos 

resultados foram publicados em 1939 e 1940, numa série de trabalhos intitulados 

“Estudo Hidrométrico do Nordeste Brasileiro” (AGUIAR, 1939; AGUIAR, 1940; 

ARAÚJO, 1990). 
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Esses trabalhos apresentam formulações que foram validadas com dados 

de observações diretas, destacando-se, no contexto da presente pesquisa, as 

equações que permitem o cálculo do volume médio afluente anual e do volume 

médio de regularização de uma bacia hidrográfica. Essas formulações constituíram o 

modelo para o dimensionamento de açudes adotado pelo DNOCS até a década de 

1970, somando cerca de 600 barragens de grande e médio porte no polígono das 

secas (ARAÚJO, 1990). Entre os reservatórios que foram dimensionados 

hidrologicamente pelo modelo de Aguiar, pode-se listar o Açude Orós (1.940 hm3), 

segundo reservatório em volume armazenado do Ceará, situado no exutório da 

bacia objeto deste estudo, seguido pelo Açude Banabuiú, terceiro em 

armazenamento (1.700 hm3) e pelo Açude Araras, quarto maior do estado (891 

hm3). 

A SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste), criada 

em 1961, realizou por muito tempo o trabalho de sistematização e coleta de dados 

hidroclimatológicos. Inicialmente sistematizou dados brutos coletados pelo DNOCS 

desde 1909. Posteriormente, a SUDENE deu continuidade ao trabalho de coleta de 

dados de postos instalados pelo DNOCS e sistematizou-os dentro do enfoque de 

sua missão: a de fornecer bases sólidas aos projetos de construção de reservatórios 

no semi-árido (SUDENE – GVJ, 1967). O primeiro documento que reuniu essas 

bases foi o da bacia do rio Jaguaribe, estado do Ceará, numa área de 70 mil km2, o 

GVJ (Estudo Geral de Base do Vale do Jaguaribe). O GVJ implantou no Nordeste o 

conceito de bacia representativa como unidade de determinação das descargas 

características para pequenas bacias hidrográficas e, como consequência, as 

relações entre precipitação e escoamento. 

Até outubro de 1964, a SUDENE havia organizado dados de descarga 

coletados pelo DNOCS desde 1909, em doze exutórios do rio Jaguaribe (Arneiroz, 

Saboeiro, Jucás, Corredores, Iguatu, Orós, Castanhão, Peixe Gordo, Poço dos 

Paus, Suassurana, Santo Antonio de Russas e Itaiçaba). A sistematização constituiu 

em preenchimento de falhas, recuperação de estações de observações e tratamento 

dos dados para divulgação na forma de descarga e implantação de bacias 

experimentais a montante dos exutórios citados. Assim, estavam determinadas as 

primeiras zonas hidrologicamente homogêneas no rio Jaguaribe. 

Em 1992 a SUDENE publicou o “Manual do Pequeno Açude” de autoria 

de François Molle e Eric Cadier, que apresenta métodos e normas para projeto e 
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construção de pequenos açudes no Nordeste (MOLLE e CADIER, 1992; MOLLE, 

1994). Pequeno açude, segundo os autores, é um reservatório com capacidade 

suficiente para estabelecer a relação entre dois períodos chuvosos. Na mesma linha 

de pesquisa, Cadier apresentou (1996) um modelo empírico para regionalização do 

escoamento médio anual em bacias de drenagem de até 100 km². 

A missão da SUDENE envolvia todo o semi-árido do Nordeste do Brasil e 

foi continuada em outros estados. Ilustrando-se como exemplo o estado da Paraíba, 

a SUDENE publicou os dados coletados na bacia representativa de Sumé em 1982 

(CADIER e FREITAS, 1982). As pesquisas nessa bacia foram continuadas por 

pesquisadores da Universidade Federal da Paraíba, com coleta de dados 

climatológicos e geomorfológicos, publicados por Srinivasan e Galvão (2003). 

Em 1995 o governo federal apresentou os pilares para a implantação da 

gestão de recursos hídricos como estratégia para geração de emprego e renda, no 

âmbito do projeto Áridas, desenvolvido pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada). O desenvolvimento da região demandava um diagnóstico da 

sustentabilidade econômica, política social e ambiental no contexto da época para o 

delineamento de uma sustentabilidade futura. Como ações necessárias para as 

regiões semi-áridas foram apresentados: programas de educação e qualificação; 

investimentos públicos na área de infra-estrutura econômica e social; criação de um 

Sistema Público de Emprego. Essas ações descentralizadas para geração de 

emprego e renda estariam associadas a quatro vertentes principais: crescimento 

econômico; criação de empresas e apoio à pequena produção; ações voltadas para 

áreas promissoras e para áreas críticas; e um conjunto de ações complementares 

(IPEA, 1995). 

Em 1996 foi apresentado à comunidade hidrológica o método do 

Diagrama Triangular de Regularização (DTR), desenvolvido pelo professor José 

Nilson Bezerra Campos (CAMPOS, 1996). Segundo o método, a vazão afluente ao 

reservatório é dividida em três parcelas: a fração regularizada, a fração evaporada e 

a fração vertida. Esse modelo vem sendo amplamente adotado para estudos de 

deflúvios e regularização no dimensionamento de barragens no semi-árido 

nordestino (DE ARAÚJO, GÜNTNER e BRONSTERT, 2006; VAN OEL et al., 2008). 

A metodologia do DTR representou uma inovação na hidrologia do semi-árido 

brasileiro, pois permite, em um único diagrama, estimar os quinhões de evaporação, 
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regularização e vertimento para cada reservatório, em função de três parâmetros 

adimensionais. 

O projeto WAVES (Water Availability and Vulnerability of Ecosystems 

and Society in the Semiarid Northeast of Brazil) foi um programa multidisciplinar com 

o objetivo de desenvolver ferramentas de suporte para planos de desenvolvimento 

estratégicos de regiões semi-áridas, considerando a fragilidade desses ambientes a 

mudanças climáticas. A área objeto do programa compreendia os estados do Ceará 

e Piauí. As pesquisas foram desenvolvidas no período de 1996 a 2002 e seus 

resultados foram publicados em 2003, constando de uma atualizada caracterização 

dos estados do Ceará e Piauí sob os aspectos sociais, econômicos, climatológicos, 

hidrossedimentológicos, hidrogeológicos e ecológicos (GAISER et al., 2003). A 

dinâmica das interações dos aspectos estudados gerou modelos integrados para 

análise de mudanças climáticas, destacando-se o SIM (Semiarid Integrated Model) e 

o WASA (Water Availability in Semi-Arid Environments), entre outros. 

Como foi enfocado no item 2.1, a compreensão dos processos do semi-

árido passa pela análise de dados coletados. Assim como a SUDENE, primeira 

instituição a implantar a pesquisa em bacias do semi-árido, algumas Universidades 

Federais continuaram essa missão com a implantação de bacias experimentais 

voltadas para observações hidrometeorológicas. O projeto IBESA (Implantação de 

Bacias Experimentais no Semi-Árido) foi responsável pela implantação da Rede de 

Hidrologia do Semi-Árido (REHISA), composta por pesquisadores de sete 

Universidades Federais da região Nordeste (UFPB, UFCG, UFPE, UFBA, UFRPE, 

UFRN e UFC). Criado em 2001, implantou sete bacias experimentais no semi-árido 

nordestino, sendo uma na Bahia, duas em Pernambuco, duas na Paraíba, uma no 

Rio Grande do Norte e uma no Ceará, com localizações determinadas pela 

importância que os resultados gerariam no processo de regionalização de 

parâmetros (IBESA, 2004).  

2.1.4 O modelo WASA - Model of Water Availability in Semi-Arid Environments   

O modelo hidrológico WASA, adotado na presente pesquisa, simula o 

balanço hídrico de uma unidade de drenagem. É um modelo determinístico, físico e 

semidistribuído, que dispensa calibração, uma vez que seus parâmetros são 

essencialmente físicos. Do ponto de vista físico, a modelagem é voltada para o 
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processo de geração de escoamento, o qual, por sua vez, inicia-se com o cálculo da 

umidade do solo, regida pelas trocas hídricas entre solo, vegetação e atmosfera. A 

partir de um evento de precipitação, a umidade de uma espessura de solo qualquer 

é avaliada pelo fluxo vertical somado aos fluxos laterais superficiais e 

subsuperficiais. Assim, a forma do terreno, a litologia e a estrutura das camadas de 

solo constituem as bases do modelo de escoamento. O balanço hídrico tem como 

unidade temporal um dia (podendo também ser horário). 

Enquanto semidistributivo, o modelo permite a análise de resultados para 

subunidades de área, e essas devem ser dimensionadas de acordo com a 

disponibilidade de dados para validação. Em sua versão original o modelo WASA 

(GÜNTNER, 2002) foi aplicado para grande escala espacial, compreendendo os 

estados do Ceará e do Piauí. O modelo WASA permite simular os eventos 

utilizando-se poucas subunidades, o que simplifica os processos de parametrização 

e o esforço computacional. De acordo com Kalin, Govindaraju e Hantush (2003), 

quando se trabalha em grande escala, não é necessário utilizar grande número de 

subunidades de área, uma vez que a precisão não ocorre nessa proporção, no que 

diz respeito à avaliação de escoamento superficial e transporte de sedimentos. 

Güntner et al. (2004) destacam que a representação das variáveis deve ser clara e o 

processo físico deve ser bem representado pela equação escolhida e pelos 

parâmetros efetivos no processo. A validação do modelo WASA no semi-árido 

brasileiro tem sido feita com base nos volumes de grandes reservatórios da bacia, 

que possuem dados de medições de acumulação, que são comparados com os 

dados de acumulação simulados.  

Estrutura espacial de modelagem   

O modelo WASA adota uma hierarquia espacial com base no conceito de 

dados de Solo e Terreno (SOTER) (GÜNTNER, 2002; GÜNTNER e BRONSTERT, 

2004), que classifica a área de estudo de acordo com a forma do terreno, as 

unidades litológicas, o tipo de solo e a cobertura vegetal. A área é subdividida no 

modelo em diferentes níveis hierárquicos, na seguinte forma (a Figura 3 representa 

esquematicamente a estrutura descrita): 
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Nível 1 (SB - sub-basin) – as subunidades de estudo (SB ou sub-bacias) 

constituem-se nas áreas onde se deseja obter os resultados, conforme ilustrado na 

Figura 3a; 

Nível 2 (LU - landscape unit) – as sub-bacias são caracterizadas de 

acordo com o SOTER. Cada unidade de SOTER, que apresenta o mesmo 

comportamento no que diz respeito ao escoamento lateral tem sua classificação 

própria, conforme ilustrado na Figura 3b; 

Nível 3 (TC - terrain component) – as encostas são divididas em planos de 

diferentes declividades de acordo com a topografia. O WASA trabalha com três 

classes de declividade na sequência do escoamento, inicia no o trecho mais elevado 

(divisor de água), passa para o trecho em encosta e finaliza na calha de drenagem, 

conforme ilustrado na Figura 3c; 

Nível 4 – cada unidade de TC é subdividida em associações de solo e 

cobertura vegetal, gerando o conjunto solo-vegetação (SVC – Soil Vegetation 

Component). Cada SVC é expresso através do percentual que ocupa no respectivo 

TC, conforme ilustrado na Figura 3d; 

Nível 5 – cada unidade SVC é detalhada através do perfil do solo. Esse 

detalhe compreende a relação entre os horizontes de solo nos diferentes tipos de 

componente solo-vegetação. Os horizontes de solo vão desde o topo do 

embasamento impermeável ou, desde a profundidade da zona de raízes, quando o 

embasamento for muito profundo, conforme ilustrado na Figura 3e.  

Estrutura da sequência temporal  

A sequência temporal do balanço hídrico no WASA está associada à 

dinâmica da umidade do solo e à consequente geração de escoamento, que é 

atualizada passo a passo, de acordo com a sequência a seguir e ilustrada na Figura 

4: 

1. o cálculo da umidade inicia-se na unidade de terreno de cota superior, 

para cada conjunto solo-vegetação (SVC); 

2. determina-se para cada SVC a retenção da precipitação, excluída a 

evaporação;   
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Figura 3: Hierarquia da modelagem espacial do modelo WASA: a) sub-bacia (sub-

basin) - SB; b) unidades de estudo na SB (landscape unit) - LU; c) associação da 

vegetação com a declividade do terreno (terrain component) - TC; d) associação da 

vegetação com o tipo de solo (soil vegetation component) - SVC; e) perfil do solo 

(soil profile) 

Fonte: com base em Güntner, (2002) 
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3. calcula-se para cada SVC a parcela vertical e lateral de precipitação 

infiltrada. Paralelamente determina-se o escoamento superficial e sub-superficial  

devido ao excesso de infiltração e saturação; 

4. atualiza-se o teor de umidade, isto é, determina-se o excesso de 

umidade devido à contribuição a componentes de terreno adjacentes (TC’s); 

5. atualiza-se a umidade do solo subjacente, modificada pela contribuição 

vertical da unidade sobrejacente. Se o solo já atingiu a capacidade de campo, o 

excesso é escoado; 

6. atualiza-se a umidade do solo em cada horizonte com base na 

quantidade infiltrada; 

7. calcula-se a evapotranspiração em função da umidade do solo; 

8. calcula-se o escoamento vertical de cada horizonte de solo, bem como 

o equivalente escoamento lateral sub-superficial das componentes adjacentes, que 

será transferido para os TC’s de jusante; 

9. atualiza-se o teor de umidade de cada SVC em função da umidade do 

solo atualizada com base na precipitação, bem como o escoamento proveniente dos 

TC`s de montante; 

10. em cada TC é calculado o percentual de escoamento superficial que 

será transferido diretamente para o rio; 

11. volta-se ao passo 2 para a próxima TC imediatamente inferior. 

 

Figura 4: Representação esquemática da série temporal do balanço hídrico do solo 

no modelo WASA a partir da atualização do teor de água do solo   
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Representação dos processos  

Este item descreve de forma sucinta a modelagem dos processos usuais 

de precipitação, evapotranspiração, interceptação e umidade/percolação no solo e 

apresenta o segmento reservatórios, em que o WASA aborda os processos de 

geração de vazões afluentes, armazenamento, evaporação e liberação de 

descargas nos reservatórios compreendidos na bacia. No modelo WASA a 

precipitação constitui uma série de dados temporal, fornecida pelo usuário, para o 

período que se deseja fazer simulações. No que se refere à evaporação e/ou 

evapotranspiração, o modelo usa a equação de Shuttleworth e Wallace (1985), que 

trabalha em dois níveis: transpiração da planta e evaporação no solo. As equações 

usadas são resultantes de simplificações introduzidas por esses autores nas 

equações de Penman (1948) e Monteith (1965). Os parâmetros desses processos 

são os que traduzem o processo da dinâmica do fluxo de energia quando da retirada 

d’água do sistema solo e planta, que é finalizado nos estômatos, a partir de 

equações que traduzem os fenômenos relativos à resistência das copas (SUMNER 

e JACOBS, 2005). 

A umidade do solo é uma variável importante na compreensão da 

previsão dos processos hidrológicos incluindo geração de escoamento, erosão, 

transporte de sedimento e a interação entre o solo e a atmosfera. A saturação da 

camada de solo gera o escoamento superficial, sendo que a evaporação antecede 

este evento, ocorrendo também durante a saturação. No WASA, o perfil do subsolo 

é objeto de estudo em todos os processos que interagem com o solo. Para o 

processo de evaporação do solo é adotado o modelo de Ritchie (1972), no qual a 

evaporação é considerada em dois momentos: imediatamente após o umedecimento 

da superfície, quando se tem a taxa potencial de armazenamento do solo, e após o 

último evento de precipitação, quando decresce a umidade, e a evaporação do solo 

passa a ser em função do tempo da água aí armazenada.  

Modelo de interceptação   

A interceptação é definida como função da cobertura do solo. O WASA 

adota o modelo clássico de Penman-Monteith para calcular a evaporação do volume 

armazenado por interceptação e dos corpos d’água. O volume armazenado por 
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interceptação relativo a um evento de precipitação é dado pela interceptação 

residual de um evento de precipitação anterior adicionado à precipitação atual, 

subtraída a evaporação. Quando esse volume atinge sua capacidade máxima, o 

excesso de precipitação é tratado como infiltração. 

II1tt EPII

         
(01) 

Para PI = min [P, (Ic – I t
-1)] e EI = min (ETP, It), em que P = precipitação (mm);  

PI = precipitação interceptada (mm); EI = evaporação do volume armazenado por 

interceptação (mm); It =armazenamento por interceptação no tempo t (mm);  

ETP = evaporação potencial (mm); Ic = capacidade de armazenamento por 

interceptação das copas (mm), que depende do tipo de vegetação e do estágio de 

desenvolvimento da copa. A capacidade de armazenamento por interceptação das 

copas é definido pela expressão:  

,hI Ic

          

(02) 

em que: hI = coeficiente de interceptação (mm ; = índice de área foliar (m2m-2)  

Modelo de evapotranspiração  

No modelo WASA, a evapotranspiração total E da superfície é composta 

da transpiração da planta ET mais a evaporação do solo ES, de acordo com as 

equações a seguir: 
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em que: t = número de segundos por passo; 

 

= constante psicométrica  (h PA K-1); 

 

= gradiente da curva de pressão de vapor saturada (h PA K-1); A = energia 

disponível (J m-2 s-1) = (W m-2); As = energia disponível na superfície  

(J m-2 s-1); massa específica do ar (kg m-3); Dm = déficit da pressão de vapor 

dentro da copa (h Pa); cp  = calor específico da umidade do ar (J kg-1K-1); ra
c  = 

resistência na superfície das folhas (s m-1); rs
c  = resistência da copa (s m-1); ra

s  = 

resistência aerodinâmica entre a superfície e a profundidade do solo  (s m-1) e rs
s = 

resistência da camada de solo (s m-1). 
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O deficit de pressão de vapor dentro da copa (Dm) está relacionado ao 

déficit da pressão de vapor (D) no nível de referência zm  através da expressão:  

p

a
a

m c
rEA

DD
])([       

(05) 

Com o objetivo de calcular a evaporação durante o dia e durante a noite, 

o WASA subdivide a evapotranspiração em diurna Eday e noturna Enight, que no caso 

do nordeste semi-árido, ambas têm duração aproximada de 12 horas. Os 

parâmetros como altura da copa, albedo, índice de folhagem e resistência mínima 

do estômato são determinados através de relações empíricas (GÜNTNER, 2002; 

GÜNTNER e BRONSTERT, 2004).  

Modelo de infiltração  

Como a média de infiltração é determinada em função da variação da 

umidade do solo, é necessário considerar em detalhe essa variação e especificar se 

o escoamento ocorre durante o processo de umedecimento ou quando a saturação 

é atingida. No WASA o escoamento é tratado ou como excesso de saturação ou 

proveniente da redistribuição lateral. 

A entrada disponível para infiltração RF é calculada através da expressão: 

RF = P – PI + Rs, TC + Rs, SVC       (06) 

em que: P = precipitação no tempo t (mm/ t); PI = precipitação retida por 

armazenamento (mm/ t); Rs, TC = escoamento superficial entre diferentes unidades 

de TC (mm/ t); Rs, SVC = escoamento superficial entre diferentes unidades de SVC 

(mm/ t). O cálculo da infiltração é iniciado da camada superior do perfil de solo (i), 

quando ocorrer a saturação da mesma, que é observada quando a condutividade 

hidráulica saturada (ks,i) do horizonte de solo da camada superior é inferior ao valor 

de entrada (RF). O momento em que é observada a saturação na camada é 

calculado através da expressão: 

t s,i = Fs,i/RF         (07) 

com 

F s,i = (d s, i)  (n a, i)        (08) 

e  

d s, i = 
1)S/i,ks/(R FF

i,f

        

(09) 
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na,i = n t,i – 

 
i         (10) 

em que: Fs,i = volume infiltrado até o tempo t s,i (mm); d s, i = espessura da camada 

umedecida abaixo da camada saturada até o tempo t s,i (mm); n a,i = porosidade 

residual no horizonte i (-); n at,i = porosidade total no horizonte i (-); f,i = sucção no 

umedecimento da camada i (mm); 

 

i = umidade inicial no horizonte i (-);  

ks,i = condutividade hidráulica saturada (mm/ t); e SF = fator de escala (-).  

Modelo de percolação no solo  

O escoamento devido ao excesso por saturação independe da 

intensidade da precipitação, sendo considerado no semi-áridode menor importância 

que o escoamento gerado pelo excesso da capacidade de infiltração (Hortoniano) 

(GÜNTNER, 2002; GÜNTNER e BRONSTERT, 2004). As possibilidades de 

ocorrência de percolação são: nos aluviões, durante a estação chuvosa; em solos de 

capacidade de infiltração relativamente alta; em solos rasos acima do manto 

rochoso, com baixa capacidade de armazenamento. De acordo com Bronstert, 

Bürger e Niehoff (2002), cada camada de solo é considerada como um reservatório 

provisório, que poderá migrar para o subsolo, ou camada adjacente. Essa migração 

ocorrerá com a superação da capacidade de campo. Na maioria dos modelos 

conceituais, particularmente nos de grande escala, a contribuição lateral não é 

considerada explicitamente. A água que percola verticalmente é adicionada à 

dinâmica de escoamento do rio e controlada através de coeficiente de 

armazenamento. O WASA assume que as perdas para as camadas do subsolo são 

desprezíveis na área em estudo.  

Modelo de umidade do solo  

O WASA calcula a umidade para cada horizonte de solo, fazendo a cada 

passo o balanço por camada, no sentido vertical, desprezando o efeito da 

capilaridade. Esse balanço é determinado através da expressão: 

ii1t,it,i QR

      

           (11) 

em que: i, t = umidade do solo no horizonte i, no tempo t (mm); Ri = escoamento que 

entra na camada i, constituído da infiltração, escoamento lateral subsuperficial e 
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percolação da camada superior de solo (m³ dia-1); Q = escoamento que sai da 

camada i, constituído da percolação para a camada inferior, escoamento lateral 

subsuperficial e evapotranspiração na superfície do solo (m³ dia-1).  

Reservatórios  

O WASA permite que seja inserida na simulação a infra-estrutura de 

barramentos existente na bacia. Os barramentos são associados em cinco classes 

de acordo com seus potenciais de armazenamento inseridos nas subunidades de 

estudo, assim classificados: 

Classe 1 - açudes com volume inferior a 100.000 m³; 

Classe 2 - açudes com volume entre 100.000 m³ e 1.000.000 m³; 

Classe 3 - açudes com volume entre 1.000.000 m³ e 3.000.000 m³; 

Classe 4 - açudes com volume entre 3.000.000 m³ e 10.000.000 m³; e 

Classe 5 - açudes com volume entre 10.000.000 m³ e 50.000.000 m³. 

Essa classificação pode ser alterada pelo usuário, de acordo com a 

escala da bacia, sendo a apresentada própria para grandes bacias hidrográficas. O 

modelo assume uma hierarquia de armazenamento e extravasamento em cadeia 

dos menores reservatórios para os maiores, assumindo uma distribuição dos 

reservatórios de montante para jusante de acordo com a classe de armazenamento, 

isto é, da menor para a maior. Os pequenos reservatórios são agrupados por classe 

no balanço hídrico e o escoamento ocorre na forma de uma cascata, em que a 

classe (a partir da segunda) recebe as descargas excedentes das classes anteriores 

até o limite da subunidade, em cujo exutório existe, preferencialmente, um 

reservatório a ser simulado explicitamente, denominado “reservatório estratégico”. 

Esses reservatórios devem localizar-se no exutório de uma sub-bacia e podem ter 

qualquer capacidade. Recomenda-se, no entanto, que todos aqueles com 

capacidade igual ou superior a 50 milhões de metros cúbicos sejam incluídos entre 

os estratégicos (GÜNTNER e BRONSTERT, 2004, KROL et al., 2006). 

O balanço hídrico é feito em passos diários a partir do escoamento 

afluente aos reservatórios de classe 1, na qual é iniciada a cascata de transferência 

de descargas até o exutório da área de estudo. O balanço hídrico é feito para todos 

os reservatórios da mesma classe, tomando-se como base de cálculo a acumulação 

em um reservatório representativo da mesma, com capacidade máxima igual ao 
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limite superior da classe. O balanço hídrico no reservatório representativo é feito 

através da expressão: 

rm,brmorm,out
r

)rr,in
rm,1trm,t RA)EP(Q

n

UQ(
VV

    
(12) 

em que: Vt,rm = volume armazenado no reservatório representativo “rm”, na classe 

“r”, no tempo t (m³);  Qin,r = descarga afluente à classe de reservatórios “r” (m³/dia), 

gerada somente na área de drenagem da classe “r” na classe 1 e, nas demais 

classes, a descarga gerada na classe mais o excedente da(s) classe(s) anterior(es); 

Ur = retiradas da classe de reservatórios “r” (m³/dia); Qout,rm = saída da classe de 

reservatórios “r”, através do vertedouro (m³/dia), quando o volume máximo de 

armazenamento é atingido; P = precipitação na sub-bacia (m); ETP = evaporação 

potencial (m); Arm = área formada pelo espelho d’água do reservatório representativo 

“rm” da classe “r” (m²); Rb,rm = infiltração (m³/dia). 

O volume total armazenado para uma classe qualquer “r”, no tempo t, 

será o volume armazenado no reservatório representativo “rm” dessa classe vezes o 

número de reservatórios dessa classe “nr”: 

rrm,tr,t nVV

         

(13) 

O escoamento total (Qc) de uma sub-bacia qualquer (ver Figura 5), 

calculado após a passagem por toda a cascata de reservatórios até seu exutório, 

será: 

5

1r

rrm,outgen
c )r6(

nQ

6

Q
Q       (14) 

em que Qgen/6 = escoamento gerado na área da bacia não controlada por 

reservatórios. 

As perdas por infiltração são avaliadas pelo método de Molle (1989), que 

adota uma média de infiltração (Rb,rm) igual a 34% das perdas por evaporação. Para 

os reservatórios das cinco classes, o espelho d’água (Arm) é definido em função do 

volume do reservatório, de acordo com o método de Molle. Nos grandes 

reservatórios os espelhos d’água são definidos em função dos valores das relações 

cotas-áreas-volumes, que são informados nos dados de entrada. Essa sequência 

tem continuidade até o reservatório localizado no exutório da sub-bacia, onde se 

admite que existe uma transferência através da tomada d’água para a sub-bacia 

subsequente, entrando assim no balanço hídrico da bacia total. 
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Figura 5: Representação esquemática do balanço hídrico nos reservatórios, em que 

Qgen é escoamento gerado na bacia, Qout é o volume liberado com os vertimentos do 

reservatório 

Fonte: MAMEDE (2008)  

2.2 Medidas de sustentabilidade em recursos hídricos  

Como ocorrem nas demais atividades com envolvimento de capital, 

planejar uma infra-estrutura de recursos hídricos passa pelo desafio de avaliar a 

relação custo-benefício. No presente caso, o capital está associado aos fatores 

financeiro, social e ambiental, críticos na região. A infra-estrutura deverá garantir, 

para o futuro, o retorno do capital investido em termo de benefícios sem degradação 

dos recursos naturais. Desenvolvimento para as necessidades atuais sem prejuízo 

para as gerações futuras é a premissa reincidente nas recomendações de políticas 

de desenvolvimento a partir da década de 1980 (GOODLAND e LEDEC, 1987; 

PEZZEY, 1992; BISWAS et al., 1993; McMAHON, ADELOYE e ZHOU, 2006), 

mencionado pela primeira vez em 1980, por ocasião do International Union for the 

Conservation of Nature and Natural Resource (IUCN). 

O conceito de sustentabilidade das ações planejadas deve estar inserido 

em todas as agências envolvidas no processo de tomada de decisão em recursos 

hídricos, dado que a gestão dos recursos naturais há muito deixou de ser uma 

atitude isolada, quer do ponto de vista dos agentes envolvidos, quer dos objetivos a 

alcançar.  As decisões devem ser partilhadas e a ferramenta comum nos processos 

são os modelos computacionais que permitem a análise de diversos cenários 

envolvendo as restrições intrínsecas a cada problema pesquisado e, por fim, a 

escolha de ações que atendam às necessidades coletivas. 
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Como já foi enfatizado na presente pesquisa, os modelos devem permitir 

essa iteratividade entre os agentes envolvidos no processo, principalmente no que 

diz respeito à coleta dos dados de entrada e à interpretação dos dados de saída.  

2.2.1 Sustentabilidade hídrica  

A literatura apresenta vários conceitos de desenvolvimento sustentável, 

desde sua primeira em 1980 (IUCN). 

Na presente pesquisa, que analisa a sustentabilidade hídrica de uma 

região semi-árida, os recursos naturais são limitados e o capital investido deve 

considerar essa limitação. As políticas de controle de investimentos resultam em 

diferentes situações de eficiência. Ocorrendo um controle de planejamento na 

implantação da infra-estrutura hídrica, com monitoramento hidrológico da bacia 

hidrográfica, os gestores intervêm no sistema, promovendo uma desaceleração dos 

investimentos quando se verifica a exaustão dos recursos hídricos. Em outra 

situação, sem controle de eficiência, a implantação de infra-estrutura hídrica ocorre 

sem avaliação das limitações, seguindo somente o critério da disponibilidade 

financeira e a exaustão dos recursos hídricos da bacia não é respeitada. Assim, as 

intervenções por parte dos gestores são necessárias e devem ser apoiadas em 

critérios objetivos e de fácil interpretação, sendo necessário, portanto, a definição de 

indicadores de sustentabilidade.  

2.2.2 Índice de sustentabilidade (IS)  

O Índice de Sustentabilidade (IS) é medido através da expressão: 

IS = CONF * RES * (1- VUL)       (15) 

em que CONF é a confiabilidade, RES é igual a resiliência e VUL é a 

vulnerabilidade, sendo esses três indicadores calculados em relação ao critério de 

satisfação estabelecido (ASCE, 1998; McMAHON, ADELOYE e ZHOU, 2006; 

ALVES, CAMPOS e VIEIRA, 2008). A análise da sustentabilidade de uma infra-

estrutura é função de parâmetros eventualmente subjetivos, qual seja, a definição de 

um patamar satisfatório para as demanda do sistema. No presente caso, a 

disponibilidade hídrica na bacia hidrográfica do açude Orós, há que se definir um 

nível de disponibilidade hídrica que passará a ser adotado como satisfatório para as 
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demandas da bacia. De acordo com Pezzey (1992), ASCE (1998) e McMahon, 

Adeloye e Zhou (2006) o critério para definição de satisfatório depende das 

especificidades envolvidas para cada caso em estudo e não existem regras 

cartesianas para a sua determinação. Dentro da área de estudo, o que pode ser 

satisfatório para um grupo de demanda, não será necessariamente satisfatório para 

todos. A bacia do Orós possui demandas diversas em termos de consumo, variando 

desde as necessidades de abastecimento para uma pequena sede municipal até a 

gestão hídrica de uma área irrigável com culturas muito consuntivas. O critério de 

satisfação foi assim estabelecido como o volume relativo à descarga regularizada 

média para a bacia. A confiabilidade (CONF) é definida como a relação entre o 

número de eventos satisfatórios (es) dentre todos os eventos observados, sendo 

equivalente, portanto, ao conceito de tempo de permanência, que é a probabilidade 

de um evento satisfatório ocorrer numa série de eventos observados. Portanto: 

observadoseventosdetotal
es

CONF

     

(16) 

A resiliência mede a capacidade que o sistema tem de se recuperar após 

um colapso, isto é, a possibilidade de ocorrência de atendimento ao critério de 

satisfação após um período de escassez. De acordo com Hasimoto, Stedinger e 

Loucks (1982) a resiliência (RES) é a relação entre a quantidade de eventos 

satisfatórios imediatamente após os eventos deficientes (es pós falha) e a 

quantidade de eventos não satisfatórios (ed) para o critério de satisfação 

estabelecido, ou seja: 

ed
falhapóses

RES

        

(17) 

Este índice varia de zero até a unidade. Se es pós falha é igual a zero e 

ocorrer uma falha unitária, RES é igual a zero; se es pós falha é igual a ed tem-se 

RES igual à unidade. 

A vulnerabilidade é definida de acordo com Hasimoto (1992), e adaptada 

por MacMahon, Adeloye e Zhou (2006), como a medida da gravidade da falha 

quando essa ocorre. Assim, a vulnerabilidade (VUL) é a relação entre a falha 

máxima (fmax) ocorrida entre todos os eventos e o evento satisfatório (es) para o 

critério de satisfação estabelecido, isto é: 

es
maxf

VUL

         

(18)



  
35

 
2.2.3 Disponibilidade hídrica  

A definição de disponibilidade hídrica máxima da bacia é avaliada através 

do índice de sustentabilidade (IS), que nesta pesquisa será considerada a água 

armazenada nos reservatórios estratégicos da bacia, o que nem sempre é assim 

estabelecido pelas instituições formais. De acordo com a Deliberação CBHSF Nº 08, 

de 29 de julho de 2004: “disponibilidade hídrica é a vazão máxima de consumo 

alocável, às vazões remanescentes média e mínimas ecológica”, nos termos do 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF, 2004). Ainda de 

acordo com a deliberação supra, a disponibilidade hídrica total da bacia corresponde 

à sua capacidade de produção de água, incorporadas à influência das obras hídricas 

que interferem na sua regularização, e essa disponibilidade é expressa pelas vazões 

que chegam à foz, considerando que, nesse processo, parte da disponibilidade 

hídrica total da bacia deve ser mantida nos rios para suprir usos não consuntivos e 

requisitos ambientais. 

No glossário da SRH-CE (SRH-CE, 2007), define-se disponibilidade 

hídrica como: 

A quantidade de água disponível em um trecho de corpo hídrico durante 
um determinado tempo. Considera-se também disponibilidade como sendo 
a diferença entre o volume outorgável e o volume outorgado. 

Para Machado (2007), a disponibilidade hídrica representa a quantidade 

de água disponível na natureza para ser utilizada nas atividades humanas. Sua 

variação é influenciada pelos usos que provocam o desaparecimento desse recurso, 

isto é, os usos consuntivos. Se aumentar o consumo, diminui a disponibilidade 

hídrica; se diminuir o consumo, aumenta a disponibilidade. O consumo é, portanto, o 

uso que se faz da água provocando o seu desaparecimento momentâneo. A 

disponibilidade hídrica de uma região pode ser determinada, inicialmente, a partir do 

cálculo da quantidade de água que entra na mesma, os chamados inputs, que, 

dependendo da região, podem ser originados a partir das chuvas, derretimento de 

geleiras e/ou neve; em segundo lugar, pelo volume de água que é retirado dessa, os 

denominados outputs, que acontecem a partir da evaporação, da evapotranspiração, 

do escoamento natural, da captação e da infiltração. 
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2.3 Métodos de otimização aplicados aos recursos hídricos  

Através da programação linear ou não linear é possível maximizar ou 

minimizar algum objetivo estruturado na forma de uma função. Quando essa função 

não tem nenhuma restrição, tem a formulação definida em torno de um máximo ou 

um mínimo e, sua solução pode ocorrer com a utilização de métodos iterativos que 

se constituem em algoritmos que direcionam os pontos ótimos para as funções. 

Esses métodos adotam estratégias de busca que partem de um domínio arbitrário 

de pontos e, iterativamente convergem para uma solução ótima, independente dos 

pontos iniciais (SANTOS, SUZUKI e WATANABE, 2003; OLIVEIRA, 2007). Em 

modelagem hidrológica essas soluções são frequentemente usadas na calibração de 

parâmetros. Dada a complexidade dos processos hidrológicos, é comum os modelos 

necessitarem de calibração de seus parâmetros (variáveis em linguagem 

matemática), que consiste na otimização de uma função objetivo. A otimização 

consiste, neste caso, na busca dos valores dos parâmetros da função que estejam 

associados à melhor solução do problema, valores que conduzirão a um máximo ou 

mínimo da função. 

A calibração pode ser manual ou automática. A calibração manual deve 

ser feita por profissional que possua a expertise no processo de calibração e tenha 

um vasto conhecimento na área em que o modelo é aplicado, o que restringe a 

poucos profissionais a realização dessa tarefa. Os usuários dos modelos necessitam 

de frequentes ajustes, à proporção que o modelo vai sendo utilizado por bacias com 

diferentes aspectos fisiográficos, e este procedimento requer tempo e muito critério. 

A calibração automática resolve parte dos problemas mencionados, por ser iterativa 

e envolver processos gráficos em seu desenvolvimento, o que permite a 

visualização dos resultados passo a passo (DAWDY e O’DONNEL, 1965; 

SOROOSHIAN e GUPTA, 2002; CIAPPINA 2008). A calibração automática de 

parâmetros consiste das seguintes etapas: definição da função objetivo, escolha do 

algoritmo de otimização, definição de um critério de finalização e aplicação do 

algoritmo de otimização. A equação adotada para representar a questão analisada 

deve ser explícita em relação aos parâmetros a serem ajustados às restrições a 

serem obedecidas. Um parâmetro pode ser fixado por apresentar pouca 

sensibilidade nos resultados ou, por imposição da estruturação do problema 

analisado, estar restrito a uma pequena faixa de valores e esses valores associados 
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à solução ideal do problema. Os parâmetros variáveis podem ser determinados por 

tentativas iterativas que são finalizadas quando encontrado o ponto ótimo da função 

objetivo, associado a um máximo ou um mínimo da função (SOROOSHIAN e 

GUPTA, 2002). 

Na presente pesquisa a função objetivo consiste no índice de 

sustentabilidade (IS), conforme definido no item 2.2.2, calculado com os resultados 

gerados a cada simulação dos diversos arranjos assumidos. O arranjo ótimo definido 

pelo valor de IS será, assim, um máximo. Os arranjos são definidos por diferentes 

alternativas para a infra-estrutura de pequenos açudes, que são classificados de 

acordo com seus potenciais de armazenamento, em um grupo de cinco classes. 

Uma função linear com cinco parâmetros e respectivos coeficientes, deverá resultar 

um valor que representa a acumulação ótima para a bacia define analiticamente os 

arranjos simulados. A acumulação ótima consiste na primeira restrição da função 

associada aos arranjos. Para essa função foram fixados dois parâmetros de acordo 

com especificidades da área de estudo, através de critérios próprios da pesquisa, 

em função de resultados preliminares. Assim, a otimização aqui consiste na busca 

de dois parâmetros, base para a determinação de um terceiro, num total de cinco 

parâmetros da função que define os arranjos, que está sujeita à restrição do valor 

que representa a acumulação ótima, e o sucesso da busca é verificado com o valor 

de IS. 

O algoritmo para calibração deve ser escolhido de acordo com a 

complexidade da função adotada. Em se tratando de problemas estruturados em 

sistema de equações, os processos de maximização ou minimização de funções 

são, geralmente, desenvolvidos com algoritmos que utilizam derivadas. Para 

estruturas mais simples a solução pode ocorrer sem o recurso da derivação, como é 

o caso dos algoritmos de busca direta, que apresentam respostas através de 

convergências de fácil implementação. Os métodos de busca direta iterativos 

facilitam a escolha do direcionamento da busca, uma vez que a cada iteração o 

usuário é guiado para o ponto ótimo. Os métodos mais utilizados com esse fim são 

busca padrão, busca linear e Simplex (CIAPPINA, 2008). 

O método de busca padrão trabalha com pontos isolados e utiliza 

somente a estratégia do deslocamento de pontos, sendo a extensão do 

deslocamento padronizado. Quando se observa a melhoria do ponto, fica 

estabelecido o padrão da direção e são testadas novas extensões de deslocamento 
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até definir o ponto ótimo. Quando se observa que o ponto fica pior para as duas 

direções testadas, a extensão do deslocamento é reduzida e a busca da direção 

padrão é continuada. O método de busca linear é semelhante aos métodos que 

usam derivadas, uma vez que as direções de busca ocorrem por derivação da 

função objetivo para diferentes coeficientes atribuídos às variáveis da função. O 

melhor coeficiente indica a direção do melhor resultado definida pela derivação. 

Obtida a direção de busca, faz-se a otimização da variável com incrementos 

positivos e negativos da posição do ponto até a definição do melhor ponto 

(SOROOSHIAN e GUPTA, 2002). 

Os métodos de busca direta utilizam o algoritmo de Nelder-Mead, que é 

uma ferramenta de busca de mínimo (ou máximo) de funções, que não utiliza 

derivadas da função objetivo, próprio para problemas de otimização que apresentam 

funções objetivo não diferenciáveis ou de cálculo complexo de suas derivadas. O 

algoritmo parte de um conjunto de n+1 pontos para guiar a busca, em que n 

representa o número de variáveis de busca. Em uma otimização sobre n variáveis 

de decisão o algoritmo de Nelder-Mead constrói e mantém um conjunto de n+1 

vetores de variáveis de busca ordenados, a1,...,an+1, com soluções distintas, b2(1), 

..., b2(n+1), em que b2(1) representa o melhor valor da função objetivo, b2(2) o 

segundo melhor valor e assim por diante. A cada iteração ocorre a substituição da 

pior solução c2(n+1) por uma melhor. A pesquisa com o algoritmo de Nelder-Mead 

se encerra quando os valores da função objetivo para o conjunto de pontos forem 

considerados iguais (OLIVEIRA, 2007). 

O método de busca Simplex-MSX utiliza o algoritmo de Nelder-Mead com 

os pontos chamados de vértices. Quando aplicados a um problema envolvendo 

somente duas variáveis de decisão, são agrupados na forma de triângulos. Assim, 

cada vértice é formado por um conjunto de coordenadas cartesianas, sendo os três 

vértices iniciais arbitrados e associados a uma solução do problema. A melhor 

solução do problema é a resposta obtida com a substituição sucessiva de vértices 

que representem pontos críticos no sentido de otimização da função objetivo. As 

substituições ocorrem com a reflexão isométrica do pior vértice em relação ao 

centróide do triângulo inicial. Se o ponto refletido for melhor que seu original, a 

direção da reflexão é mantida e o ponto refletido passa a se constituir vértice no 

novo triângulo. Verifica-se novamente qual o pior vértice e faz-se nova reflexão a 

partir do centróide do novo triângulo, na mesma direção da primeira reflexão, o que 
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configura uma estratégia de expansão, e o processo se repete a cada novo triângulo 

formado. Por outro lado, se a primeira reflexão do centróide não resultar em um 

ponto melhor, deve ser tentada a contração de ponto e adotar procedimento análogo 

ao da expansão. Ao final das sucessivas substituições resulta uma superfície 

formada pelos diversos vértices utilizados, em que é possível visualizar o avanço 

para o melhor ponto. Esse procedimento é repetido com outros triângulos iniciais e, 

quando se observa a convergência do melhor ponto, independente da posição dos 

pontos iniciais, é confirmada a solução do problema (SOROOSHIAN e GUPTA, 

2002; CIAPPINA, 2008). 

Nesta pesquisa será adotado o método de busca direta com a estratégia 

de busca Simplex-MSX ou simplesmente método de busca Simplex-MSX, pela 

flexibilidade que o mesmo apresenta no processo de busca, agilizando a 

convergência, iniciando-se a busca a partir de um conjunto de valores aleatórios 

aplicado em um sistema cartesiano (abscissa, ordenada), gerando respostas 

possíveis de visualização no terceiro plano. Essa escolha está apoiada em decisões 

anteriores tomadas por pesquisadores na calibração de modelos hidrológicos, dada 

a eficiência e simplicidade da aplicação (TORCZON, 1991; NELDER e MEAD, 1965; 

CIAPPINA, 2008). A Figura 6 ilustra a estratégia Simplex-MSX. A otimização ocorre 

com desenvolvimentos dos seguintes processos: definição da função objetivo e 

observação de suas restrições; escolha dos parâmetros a serem ajustados na 

função objetivo usando o critério de sensibilidade, isto é, fixação dos parâmetros de 

pouca sensibilidade e otimização dos mais sensíveis; adoção de valores iniciais para 

os parâmetros; aplicação do método para a determinação dos valores das variáveis; 

conclusão quando a busca convergir para a mesma solução, independentemente da 

sistemática adotada para o início das tentativas (SANTOS e WATANABE, 2003). A 

Figura 7 ilustra três diferentes possibilidades de iteração para a busca com a 

convergência dos resultados, seja com o caso do vértice refletido, do vértice 

contraído ou do vértice expandido.  
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Figura 6: Descrição da metodologia de busca direta com a utilização da estratégia 

Simplex-MSX  

Conforme explicitado anteriormente, na presente pesquisa a função 

objetivo tem seu valor aferido por um índice de eficiência hidrológica, o índice de 

sustentabilidade (IS). A cada par de coordenadas do eixo cartesiano existe um valor 

de IS gerado pelas variáveis da função objetivo. O pior vértice de um triângulo inicial 

pode ser refletido (Figura 7a), contraído (Figura 7c) ou expandido (Figura 7b) em 

relação ao centróide do triângulo na direção dos vértices de melhores resultados, 

iterativamente, até esgotarem-se as possibilidades de melhoria. 
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Figura 7: Exemplos de estratégia do Simplex-MSX: a) reflexão do ponto a ser 

otimizado; b) contração do ponto a ser otimizado; c) expansão do ponto a ser 

otimizado 

Fonte: com base em Sorooshian e Gupta (2002)  

Na aplicação de métodos iterativos de otimização de parâmetros é 

necessário definir um critério de finalização do processo, e esta pesquisa adotará 

procedimento de Nelder-Mead, isto é, quando os valores da função objetivo (IS) se 

tornarem praticamente iguais.  
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3.0 MATERIAL E MÉTODOS   

O plano de trabalho para elaboração desta pesquisa compreende 

atividades multidisciplinares de coleta e organização de dados, sistematização dos 

dados na forma exigida para compreensão e detalhamento dos processos físicos 

envolvidos na pesquisa e geração de novos dados a partir das simulações 

intrínsecas à pesquisa. 

3.1 Caracterização da área  

A bacia hidrográfica do açude Orós corresponde a aproximadamente 96% 

da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe, a qual, por sua vez, faz parte da maior bacia 

de drenagem do estado do Ceará, a do rio Jaguaribe, situada na porção meridional-

ocidental do Estado (Figura 8). É uma bacia que apresenta as características 

próprias do semi-árido brasileiro, região onde está inserida, no que diz respeito à 

pluviometria, evaporação, profundidade de solo e suscetibilidade a secas. A área de 

estudo está situada entre os paralelos 5°23’ e 7°30’ ao sul do Equador e os 

meridianos 39°00’ e 40°53’ a oeste de Greenwich, o que corresponde em 

coordenadas plano-retangulares UTM para o datum SAD-69 (Universal Transversa 

de Mercator), entre as abscissas 292.000 m e 508.300 m Este e as ordenadas 

9.180.000 m e 9.400.000 m Sul (Figura 9). De acordo com Araújo (1990), 93% do 

estado do Ceará estão inseridos no Polígono das Secas, o que corresponde a uma 

área da ordem de 140.000 km². A bacia do rio Jaguaribe, com 73.688 km², 

corresponde a cerca de 51% do total da área do Estado, sendo que o Alto Jaguaribe 

representa 35% do sistema de drenagem do rio Jaguaribe, ou seja, 

aproximadamente 27.000 km². A área objeto do presente estudo soma um total de 

24.167 km², que é a bacia de drenagem do açude Orós (Figura 9). 
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Figura 8: Localização da bacia hidrográfica do rio Jaguaribe (em destaque no mapa 

pequeno ao alto) e da bacia hidrográfica do Alto Jaguaribe (em destaque no mapa 

principal), estado do Ceará 

 

Figura 9: Rede de drenagem e reservatórios estratégicos considerados nesta 

pesquisa (marcados com triângulos no mapa principal) da bacia do açude Orós e 

sua posição em relação ao estado do Ceará (destaque no mapa pequeno inferior) 
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3.1.1 Características gerais  

Geologia  

A área de estudo está inserida na região de Dobramentos Nordeste que, 

por sua vez, encontra-se na Plataforma Sul-Americana. As idades variam do Pré-

Cambriano Inferior (4 bilhões de anos) ao Holocênico ou Holoceno (11.500 anos). 

Na Figura 10 é feito um resumo do conjunto, conforme pertencente ao ambiente 

cristalino (70%) ou sedimentar (30%), de acordo com levantamento realizado pela 

Divisão de Cartografia do projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981). O Pré-Cambriano 

é representado pelo Complexo Pedra Branca no trecho norte da bacia abrangendo 

parte dos municípios de Independência, Tauá e Mombaça, com melhores 

exposições no trecho da BR-226, a partir da Serra da Boa Vista, na porção norte da 

bacia; Complexo Trindade na porção sudoeste da bacia, abrangendo uma pequena 

parte dos municípios de Antonina do Norte e Campos Sales; o Complexo Nordestino 

circunda o Complexo Pedra Branca no restante da bacia. O Grupo Ceará, distribuído 

em sinuosas faixas isoladas nas regiões de Iguatu, Jucás e Arneiroz, complementa 

as ocorrências desse período. O Cambroordoviciano é representado pelo Grupo Rio 

Jucá (sedimento), com as Fácies Folhelho e Arcóseo, ocorrendo localmente na 

bacia do riacho Jucá (Cococi). O Juro-Cretácio é representado pelo Grupo Rio do 

Peixe (sedimento), com as Formações Rio Piranhas (espessura máxima de 300 

metros), Souza (arenitos finos e siltitos arenosos com espessura estimada em 800 

metros em Iguatu) e Antenor Navarro (matriz arenosa com espessura de até 400 

metros em Iguatu) com ocorrências esparsas em torno do reservatório Orós. O 

Cretácio é representado pelo Grupo Araripe (sedimento), com as Formações Exu 

(poroso e permeável), Santana e Missão Velha (entre Crato e Porteira atinge 

espessura de até 280 m), em toda a porção Sul da bacia. Na Formação Santana 

(espessura entre 50 e 180 metros) destaca-se a presença de várias localidades 

fossilíferas, tendo ocorrido avanço e recuo gradual do mar em ambiente estuarino. O 

Terciário-Quaternário é representado pela Formação Moura (sedimento com 

espessura de até 8 metros), no município de Iguatu, e por Coberturas coluvioeluviais 

(espessura média de 15 metros), entre Campos Sales e Cococi, divisa com o estado 

do Piauí. O Holocênico (Quaternário) é representado pelas aluviões que circundam o 

reservatório Orós, na forma de areias grosseiras e cascalho. 
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Figura 10: Ambientes geológicos da bacia do açude Orós, com 70% de cobertura do 

cristalino e 30% sedimentar   

Relevo  

De um modo geral a área apresenta superfícies de aplainamentos, áreas 

de depósitos e relevos conservados, onde a erosão age com pouca intensidade, de 

modo que as formas aí contidas são conservadas. A partir da observação das 

feições geomorfológicas, dos traços gerais da evolução da área a partir do Cretáceo 

e seu posicionamento relativo, duas unidades geomorfológicas estão presentes na 

área: Planalto Sertanejo, onde está inserida a Chapada do Araripe e os Planaltos 

Residuais. No Planalto Sertanejo predomina uma altitude em torno de 350 m, sendo 

uma transição morfológica entre as maiores elevações. Na região o relevo é 

representado por planaltos e chapadas, além das depressões. São formas 

resultantes da ação do intemperismo atuante desde o Cretáceo, apresentando-se 

estruturalmente os falhamentos e dobramentos. Entre as cristas remanescentes, 

destaca-se a Serra dos Bastiões, nas cabeceiras do rio de mesmo nome, com 

altitude em torno de 650 m, seguidas em menor proporção a Serra de Arneiroz e a 

serra de Orós. Uma visão geral morfológica da área de estudo é apresentada na 

Figura 11, desenvolvida de acordo com levantamento realizado pela Divisão de 
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Cartografia do projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981), a partir de interpretação de 

mosaicos semicontrolados de imagem de radar. 

 

Figura 11: Morfologia da bacia do açude Orós identificando Planaltos, Chapadas, 

Planícies e Depressões  

Fonte: BRASIL, 1981  

O material de cobertura, resultante da alteração do embasamento, 

dificilmente ultrapassa 30 centímetros, exceto algumas nuances observadas em 

pequenas depressões preenchidas por colúvios, destacando-se uma ocorrência 

isolada nas imediações de Cococi, que atinge espessura de 2 metros. Os rios nessa 

unidade são geralmente encaixados, não permitindo o desenvolvimento de planícies, 

salvo em pequenos trechos que cortam litologias sedimentares, a exemplo da região 

de Orós, onde o rio Jaguaribe espraia, desenvolvendo extensas planícies. A maior 

parte do Planalto Sertanejo apresenta as deficiências hídricas típicas do clima semi-

árido. Porém, em setores isolados com altitude acima da média, as precipitações 

são maiores, favorecendo atividades agrícolas. A Chapada do Araripe caracteriza-se 

morfologicamente por seu aspecto tabular seccionada pela erosão, com altitude 

média em torno de 800 metros, limitada ao norte pelo Planalto Sertanejo, cujo 

contato é feito através de rampas. A Chapada é constituída por rochas sedimentares 

com solos muito porosos e, nas encostas voltadas para o Planalto Sertanejo, 
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prevalece a vegetação de mata. Da Figura 12, onde são apresentas as curvas de 

nível da bacia em estudo com equidistância de 200 metros, traçadas a partir do 

modelo numérico do terreno obtido com o SRTM, pode-se depreender as 

declividades médias do terreno. Observa-se que 86% da área têm declividade do 

terreno até 1%, 10% da área tem declividade do terreno entre 1% e 10% e 4% da 

área tem declividade do terreno maior que 10%. 

 

Figura 12: Topografia da bacia do açude Orós, com curvas de nível (200, 400, 600 e 

800 metros) traçadas a partir do modelo numérico do terreno extraído de SRTM  

Vegetação  

A área de estudo, sendo relativamente extensa e abrangendo uma 

variedade de formas e relevos, é coberta por três grandes grupos do Sistema de 

Classificação da Vegetação Brasileira, quais sejam: Estepe (Caatinga), Áreas de 

Tensão Ecológica e Antrópicas (ver Figura 13). O grupo predominante é o das 

Estepes, sendo mais da metade representada pela caatinga arbórea aberta com 

focos de caatinga arbórea densa (naturais) nas bacias dos riachos Conceição e 

Carrapateira. O termo estepe, utilizado para a caatinga, devido à semelhança com a 

estepe africana, compreende as formações xerófitas lenhosas deciduais, em geral 

espinhosas, entremeadas de plantas suculentas, com tapete herbáceo estacional. 
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Tem como característica dominante as folhas pequenas, muitas vezes providas de 

espinhos e poucas plantas com órgãos de reserva subterrânea (BRASIL, 1981). 

A caatinga arbórea aberta, que predomina na área de estudo, é uma 

formação exclusiva das áreas pediplanadas nordestinas, compostas de árvores de 

alturas variáveis, esparsamente distribuídas, com composição florística simples, 

consequência da intervenção humana e fatores ecológicos desfavoráveis. A 

caatinga arbórea densa é uma formação arbórea baixa, com árvores em torno de 8 a 

10 metros, densamente distribuídas. São localmente conhecidas como joazeiro, 

cumaru, pereiro, pau d’árco, angico, mororó, catingueira, jucá, etc. Em trechos de 

jusante, com aluviões mais espessas, a vegetação é mais exuberante, 

predominando a carnaúba e a oiticica (SUDEC, 1981; CREUTZFELDT, 2006). 

A agricultura de cultura cíclica ocupa o segundo lugar em área (antrópica) 

,sendo representante tanto do grupo das Estepes como do grupo de contato 

Savana/Estepe, sendo estas últimas classificadas como áreas de tensão ecológica, 

localizadas na borda Sudeste da bacia (Farias Brito, Nova Olinda). A tensão 

ecológica é devida à existência de áreas de transição climática, podendo coincidir 

com contatos de duas formações geológicas diferentes, com uma faixa de tensão 

entre domínios florísticos, onde se constata uma mistura de espécies. O contato 

Savana/Floresta Estacional é representado pelo ecótono (região de transição entre 

dois ecossistemas) entre a floresta estacional e a savana. Na Chapada do Araripe, 

onde predomina a formação sedimentar, a vegetação varia entre mata úmida e 

carrasco, sendo as florestas caducifólias representativas da mata úmida e a 

caatinga, espécie representativa do carrasco (BEZERRA et al., 2003). O Quadro 2 

apresenta uma correlação entre os aspectos geológicos, morfológicos e 

fitoecológicos na região.  

Quadro 2: Correlação geobotânica da bacia do açude Orós, ilustrando a correlação 

entre as macro unidades de relevo e a cobertura vegetal 

Geologia Relevo Vegetação 

Pré-Cambriano Planalto Sertanejo (+ 500 m) 
Floresta Semidecidual e 

Decidual 

Cretácio Planalto do Araripe (+ 600 m) Floresta Semidecidual 

Área de 

Suscetibilidade 

Ecológica  

Holocênico Aluviões  Floresta Decidual  

Fonte: Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981) 
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Figura 13: Cobertura vegetal da bacia do açude Orós (1981): 68% apresentam uma 

cobertura vegetal de caatinga, 29% de práticas agrícolas e 3% de ecotono  

Fonte: BRASIL, 1981  

Solos  

A Divisão de Cartografia do projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981) 

adotou e atualizou a base de Jacomine, Almeida e Medeiros (1973), cuja 

nomenclatura já foi modificada pela EMPRAPA (1999), resultando em oito classes 

de solos (argissolo vermelho-amarelo eutrófico, neossolos litólicos, luvissolos 

crômicos, vertissolos hidromórficos, latossolos, planossolos nátricos, nitossolos 

háplicos eutróficos, neossolos flúvicos), conforme ilustrado na Figura 14. Observa-se 

que os solos da classe argissolo vermelho-amarelo eutrófico de baixa 

permeabilidade, juntamente com os neossolos litólicos (permeáveis), são 

predominantes na área. Os argissolos vermelho-amarelo eutróficos de textura 

predominantemente argilosa apresentam ocorrência de cascalho em alguns 

horizontes do perfil. Normalmente, são profundos, podendo ocorrer pequena 
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frequência de solos rasos. Estão presentes em todos os tipos de relevo. Os solos 

neossolos litólicos eutróficos, com predominância dos eutróficos, são de drenagem 

moderada a acentuadamente drenados, bastante suscetíveis à erosão. Com 

espessura pequena, apresentam-se ao lado de superfícies com afloramentos ou de 

bastante pedregosidade. Os luvissolos crômicos são argilosos e, de modo geral, 

medianamente profundos a rasos, apresentando-se com frequência ao lado de 

afloramentos rochosos ou com pedregosidade superficial. São solos muito 

suscetíveis à erosão. Existem três manchas de vertissolos hidromórficos dentro da 

área, sendo duas próximas ao açude Orós e a terceira ao pé da Chapada do 

Araripe. Esses solos têm composição granulométrica argilosa a muito argilosa. As 

argilas presentes nesse tipo de solo são, em sua maioria, do grupo das 

montmorilonita, que se caracterizam pela expansibilidade, resultando em 

fendilhamentos quando secos, o que conduz a um tipo de material muito erodível. A 

diferenciação entre coloração vermelho-amarelo e vermelho-escuro dos latossolos é 

dada pela presença de ferro na segunda classe de solos. Em ambos ocorrem siltes 

e argilas, numa proporção mais equilibrada nos vermelho-escuros. Estão 

relacionados a relevos planos e suave ondulados. Os solos planossolos nátricos de 

textura argilosa, de baixa permeabilidade, com profundidade variada, são 

suscetíveis à erosão. Os nitossolos háplicos eutróficos são formados a partir da 

decomposição de rochas, de textura argilosa e estão presentes em relevos de 

ondulação suave a forte ondulado. Os neossolos flúvicos que aparecem na área 

restrita a um trecho a montante do açude Orós, constituem-se de solos formados a 

partir de depósitos de sedimentos fluviais não consolidados, de granulometria muito 

variada, de profundidade variando de moderadamente profundo a muito profundo. 

Eles ocorrem às margens e nas várzeas dos principais cursos d’água da área 

(JACOMINE, ALMEIDA e MEDEIROS, 1973; SUDEC, 1981; EMPRAPA, 1999). 
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Figura 14: Mapa de solos da bacia do açude Orós, visualizando a predominância 

dos argilosos e dos neossolos  

Fonte: BRASIL, 1981; EMPRAPA, 1999  

3.1.2 Aspectos Hidroclimatológicos  

Precipitação  

Entre os aspectos físicos que caracterizam o semi-árido, a pluviometria é 

considerada a variável climatológica mais importante. De acordo com Werner e 

Gerstengarbe (2003), as estações de chuva no Ceará (úmida ou seca) são 

predominantemente determinadas pela posição da Zona de Convergência 

Intertropical (ZCIT) do Atlântico Norte, pela Temperatura da Superfície do Mar (TSM) 

e pelos eventos El Ninõ e La Nina. A distribuição espacial das precipitações no 

Estado não é uniforme, ocorrendo um decréscimo significativo do litoral para o 

interior. Na área objeto deste estudo, situada na região sudoeste do estado, 

observa-se o efeito de escassez de precipitação, embora suavizada pela 

proximidade com a Chapada do Araripe, um complexo climatológico ameno. No que 

diz respeito à variação inter-anual, característica marcante de regiões semi-áridas, 

apresenta-se uma concentração pluviométrica em um quadrimestre de fevereiro a 
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maio. Na Tabela 1 apresenta-se uma síntese da pluviometria da área de estudo, 

onde se observa uma média de 730 mm anuais para o período compreendido entre 

1961 e 2005, em 75 postos (FUNCEME, 2005). A variação espacial das 

precipitações na bacia é ilustrada na Figura 15.  

Tabela 1: Dados pluviométricos da bacia do açude Orós. Tabela elaborada a partir 

de dados da FUNCEME para o período 1961-2005, organizados por sub-bacias 

definidas na pesquisa. 

Código 

da  

sub-

bacia  

(WASA)  

Açude de controle no 

exutório 
Caracterização 

geográfica 

N° de postos 

por sub-bacia 

Média 

pluviométrica 

(mm. ano-1) (4) 

79

 

Açude Várzea do Boi 

 

Riacho Carrapateiras(1)

 

4

 

523

 

80

 

Açude Arneiroz Rio Jaguaribe(1)

 

10

 

627

 

81

 

Não há Riacho Favelas(2)

 

3

 

562

 

82

 

Não há Planalto Sertanejo (3)

 

7

 

735

 

83

 

Não há Riacho Jucá(2)

 

4

 

616

 

84

 

Não há Rio Umbuzeiro(2)

 

8

 

599

 

85

 

Açude Poço da Pedra

 

Rio Conceição(1)

 

3

 

697

 

87

 

Não há Rio Bastiões(2)

 

4

 

736

 

88

 

Não há Chapada do Araripe(3)

 

4

 

726

 

89

 

Açude Canoas Rio S. Gonçalo(1)

 

2

 

830

 

90

 

Açude Trussu Rio Trussu(1)

 

7

 

830

 

91

 

Açude Orós Várzeas do Iguatu(3)

 

15

 

883

 

92

 

Açude Muquém Rio Muquém(1)

 

1

 

899

 

93

 

Não há Vale do Carius(3)

 

8

 

949

 

Total 80

  

Média 730

 

(1) Curso d’água barrado pelo açude; 
(2) Curso d’água principal na sub-bacia; 
(3) Ambiente morfológico dominante; 
(4) Fonte: FUNCEME (www.funceme.br, último acesso em 04.02.2006) 

http://www.funceme.br
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Figura 15: Variação espacial das precipitações médias nas 14 sub-bacias da bacia 

do açude Orós  

Evaporação e evapotranspiração  

A evaporação potencial na área de estudo, a exemplo do que ocorre em 

outras bacias do semi-árido nordestino, ultrapassa a precipitação em quase 300% e 

a evapotranspiração real é da ordem de 70% da precipitação (FRISCHKORN, DE 

ARAÚJO e SANTIAGO, 2003). De acordo com dados publicados pelo Ministério da 

Agricultura e Reforma Agrária para período de 1961 a 1990 (BRASIL, 1981), a 

média de evaporação total da área de estudo é de 2.340 mm anuais, equivalente, 

portanto, a 320% da precipitação média anual apresentada na Tabela 1.  

Recursos Hídricos  

A exemplo dos demais aspectos já discutidos, a disponibilidade natural 

dos recursos hídricos apresenta variações extremas do ponto de vista temporal. Nos 

anos mais secos, podem ser observadas eventos torrenciais isolados, concentrando 

toda a média anual em até um mês (FRISCHKORN, DE ARAÚJO e SANTIAGO, 
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2003; DUQUE, 1980), fato que, associado aos níveis de evaporação da região e 

com o embasamento cristalino predominante, resulta numa reserva hídrica natural 

deficitária. Para solucionar esse déficit têm sido implementados na região, 

programas de construção de reservatórios artificiais, inicialmente através do DNOCS 

e, mais recentemente, também através de órgãos do estado. De acordo com 

Malveira, Teixeira e Vieira (2005), os primeiros reservatórios de médio porte foram 

implantados na região no período de 1940 a 1961 (ver Figura 16), os açudes Várzea 

do Boi, em 1954 e Pau Preto, em 1958. A política de implantação de reservatórios 

públicos de médio e pequeno porte foi intensificada no período de 2001 a 2004 

através de investimentos do governo do estado do Ceará. A bacia dispõe, 

atualmente, de acumulação superficial da ordem de 5.900 milhões de m³ assim 

distribuídos: 52 hm³ no açude Várzea do Boi; 52 hm³ no açude Poço da Pedra;  

1.940 hm³ no açude Orós; 301 hm³ no açude Trussu; 69 hm³ no açude Canoas; 48 

hm³ no açude Muquém; 197 hm³ no açude Arneiroz; 3.250 hm³ na pequena 

açudagem. O volume regularizável anualmente (com 90% de garantia) pelos 

reservatórios da região em estudo situa-se entre 25% e 30% de sua capacidade 

(CEARÁ, 2002; COGERH, 1998; CAMPOS et al., 2000). Aplicando-se essa regra e, 

considerando-se que o potencial de armazenamento é de 5.900 hm3, ter-se-ia 

volume anual regularizável entre 1.100 e  

1.700 milhões de m³. Partindo dessa premissa, esta pesquisa assumiu que a 

disponibilidade de 1.500 milhões de m³ seria o patamar satisfatório para as 

demandas da bacia. Ou seja, caso a bacia não disponha desse volume, admite-se 

falha; caso contrário, sucesso, conforme definido no item 2.2.2.  

Quadro 3: Classificação do potencial hídrico de superfície, considerando a lâmina 

média escoada (mm) e o volume disponível por unidade de área  

Classe de potencial 
hídrico de superfície 

Altura do excedente 
hídrico (mm) Classificação 

Volume de água 
disponível 

(m³/km²/ano) 

Muito bom > 1.300 a > 1.300.000 

Bom 700 a 1.300 b 700.000 a 1.300.000 

Médio 200 a 700 c 200.000 a 700.000 

Fraco 10 a 200 d 10.000 a 200.000 

Muito fraco <10 e < 10.000 
Fonte: BRASIL, 1981 
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A disponibilidade da água, sob o ponto de vista de recurso natural, pode 

ser dividida em recursos superficiais e subterrâneos. O volume de água superficial 

disponível é ilustrado no Quadro 3, de acordo com a classificação adotada no 

Projeto RADAMBRASIL, observando-se que, na área de estudo predomina a 

classificação “e” (potencial hídrico de superfície “muito fraco”), com excedente 

inferior a 10 mm, seguido da classe “d”, com excedente entre 10 e 200 mm.  

Quadro 4: Classificação do potencial hídrico de superfície de acordo com o tempo 

de permanência do excedente hídrico  

Nº de meses com excedente hídrico 

> 10 meses 7 a 9 meses 4 a 6 meses < 3 meses 

Classe 

1 2 3 4 
Fonte: BRASIL, 1981  

 

Figura 16: Ilustração da distribuição dos açudes monitorados na bacia do açude 

Orós, classificados por período de construção (marcadores menores são mais 

antigos; destaque com nomes em fonte maior para os reservatórios estratégicos), de 

acordo com cadastros do DNOCS e da COGERH (2005) 
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Complementando a caracterização da área no que diz respeito à 

disponibilidade superficial natural, o Quadro 4 apresenta o tempo de permanência do 

excedente hídrico na bacia e a classificação atribuída por esse critério (BRASIL, 

1981). Na bacia em estudo o período máximo meses com excedente hídrico é igual 

a 3, classificada, portanto, como de classe 4. 

A Figura 17 ilustra o potencial hídrico da bacia hidrográfica do açude Orós 

de acordo com as classificações apresentadas nos Quadros 3 e 4 (BRASIL, 1981), a 

partir de interpretação de mosaicos semi-controlados de imagem de radar, onde 

estão resumidos os dados relativos ao potencial hídrico no que diz respeito 

principalmente ao tempo de permanência da disponibilidade. 

 

Figura 17: Classificação da bacia do açude Orós de acordo com o potencial hídrico 

de superfície e subterrâneo, sendo as letras relativas à classe de potencial hídrico, 

de acordo com o Quadro 3, e o número 4 indica que o tempo de permanência da 

disponibilidade hídrica é inferior a três meses, de acordo com o Quadro 4  

Fonte: BRASIL, 1981  

Há que se destacar o potencial de evaporação da região, cujo efeito pode 

ser observado em imagens de satélites, onde se verifica o completo 

desaparecimento de alguns pequenos reservatórios no intervalo de um mês, 

coerente com o indicado pelo projeto RADAMBRASIL (1981), que estima essa 
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permanência em até três meses. Os volumes máximos armazenáveis devem ser 

avaliados periodicamente, uma vez que os reservatórios sofrem os efeitos da 

sedimentação, reduzindo esses volumes, o que ocorre em uma média de 0,2% por 

década (DE ARAÚJO, BRONSTERT e GÜNTNER, 2006). O potencial de água 

subterrânea da bacia está concentrado nas formações sedimentares (marcada com 

o símbolo (1) na Tabela 2) citadas na descrição geológica da área, apresentando-se 

geralmente fraco no cristalino (marcada com o símbolo (2) na Tabela 2). 

Tabela 2: Classificação do potencial hidrogeológico da bacia do açude Orós, 

relacionando a unidade geológica pertencente (sedimentar (1), cristalino (2)) à 

respectiva classificação em função do potencial hídrico 

Unidade Geológica Potencial hidrogeológico 

 

Formação Exu (1)

 

Bom 

Formação Santana (1)

 

Médio a fraco 

Formação Missão Velha (1)

 

Bom a médio 

Formação Rio do Peixe (1)

 

Médio 

Grupo Ceará (2)

 

Médio 

Complexo Nordestino (2)

 

Fraco 

Complexo Trindade (2)

 

Fraco 

Complexo Pedra Branca (2)

 

Médio 

Aluvião (1)

 

Médio a bom 

Fonte: Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981)  

3.2 Levantamento de dados e parametrização  

A parametrização da bacia do Alto Jaguaribe foi realizada com dados 

obtidos em plataformas do Sistema de Informações Geográficas (SIG). Os dados de 

entrada do modelo WASA têm com base informações sobre topografia, cobertura 

vegetal, uso do solo, classificação de solos, precipitação, temperatura, umidade e 

radiação para a caracterização física da área, além de dados relativos aos 

reservatórios existentes na bacia. O banco de dados para a parametrização do 

WASA pode ser gerado a partir de uma matriz de mapas temáticos, que agregam 

informações estatísticas de cada tema e são operados em plataformas SIG, 
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conforme resultado parcial para a bacia em estudo, apresentado por Malveira e 

Teixeira (2006).  

3.2.1 Evolução temporal da pequena açudagem  

Com o objetivo de quantificar os pequenos açudes existentes na bacia em 

cada ano do período de simulação, o processo de parametrização foi iniciado com a 

digitalização dos açudes em imagens georreferenciadas. Dada a restrição de 

disponibilidade de imagens com boa visibilidade para toda a área de estudo (24.167 

km2), a data da imagem digitalizada foi selecionada de acordo com a visibilidade de 

açudes, isto é, foram escolhidas imagens com pouca nebulosidade, sendo 2002 o 

ano de registro (agosto e setembro). Para definir uma regra de variação da 

quantidade ao longo do período de simulação, seria necessário pelo menos um 

segundo dado de quantificação. Para isso, foram adotadas as cartas da SUDENE 

(1970) como fonte de informação, sendo digitalizados todos os espelhos d`água 

representados naquela base cartográfica. Assim, com os dados de dois anos 

distintos, foi possível estimar a taxa de variação da quantidade de açudes entre 

1970 e 2002. Essa taxa não é constante para um longo período, uma vez que a 

implantação de açudes sofre influência das políticas de desenvolvimento, que não 

são contínuas, o que foi observado no cadastro de açudes construídos no estado do 

Ceará, no período de 1910 a 20041. Nesse cadastro os açudes são classificados por 

data de conclusão, o que permite a análise da evolução temporal da estrutura de 

açudagem no estado do Ceará, que não é linear. Observa-se, por exemplo, que a 

taxa de incremento de açudes entre 1950 e 1970 é baixa, embora tenham sido 

construídos açudes de grande capacidade de acumulação, enquanto que no período 

compreendido entre 1981 e 2000 a taxa relativa de crescimento da estrutura de 

açudagem é mais alta, como consequência da entrada do Estado nas ações de 

construção de açudes de médio porte, o que antes era missão somente do DNOCS. 

A partir do cadastro são calculadas as taxas de incremento de açudes por década, 

conforme ilustrado na Figura 18, e que foram adotadas para o período de simulação 

                                           

 

1 Cadastro constante na publicação Uso de SIG na caracterização da evolução do armazenamento 

superficial de água no estado do Ceará – período 1091 a 2004, (MALVEIRA, TEIXEIRA e VIEIRA, 

2005) resultado parcial desta pesquisa 
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na presente pesquisa (1961 a 2005). Essas taxas se apresentaram bastantes 

consistentes com os dados obtidos para 1970 e 2002, verificando-se uma diferença 

inferior a 1%, quando comparadas à taxa de crescimento com as quantidades de 

1970 e 2002 (45,84%) e a quantidade projetada pelas taxas calculadas para o 

período 1902-2004 (46,46%). Assim, adotando-se as taxas de incremento do 

número de açudes calculadas, validadas com os dados levantados nesta pesquisa, 

foi possível definir, em cada sub-bacia da bacia do açude Orós, o número de 

pequenos açudes em cada uma das cinco classes, a cada ano do período simulado, 

tomando-se como ponto de partida o número de açudes existentes em 1970.  
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Figura 18: Distribuição temporal do número açudes construídos para o estado do 

Ceará no período 1902-2004 

Fonte: Malveira, Teixeira e Vieira (2005)  

3.2.2 Parametrização da bacia com vista ao modelo WASA  

As atividades desenvolvidas na estruturação dos dados de entrada para o 

modelo WASA podem ser assim resumidas: 

- composição de modelo digital representativo da bacia de drenagem do açude Orós, 

a partir do processamento dos dados das imagens Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM), conforme apresentado na Figura 12 (MALVEIRA e TEIXEIRA, 

2006; COSTA, 2008); 
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- composição de modelo digital representativo das sub-bacias a serem discretizadas 

na modelagem, constituindo um total de 14 sub-bacias, delineadas a partir do 

processamento dos dados do SRTM. Essa divisão em sub-bacias constitui o 

primeiro nível da estrutura de modelagem espacial do WASA, isto é, a definição das 

subunidades de estudo (SB) (item 2.1.4), conforme apresentado na Figura 19; 

- análise dos dados utilizados por Güntner (2002) com vistas a selecionar os 

relativos somente à área compreendida pela bacia do açude Orós; 

- atualização de dados relativos às classes de solo em cada subunidade delineada a 

partir do processamento dos dados do SRTM (ver Figura 14), com os parâmetros 

definidos por Güntner (2002). Essa associação dos tipos de solos com as 

subunidades geradas no modelo numérico do terreno (SOTER) consistem o 

segundo nível na modelagem espacial do WASA, denominado landscape unit (LU), 

conforme apresentado no item 2.1.4; 

- atualização dos dados relativos à declividade (ver Figura 12) de cada LU com os 

parâmetros definidos por Güntner (2002), resultando o terceiro nível na estruturação 

da modelagem espacial (item 2.1.4) do WASA, ou seja, as componentes do terreno 

(TC); 

- atualização dos dados relativos ao tipo de vegetação (ver Figura 13) e sua 

associação com o tipo de solo (SVC) com os parâmetros definidos por Güntner 

(2002), resultando o quarto nível na estruturação da modelagem espacial (item 

2.1.4) do WASA; 

- atualização dos dados relativos aos perfis do subsolo em cada SVC com os 

parâmetros definidos por Güntner (2002), resultando o quinto nível na estruturação 

da modelagem espacial (item 2.1.4) do WASA;  

- composição de modelo digital representativo da infra-estrutura de açudagem na 

bacia de drenagem sobre a base de sub-bacias e adotando o critério de distribuição 

temporal exposto em 3.2.1, resultando na quantidade de açudes por subunidades 

para cada ano do período simulado; 

- organização de dados pluviométricos diários com dados dos postos existentes na 

bacia do açude Orós; 

- organização de dados climatológicos diários relativos à umidade do ar, temperatura 

e radiação a partir dos parâmetros definidos por Güntner (2002); 

Assim, são organizados e atualizados os parâmetros necessários à 

estruturação dos dados de entrada para a área de estudo, conforme definido por 
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Güntner (2002), e de acordo com a documentação do programa WASA (MÜLLER et 

al., 2006). 

 

Figura 19: Bacia de drenagem do Orós com suas 14 sub-bacias de drenagem: 

Várzea do Boi, Arneiroz, Favelas, Planalto Sertanejo, Jucá, Umbuzeiro, Poço da 

Pedra, Bastiões, chapada do Araripe, Canoas, Trussu, Várzeas do Iguatu, Muquém 

e Vale do Carius  

3.3 Validação do modelo WASA para a bacia do açude Orós  

Na base temática relativa aos reservatórios da bacia de drenagem do 

açude Orós destacam-se sete das sub-bacias, por possuírem em seus exutórios um 

reservatório com capacidade superior a 50 milhões de metros cúbicos. O açude 

Munquém, com 47,7 milhões de metros cúbicos, embora não possua em valores 

exatos o limite atribuído para os reservatórios de controle, foi incluído nessa 

categoria pela sua localização, que é exatamente no exutório de uma sub-bacia (92). 

Essas seriam as sub-bacias de controle, isto é, as bacias em que os resultados da 

simulação são confrontados com os dados monitorados, referentes a volumes 
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armazenados nos reservatórios. Dos sete reservatórios, é descartado o reservatório 

Arneiroz quando da validação do modelo, porque a sua construção foi concluída em 

2005, último ano do período de simulação, tornando-o sem significância para a 

validação do modelo. A validação foi, portanto, efetuada com base nos dados de 

nível d’água dos reservatórios Várzea do Boi, Poço da Pedra, Canoas, Muquém, 

Trussu e Orós (Figura 20). Devido à escassez de disponibilidade de dados medidos 

nos reservatórios, a comparação efetiva se inicia no ano de 1986, ano a partir do 

qual os dados relativos ao açude Orós estão disponibilizados de forma contínua, 

estendendo-se até o ano 2005. 

 

Figura 20: Bacia de drenagem do Orós com o destaque das seis sub-bacias que 

possuem reservatórios com capacidade superior a 50 hm³, os reservatórios de 

controle, descartado o reservatório Arneiroz 

A validação consistiu em analisar, comparativamente, os valores de 

volumes dos reservatórios medidos versus modelados. Os valores medidos são 

aqueles registrados pelo DNOCS e pela COGERH, enquanto que os valores 

modelados são aqueles simulados pelo WASA. O critério de comparação é o 

coeficiente de eficiência de Nash e Stucliffe (1970), aqui denominado NSE, 

calculado de acordo com a equação 19. 
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em que: Vmedido,t = volume do reservatório (m³), medido no tempo t; medidoV = média 

dos volumes medidos do reservatório (m³); Vsimulado,t = volume do reservatório (m³), 

simulado através do WASA, no tempo t. Para a validação há que se escolher um dia 

de referência. Para a escolha desse dia foi necessário avaliar se o modelo seria 

igualmente válido qualquer que fosse o dia de referência. Nesse sentido, o modelo 

foi validado para diversos anos, com 52 dias de referência para cada ano, 

correspondendo a cada semana do ano. Os resultados, conforme apresentado na 

Figura 21, indicaram que a eficiência do modelo independe, estatisticamente, do dia 

de referência. Considerando que o dia 01 de agosto marca o início do período seco 

na bacia, esse foi o dia tomado como referência para as análises de NSE. 
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Figura 21: Valores de NSE para os 52 (um por semana) dias do ano em que foi 

calculada a disponibilidade hídrica da bacia do açude Orós, verificando-se a 

proximidade dos mesmos à unidade (entre 0,93 e 0,99), em destaque o dia primeiro 

de agosto, adotado como referência nesta tese  

3.4 Busca do arranjo ótimo da pequena açudagem  

A pesquisa por um arranjo que maximize o índice de sustentabilidade (IS) 

(ver equação 15) para a bacia de drenagem do açude Orós foi desenvolvida em 

quatro etapas. 
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Fase I: inicialmente, foram realizadas simulações com o modelo WASA 

para diferentes arranjos de pequena açudagem, de acordo com sua evolução 

quantitativa no período 1961-2005. Assumiu-se, a cada simulação, que a quantidade 

de pequenos açudes para o período simulado (1961-2005) se mantivesse constante 

e igual à quantidade observada em um ano de referência. As simulações dessa fase 

foram realizadas para os seguintes anos de referência: 1961, 1964, 1968, 1970, 

1974, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1988, 1990, 1991, 1992, 1996, 2000, 2001, 

2002 e 2004 (19 arranjos), escolhidos de modo a representar todas as décadas. 

Fase II: com o objetivo de avaliar se existem classes de maior relevância 

que as demais, em um segundo momento foi feita a análise da sensibilidade de IS 

em relação à quantidade de açudes em cada classe para diferentes arranjos. 

Inicialmente, foi excluída uma classe por vez, e o modelo foi simulado. A seguir, o 

modelo foi simulado considerando-se somente uma classe, com a exclusão das 

outras quatro. Além do valor de IS, foi analisada a variação de outros parâmetros 

associados aos arranjos propostos: o potencial de armazenamento superficial em 

toda a bacia e a área média de captação (AMC). 

Fase III: o momento seguinte consistiu na definição das restrições para o 

processo de otimização, a partir do conhecimento das classes mais importantes. Na 

fase anterior, além da percepção da classe mais relevante, foi possível avaliar 

também o volume ótimo de armazenamento em toda a bacia. Assim, as restrições 

destacadas foram as quantidades de pequenos açudes nas classes de acumulação 

mais relevantes, e o potencial de armazenamento ótimo da bacia. 

Fase IV: o arranjo de cascata ótimo que resulte no melhor aproveitamento 

hidrológico da bacia por um processo de otimização de IS, sujeito às restrições 

estabelecidas, foi determinado pelo método Simplex-MSX (Figura 6), conforme 

Sorooshian e Gupta (2002). A maximização de IS é relacionada aos valores ótimos 

das quantidades de pequenos açudes em cada classe, ou seja, deseja-se: 

maximizar IS (n1, n2, n3, n4, n5)        (20) 

sujeito às restrições: 

n1 = N*1          (21a) 

n5 = N*5          (21b) 

n1.V1 + n2.V2 + n3.V3 + n4.V4 + n5.V5 + Vgrandes açudes = V*total  (21c) 
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em que: ni = quantidade de açudes pertencentes à classe i, com i = 1, 2, 3, 4 e 5; Vi 

= volume médio armazenado na i-ésima classe (V1 = 0,06 hm³; V2 = 0,55 hm³; V3 = 

2,0 hm³; V4 = 6,5 hm³; V5 = 30 hm³, ver item 2.1.4); N*1, N*5 e V*total = restrições 

definidas na Fase III; Vgrandes açudes = volume acumulado nos açudes com capacidade 

superior a 50 milhões de metros cúbicos, que é de 2.658,9 hm³ (os sete 

reservatórios estratégicos da bacia). Os valores de n2 e n4 são determinados pelo 

processo de otimização e o valor de n3 é calculado pela equação 21c, que expressa 

o volume total de armazenamento. 
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4.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO   

Este capítulo apresenta os resultados gerados na presente pesquisa. Os 

primeiros resultados constituem o resultado de um levantamento de dados relativo à 

pequena açudagem na bacia de drenagem do açude Orós, resultado esse que foi 

utilizado como informação básica para a definição da evolução temporal desse 

sistema de armazenamento superficial no período de simulação (1961-2005). A 

seguir são apresentados os resultados da pesquisa propriamente dita, que consta da 

validação do modelo WASA, interpretações dos resultados das simulações com os 

diversos arranjos de cascatas, compreendendo a pequena açudagem, a 

sustentabilidade hídrica associada aos arranjos de cascatas, definição do que seria 

o arranjo ótimo para a infra-estrutura de açudagem e parâmetros que possam ser 

adotados em políticas de gestão, associados a esse cenário ótimo.  

4.1 Distribuição temporal e espacial da pequena açudagem na bacia do açude 

Orós 

A evolução da infra-estrutura de pequenos açudes na bacia constitui um 

resultado específico da pesquisa. A curva de evolução quantitativa de pequenos 

açudes foi construída a partir do cálculo realizado com o cadastro de açudes 

construídos no Ceará (ver Figura 18), validada com os dados de quantificação dos 

espelhos d’água nos anos 1970 e 2002, e, assim, adotada para o período de 

simulação (1961–2005), conforme descrito no item 3.2. Em 1970 verificava-se um 

total de 2.174 açudes na bacia de drenagem do açude Orós, resultante da 

digitalização dos espelhos d’água das cartas da SUDENE, conforme ilustrado na 

Figura 22. De acordo com o trabalho de digitalização dos espelhos d’água 

diretamente de imagens de satélite LANDSAT 7 (fornecida pela FUNCEME para 

esta pesquisa), tem-se a infra-estrutura de barramentos existente na bacia do açude 

Orós em 2002, verificando-se um total de 4.014 açudes, conforme ilustrado na 

Figura 23. 
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Figura 22: Estrutura de açudagem na bacia do Orós, com base na digitalização dos 

corpos d’água existentes na bacia, representados nas Cartas da SUDENE 

(SUDENE, 1967-1970), totalizando 2.174 reservatórios  

A combinação dos mapas apresentados nas Figuras 22 e 23, que 

ilustram, respectivamente, a quantidade de açudes em 1970 e em 2002, com o 

mapa da Figura 20, que apresenta a divisão da área de estudo em sub-bacias 

adotadas nas simulações com o WASA, permite a verificação da distribuição dos 

reservatórios nas 14 sub-bacias. A Tabela 03 apresenta esta distribuição espacial, 

verificando-se uma significativa variação da distribuição nas 14 sub-bacias. Da 

distribuição espacial para o ano de 2002, por exemplo, verifica-se que nas sub-

bacias mais a montante, tais como Araripe (88) e Canoas (89), o percentual está 

entre 2 e 3%, enquanto que, na sub-bacia limitada pelo açude Orós (91), sub-bacia 

mais a jusante da bacia, ocorre uma concentração de 33% dos açudes. Nesta sub-

bacia mais a jusante (91), verifica-se ainda que a concentração aumentou em 

relação ao observado em 1970, que era de 23%, permanecendo a mesma ordem de 

grandeza de concentração nas demais. 
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Figura 23: Estrutura de açudagem na bacia do Orós com base na digitalização dos 

corpos d’água visualizados em imagens de satélite do tipo LANDSAT, datadas de 

agosto e setembro de 2002, totalizando 4.014 reservatórios  

Com a aplicação da metodologia exposta no Capítulo 3 (item 3.2) para 

definir a distribuição temporal dos pequenos açudes no período 1961-2005, isto é, a 

quantidade de pequenos açudes a cada ano, obtém-se o gráfico ilustrado na 

Figura 24. Observa-se que o incremento na quantidade de reservatórios não ocorre 

linearmente (razões apresentadas no item 3.2), mas acompanhando a tendência real 

de implantação da estrutura de pequenos açudes na região, ora ditada por políticas 

pontuais, ora influenciada pela entrada de novos agentes de desenvolvimento no 

Estado. A Figura 25 (a e b) apresenta a distribuição temporal da pequena açudagem 

por quantidades de açudes em cada classe de acumulação e por volume acumulado 

em cada classe, acrescentando nesta segunda distribuição a evolução do volume 

acumulado nos reservatórios estratégicos da bacia.      
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Tabela 03: Distribuição espacial dos pequenos açudes nas sub-bacias da bacia do 

açude Orós para os anos de 1970 e 2002, de acordo com as digitalizações 

realizadas 

Nº açudes na sub-bacia / Nº de açudes em toda a bacia 
Sub-bacia 

1970 2002 

Várzea do Boi (79) 7% 5% 

Arneiroz (80) 17% 12% 

Favelas (81) 7% 5% 

Planalto Sertanejo (82) 10% 13% 

Riacho Jucá (83) 3% 2% 

Umbuzeiro (84) 2% 4% 

Poço da Pedra (85) 3% 2% 

Bastiões (87) 3% 2% 

Chapada do Araripe (88) 2% 2% 

Canoas (89) 4% 3% 

Trussu (90) 11% 10% 

Várzeas de Iguatu (91) 23% 33% 

Muquém (92) 3% 2% 

Vale do Carius (93) 6% 6% 

Total 100% 100% 
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Figura 24: Distribuição temporal do número de pequenos açudes na bacia do açude 

Orós no período simulado (1961-2005), verificando-se que a variação não é linear, 

com base no cadastro de açudes construídos para o estado do Ceará no período 

1902-2004 
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b) 
Figura 25: Distribuição temporal dos açudes na bacia do açude Orós: a) número de 

açudes por classe de acumulação, inclusive grandes açudes. Os nomes em 

destaque referem-se aos açudes construídos no referido ano; b) volume acumulado 

nos pequenos açudes por classe de acumulação, inclusive grandes açudes 
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4.2 Disponibilidade hídrica na bacia do Orós   

Os resultados das simulações realizadas para a bacia hidrográfica do 

açude Orós, que possui as características abaixo, são apresentados neste item.  

Dados gerais da área em estudo: 

Área de drenagem   24.167 km² 

Potencial de armazenamento em 2005   5.900 hm³ 

Área média de captação em 2005   6 km²/açude 

Reservatório com capacidade máxima (Orós) 1.940 hm³ 

Precipitação média anual   730 mm 

Elevação máxima    980 m 

Elevação mínima   147 m  

4.2.1 Validação do modelo WASA  

O coeficiente de eficiência para toda a bacia é estável para qualquer 

data que seja selecionada para a análise da disponibilidade hídrica. Considerando a 

disponibilidade hídrica em toda a bacia, mensurada pelos volumes de seus 

reservatórios de controle, e calculado o NSE, observa-se que este é praticamente da 

mesma ordem de grandeza e próximo da unidade (entre 0,93 e 0,99), considerando 

um dia em cada semana do ano (ver Figura 21), reafirmando a robustez do modelo 

WASA para os objetivos da pesquisa. A análise da consistência dos resultados das 

simulações realizadas para o período 1961-2005 é resumida na Tabela 04, na qual 

verifica-se a variação do NSE com a área de drenagem dos reservatórios de 

controle e, para efeito de comparação, o valor de NSE quando aplicado à bacia de 

estudo como um todo. A Figura 26 ilustra essa comparação.       
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Tabela 04: Coeficientes de eficiência (NSE) por reservatório de referência, 

calculados com os resultados da simulação com o WASA no período 1961-2005 

Reservatório 

 
Orós V. Boi

 
Canoas

 
P. Pedra

 
Trussu

 
Muquém

 
Todos os 
reservatórios 

 

Área de 
drenagem do 
reservatório 
(km²) 

2.870

 

1.362

 

1.146 929 718 308 24.167  

NSE 0,720

 

0,340

 

0,550 0,280 0,080 -0,340 0,990 
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Figura 26: Variação da eficiência do modelo WASA (NSE) com a área de drenagem 

dos reservatórios de controle. Em destaque o resultado para toda a bacia de estudo, 

com NSE próximo à unidade (NSE = 0,990)  

Aplicando-se o critério de validação adotado, qual seja, o coeficiente 

NSE, observa-se que para a bacia como um todo, considerando o somatório das 

disponibilidades em todos os reservatórios de controle, o coeficiente de eficiência se 

aproxima da unidade, o que indica que o modelo é eficiente para a análise da 

disponibilidade de toda a área de estudo, objetivo da pesquisa. A Figura 27 ilustra os 

valores de NSE quando calculados isoladamente para as sub-bacias adotadas nesta 

pesquisa e a Figura 28 ilustra graficamente os valores simulados e medidos para a 

bacia como um todo. De um modo geral, o modelo superestima a disponibilidade 

hídrica de forma mais significativa nas sub-bacias (exceto para a sub-bacia do 

Trussu) e ligeiramente na bacia como um todo. 
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a) Várzeas de Iguatu (2.870 km²) 
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b) Várzea do Boi (1.362 km²) 
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c) Canoas (1.146 km²) 
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d) Poço da Pedra (929 km²) 
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e) Trussu (718 km²) 
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f) Muquém (308 km²)  

Figura 27: Volumes medidos e simulados para o final da estação de chuvas nas 

sub-bacias de controle: a) somente a sub-bacia das Várzeas de Iguatu (91);  

b) somente a sub-bacia Várzea do Boi (79); c) somente a sub-bacia Canoas (89); d) 

somente a sub-bacia Poço da Pedra (85); e) somente a sub-bacia Trussu (90); f) 

somente a sub-bacia Muquém (92)  

O coeficiente de eficiência não apresenta bons resultados para as 

simulações em sub-bacias isoladas. De acordo com os dados resumidos na Tabela 

04 e ilustrados nas Figuras 26 e 27, verifica-se que existe relação direta entre o NSE 
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e a área da sub-bacia. É possível que a baixa eficiência nas pequenas bacias esteja 

relacionada a problemas com parametrização. Na presente pesquisa foram 

adotados parâmetros para a escala da área de estudo (uma grande bacia 

hidrográfica) e que se apresentaram próprios, conforme resultados apresentados. 

Em bacias menores, os parâmetros devem ser definidos para as especificidades das 

respectivas bacias de drenagem, como ocorreu para a bacia de drenagem do açude 

Benguê, com uma área de 933 km². Essa bacia de médio porte, que está inserida 

dentro da bacia do açude Orós, já foi adotada como área de estudos de vários 

trabalhos de pós-graduação (duas teses de doutorado e cinco dissertações de 

mestrado), em que o WASA já foi adotado como modelo. De acordo com Medeiros 

(2009), a parametrização adequada dos dados de solo na bacia é fator determinante 

no sucesso da aplicação do modelo para bacias menores que a da escala 

originalmente adotada por Günter em 2002, e agora nesta pesquisa. Medeiros 

(2009) aplicou o WASA na bacia do Benguê após o refinamento da parametrização 

dos solos, com dados resultantes das mencionadas pesquisas de pós-graduação e 

coleta adicionais de sua própria pesquisa, chegando a valores de NSE da ordem de 

0,95 quando da validação do modelo, confirmando, assim, a robustez do modelo 

para o semi-árido nordestino mesmo para bacias de meso-escala. 
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Figura 28: Volumes medidos e simulados para o final da estação de chuvas 

considerando toda a área da bacia em estudo  
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4.2.2 Medidas de eficiência hídrica na bacia do Orós   

Concluída a validação do modelo WASA, são apresentadas as simulações 

com a infra-estrutura hídrica da bacia, segundo a ordem apresentada no item 3.4, 

com o objetivo de definir o arranjo ótimo dessa infra-estrutura. 

Fase I: as simulações realizadas para os arranjos de infra-estrutura da 

bacia nos anos de 1961, 1964, 1968, 1970, 1974, 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 

1988, 1990, 1991, 1992, 1996, 2000, 2001, 2002 e 2004 (19 amostras) permitem a 

visualização da variação de IS com a evolução da quantidade de açudes na bacia e 

de outro parâmetro associado aos melhores valores de IS, denominado na presente 

pesquisa de área média de captação (AMC), dado pela relação entre a área total da 

bacia de drenagem e a quantidade de reservatórios em cada situação (Tabela 05). 

Os reservatórios de controle (sete) estão incluídos em todos os 19 arranjos. 

Como a disponibilidade hídrica definida nesta pesquisa é a água 

armazenada nos reservatórios da bacia, é coerente que o IS aumente com a 

ampliação do potencial de armazenamento superficial, o que é observado na Tabela 

05, ou seja, o potencial de armazenamento, crescente a cada ano com o incremento 

da infra-estrutura de açudagem conduz ao crescimento de IS. No entanto, é 

importante avaliar se as taxas desses incrementos são sempre positivas (ambos os 

incrementos crescentes). Enquanto esta relação for positiva, pode-se afirmar que a 

eficiência do sistema está sendo otimizada, uma vez que os recursos financeiros 

associados à ampliação da infra-estrutura apresentam uma resposta positiva para o 

índice de sustentabilidade; quando ocorrer que o IS não sofra um incremento com o 

incremento do potencial de armazenamento, pode-se afirmar que os recursos 

financeiros associados à ampliação da infra-estrutura foram inúteis e que, embora 

tenha ocorrido o incremento na infra-estrutura, a bacia já teria atingido seu volume 

máximo acumulável sob o ponto de vista hidrológico. É importante identificar esse 

ponto crítico, que seria uma situação em que se verifica um decréscimo na taxa de 

incremento de IS mesmo com a ampliação da infra-estrutura, significando que a 

bacia já teria passado de seu limite de saturação e que não deveria mais receber 

investimento em ampliação de reservação superficial. Conforme ilustrado na Figura 

29, esse ponto ótimo para a bacia do açude Orós é quando o potencial de 

armazenamento superficial atinge 5,2 bilhões de metros cúbicos, quando se observa 
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que não ocorre mais incremento de IS com o incremento da quantidade de açudes e 

que, a partir desse ponto, o incremento de IS passa a ser negativo com o incremento 

na quantidade de açudes (acumulação). Para construir o parâmetro de tempo de 

residência da bacia foi calculado o deflúvio médio anual em toda bacia a partir dos 

resultados do WASA, que é da ordem de 1,6 bilhão de metros cúbicos. E assim, 

assumindo 5,2 bilhões de metros cúbicos como o volume ótimo de acumulação para 

toda a bacia, obtém-se o tempo de residência da bacia, da relação entre volume 

ótimo de acumulação e deflúvio médio anual, que é da ordem de três anos.  

Tabela 05: Fase I - Valores de índice de sustentabilidade (IS) e da área média de 

captação (AMC), para 19 diferentes arranjos relacionados à evolução da quantidade 

de reservatórios na bacia do açude Orós, no período simulado (1961–2005). O 

número entre parêntesis, após a identificação de cada arranjo corresponde ao ano 

de referência 

Descrição do cenário

 

Arranjo 
n1

 

n2

 

n3

 

n4

 

n5

 

AMC(km2/açude) IS 

C1 (1961)

 

1568

 

248

 

108

 

65

 

24

 

12,0

 

0,264

 

C2 (1964)

 

1590

 

252

 

110

 

66

 

24

 

11,8

 

0,264

 

C3 (1968)

 

1659

 

262

 

114

 

69

 

25

 

11,3

 

0,264

 

C4 (1970)

 

1670

 

264

 

115

 

70

 

25

 

11,3

 

0,264

 

C5 (1974)

 

1682

 

266

 

116

 

70

 

25

 

11,2

 

0,265

 

C6 (1978)

 

1694

 

268

 

117

 

71

 

25

 

11,1

 

0,266

 

C7 (1980)

 

1717

 

272

 

118

 

72

 

26

 

11,0

 

0,266

 

C8 (1981)

 

1753

 

277

 

121

 

73

 

26

 

10,7

 

0,268

 

C9 (1983)

 

1777

 

281

 

123

 

74

 

27

 

10,6

 

0,268

 

C10 (1984)

 

1827

 

289

 

126

 

76

 

27

 

10,3

 

0,268

 

C11 (1988)

 

2058

 

326

 

142

 

86

 

31

 

9,1

 

0,268

 

C12 (1990)

 

2123

 

336

 

146

 

89

 

32

 

8,9

 

0,272

 

C13 (1991)

 

2188

 

346

 

151

 

91

 

33

 

8,6

 

0,278

 

C14 (1992)

 

2362

 

374

 

163

 

98

 

35

 

8,0

 

0,279

 

C15 (1996)

 

2492

 

394

 

172

 

104

 

37

 

7,6

 

0,279

 

C16 (2000)

 

2925

 

463

 

202

 

122

 

44

 

6,4

 

0,290

 

C17 (2001)

 

2990

 

473

 

206

 

125

 

45

 

6,3

 

0,290

 

C18 (2002)

 

3120

 

494

 

215

 

130

 

47

 

6,0

 

0,292

 

C19 (2004)

 

3207

 

507

 

221

 

134

 

48

 

5,9

 

0,293

  

Os valores de IS, entre 0,264 e 0,293 (Tabela 05), podem ser 

considerados baixos, em se tratando de um medida de sustentabilidade que tem 

como máximo a unidade. Observe-se que os valores foram analisados a passo 

diário, podendo atingir, certamente, maiores valores para avaliações mensais ou 

anuais, em que a média para esses períodos elevaria o valor considerado para o 

evento, e sua diferença com o patamar de satisfação seria menor, elevando assim, 

diretamente, o valor de CONF. A elevação desses valores poderia ocorrer também, 
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com a redução do patamar de satisfação, que foi adotada por estimativa. Os valores 

apresentados nessa tese não diferem dos valores encontrados nas pesquisas aqui 

referenciadas. Em Alves, Campos e Vieira (2008), que trabalhou com médias 

anuais, os valores de IS estão entre 0,11 e 0,86, predominando valores inferiores a 

0,50; na pesquisa de McMahon,  Adeloye e Zhou (2006) a variação fica entre 0,00 e 

1,00, com repetição de valores como 0,02 e 0,01.  
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Figura 29: Índice de sensibilidade (variação do índice de sustentabilidade (IS) em 

relação à variação do volume acumulado V na bacia) versus volume potencial de 

acumulação da bacia. Em destaque o volume (5,2 bilhões de m3) a partir do qual o 

incremento volumétrico ( V) implica na redução do incremento de IS. Esse volume 

é adotado, doravante, como o volume ótimo de acumulação da bacia do Orós  

Fase II: as simulações, nesta fase, foram realizadas com arranjos que 

destacam as classes de acumulação, conforme descrito no item 3.4 e resumido na 

Tabela 06. O objetivo foi a identificação das classes de acumulação mais relevantes 

para a eficiência do sistema. Todos os arranjos foram construídos para um volume 

total de acumulação da bacia igual a 5,2 bilhões de metros cúbicos (Figura 29). Os 

arranjos em que se anulou uma das classes (C20, C21, C22, C23 e C24) tiveram 

como referência as quantidades de açudes no ano de 2005 (final do período de 

simulação). O impacto da pequena açudagem e, mais especificamente, de suas 

classes de acumulação nos diversos arranjos, pode ser analisado a partir dos 

resultados da Tabela 06 e da Figura 30. Observa-se que os menores valores de IS 
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ocorrem para arranjos sem os pequenos açudes, isto é, quando a bacia opera 

somente com os grandes reservatórios (C31). Numa hipótese extrema, isso pode ser 

observado quando se opera somente com o açude Orós (C32). Além disso, Wiegand 

(2009) demonstra que os pequenos açudes a montante do Orós são responsáveis 

pela retenção de quase 66% dos sedimentos produzidos na bacia, enquanto que os 

reservatórios estratégicos, como o Orós, retêm apenas 5%. Isso significa que, se 

não fossem os pequenos reservatórios, os estratégicos estariam com nível de 

assoreamento mais de dez vezes superiores. Um importante resultado é obtido da 

análise conjunta desses arranjos: a relevância da pequena açudagem na 

disponibilidade hidrológica da bacia, uma vez que, para esses dois últimos arranjos, 

correspondem os menores valores de IS. 

A Figura 30 destaca ainda a relevância individual de cada classe na 

sustentabilidade hidrológica na bacia. Da análise fica evidenciada a importância dos 

reservatórios da classe 5, qual seja, a classe de acumulação entre 10 e 50 hm³, 

como a mais eficiente para o sistema. Nas situações em que o sistema opera com 

os grandes reservatórios e somente uma das classes, observa-se o maior valor de 

IS quando esta é a classe 5. Nas situações em que o sistema opera com os grandes 

reservatórios e somente quatro classes dentre as cinco, observa-se o menor valor 

de IS exatamente quando a classe 5 é a excluída.  

Tabela 06: Fase II - Valores de índices de sustentabilidade (IS) para arranjos 

construídos com o objetivo de se destacar a relevância de cada classe de 

acumulação no período simulado (1961–2005). Na descrição dos arranjos, o termo 

“g.a.” significa “grandes açudes”, ou seja, os estratégicos (V > 50 hm3) 

Descrição do arranjo Arranjo 
n1

 

n2

 

N3

 

n4

 

n5

 

AMC(km2/açude) IS 

C20 (n1=0)

 

0

 

511

 

223

 

55

 

48

 

28,9

 

0,326

 

C21 (n2=0)

 

3229

 

0

 

268

 

55

 

48

 

6,7

 

0,312

 

C22 (n3=0)

 

3229

 

511

 

0

 

94

 

48

 

6,2

 

0,312

 

C23 (n4=0)

 

3229

 

511

 

313

 

0

 

48

 

5,9

 

0,314

 

C24 (n5=0)

 

3229

 

511

 

855

 

55

 

0

 

5,2

 

0,255

 

C25 (g.a. + n1)

 

4235 0

 

0

 

0

 

0

 

0,6

 

0,157

 

C26 (g.a. + n2)

 

0

 

4620

 

0

 

0

 

0

 

5,2

 

0,172

 

C27 (g.a. + n3)

 

0

 

0

 

1271

 

0

 

0

 

19,0

 

0,170

 

C28 (g.a. + n4)

 

0

 

0

 

0

 

391

 

0

 

61,8

 

0,175

 

C29 (g.a. + n5)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

85

 

284,3

 

0,273

 

C30(só g.a.)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

3571,4

 

0,147

 

C31 (só Orós)

 

0

 

0

 

0

 

0

 

0

 

24167,0

 

0,017
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Figura 30: Resultados de simulações com enfoque para a importância de cada 

classe de acumulação do WASA, observando-se a importância da classe 5 

(capacidade entre 10 e 50 hm³)  

Fase III: as três restrições usadas no processo de otimização (Equações 

21a, 21b e 21c) são as seguintes: 

Restrição 1

 

- A classe 1 é colocada desde o início desta pesquisa como 

uma classe significativa do ponto de vista social, e que, de acordo com COGERH 

(1998), promove a democratização da água por permitir a distribuição espacial na 

bacia. Conforme apresentado no primeiro Capítulo desta tese, a pequena açudagem 

é a fonte hídrica principal da população rural e tem papel importante na retenção de 

sedimentos que poderiam assorear reservatórios estratégicos. Pesquisa recente 

realizada na bacia do açude Orós (WIEGAND, 2009) aponta a pequena açudagem 

como a grande retentora de sedimentos transportados, somando um total de 66%, e 

o restante dos sedimentos transportados ficaria assim distribuído: 5% nos grandes 

açudes, 5% no leito da calha de drenagem e 24% permaneceriam em suspensão 

com o fluxo. A classe 1 (menor classe de acumulação) contribui, para a sociedade, 

de duas maneiras, quais sejam, como uma fonte distribuidora de água com forte 

impacto social; e como uma fonte eficiente de disponibilidade hidrológica, por 

desacelerar a sedimentação dos reservatórios estratégicos. Como não se cogitou 

propor incremento de pequenos açudes na bacia, foi adotada, para a classe 1, o 
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número fixo N*1 igual a 3.229 açudes, correspondente à quantidade existente em 

2005;  

Restrição 2

 
- A classe 5 é a classe de maior relevância para a eficiência 

hídrica, é fixada na quantidade atual, dada a sensibilidade de IS à retirada (arranjo 

C24) ou o isolamento da mesma (arranjo C30) nas simulações realizadas na fase 

anterior. Como não se cogitou na proposição de incrementos de pequenos açudes 

na infra-estrutura de acumulação da bacia, será adotada doravante a quantidade de 

açudes para a classe 5 como aquela correspondente à do ano de 2005 e, portanto, 

N*5 igual a 45 açudes; e 

Restrição 3

 

- O volume ótimo de acumulação da bacia (V*total) é o volume 

a partir do qual não se observa mais incremento do índice de sustentabilidade (IS) 

na bacia ao se incrementar o volume de acumulação. De acordo com o ilustrado na 

Figura 21, esse valor é igual a 5,2 bilhões de metros cúbicos. A partir desse 

potencial de acumulação, deveriam ter sido aplicados recursos em outros 

investimentos voltados para o desenvolvimento da região, uma vez que a infra-

estrutura de reservatórios já estaria saturada.  

Fase IV: esta fase compreende a aplicação do processo de otimização, 

adotado nesta pesquisa, o método Simplex-MSX, com as restrições estabelecidas. 

As variáveis independentes usadas na aplicação do método foram n2 e n4. Com 

base nesses valores é possível calcular o valor de n3 (Equação 21c). Como os 

valores de n1 e n5 são fixos (restrições acima explicadas), é possível calcular IS. 

Os ni valores para todas as classes de acumulação correspondem, assim, 

àqueles que maximizam o valor de IS. A determinação dos valores ótimos de n2 e 

n4 com a aplicação do método Simplex-MSX ocorreu com três distintos triângulos de 

partida (ver Figura 31), que resultaram em valores de IS, muito próximos para as três 

tentativas (0,297 para a primeira, 0,305 para a segunda e 0,296 para a terceira). 

Adotando os valores de n2 = 185 e n4 = 42, relativos ao vértice correspondente ao 

maior IS (0,307), é calculada a quantidade de reservatórios da classe 3 através da 

Equação 21c, resultando n3 = 266. A Tabela 07 apresenta a descrição dos arranjos 

envolvidos na aplicação do Simplex-MSX e os resultados associados a cada 

tentativa.   



  
81

  
Tabela 07: Fase IV - Valores do índice de sustentabilidade (IS) e da área média de 

captação (AMC) para 21 diferentes arranjos do algoritmo Simplex-MSX, observando-

se para o melhor IS (0,305) AMC igual a 6,6 km²/açude. Em destaque (campos 

amarelos), o arranjo ótimo 

Descrição do arranjo 
n1 n2 n3 n4 n5 Arranjo 

Fixada 
(equação 

21a) 
Simplex
-MSX 

Calculada 
(equação 

21c) 
Simplex-

MSX 

Fixada 
(equação 

21b) 

AMC 
(km2/açude) IS 

C32 3229

 

20

 

408

 

10

 

48

 

6,7 0,291 
C33 3229

 

30

 

389

 

15

 

48

 

6,7 0,291 
C34 3229

 

40

 

403

 

10

 

48

 

6,7 0,291 
C36 3229

 

50

 

391

 

15

 

48

 

6,7 0,291 
C36 3229

 

65

 

379

 

18

 

48

 

6,7 0,293 
C37 3229

 

80

 

359

 

20

 

48

 

6,7 0,293 
C38 3229

 

109

 

335

 

25

 

48

 

6,7 0,296 
C39 3229

 

140

 

318

 

30

 

48

 

6,6 0,296 
C40 3229

 

184

 

280

 

38

 

48

 

6,6 0,297 
C41 3229

 

80

 

359

 

20

 

48

 

6,7 0,293 
C42 3229

 

400

 

206

 

40

 

48

 

6,4 0,297 
C43 3229

 

200

 

131

 

80

 

48

 

6,8 0,292 
C44 3229

 

227

 

231

 

47

 

48

 

6,6 0,297 
C45 3229

 

169

 

241

 

49

 

48

 

6,7 0,296 
C46 3229

 

158

 

279

 

38

 

48

 

6,7 0,296 
C47 3229

 

198

 

236

 

48

 

48

 

6,6 0,297 
C48 3229

 

192

 

254

 

43

 

48

 

6,6 0,296 
C49 3229

 

184

 

247

 

48

 

48

 

6,7 0,297 
C50 3229

 

177

 

272

 

41

 

48

 

6,6 0,297 
C51 3229

 

185

 

266

 

42

 

48

 

6,6 0,305 
C52 3229

 

191

 

245

 

48

 

48

 

6,6 0,298 
C53 3229

 

40

 

183

 

80

 

48

 

7,0 0,286 
C54 3229

 

60

 

15

 

130

 

48

 

7,2 0,268 
C55 3229

 

100

 

166

 

80

 

48

 

6,9 0,289 
C56 3229

 

150

 

234

 

55

 

48

 

6,7 0,295 
C57 3229

 

183

 

277

 

39

 

48

 

6,6 0,296 
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Figura 31: Ilustração da aplicação do algoritmo SIMPLEX-MSX com três distintos 

triângulos de partida, convergindo para resultados semelhantes: IS= 0,297 para o 

primeiro triângulo (lilás), IS= 0,296 para o segundo triângulo (verde), IS= 0,305 para 

o terceiro triângulo (cinza)  

4.2.3 Discussão   

Com o propósito de verificar a consistência dos resultados obtidos 

relativos ao potencial máximo de armazenamento, qual seja, os 5,2 bilhões de 

metros cúbicos, foi calculado o deflúvio médio anual da bacia do açude Orós através 

do modelo WASA, que resultou da ordem de 1,6 bilhão de metros cúbicos. Esse 

resultado é semelhante a dados utilizados e divulgados correntemente em 

discussões sobre escoamento superficial na bacia do açude Orós. O Estudo Geral 

de Base do Vale do Jaguaribe (GVJ), por exemplo, apresenta em seus resultados 

uma média anual para toda bacia do Jaguaribe igual a 51 mm, considerando média 

de lâmina média escoada no cristalino e no sedimento. A partir desse resultado  

tem-se um deflúvio médio anual da bacia da ordem de 1,2 bilhão de metros cúbicos, 

ou seja, 25% inferior ao resultado encontrado com o WASA para uma porção da 

bacia do Jaguaribe, que é a bacia objeto de estudo desta tese (bacia do açude 

Orós). 

Calculando outro parâmetro hidrológico, qual seja, o coeficiente de 

escoamento da bacia, a partir dos já determinados para a bacia do açude Orós, e a 

média pluviométrica da bacia igual a 730 mm/ano (Tabela 1), obtém-se 9%. No 

estudo de impacto cumulativo da pequena açudagem realizado pela COGERH 

(1998) esse coeficiente é da ordem de 7%, sendo que no programa adotado nas 
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simulações do estudo de 1998 não existe modelagem para a pequena açudagem, 

ferramenta disponível no WASA. No Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH), 

que não mencionava a pequena açudagem, este coeficiente era semelhante ao 

determinado na presente pesquisa, isto é, 9%. 

Tomando-se como dados o potencial máximo de armazenamento e o 

deflúvio médio anual calculado, resulta da relação entre esses, o tempo médio 

necessário para que o volume acumulado por todos os reservatórios da bacia atinja 

o potencial máximo de armazenamento, isto é, o tempo de residência da bacia, que 

é cerca de 3 anos para a bacia do açude Orós. 

O volume potencial de armazenamento na bacia do açude Orós para a 

atual infra-estrutura de açudagem (pequenos e grandes reservatórios) é da ordem 

de 5.910 milhões de metros cúbicos, sendo 3.250 milhões de metros cúbicos na 

pequena açudagem e 2.660 nos grandes reservatórios (maiores que 50 milhões), 

observando-se um excedente de 710 milhões de metros cúbicos em relação ao 

volume ótimo da bacia (5.200 milhões de metros cúbicos). 

A Figura 32 apresenta a distribuição do volume total acumulado na bacia 

do açude Orós para o arranjo atual (2005) e o arranjo ótimo definido nesta pesquisa. 

É possível verificar que o excedente de acumulação (710 milhões de metros 

cúbicos), com relação ao volume ótimo, estaria distribuído nas classes 2, 4 e 5. De 

acordo com Van Oel (2009), a distribuição espacial da água, se não for inserida em 

um plano integrado de gestão da bacia, pode resultar em retenções nem sempre 

necessárias a montante, causando escassez a jusante (downstreamness). No 

presente contexto de gestão da bacia em estudo, essas retenções ainda não podem 

ocorrer devido à falta de equipamentos hidromecânicos com potencial para essas 

operações e os excedentes, liberados para jusante ocorrem principalmente na forma 

de vertimento. Porém, futuramente, com o eventual incremento das demandas na 

porção de montante da bacia, estas retenções podem ocorrer. Neste caso, seria 

muito forte o impacto nas áreas com atual exploração agrícola associadas à oferta 

superficial, onde poderiam ocorrer colapsos no fornecimento hídrico. 

Qualquer política de gestão integrada na bacia deverá inserir a avaliação 

da necessidade de inserções de futuros açudes, um desafio para uma região em 

que várias são as instituições envolvidas no processo, e que nem sempre trabalham 

com os mesmos objetivos. A divisão adequada de responsabilidades de cada uma 

destas instituições é um desafio para o semi-árido nordestino (PALMIER, 2003). 
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Figura 32: Distribuição do volume total acumulado na bacia do açude Orós nas 

classes de acumulação e nos reservatórios de controle  

De uma comparação entre os resultados relativos a IS, das simulações 

preliminares, representando a real infra-estrutura de barramentos ano a ano, 

apresentados na Tabela 05, e os resultados gerados na fase final de determinação 

do cenário ótimo para a infra-estrutura de barramentos com o método de busca 

Simplex-MSX e apresentados na Tabela 07, verifica-se que os menores valores de 

IS (0,268) da segunda tabela correspondem aos valores da primeira tabela relativos 

aos anos da década de 1980. Embora os valores de IS sejam crescentes com o 

incremento da quantidade de reservatórios na Tabela 05, o valor máximo de IS com 

o incremento aleatório de reservatórios é de 0,293, no ano de 2004, enquanto que 

para o cenário ótimo, o valor de IS é de 0,305. 

A análise dos valores da área média de captação (AMC) nas duas Tabelas 

(05 e 07) conduz à conclusão de que, para o cenário ótimo, esse valor está sempre 

próximo de 6. Na primeira tabela esse valor para o primeiro ano simulado é de 12,0 

km² por açude e essa área de contribuição foi reduzindo até 5,9, valor observado no 

último dado da tabela (ano 2000), ou seja, menos da metade do valor inicial. Como 

os arranjos trabalhados com o método de busca Simplex-MSX já partiram de 

restrições apontadas nas simulações e análises prévias, o valor de AMC apresenta 

pouca variação, ficando entre 7,2 e 6,4, com o valor de 6,6 km² por açude para o 

melhor cenário apresentado. Os valores apontados por IS para os melhores valores 
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da AMC por classe para todos os arranjos analisados estão próximos dos valores da 

AMC por classe de acumulação no cenário ótimo determinado nesta pesquisa 

(Figura 33), comprovando a consistência do valor de AMC ótimo. 

0

100

200

300

400

500

600

Classe1 Classe2 Classe3 Classe4 Classe5

A
M

C
 (k

m
²/a

çu
de

)

ÓTIMO ANÁLISE INDIVIDUAL

 

Figura 33: Indicadores de valores de AMC para cada classe de acumulação com 

melhores valores de AMC considerando todos os arranjos simulados e os valores de 

AMC para a cascata do cenário ótimo  

Refinando-se a análise da área média de captação (AMC) faz-se uma 

avaliação do valor médio de AMC quando se assume a hipótese de que somente 

uma das classes estaria presente na infra-estrutura de açudagem. No caso de existir 

somente a classe 1 (inferiores a 100.000 m³), verifica-se que os melhores valores de 

IS estão associados a valores de AMC em torno de 8 km² por açude (Figura 34a). 

No caso de existir somente a classe 2 (entre 100.000 m³ e 1.000.000m³), verifica-se 

que os melhores valores de IS estão associados a valores de AMC mais dispersos, 

entre 50 e 1.000 km² por açude, com uma concentração em torno de 150 km² por 

açude (Figura 34b). Caso existissem somente açudes da classe 3 (entre 1 e 3 

milhões de m³), os melhores valores de IS estariam associados a AMC em torno de 

90 km² por açude (Figura 34c). Para a hipótese de só existirem açudes da classe 4 

(entre 3 e 10 milhões de m³), os melhores valores de IS estariam em uma ampla 

faixa de AMC (entre 200 e 2.000 km² por açude), com o valor médio de AMC 

situando-se em torno de 600 km² por açude (Figura 34d). No caso de existir somente 

a classe 5 (entre 10 e 50 milhões de m³), verifica-se que os melhores valores de IS 
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seriam obtidos quando a AMC fosse em torno de 500 km² por açude (ver Figura 

34e).  
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d) AMC para classe 4, todos os arranjos 
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Figura 34: Indicadores dos melhores valores de AMC por classe de acumulação, 

considerando todos os arranjos simulados e destacando o valor da AMC para o 

cenário ótimo: a) para classe 1, todos os arranjos; b) para classe 2, todos os 

arranjos; c) para classe 3, todos os arranjos; d) para classe 4, todos os arranjos;  

e) para classe 5, todos os arranjos  

Os indicadores de AMC apresentados na Figura 35 permitem a realização 

de um diagnóstico da eficiência hidrológica da pequena açudagem por classe de 

acumulação em grandes bacias do semi-árido. Quando se identifica casos em que 

os valores de AMC sejam muito diferentes dos aqui determinados, é possível 

promover uma redistribuição espacial da açudagem em planejamentos para futuros 

açudes, ou mesmo em outro tipo de investimento que apresente uma resposta 
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eficiente de desenvolvimento regional. A Figura 35 apresenta a associação entre os 

melhores valores de IS aos valores de AMC, para o cenário ótimo, que resulta 6,6 

km² por açude, considerando toda a bacia, verificando-se, assim, que existe um 

valor ótimo para a área média de contribuição, que poderia ser indicado como 

limitante para grandes bacias de drenagem no semi-árido.  
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Figura 35: Associação entre os valores de IS e os valores de AMC para todas as 

simulações realizadas nas fases I a IV. O valor em destaque (6,6 km² por açude) 

representa a AMC do conjunto de reservatórios, isto é, o nível ótimo de reservação 

seria de um açude a cada 6,6 km2, independentemente de sua capacidade  

A atual infra-estrutrutura de açudagem (tomando como base o ano de 2005) 

conta com sete grandes reservatórios e 4.203 pequenos açudes, sendo 3.229 com 

capacidade inferior a 0,1 hm3 (classe 1), 555 com capacidade entre 0,1 e 1,0 

hm3(classe 2), 223 com capacidade entre 1,0 e 3,0 hm3(classe 3), 135 com 

capacidade entre 3,0 e 10,0 hm3 (classe 4) e 48 com capacidade inferior a 50 hm3 

(classe 5). Os pequenos açudes estão assim distribuídos: 67 da classe 1, para 11 da 

classe 2, para 5 da classe 3, para 3 da classe 4, para 1 classe da 5. A proporção 

ótima indicada nesta pesquisa é de 3.229 da classe 1, 185 da classe 2, 266 da 

classe 3, 42 da classe 4 e 48 da classe 5, que resulta numa proporção de 67 da 

classe 1, para 4 da classe 2, para 6 da classe 3, para 0,8 da classe 4, para 1 classe 

da 5 (Figura 37). 
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Figura 37: Comparação entre as cascatas formadas pelas classes de acumulação 

dos pequenos açudes com a composição do cenário atual (tomando-se como base o 

ano de 2005) e o cenário ótimo definido na presente pesquisa 
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5.0 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES   

A hipótese aqui apresentada, de que existe possibilidade de otimização da 

infra-estrutura de armazenamento superficial no sentido de melhorar a 

disponibilidade hídrica das grandes bacias hidrográficas do semi-árido, foi 

comprovada nesta pesquisa. 

Embora esta investigação tenha se limitado à bacia do açude Orós, as 

principais conclusões desta pesquisa constituem-se em parâmetros que servem 

de diretriz para uma política da pequena açudagem em grandes bacias semi-

áridas, tais como: 

- a área média de captação (AMC) ótima para grandes bacias no semi-

árido está em torno de 6,6 km2 por açude; 

- o tempo ótimo de residência de grandes bacias no semi-árido, 

considerando-se sua saturação, deve ser em torno de 3 anos; 

- os açudes de médio porte (classe 5) demonstraram ser os mais 

eficientes hidrologicamente entre os pequenos reservatórios; 

- o melhor arranjo dos pequenos reservatórios para a bacia estudada foi, 

de modo simplificado, como 67 da classe 1, para 5 da classe 2, para 5 da classe 

3, para 1 da classe 4, para 1 classe da 5; 

- o melhor arranjo dos pequenos reservatórios para a bacia estudada foi, 

do ponto de vista volumétrico, como 10 hm3 da classe 1, para 10 hm3 da classe 2, 

para 35 hm3 da classe 3, para 20 hm3 da classe 4, para 100 hm3 classe da 5; e 

- o modelo hidrológico WASA confirmou sua robustez na modelagem 

hidrológica de bacias do semi-árido, necessitando, porém, de melhor parametrização 

para bacias de meso-escala.  

Como recomendações para futuras pesquisas na área de planejamento de 

sistema de acumulação em grandes bacias no semi-árido, apresentam-se: 

- que sejam definidas e separadas as ações das instituições envolvidas na 

gestão dos recursos hidrológicos das bacias, para que essa ocorra de forma 

integrada, evitando superposição de ações e conflitos de objetivos; 

- que o método aqui proposto seja aplicado a outras grandes bacias da 

região semi-árida, de modo a se verificar a consistência dos parâmetros propostos 

para a política de pequena açudagem;  
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- que sejam refinados os usos e demandas das bacias para a definição de 

um patamar de satisfação preciso, permitindo o cálculo de IS máximo para as 

bacias; 

- que sejam desenvolvidas pesquisas para determinar o valor de IS 

aceitável para o semi-árido;  

- que sejam ampliadas as discussões entre grandes e pequenos açudes, 

confrontando os resultados de IS para classes de acumulação; e 

- que se proceda a uma análise semelhante à desta tese considerando-se 

não somente o aporte de água, mas também o aporte de sedimentos e seu impacto 

sobre a disponibilidade hídrica, conferindo uma abordagem hidrossedimentológica 

para a bacia;  
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