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RESUMO 
 

A gestão de recursos hídricos em nível da bacia hidrográfica, como define 

a Lei nº 9433/97, exige o conhecimento efetivo dos processos hidrológicos da bacia, 

decorrentes de estudos baseados em séries consistentes de dados hidrológicos que 

espelhem as características da bacia. Neste contexto, este trabalho teve como 

objetivo desenvolver a modelagem hidrológica da bacia hidrográfica do rio Jundiaí – 

RN e realizar o estudo da atenuação de cheia da barragem Tabatinga visando a 

implantação de bacia representativa e experimental, através de um projeto de 

monitoramento de dados hidrológicos e climatológicos da bacia, com o intuito de 

favorecer o desenvolvimento de atividades de pesquisa aplicando-se metodologias 

unificadas e apropriadas para a avaliação de estudos hidrológicos na região de 

transição do semiárido e a zona da mata no litoral do Rio Grande do Norte. Para o 

estudo das características hidrológicas da bacia foi realizado o delineamento 

automático da bacia hidrográfica do rio Jundiaí, com o auxílio de programas de 

geoprocessamento; adotou-se um modelo hidrológico diário, o NRCS, que é um 

modelo determinístico e concentrado. Para utilização deste modelo foi necessário 

determinar alguns parâmetros que são utilizados nesse modelo, como o Curva-

Número. Tendo em vista que este estudo é o primeiro que está sendo realizado 

nesta bacia com o emprego deste modelo, foi feita análise de sensibilidade dos 

resultados deste modelo a partir da adoção de diferentes valores de CN, situados 

dentro de uma faixa adequada às condições do uso, ocupação e natureza do solo 

desta bacia. Como o objetivo deste estudo foi também desenvolver um modelo de 

simulação de operação da barragem Tabatinga e com isto controlar as inundações 

ocasionadas na cidade de Macaíba, foi elaborado um modelo matemático de 

balanço hídrico, desenvolvido para ser aplicado em planilha Microsoft Excel. A 

simulação foi realizada em duas etapas: na primeira etapa promoveu-se o balanço 

hídrico diário que permitiu analisar a sensibilidade do modelo em relação ao volume 

de espera, assim como a determinação do período de maiores vazões médias 

diárias. A partir disso, partiu-se para a segunda etapa, que constituiu na 

determinação do hidrograma das vazões efluentes horárias, que foi determinado 

através do balanço hídrico horário, tendo como base as vazões afluentes geradas 

por uma equação matemática cujos parâmetros foram ajustados de acordo com o 

hidrograma diário. Através das análises percebeu-se que a barragem Tabatinga só 



 
 

tem como realizar a atenuação de cheias através da regularização do volume de 

espera, com isso há uma perda de aproximadamente 56,5% na capacidade de 

armazenamento desta barragem, pois para provocar o efeito de atenuação de cheia 

o reservatório dessa barragem tem que permanecer mais de 5m abaixo do nível da 

soleira, representando no mínimo 50.582.927 m3. Os resultados obtidos com a 

modelagem representam um primeiro passo na direção de melhorar o nível de 

informação hidrológica sobre o comportamento das bacias do semiárido. Nesse 

intuito, para monitorar quantitativamente a bacia hidrográfica do rio Jundiaí será 

necessário instalar um pluviôgrafo, próximo a barragem Tabatinga e um linígrafo de 

pressão, para medições regulares de vazão no reservatório da barragem. Os dados 

climatológicos serão coletados na estação meteorológica automática completa 

instalada na Escola Agrícola Jundiaí. 

 
Palavras-Chaves: Gestão de Recursos Hídricos. Bacia representativa e 

experimental. Monitoramento hidrológico. Modelagem hidrológica. Simulação de 

operação de barragem. 

 
  



 
 

ABSTRACT 
 

The management of water resources in the river basin level, as it defines 

the Law nº 9433/97, requires the effective knowledge of the processes of 

hydrological basin, resulting from studies based on consistent series of hydrological 

data that reflect the characteristics of the basin. In this context, the objective of this 

work was to develop the modeling of catchment basin of the river Jundiaí - RN and 

carry out the study of attenuation of a flood of the dam Tabatinga, by means of a 

monitoring project of hydrological data and climatology of the basin, with a view to 

promoting the development of research activities by applying methodologies unified 

and appropriate for the assessment of hydrological studies in the transition region of 

the semiarid and the forest zone on the coast of Rio Grande do Norte. For the study 

of the hydrological characteristics of the basin was conducted the automatic design 

of the basin of the river Jundiaí, with the aid of programs of geoprocessing, was 

adopted a hydrological model daily, the NRCS, which is a model determined and 

concentrated. For the use of this model was necessary to determine some 

parameters that are used in this model, as the Curve Number. Having in mind that 

this is the first study that is being conducted in the basin with the employment of this 

model, it was made sensitivity analysis of the results of this model from the adoption 

of different values of CN, situated within a range appropriate to the conditions of use, 

occupation and the nature of the soil of this basin. As the objective of this study was 

also developing a simulation model of the operation of the Tabatinga dam and with 

this flood control caused in the city of Macaíba, it was developed a mathematical 

model of fluid balance, developed to be used in Microsoft Excel. The simulation was 

conducted in two phases: the first step was promoted the water balance daily that 

allowed the analysis of the sensitivity of the model in relation to the volume of 

waiting, as well as the determination of the period of greatest discharges daily 

averages. From this point, it was assumed for the second stage, which was in the 

determination of the hydrograph of discharges effluent slots, that was determined by 

means of the fluid balance time, on the basis of the discharges effluents generated 

by a mathematical equation whose parameters were adjusted according to the 

hydrograph daily. Through the analyzes it was realized that the dam Tabatinga only 

has how to carry out the attenuation of floods through the regularization of the 

volume of waiting, with this there is a loss of approximately 56.5% on storage 



 
 

capacity of this dam, because for causing the attenuation effect of filled the shell of 

this dam has to remain more than 5m below the level of the sill, representing at least 

50.582.927m3. The results obtained with the modeling represents a first step in the 

direction of improving the level of hydrological information about the behavior of the 

basins of the semiarid. In order to monitor quantitatively the hydrographic basin of the 

river Jundiaí will be necessary to install a rain gauge register, next to the Tabatinga 

dam and a pressure transducer, for regular measurements of flow in the reservoir of 

the dam. The climatological data will be collected in full automatic weather station 

installed in Agricultural School Jundiaí. 

 
Keywords : Management of water resources. The basin representative and 
experimental. Hydrologic monitoring. Hydrologic modeling. Simulation of the 
operation of a dam. 
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1. INTRODUÇÃO 

O planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos no Brasil, e 

especialmente na região semiárida do nordeste brasileiro, apresentam grandes 

dificuldades devida à conjugação de problemas de escassez de água com 

insuficiência de dados relativos aos recursos hídricos disponíveis. Em algumas 

áreas as demandas estão em crescimento e precisam ser supridas sob pena de se 

limitar o processo de desenvolvimento socioeconômico da região. 

Nesse contexto, a gestão de recursos hídricos requer o conhecimento 

efetivo dos processos hidrológicos decorrentes de estudos baseados em séries 

consistentes de dados hidrológicos, de preferência de longo prazo, que espelhem as 

características hidrológicas das bacias hidrográficas envolvidas nos referidos 

estudos. 

Setti et al. (2001) afirmam que, para que se pratique o desenvolvimento 

sustentável, é necessário dispor de bancos de informações e metodologias 

apropriadas à quantificação dos recursos hídricos. Porém, normalmente no Brasil 

não se dispõe de um acervo de dados hidrológicos com qualidade e quantidade 

satisfatórias. 

Os estudos hidrológicos de uma grande região, tal como o semiárido 

brasileiro, que apresenta insuficiência de dados, podem ser viabilizados e 

potencializados pela regionalização de parâmetros hidrológicos a partir de uma rede 

de bacias hidrográficas representativas de regiões hidrologicamente homogêneas, 

isto é, de áreas onde se saiba que exista certa homogeneidade do ponto de vista 

fisiográfico e hidroclimatológico, ou seja, que tenha regime pluviométrico e 

fluviométrico com características relativamente semelhantes. 

Desse modo, torna-se imprescindível a instalação e instrumentação de 

bacias experimentais no semiárido nordestino, objetivando a instalação de uma rede 

de estações de monitoramento hidrológico para a criação de bancos de dados para 

futura regionalização hidrológica. 

Foi com esse intuito, que durante as décadas de 80 e 90 do século XX um 

grupo de pesquisa da SUDENE com apoio de universidades da região iniciou um 

programa de implementação de bacias experimentais na região semiárida brasileira. 

Posteriormente, como continuidade do programa da SUDENE, em 2001, foi criada a 

Rede de Hidrologia do Semi-Árido – REHISA e o projeto de Implantação de Bacias 
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Experimentais no Semi-Árido – IBESA visando o desenvolvimento de pesquisas 

conjuntas e manter atualizado e ordenado o conhecimento científico e tecnológico 

da hidrologia do semiárido nordestino. 

Dessa forma, muitos estudos foram realizados em bacias experimentais, 

tais como os de: Cadier (1994), Cruz (1995), Lourdes et al. (2000), Srinivasan e 

Galvão (2003), Srinivasan, Santos e Galvão (2003), Medeiros (2005), Medeiros, 

Moreira e Righetto (2005), Cidreira et al. (2006), Medeiros et al. (2006), Moraes 

(2007), Garcia (2011), dentre outros. 

No caso do estado do Rio Grande do Norte, o projeto IBESA definiu como 

bacia representativa a Bacia Hidrografia do Rio Seridó, na Mesorregião Central 

Potiguar semiárida homônima, onde se encontra inserida a bacia representativa do 

açude Campus, na Estação Ecológica de Serra Negra do Norte-RN. 

Nesse contexto, a inserção de uma bacia experimental e representativa 

na Mesorregião Agreste do Rio Grande do Norte - região com clima semiárido de 

transição entre o sertão e a zona da mata - é estrategicamente interessante para se 

criar ações continuadas na área de hidrologia do semiárido, com levantamento 

sistemático de dados hidrológicos, modelagem e, sobretudo, de estudos específicos 

de interesse para a região, tais como o aporte de sedimentos, nutrientes, 

salinização, contenção de enchentes, entre outros.  

Nesses estudos para se estimar os processos de chuva-vazão, faz-se 

necessário o cálculo de intensidade da chuva, da chuva média na bacia, distribuição 

temporal da chuva, e cálculo de chuva efetiva, este último podendo ser simulado por 

meio de modelos hidrológicos. 

A utilização de modelos de simulação ajustados às séries de chuvas e 

descargas observadas para calcular séries geradas de escoamentos é importante 

para suprir a escassez dessas informações. 

Sendo que essas informações podem ser transpostas para regiões 

hidroclimatologicamente semelhantes sem monitoramento dessas relações, 

destacando-se a grande importância das bacias hidrográficas experimentais 

(BARBOSA, C., 2007). 

Escolheu-se a bacia hidrográfica do rio Jundiaí como área de trabalho 

deste estudo, pois se trata de uma bacia de suma importância para a gestão dos 

recursos hídricos do Rio Grande do Norte, pois está inserida na Região 
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Metropolitana de Natal, abrangendo entre outros, os municípios de Natal, 

Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Monte Alegre e Vera Cruz.  

A bacia do rio Jundiaí se desenvolve principalmente na região agreste do 

Estado, tratando-se de uma zona de transição, pouco estudada no ponto de vista 

hidrológico, apesar da sua importância frente às mudanças climáticas. Tais estudos, 

do ponto de vista local e regional, poderão auxiliar a gestão de recursos hídricos na 

região onde se destaca aspectos quantitativos e qualitativos, tais como o controle de 

inundação, o abastecimento de água e as questões ambientais em seu estuário.   

Esta região da bacia, do ponto de vista econômico, é a mais importante 

do Estado, pois nesta desenvolvem-se diversas atividades econômicas, industriais, 

de serviço, agricultura, piscicultura, turismo, entre outras; um dinamismo que 

naturalmente provoca crescentes problemas de escassez hídrica, principalmente 

para o abastecimento urbano.  

Na bacia do rio Jundiaí encontra-se o principal distrito industrial do 

Estado, um pólo de ciência e tecnologia, onde se destaca o Instituto de Neurociência 

e o novo campus da UFRN. Além disso, verificam-se ocorrências periódicas de 

inundações no perímetro urbano da cidade de Macaíba e problemas ambientais 

significativos em seu estuário decorrentes de poluições provocadas pelo lançamento 

de efluentes de carcinicultura, esgotos domésticos e industriais.  

Para a contenção de inundações na cidade de Macaíba foi construída 

recentemente a barragem Tabatinga. Nesse caso, o amortecimento de cheias é 

função da capacidade de armazenamento do reservatório, que proporciona a 

redução das vazões máximas ocorridas nos eventos de cheia. Mas para que 

ocorram os benefícios da previsão é necessário um modelo de simulação para 

subsidiar a operação desse reservatório.  

A bacia hidrográfica da barragem Tabatinga apresenta características que 

favorecem o desenvolvimento da modelagem hidrológica, tais como: conhecimento 

satisfatório da topografia e das condições pedológicas e de cobertura do solo, tempo 

de concentração em torno de um dia para a rede de estações pluviométricas com 

dados de precipitações diários que cobre toda a bacia. 

O monitoramento desta bacia propiciará a validação e refinamento dos 

parâmetros do modelo hidrológico a ser aplicado neste trabalho. 

Dessa forma, a justificativa da aplicação do projeto pode ser tomada com 

base nas seguintes considerações: 
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1) No contexto do Gerenciamento dos Recursos Hídricos no Estado do Rio 

Grande do Norte, onde se destaca a questão da Região Metropolitana de 

Natal, a bacia do rio Jundiaí deveria ter um planejamento autônomo, 

quando considerada como uma bacia independente da bacia do rio 

Potengi.  

2) A importância da bacia do rio Jundiaí como um fator de sustentabilidade 

do desenvolvimento da Região Metropolitana de Natal. 

3) A possibilidade de permitir o levantamento de informações hidrológicas e 

subsidiar estudos de regionalização dessas variáveis. 

4) A importância do estudo do efeito de contenção de cheias da barragem 
Tabatinga. 

5) A importância dos estudos na zona de transição para verificar as 
mudanças climáticas.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

Desenvolver a modelagem hidrológica da bacia hidrográfica do rio Jundiaí 

– RN e realizar o estudo da atenuação de cheia da barragem Tabatinga visando a 

implantação de bacia representativa e experimental, com o intuito de favorecer o 

desenvolvimento de atividades de pesquisa aplicando-se metodologias unificadas e 

apropriadas para a avaliação de estudos hidrológicos na região de transição do 

semiárido e a zona da mata no litoral do Rio Grande do Norte. 

2.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Caracterizar a bacia do rio Jundiaí - RN no contexto da gestão de 

recursos hídricos; 

• Desenvolver um modelo hidrológico da barragem Tabatinga para 

simulação da sua operação visando-se o estudo da contenção de inundações na 

bacia hidrográfica do rio Jundiaí – RN; 

• Apresentar subsídios para a implantação de uma rede de 

monitoramento de dados hidrológicos e climatológicos; 

• Apresentar subsídios para a implantação da bacia experimental na 

bacia hidrográfica do rio Jundiaí.  
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3. REVISÃO DE LITERATURA 

3.1. GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 

Em sentido lato, gestão de recursos hídricos é a forma pela qual se 

pretende equacionar e resolver as questões de escassez relativa aos recursos 

hídricos disponíveis em uma determinada região, bem como fazer o uso adequado, 

visando à otimização dos recursos em benefício da sociedade, por meio de estudos, 

planejamento e ações (SETTI et al., 2001).  

A gestão de recursos hídricos é um dos mais importantes desafios do 

mundo. É difícil pensar em um recurso mais essencial para a saúde das 

comunidades humanas ou para suas economias do que a água (FLINT, 2004). 

As primeiras discussões internacionais chamando a atenção para a 

necessidade da reforma e modernização da gestão dos recursos hídricos ocorreram 

na Conferência das Nações Unidas sobre a Água, realizada em Mar del Plata no 

mês de março de 1977, cujo Plano de Ação recomendava, dentre outras, que:  

Cada país deve formular e analisar uma declaração geral de políticas em 

relação ao uso, à ordenação e a conservação da água, como marco de 

planejamento e execução de medidas concretas para a eficiente aplicação 

dos diversos planos setoriais. Os planos e políticas de desenvolvimento 

nacional devem especificar os objetivos principais da política sobre o uso da 

água, a qual deve ser traduzida em diretrizes e estratégias, subdivididas, 

dentro do possível, em programas para o uso ordenado e integrado do 

recurso. 

A intenção de reformar o sistema de gestão de recursos hídricos brasileiro 

começou a tomar corpo ao longo da década de 80, com o reconhecimento de que 

era chegado o momento de se proceder à modernização do setor, o qual vinha 

funcionando com base no Código de Águas de 1934 (ANA, 2002). 

Surgiu, em decorrência de um amplo processo de discussão, a inclusão 

na Constituição de 1988 do Artigo 21, XIX, “...compete à União instituir Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de 

direito de uso...”. Durante os anos 90, o governo brasileiro, diante dos alertas sobre 

a iminente crise de disponibilidade de água, em especial após a realização da Eco 

92 no Rio de Janeiro, equacionou medidas com o objetivo de minorar os problemas 

já existentes, num país onde ainda convivem a cultura da abundância e da finitude 

do recurso água (MACHADO, 2003).  
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Com isso, em 1997, a Lei nº 9.433, que instituiu a Política Nacional de 

Recursos Hídricos, criou o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos 

Hídricos e elegeu a bacia hidrográfica como unidade territorial de planejamento das 

águas, foi sancionada, dotando o Brasil de instrumentos legais e institucionais 

necessários ao ordenamento das questões referentes à disponibilidade e ao uso 

sustentável de suas águas (CARVALHO, 2003). 

O planejamento e a gestão devem ser discutidos dentro do contexto de 

desenvolvimento sustentável, onde o atendimento das aspirações da população 

atual não venham a comprometer a capacidade das futuras gerações de atender 

suas próprias necessidades, principalmente nas regiões semiáridas, como é o caso 

do nordeste brasileiro, onde o uso racional e otimizado dos recursos hídricos passa 

a ser imprescindível, face às peculiaridades climáticas e ambientais, que 

condicionam as atividades humanas e o desenvolvimento social da região (VIEIRA, 

1996).   

3.1.1. Gestão de recursos hídricos no Nordeste  

O Rio Grande do Norte encontra-se no nordeste do Brasil que pertence às 

regiões semiáridas do planeta. É uma região-problema, notadamente no que diz 

respeito à relativa escassez de recursos naturais e, em especial, à variabilidade 

climática predominante e à irregular distribuição geográfico-temporal de seus 

recursos hídricos superficiais e subterrâneos (VIEIRA, 1994). 

São terras que possuem profundos problemas relativos à água, 

conhecidas pela semiaridez e marcadas pela grande variabilidade do clima, onde o 

regime pluviométrico ocorre durante curto tempo (3 a 4 meses) e distribui-se 

espacialmente de maneira não uniforme (BRAGA; FIGUEIREDO, 2000).  

De acordo com Vieira (1994), as principais características do Nordeste 

Semiárido, em relação ao recurso água são: 

• rios intermitentes; 

• secas periódicas e cheias frequentes; 

• uso predominante da água para abastecimento humano e agropecuário; 

• águas subterrâneas limitadas, em razão da formação cristalina que 

abrange cerca de 70% do semiárido; 
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• precipitação e escoamento superficial pequenos se comparados ao 

restante do País, enquanto no Brasil como um todo, o escoamento específico é de 

21 l/s/Km², no NE é de apenas 4 l/s/Km² ; 

• a eficiência hidrológica dos reservatórios é extremamente baixa, em 

função das altas taxas de evaporação; a disponibilidade efetiva anual, oriunda de 

reservatórios, e de cerca de 1/5 de sua capacidade de acumulação; 

• conflitos de domínio, entre União e Estados, em trechos de rios 

perenizados por reservatórios públicos; 

• necessidade de uso conjunto de águas superficiais e subterrâneas, nos 

aluviões que se estendem ao longo de rios providos de reservatórios de montante; 

• a existência de uma ampla, embora insuficiente, infra-estrutura hídrica 

construída ao longo dos anos, com reservatórios de todos os tamanhos, públicos e 

privados, e poços perfurados no sedimento e no cristalino, apresentando problemas 

de segurança, manutenção e operação. 

O Estado do Rio Grande do Norte apresenta uma rede hidrográfica com 

rios intermitentes no interior, que assumem corpo e volume já próximos de seu 

deságue no litoral. Além disto, apresenta uma elevada evaporação, que supera os 

2000 mm anuais que limitada as possibilidades de armazenamento, tornando a água 

um fator crítico para as populações locais (BRASIL, 2007). 

A política de construção de açudes realizada na região para atenuar o 

problema da escassez de água não resolve, visto que estes não têm demonstrado 

capacidade de garantir o abastecimento humano prioritário nos períodos de grande 

estiagem e não consegue resolver a demanda difusa existente no semiárido. 

Incoerentemente, falta gerenciamento da água justamente no semiárido onde a 

população sofre com a escassez desse recurso (MOURA, 2007). 

As instituições organizadoras da Conferência Internacional sobre Gestão 

de Recursos Hídricos em Regiões Áridas, que se realizou no Kuwait, em março de 

2002, já advertem:  

A falta de recursos renováveis de água doce em regiões áridas e 

semiáridas constitui um grande empecilho ao desenvolvimento sustentável de tais 

áreas. Há uma contínua luta para atender as demandas de água, para uma 

multiplicidade de usos. É de se esperar que nas próximas quatro ou cinco décadas, 

muitos países em todo o mundo venham experimentar severas restrições de oferta 

de água. (VIEIRA, 2003). 
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Dentro do que preconiza a carta maior sobre o papel da União no controle 

ambiental, o Estado não se dirime de seu papel (artigo 23 da Constituição) de 

suplementar a legislação nacional e ainda adaptar a legislação à realidade local, 

sem, claro, contrariá-la.  

E é com esse intuito, através da Constituição do Rio Grande do Norte de 

1989, que o Estado ratifica o artigo 23 da Constituição Federal, que preconiza ser 

dever do estado proteger o meio ambiente e combater todas as formas de poluição, 

bem como ainda preservar as florestas, fauna e a flora. 

 A constituição do Rio Grande do Norte apresenta capítulo referente 

especificamente ao meio ambiente e aos recursos hídricos. No referido capítulo 

(capítulo VI), o Estado, como responsável, deve proporcionar aos cidadãos um 

ambiente ecologicamente equilibrado.  

Posteriormente, a Lei nº. 6.908 de 1996, que institui a Política Estadual de 

Recursos Hídricos, reforça o artigo 1º, inciso V da Lei das Águas, definindo a bacia 

hidrográfica como a unidade de planejamento para a gestão dos recursos hídricos.  

Destaque é dado ao artigo 3º, inciso II, da lei estadual que apresenta 

como diretriz a proteção de bacias hidrográficas em seu âmbito de atuação contra 

ações que possam comprometer o uso atual e futuro de seus recursos. 

Conclui-se que uma boa gestão dos recursos hídricos viabilizaria o 

desenvolvimento socioeconômico sustentável para a região semiárida do Estado do 

Rio Grande do Norte (RIGHETTO; PESSOA, 2005). 

Nesse contexto, o conhecimento do comportamento hídrico das bacias 

hidrográficas é de grande importância para o bom aproveitamento dos recursos 

hídricos existentes. Este conhecimento surge através de pesquisas científicas 

realizadas em bacias hidrográficas que possibilitam a avaliação da disponibilidade 

hídrica da região (MEDEIROS, 2005). 

3.2. BACIA EXPERIMENTAL E REPRESENTATIVA  

A instalação de bacias experimentais compondo uma região homogênea 

permite a transferência de informações de um local para outro que apresente 

similaridade de comportamento. Assim a escassez de dados hidrológicos é 

combatida com a otimização das informações disponíveis, que associadas a 

ferramentas específicas conseguem subsidiar medidas de gestão de acordo com o 

comportamento hidroclimatológico regional em locais sem dados (FONTES, 2005). 
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No nordeste brasileiro, a pesquisa hidrológica utilizou-se da 

implementação e investigação de bacias experimentais e representativas 

inicialmente através do projeto hidrológico chamado "Bacia Experimental", realizado, 

no começo dos anos oitenta, a cargo da Superintendência do Desenvolvimento do 

Nordeste – SUDENE, juntamente com a equipe de Cooperação Francesa e por 

alguns grupos de pesquisa de universidades (CADIER, 1994; RIGHETTO, 2004).   

A primeira das bacias experimentais foi instalada em Sumé – PB, no final 

de 1981. Seu objetivo era a medição das consequências das modificações da 

cobertura vegetal sobre o escoamento superficial e a produção de sedimentos.  

Posteriormente, no final de 1985, foi instalada a Bacia Experimental de 

Tauá – CE, onde foi realizada a análise comparativa dos regimes de escoamento 

com as características fisiográficas das diferentes bacias e sub-bacias permitindo 

delinear uma tipologia hidrológica das bacias da região, que poderia ser utilizada 

para transposições dos resultados hidrológicos (CADIER, 1994 apud MEDEIROS 

2005). 

De acordo com Righetto (2004) a divulgação sistematizada dos resultados 

e a avaliação da necessidade de novas investigações pela comunidade científica 

não aconteceram de maneira organizada, resultando na desmotivação, 

desinteresse, falta de recursos e paralisação total ou parcial desta importante 

iniciativa em estudos hidrológicos no Nordeste. 

Por esse fato, em 2001, foi criada a Rede de Hidrologia do Semi-Árido – 

REHISA, composta por pesquisadores das universidades UFPB, UFCG, UFPE, 

UFRPE, UFBA, UFRN, UFC / FUNCEME e o projeto de Implantação de Bacias 

Experimentais no Semi-Árido – IBESA, que visa a implantação de uma rede de sete 

bacias experimentais nos Estados do Nordeste para desenvolvimento de pesquisas 

conjuntas aplicando-se metodologias unificadas e apropriadas para se manter 

atualizado e ordenado o conhecimento científico e tecnológico da hidrologia do 

semiárido nordestino (RIGHETTO, 2004). 

Srinivasan, Santos e Galvão (2003) estudaram a erosão do solo causada 

pela chuva natural na região semiárida da Paraíba, os estudos foram realizados na 

Bacia Experimental de Sumé - PB, que foi instalada numa das sub-bacias da Bacia 

Representativa de Sumé. Os resultados deste estudo reforçaram a necessidade de 

técnicas de modelagem para a previsão do escoamento e erosão proveniente.  
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Medeiros (2005) implantou a Bacia Experimental de Serra Negra do Norte 

– RN, para realizar este estudo foram instaladas postos  automáticas de medição e 

aquisição de dados, foi construída uma calha Parshall em uma seção próxima ao 

exutório da bacia, realizou estudos que constituíram uma base de dados das 

propriedades físicas da bacia e realizou a modelagem dos processos chuva-vazão 

na bacia. 

Como em uma bacia experimental, a dinâmica espaço-temporal do evento 

de precipitação pode ser monitorada continuamente através do uso de uma rede de 

postos de medição. Garcia (2011) estudou os dados contínuos de precipitação 

registrados numa estação pluviográfica automática, instalada na bacia experimental 

do Seridó, situada no município de Serra Negra do Norte - RN, para análise da 

precipitação no semiárido potiguar. 

A necessidade de se estudar a variabilidade espacial da precipitação em 

micro escala é relevante, por exemplo, para o cálculo da precipitação média de uma 

bacia hidrográfica, ou para projetar uma rede de monitoramento pluviométrico 

otimizado e eficiente. Nesse contexto, Medeiros et al. (2006) utilizaram cinco postos 

de monitoramento, cerca de um ano e meio, espacialmente distribuídos na bacia 

experimental do rio Guaraíra - PB, com 5,48 km2 de área.  

Cidreira et al. (2006) utilizou os dados de precipitação medidos no período 

de junho de 2003 a maio 2006 na bacia experimental do Rio do Cedro – BA, com 

densidade de monitoramento da variável pluviométrica de um estação sitiada a cada 

5 km2, em intervalos de 10 minutos, horário, diário e mensal.  

Os estudos com bacias experimentais não se limitaram apenas à região 

nordestina, Cruz (1995) analisou a influência de padrões e processos da paisagem 

sobre duas micro-bacias na região amazônica. O autor encontrou uma forte relação 

entre a complexidade da vazão de estiagem e a complexidade da estrutura da 

paisagem, indicando a possibilidade de desenvolvimento de um modelo que defina 

uma vazão mínima de preservação ambiental.  

Lourdes e Leopoldo (2000) analisaram por meio de uma sofisticada 

metodologia de análise, as condições das águas da bacia experimental do rio Prado 

- SP, que desempenha importante papel no abastecimento das cidades de Botucatu 

e Pardinho. Os autores buscaram, com isso, fornecer as bases necessárias para o 

gerenciamento e manejo dos recursos hídricos de uma bacia hidrográfica 
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objetivando sobre tudo a garantia do desenvolvimento socioeconômico sem a 

degradação do ambiente. 

Moraes (2007) estimou o balanço hídrico da bacia 

experimental/representativa de Santa Maria/Cambiocó no município de São José de 

Ubá – RJ. Baseou-se no estudo dos processos físico-ambientais, através do 

monitoramento de região, com vistas ao estudo da disponibilidade hídrica e 

recuperação da degradação ambiental em que se encontra a região como um todo. 

Concluiu que o monitoramento hidroclimatológico estabelecido representou um 

procedimento adequado para avaliação das potencialidades hídricas em regiões 

onde, a carência de dados, não permite um estudo de viabilidade econômica para o 

aproveitamento dos recursos hídricos disponíveis. 

Segundo Medeiros, Moreira e Righetto (2005) a caracterização do 

processo chuva-vazão em bacias hidrográficas experimentais permite aumentar o 

nível de conhecimento do processo físico relacionado com as vazões, obtendo 

assim, informações extremamente importantes para o gerenciamento dos recursos 

hídricos na bacia. 

As bacias experimentais têm entre outras funções a de desempenhar o 

papel de um laboratório em campo, onde se busca caracterizar as relações entre 

solo, planta, água e atmosfera, assim como suas inter-relações. Dado que a região 

hidrográfica experimental seja representativa dessas características, as informações 

podem, através de metodologias adequadas, serem extrapoladas. Ressalta-se a 

importante contribuição que os estudos em bacias experimentais e representativas 

podem dar na compreensão dos efeitos das mudanças climáticas globais. Pôde-se 

ainda, buscar na escolha da bacia experimental, procurar a representatividade das 

condições sócio-econômicas associadas (SILVA; EWEN, 2000).  

Frequentemente os estudos hidrológicos têm servido para extrapolação 

de vazões para regiões hidrográficas menores. Muitas vezes, por falta de alternativa, 

além dos limites teórico-metodológicos. Isso se justifica na prática, à medida que, 

especialmente no Brasil, ainda são poucas as séries históricas de vazões 

associadas a pequenas áreas de drenagem (MORAES, 2007). 

A pesquisa em bacias experimentais é normalmente realizada a partir de 

estudos comparativos, o que implica em sua operação em grupos. Nesses estudos, 

o ciclo hidrológico deve ser analisado, dentro de seus componentes, de acordo com 

a dinâmica de sua ocorrência e sobre as características do sistema envolvido. Desse 
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modo, para se obter dados hidrológicos torna-se imprescindível o monitoramento 

destas bacias (MEDEIROS, 2005). 

Deve-se lembrar que a alta variabilidade espacial e temporal do regime 

hidrológico no semiárido requer monitoramento mais prolongado que nos outros 

ambientes do país (SRINIVASAN; GALVÃO, 2003). 

3.3. MONITORAMENTO HIDROLÓGICO 

A falta de dados hidrológicos em bacias hidrográficas gera incertezas que 

podem comprometer o gerenciamento dos recursos hídricos. A gestão dos recursos 

hídricos requer o desenvolvimento de instrumentos tecnológicos e de sistemas de 

informação que sejam capazes de conhecer o sistema hídrico, além de criar 

condições técnicas que possam apoiar as decisões relacionadas a diversos setores. 

Para isso utilizam-se programas de monitoramento como instrumentos de controle, 

capazes de verificar a quantidade e qualidade da água na bacia hidrográfica 

(FIGUEIRÊDO, 2007).  

Além disso, Setti et al. (2001) afirmam que, para que se pratique o 

desenvolvimento sustentável, é necessário dispor de bancos de informações e 

metodologias apropriadas à quantificação dos recursos hídricos. 

A disponibilidade de água na bacia é variável no tempo e no espaço e é 

estimada a partir da avaliação do regime hidrológico da bacia. Sua caracterização é 

feita através de índices obtidos por diferentes funções, como a curva de 

permanência ou curva de frequência de vazões mínimas, as quais são calculadas a 

partir de dados fluviométricos ou de estudos que utilizem modelos hidrológicos. Isto 

pressupõe o monitoramento contínuo das variáveis indicadoras da sua 

disponibilidade através de registros dos níveis da água e das vazões ocorrentes nos 

rios, do registro das precipitações e do conhecimento das condições climáticas 

(CRUZ et al., 2003).  

O monitoramento consiste na coleta de dados, estudo e 

acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais e hidrológicas, 

com a finalidade de identificar e avaliar, qualitativa e quantitativamente, as condições 

naturais atuais e sua evolução, possibilitando, ainda, projetar situações futuras 

(MELO, 2008). 

Os monitoramentos em bacias experimentais/representativas representam 

uma rápida interação com o meio através de algumas medições locais que 
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conduzirão a uma boa avaliação da disponibilidade hídrica através do 

monitoramento dos parâmetros do ciclo hidrológico (MORAES, 2007). 

De acordo com Gosson (2005), a taxa de perda d'água de superfícies 

líquidas constitui dado de determinação imprescindível em estudos hidrológicos. 

Para se determinar a evaporação é necessário escolher o método de estimativa 

mais adequado para a região e por meio de instrumentos e sensores confiáveis e 

precisos obter medidas acuradas das variáveis envolvidas no processo de 

determinação das perdas de água. 

A mesma autora citada avaliou a evaporação de água no açude Campos 

na Bacia Experimental de Serra Negra do Norte – RN utilizando equações de 

balanço de energia, analisando suas especificidades e adequações para estudos 

hidrológicos comparativos. Os resultados obtidos de evaporação representaram um 

meio de melhorar o nível de informação hidrológica sobre o comportamento das 

bacias do semiárido. 

Fontes (2005) utilizou a bacia experimental do rio do Cedro, localizada no 

semiárido baiano, para comparar os métodos de estimativa de evaporação para 

estudo desse fenômeno em reservatórios da região semiárida. 

Medeiros (2005) apresentou os estudos que compreenderam a 

implantação e instalação de equipamentos automáticos de monitoramento de 

variáveis climatológicas na Bacia Experimental de Serra Negra do Norte.  

Barbosa, C. (2007) também utilizou a bacia experimental de Serra Negra 

do Norte, para obter o balanço hídrico de um pequeno açude da região. 

Silva, F. (2008) implantou uma parcela experimental na área da Bacia 

Experimental de Serra Negra do Norte para monitorar variáveis hidrológicas, com o 

objetivo de analisar o padrão de ocorrência dos processos hidrossedimentológicos 

na bacia. 

A utilização como unidade de pesquisa de bacias experimentais ocorre, 

principalmente, devido estas já se encontrarem instrumentadas com estações 

climatológica, pluviográficas e fluviográficas que facilitam a coleta de dados para 

estudos da evaporação em açudes situados no semiárido como forma de obter 

informações para uma gestão mais eficiente da disponibilidade hídrica em bacias 

dessa região. 

Estudos em bacias hidrográficas experimentais destacam-se como uma 

maneira de caracterizar com maior precisão as relações entre solo, água, vegetação 
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e atmosfera e transpor esse conhecimento para regiões hidroclimatologicamente 

semelhantes sem monitoramento dessas relações. Essas bacias configuram 

laboratórios em campo, densamente equipados, para estudos detalhados dos 

processos físicos dentro do ciclo hidrológico (BARBOSA, 2007). 

As informações necessárias para a obtenção das descargas instantâneas 

ou médias diárias de um curso d’água são obtidas em uma estação fluviométrica, 

que é definida segundo PINTO (1976), por qualquer seção de um rio, 

convenientemente instalada e operada para a obtenção sistemática das vazões ao 

longo do tempo. 

Segundo BRASIL (1998), entende-se por estação fluviométrica o 

monitoramento limnimétrico contínuo em determinado local do curso d’água, apoiado 

por medições regulares de vazão, que permitam a manutenção atualizada de curva 

de descarga para o local. E por estação pluviométrica o monitoramento contínuo das 

características das precipitações (duração, lâmina precipitada e intensidade). 

A estação meteorológica consiste em um aparelho eletrônico de alto nível 

de automação que transmite dados de pressão atmosférica, temperatura, umidade 

do ar e do solo, velocidade e direção do vento, chuva e radiação, captados por 

sensores específicos. Os dados dessa estação são armazenados em “data logger” 

permitindo serem coletados com um computador portátil (GOSSON, 2005). 

O projeto de monitoramento de uma bacia hidrográfica auxilia a 

compreensão geral da problemática deste ambiente, consequentemente subsidia a 

gestão de recursos hídricos na tomada de ações necessárias à manutenção da 

qualidade ambiental desse ecossistema e também oferece suporte técnico aos 

modelos matemáticos utilizados para determinar os processos hidrológicos 

(FIGUEIRÊDO, 2007). 

3.4. MODELAGEM HIDROLÓGICA 

O planejamento e o gerenciamento dos recursos hídricos em bacias 

hidrográficas requerem informações sobre potencialidade e disponibilidade deste 

recurso em toda bacia.  

No avanço dos estudos hidrológicos surgiu a necessidade de prever e 

estimar condições ambientais, sendo para isso, desenvolvido modelos de 

representação de algum objeto ou sistema, numa linguagem ou forma de fácil 

acesso e uso.  
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O modelo hidrológico é uma das ferramentas que melhor representa o 

comportamento de uma bacia hidrográfica, em diferentes condições observadas. O 

modelo, normalmente, é utilizado para se antecipar aos eventos podendo 

representar o impacto da urbanização de uma bacia, a dinâmica de variáveis 

ambientais, a previsão de uma enchente etc. (BARBOSA, 2007). 

Como a metodologia de avaliação da disponibilidade hídrica é 

normalmente baseada na série de registros fluviométricos, ela tem sua aplicação 

prejudicada pela deficiência na disponibilidade desses dados. Impõe-se então, a 

necessidade da geração de séries históricas de vazões (PANTE; NÓBREGA; 

FREITAS, 2004).  

Para a geração dessas informações pode ser utilizado um modelo de 

transformação chuva-vazão que permite a obtenção de vazões distribuídas ao longo 

de toda a rede pluvial da bacia hidrográfica (SILANS et al., 2000). 

Podemos destacar especialmente os modelos para o semiárido do 

nordeste brasileiro, pois é o local de interesse deste trabalho. A utilização de alguns 

modelos chuva-vazão já foram aplicados em alguns estudos nesta região.  

Lanna e Schwarzbach (1989) desenvolveram e utilizaram um modelo 

determinístico, o MODHAC, para a reconstituição de deflúvios em todas as bacias 

hidrográficas do estado do Ceará, quando da realização do atual Plano Estadual de 

Recursos Hídricos. 

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

aplicou o modelo SSARR para a geração de séries temporais de deflúvios naturais 

nas sub-bacias que formam a Bacia Hidrográfica do rio Piranhas-Açu: Bacia do rio 

do Peixe, do rio Piancó, do Alto Piranhas, do Médio Piranhas, do rio Espinharas e do 

rio Seridó (SCIENTEC, 1998 apud MOURA, 2007). 

Silans et al. (2000) descreveram o AÇUMOD, um modelo hidrológico 

distribuído, especificamente voltado para a região semiárida, que efetua o balanço 

hídrico diário dos açudes implantados na rede de drenagem da bacia hidrográfica, e 

aplicaram-no na bacia do rio do Peixe, sub-bacia da bacia hidrográfica do rio 

Piranhas-Açu no Estado da Paraíba.  

Outras aplicações bem sucedidas do AÇUMOD em bacias semiáridas 

nordestinas foram na bacia do rio Taperoá - PB (PAIVA et al., 1999) e na bacia do 

rio Espiranhas – PB/RN (NASCIMENTO JÚNIOR, 2004), além da bacia do rio 
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Gramame – PB (SILANS; PAIVA; SILVA JÚNIOR, 2000), sendo esta uma bacia 

litorânea. 

Righetto, Guimarães Júnior e Melo (2002) apresentaram o MODHISA 

(Modelo Hidrológico para o Semi-Árido), um modelo hidrológico simples, 

determinístico, concentrado e de equacionamento explícito, usado na transformação 

chuva-vazão mensal, aplicável a pequenas, médias e grandes bacias hidrográficas 

do semiárido nordestino que contém grande número de açudes. A eficiência desse 

modelo foi verificada ao aplicá-lo na geração de dados de vazões afluentes ao 

açude Cruzeta – RN visando simular a operação desse açude.  

Outras aplicações eficientes do MODHISA foram demonstrada por 

Righetto e Guimarães Júnior (2003) e também por Moura (2007). Naquele estudo foi 

feita uma simulação operacional preliminar do reservatório Armando Ribeiro 

Gonçalves, no sentido de se verificar a magnitude da sinergia hídrica, ou seja, do 

seu ganho em volume de água para o atendimento da demanda diante da redução 

de perdas por evaporação e vertimento, em diferentes cenários de demanda.  

E nesse estudo foi realizada a avaliação da disponibilidade hídrica e da 

demanda hídrica no trecho do rio Piranhas-Açu entre os açudes Coremas-Mãe 

d’água e Armando Ribeiro Gonçalves, concluindo que esse modelo apresentou boa 

adequação às características hidrológicas das sub-bacias contribuintes do rio 

Piranhas-Açu e seus afluentes; tornando-se uma ferramenta de fácil aplicação e de 

bons resultados. 

Srinivasan, Santos e Galvão (2003) testaram dois modelos hidrológicos 

para previsão do escoamento, sendo um empírico simples e o outro conceitual 

determinístico, os modelos SUDENE/ORSTOM e MODIBI respectivamente, no 

estudo a erosão do solo causada pela chuva natural na região semiárida da Paraíba. 

Os resultados deste estudo reforçam a necessidade de se ter uma base longa e 

confiável de dados na região, que exige a continuidade dos trabalhos atuais e a 

instalação de algumas novas bacias experimentais. 

Medeiros (2005) realizou a modelagem dos processos chuva-vazão na 

Bacia Experimental de Serra Negra do Norte – RN, utilizou um modelo distribuído 

por sub-bacia (CHDM - Catchment Hydrologic Distributed Model), utilizando os 

dados de monitoramento da bacia nos anos 2002-2004 como dados de entrada. Os 

resultados demonstram que o modelo é altamente sensível para os parâmetros 

relacionados com a água no solo, principalmente a condutividade hidráulica e a 
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umidade inicial. O autor concluiu que os resultados obtidos com a modelagem 

representam um primeiro passo na direção de melhorar o nível de informação 

hidrológica sobre o comportamento das bacias do semiárido. 

Baldissera (2005) aplicou o modelo SWAT (Soil and Water Assessment 

Tool) na bacia hidrográfica do rio Cuiabá – MT. O modelo demonstrou aplicabilidade 

satisfatória para as condições da região. Porém, as dificuldades encontradas no 

ajuste do fluxo de base indicaram que a base de dados pedológicos e distribuição 

espacial dos solos prejudicaram a performance das simulações de vazão.  

De acordo com Santos (2010), que também aplicou o modelo SWAT na 

avaliação da produção de sedimento na bacia hidrográfica do rio Potengi, relatou 

que a dificuldade encontrada em utilizar um modelo hidrológico é a execução do 

processo de calibração e validação do modelo diante da indisponibilidade de 

registros históricos. Com isso, já que na bacia hidrográfica deste estudo ainda não 

foram realizados outros estudos que gerassem dados para validação de um modelo 

mais sofisticado fez-se necessário a utilização de um modelo mais simples, porém, 

eficaz para o objetivo deste estudo. 

O NRCS é um modelo para calcular um hidrograma sintético baseado em 

fatores empiricamente determinados desenvolvidos pelo Serviço de Conservação do 

Solo (SCS – Soil Conservation Service). Originalmente denominado SCS, ele agora 

é o Serviço de Conservação dos Recursos Naturais (NRCS – Natural Resources 

Conservation Service) (GRIBBIN, 2009). 

Esse modelo é utilizado em hidrologia para a previsão de escoamento 

direto ou infiltração de chuvas em excesso, que se baseia no potencial do solo de 

absorver uma certa quantidade de umidade. Com base em observações de campo, 

o armazenamento potencial é relacionado a um "número de curva", que é uma 

característica do tipo de solo, uso da terra e do grau inicial de saturação conhecida 

como a condição de umidade antecedente. É amplamente utilizado e considerado 

um método eficiente para determinar a quantidade aproximada de escoamento 

direto de um evento de chuvas em uma determinada área (BESKOW et al., 2009). 

Este modelo hidrológico é bastante conhecido e difundido na conservação 

do solo e da água, sendo usado para estimar o escoamento superficial direto gerado 

por eventos de precipitação pluvial individuais, bem como em modelos de simulação 

hidrossedimentológicos (GRIBBIN, 2009). 
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Beskow et al. (2009) utilizaram o modelo CN-MMS, (Mishra-Singh 

Modificado) que incorpora a umidade antecedente e a precipitação pluvial 

acumulada de cinco dias anteriores, bem como a variação nos valores de λ ao 

modelo tradicional CN-SCS para estimar o escoamento superficial gerado numa 

bacia hidrográfica localizada no município de Nazareno, região dos Campos das 

Vertentes em Minas Gerais. 

3.5. SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA DE OPERAÇÃO DE RESERVATÓ RIOS 

As barragens regulam, armazenam e derivam a água dos rios 

principalmente para usos domésticos, produção agrícola e industrial em cidades, 

geração elétrica e controle de inundações, além do uso para recreação, turismo e 

aquicultura. Sendo assim, grandes barragens atendem a usos múltiplos, mas o uso 

predominante é que define a estrutura e operação do reservatório (BARBOSA, C., 

2007). 

Um reservatório, independente da finalidade para qual foi construído, tem 

como principal vantagem segundo Simons et al. (1977) apud Tucci (1993) o controle 

de jusante. Esse controle é feito pelo armazenamento de parte do volume da cheia 

que chega ao reservatório, sendo o volume restante extravasado por meio de 

comportas ou por vertedores de descarga livre.  

Esse amortecimento de inundações é função da capacidade de 

armazenamento do reservatório, que proporciona a redução das vazões máximas 

ocorridas nos eventos de cheia que são responsáveis pelos prejuízos materiais e 

sociais decorrentes das enchentes (MARINS, 2004). 

Porém, os benefícios da previsão dependem da eficiência dos modelos de 

previsão e da forma como a informação da previsão é apresentada e usada pelo 

modelo de simulação da operação (YAO; GEORGAKAKOS, 2001 apud BRAVO et 

al., [s.d.]). 

A principal característica da técnica da simulação é que ela tenta 

representar um sistema físico e prever seu comportamento sob um determinado 

conjunto de condições, não apresentando, praticamente, nenhuma exigência quanto 

à natureza do problema, a não ser a de que ele possa ser formulado 

matematicamente (WURBS, 1993 apud ANDRADE, 2006). 

De acordo com Campos (2009) simular um sistema consiste em avaliar 

qual teria sido o comportamento do mesmo se determinadas regras de operação 
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houvessem sido obedecidas, e certos impulsos houvessem ocorrido. O termo 

simulação, no sentido mais técnico, é usado para descrever o comportamento de um 

sistema representado por semelhanças com outros sistemas (modelos analógicos) 

ou equações matemáticas (modelos matemáticos). 

Para um melhor aproveitamento dos recursos hídricos armazenados, 

caracterização e mitigação dos impactos causados pela construção de reservatórios, 

devem ser realizados estudos específicos, como otimização do uso da água, 

modelagem da disponibilidade, estudos de impactos ambientais e socioeconômicos, 

determinação do suporte dos ecossistemas aquáticos, análise dos processos físicos, 

entre outros (BARBOSA, C., 2007). 

Conforme Righetto (1998), a construção e operação de reservatórios 

requerem estudos sobre a sequência de vazões naturais, que podem ser diárias, 

semanais, quinzenais, mensais trimestrais, anuais. A partir de dados observados, 

procura-se construir um modelo matemático que exprima as principais 

características hidrológicas dessa série temporal, permitindo, assim, a geração de 

cenários ou sequências de vazões. 

A operação simulada de reservatórios constitui-se em exemplo da 

aplicação de técnicas de simulação. Utiliza-se uma série histórica de vazões 

afluentes e outras variáveis, elaboram-se regras de operação, usa-se a equação da 

continuidade e verifica-se como o reservatório teria se comportado se aquelas 

regras houvessem sido obedecidas (CAMPOS, 2009). 

A primeira metodologia para dimensionamento e operação de 

reservatórios para os rios intermitentes do nordeste brasileiro foi desenvolvida e 

publicada pelo engenheiro Francisco Gonçalves de Aguiar (AGUIAR, 1978). Este 

trabalho foi o resultado de intensas observações em bacias representativas do 

Nordeste. 

Os estudos relativos aos reservatórios de água em geral são complexos e 

multidisciplinares. Entretanto, a integração dos estudos hidrológicos com os estudos 

hidráulicos favorece consideravelmente a operação destes reservatórios, pois dentro 

das características dos elementos hidráulicos que constituem as barragens, o 

comportamento hidráulico é analisado simultaneamente com os processos 

hidrológicos que atuam em sua área de influência (RIGHETTO, 1998). 

No processo decisório para realização de uma gestão eficaz dos recursos 

armazenados se faz necessário o conhecimento real da dinâmica do corpo hídrico e 
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o entendimento dos processos físicos que ocorrem no local, dentre estes estudos se 

destacam o balanço hídrico do reservatório  

Em operação de reservatórios, os processos hidrológicos mais 

comumente monitorados são a precipitação, o escoamento superficial e a 

evaporação, constituindo-se estas, as variáveis hidrológicas utilizadas na 

determinação do balanço hídrico dos reservatórios (COSTA, 2008). 

Melo J. (2002) desenvolveu e empregou um modelo matemático de 

balanço hídrico para simular a operação do açude público Cruzeta, localizado na 

região do Seridó no RN. O modelo hidrológico empregado foi adaptado para ser 

utilizado na planilha Microsoft Excel, tendo sido calibrado a partir de uma série de 

deflúvios médios mensais afluentes ao açude Cruzeta, com sete anos de dados. Os 

resultados do modelo foram condizentes com a realidade, demonstrando a 

sustentabilidade da operação do reservatório, nos moldes atuais. 

Bravo et al. [s.d] utilizaram o modelo hidrológico distribuído, denominado 

AMANDA e desenvolvido em Bravo (2006), na previsão de curto prazo de vazão na 

operação de um reservatório com múltiplos usos. Os resultados obtidos mostraram 

que as previsões de curto prazo de vazão afluente ao reservatório podem melhorar a 

eficiência das regras de operação em reservatórios com usos múltiplos. 

Freitas [s.d.] aplicou os modelos de simulação MODSIM e AcquaNet para 

estabelecer estratégias de operação, do modo que se obtivesse um maior garantia 

possível, ou seja, uma satisfação de 100% da demanda. Os modelos aplicados 

mostraram-se eficientes e bastante flexíveis para serem empregados como 

instrumentos de apoio à tomada de decisão na bacia em estudo. 

Silveira e Freitas (2009) aplicaram o programa AcquaNet ao reservatório 

Bico da Pedra, na bacia hidrográfica do rio Verde Grande, uma importante sub-bacia 

do rio São Francisco, considerando-se diferentes prioridades de usos e situações de 

racionamento ou escassez. Os autores concluíram que a utilização desse programa 

pode ter seus resultados influenciados por hipóteses que vão além da prioridade e 

que podem indicar estratégias adicionais importantes no gerenciamento da operação 

de reservatórios. 

Aragão (2008) também aplicou o modelo matemático AcquaNet para 

realizar simulações de distintos cenários de política de operação em um sistema de 

quatro reservatórios localizados nas sub-bacias do Alto e Médio Cursos do rio 

Paraíba, a fim de quantificar a Sinergia Hídrica proveniente do sistema. Os 
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resultados demonstraram que cuidados devem ser tomados quanto ao 

estabelecimento de regras de operação no sentido de aumentar a disponibilidade e 

eficiência do uso da água. 

Barbosa; Curi R.; Curi. W. (2002) utilizaram o modelo de otimização 

ORNAP para estudarem o comportamento da operação de um sistema constituído 

de três reservatórios em paralelo, Tapacurá, Goitá e Várzea do Una, localizados na 

Bacia do Capibaribe – PE. Com os resultados obtidos os autores concluíram que o 

modelo se mostrou adequado no planejamento de operação do sistema. 
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4. ÁREA DE ESTUDO  

O conhecimento das características da área de estudo é fundamental 

para a escolha dos métodos a serem empregados durante o desenvolvimento do 

trabalho. Além do que, os resultados apenas podem ser interpretados quando 

postos em sobreposição com as características da área de influência.  

Sendo assim, a pesquisa alicerçou-se numa busca documental e 

bibliográfica acerca do tema e utilizou programas de geoprocessamento como apoio 

no estudo da bacia, tendo como base a carta topográfica da malha hídrica do RN, no 

formato digital, produzida pela SUDENE na década de 70, único documento oficial 

do Estado; imagens dos sensores TM LandSat e CBERS e da definição do seu 

exutório, para realizar o delineamento automático da bacia hidrográfica do rio 

Jundiaí e delimitar as suas sub-bacias. 

O programa de geoprocessamento utilizado delimitou a bacia hidrográfica 

do rio Jundiaí e gerou 12 sub-bacias, totalizando uma área de 803 Km2 (Figura 1). 

 
Figura 1- Sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Jundiaí. 

 
 
 

Esta parte deste estudo descreve os aspectos físicos da bacia 

hidrográfica do rio Jundiaí considerados relevantes para um projeto de 

monitoramento desta bacia.  
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4.1. Localização  

A área de estudo compreende a bacia hidrográfica do rio Jundiaí, que 

conforme o Sistema Hidrográfico Estadual encontra-se inserida na bacia hidrográfica 

do rio Potengi (Figura 2), se desenvolve nas messoregiões Leste e Agreste do 

Estado do Rio Grande do Norte (Figura 3), situa-se inteiramente no Estado do Rio 

Grande do Norte, localiza-se entre os paralelos 5º30’ e 6º30’ de latitude Sul e entre 

os meridianos 36º00’ e 35º00’ de longitude Oeste, e apresenta uma área de 

contribuição de aproximadamente 803 Km2, de acordo com o cálculo da área da 

delimitação da bacia disponibilizada pelo IDEMA (2011). 

Figura 2- Localização da bacia hidrográfica do Rio Jundiaí. 

 
Fonte: IDEMA 2011 (adaptada). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

Figura 3- Localização da bacia do rio Jundiaí nas mesorregiões do Rio Grande do Norte. 

 
Fonte: IDEMA 2011 (adaptada). 
 

Os municípios integrantes da bacia hidrográfica do rio Jundiaí são Natal, 

Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Monte Alegre, Vera Cruz, Sítio Novo, Tangará, 

Serra Caiada, Senador Elói de Souza e Bom Jesus.  

 

4.2. Aspectos Fisiográficos e Geológicos 

As peculiaridades da bacia hidrográfica do rio Jundiaí se deram com base 

nos trabalhos de Lima (1980), do Projeto RADAMBRASIL (BRASIL, 1981), de Cunha 

(1982), do PERH (SERHID, 1998), de Wake (2003), de Guedes (2003), de Araújo 

(2005), de Figueirêdo (2007), de Santos (2010) e de Ubarana (2011). 

4.2.1. Hidrologia 

O rio Jundiaí nasce, em terreno cristalino, na serra Chata, município de 

Sítio Novo – RN, a uma altitude de 280 metros e tem a extensão total do seu curso 

de aproximadamente 85 Km e uma vazão média aproximada de 5 m3/s (Figura 4). 

Em seu percurso, passa por distintas zonas físicas do estado do Rio Grande do 

Norte e recebe água de vários riachos, sendo seus principais contribuintes os 

riachos da Prata/Guarapes, das Quintas, do Baldo, do Carvão, do Fundão e do 
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Pedro. Em seu trajeto recebe várias denominações, dentre as quais: Rio Grande do 

Norte (CUNHA, 1982). 

Figura 4- Hidrografia presente na bacia hidrográfica do rio Jundiaí. 

 
 

Fonte: IDEMA, 2011 (adaptada). 
 

Ao longo de seu percurso, entre o alto e médio curso, o rio se caracteriza 

como drenagem intermitente em decorrência da irregularidade e reduzida 

pluviosidade da região afetada pelas estiagens. Em seu baixo curso, nas 

proximidades da cidade de Macaíba, a 7 Km da desembocadura no oceano 

Atlântico, apresenta-se perene, pois recebe aporte do aquífero Barreiras. 
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Fotografia 1 – Leito do rio Jundiaí, de montante para jusante, nas proximidades da cidade de Jundiaí. 

 
Fonte: Troncoso (2011). 

 
Na confluência com o rio Potengi este curso d’água é considerado como 

um afluente da margem direita, porém de forma errônea, porque o Jundiaí deve ser 

avaliado como um rio independente com bacia hidrográfica própria, pois apenas 

possui sua desembocadura em conjunto com o rio Potengi na enseada formada pelo 

mar (TECNOAMBIENTE, 2001 apud GUEDES, 2005).  

  

4.2.2. Climatologia 

O clima da bacia do rio Jundiaí, segundo a classificação de Köppen, é 

caracterizado como quente e úmido, do tipo As’, ou clima tropical chuvoso com 

verão seco e estação chuvosa se adiantando para o outono; iniciando em fevereiro e 

se prolongando até agosto, com máximas em junho, alcançando 226 mm em Natal e 

190 mm em Macaíba, e com estação seca ocorrendo nos meses de setembro a 

janeiro, sendo os meses de outubro e novembro os mais secos. Apresenta 

temperatura média anual de 27,1ºC, umidade relativa do ar média de 76% e 

precipitação pluviométrica anual média de 1027,1mm (IDEMA, 1999). 
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Figura 5- Distribuição climática ao longo da bacia hidrográfica do rio Jundiaí. 

 
Fonte: IDEMA, 1999 (adaptada). 

4.2.3. Geologia  

A bacia hidrográfica do rio Jundiaí apresenta em sua maioria os conjuntos 

geológicos (BRASIL, 1981):  

1) os terrenos antigos, destacando-se o embasamento de idade Pré-

cambriana (>2,0 G.A), denominado Complexo Gnáissico-Migmático (Complexos 

Caíco/São Vicente e Presidente Juscelino). Predominam ortognaisses 

granodioríticos, tonalíticos e graníticos de textura equigranular ou augen, com 
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afinidades de cálcio-alcalina ou subalcalin/monzonitica, além de metamáficas 

subordinadas. Os ortognaisses são intrusivos e/ou interfoliados com biotita 

paragnaisses e ortoanfibolitos, além de raras lentes (enclaves) de quartzito, 

formação ferrífera, quinzigito, calciossilicática e mármore. O complexo gnáissico-

migmatítico possui migmatização importante, frequentemente polifásica, em geral 

apresentando suítes plutôniicas de diferentes gerações, representando a maior parte 

da área, onde se destacam áreas de pedreiras para exploração de granitos.  

2) o Grupo Barreiras aflorante corresponde ao conjunto sedimentar 

clástico de cor variegada, com variações de argilitos a conglomerados, ocorrendo no 

litoral brasileiro, repousando diretamente sobre as rochas cristalinas pré-cambrianas 

e também sobre os sedimentos clásticos e carbonáticos cretáceos do grupo Apodi - 

Bacia Potiguar. 

 
Figura 6- Unidades geológicas presentes na bacia hidrográfica do rio Jundiaí. 

 
Fonte: BRASIL, 1981 (adaptada). 



45 
 

4.2.4. Geomorfologia 

Na área da bacia em estudo, segundo estudos realizados pelo Projeto 

RADAMBRASIL (BRASIL, 1981), foram identificadas a partir de análises das feições 

geomorfológicas, dos conhecimentos da evolução e de seu posicionamento 

altimétrico relativo, duas unidades geomorfológicas: Tabuleiros Costeiros e 

Depressão Sertaneja.  Além dessas, também se manifestam, em menor escala, a 

Planície flúvio-marinha, sendo constituída através do estuário, já na cidade de Natal, 

e a Planície fluvial, mais à montante, atravessando os Tabuleiros Costeiros. 

A unidade dos Tabuleiros Costeiros é definida por formas tabulares, com 

altitudes entre 70 e 100 m, nas quais se manifestam entalhes fracos de drenagem. A 

drenagem, por sua vez, segue um padrão paralelo que são nitidamente 

influenciados pela tectônica regional. 

A Depressão Sertaneja é a unidade geomorfológica de maior extensão no 

Rio Grande do Norte. Trata-se de uma área dissecada, constituída de pequenos 

interflúvios tabulares, limitando-se ao leste pelos Tabuleiros Costeiros, de forma 

gradual e sem rupturas topográficas perceptíveis, e a oeste com o Planalto da 

Borborema, contato este caracterizado por uma acentuada diferença altimétrica. 
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Figura 7- Unidades geomorfológicas presentes na bacia hidrográfica do rio Jundiaí.

 
Fonte: BRASIL, 1981 (adaptada). 

4.2.5. Pedologia 

Na bacia do rio Jundiaí são encontradas cinco classes de solos (BRASIL, 

1981). No curso superior apresenta o Neossolo Litólico Eutrófico Chernossólico, com 

textura moderada e chernozêmico, e o Argissolo Vermelho-Amarelo Distrófico 

Plintico, caracterizado pela acumulação de argila, apresentando textura variando de 

arenosa a argilosa. Na área central da bacia predomina o Latossolo Vermelho 

Amarelo Distrófico, com textura média, e o Argissolo Vermelho-Amarelo Eutrófico, 

caracterizado pela acumulação de argila, apresentando textura variando de arenosa 

a argilosa. No curso inferior encontram-se os Solos Indiscriminados de Mangue, 

caracterização pela variedade de misturas, não tendo por isso uma característica 

específica que o identifique.  
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4.2.6. Vegetação 

A vegetação que se apresenta ao longo da bacia é constituída por quatro 

categorias de cobertura vegetal (BRASIL, 1981): a) Estepe ou Caatinga, b) Floresta 

estacional semidecidual, c) Área de formações pioneiras, e d) Área de tensão 

ecológica.  

Dentre tais, a Caatinga apresenta pequenas variações à medida que a 

paisagem segue do litoral leste para o interior oeste, fomentadas por forçantes, 

sobretudo quanto ao grau de xeromorfismo das espécies que a constitui.  

Trata-se de um bioma que se apresenta através de árvores e arvoretas de 

porte relativamente pequeno, distribuídas esparsamente em conjunto com plantas 

suculentas e com um estrato arbustivo e herbáceo estacional.   

Na parte litorânea da bacia, que constitui a Área de Formação Pioneiras, 

predomina vegetação típica de restinga arbórea e herbácea, acobertando as dunas, 

e manguezais. 

Fotografia 2- Vegetação próxima a barragem Tabatinga.

Fonte: Troncoso (Agosto 2011). 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

5.1. Levantamento dos postos pluviométricos na baci a hidrográfica do rio 

Jundiaí 

A avaliação da intensidade de eventos críticos de precipitação é 

importante para o controle da inundação em uma bacia, representado, dessa forma, 

o principal fator variável a ser considerado na obtenção do hidrograma de 

escoamento superficial direto das cheias de referência. Com este fim, foi realizado o 

levantamento e a identificação dos postos pluviométricos existentes na área da 

bacia do rio Jundiaí e no seu entorno.  

Após a verificação dos postos pluviométricos próximos a bacia em estudo, 

foram selecionados apenas os postos que influenciam efetivamente os processos 

hidrológicos na bacia do rio Jundiaí. Com isto, pôde-se determinar a área de 

influência desses postos na bacia em estudo através do método dos polígonos de 

Thiessen e foram identificados e levantados os dados das precipitações diárias da 

série histórica de cada posto. 

5.2. Localização da barragem Tabatinga e delimitaçã o da sua bacia 

Posteriormente, com o auxílio de programas de geoprocessamento 

calculou-se a área de influência da barragem Tabatinga, no rio Jundiaí, e delimitou-

se sua bacia hidráulica. 

5.2.1. Processamento dos dados de precipitações na bacia a montante à 

barragem Tabatinga 

 Desenvolveu-se um modelo de simulação de operação da barragem 

Tabatinga para possibilitar a avaliação dos efeitos de atenuação das cheias, e, 

consequentemente, o tipo de controle das  inundações a partir dessa barragem, para 

tanto, considerou-se as sub-bacias e consequentemente as áreas de influência dos 

postos pluviométricos a montante à barragem Tabatinga. 

A partir dessa delimitação foram calculados os fatores de 

proporcionalidade destes postos na bacia. 
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5.2.1.1. Análise de consistência dos dados de preci pitação dos postos 

pluviométricos  

Foram analisadas as precipitações da série histórica destes postos 

pluviométricos com intuito de selecionar um período de incidência pluviométrica em 

que não houvesse falhas em seus dados, para que fosse possível analisar a sua 

representatividade. 

Dessa forma, com os totais mensais de precipitação de cada posto, para 

o período histórico selecionado e com os fatores de proporcionalidade destes 

postos, pôde-se calcular a média mensal da bacia a montante à barragem 

Tabatinga. 

5.2.1.2. Análise estatística das amostras de precip itações da bacia da barragem 

Tabatinga 

Com o intuito de validar a significância da amostra de dados de 

precipitação empregada no modelo hidrológico foi realizada a inferência estatística 

do período de retorno dos maiores eventos de precipitações anuais dos postos 

pluviométricos da bacia a montante à barragem Tabatinga no período histórico 

selecionado e foi selecionado para análise o ano de maior período de retorno. 

5.2.2. Determinação do tempo de concentração da bac ia a montante à 

barragem Tabatinga 

O tempo de concentração, ou seja, o tempo de percurso para o 

escoamento sobre o solo depende da declividade da bacia, para isso calculou-se a 

declividade da bacia a montante à barragem Tabatinga através de ferramentas de 

geoprocessamento. 

O tempo de concentração da bacia permite que se escolha o tipo de 

modelo hidrológico a ser empregado para transformação de chuva-vazão. Para esta 

bacia o tempo de concentração foi calculado para quatro trechos. O tempo t0, que 

corresponde ao tempo de concentração na área de contribuição a montante do início 

do rio, foi calculado utilizando-se a seguinte fórmula empírica especial desenvolvida 

pelo modelo NRCS - Natural Resources Conservation Service. 
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 (1) 

�� = 0,0913 	
���,
��,���,� 

 
 

Onde: 

 

n é o coeficiente de rugosidade da fórmula de Mannig, em m-1/3.s; 

L é o comprimento axial da bacia, em m; 

P é a precipitação média anual, em mm; 

S é a declividade do talvegue da bacia, em m/m. 

 
Os demais tempos, t1, t2 e t3, que correspondem aos tempos de 

concentração nos trechos de maior comprimento do rio principal, foram calculados 

utilizando o método hidráulico, que, predominantemente, leva em consideração a 

velocidade do escoamento na calha do rio principal. Para isto, utilizou-se a fórmula 

de Manning e levaram-se em consideração os parâmetros hidráulicos estimados 

para cada trecho. Assim: 

(2) 

� = 1

��� �⁄ �� �⁄  

Onde:  

 

V é a velocidade, em m/s; 

n é o coeficiente de rugosidade da fórmula de Mannig, em m-1/3.s; 

Rh é o raio hidráulico, em m; 

S é a declividade, em m/m. 

(3) 

�� = ���� 
Onde: 

 

Ti é o tempo de percurso no trecho, em h; 

Li é o comprimento do trecho, em m; 

Vi é a velocidade no trecho, em m/s. 

 



51 
 

5.3. Modelo Hidrológico  

Para se fazer a análise das características hidrológicas da bacia do rio 

Jundiaí foi escolhido o modelo NRCS - Natural Resources Conservation Service, que 

é um modelo hidrológico, determinístico e concentrado, adequado às características 

da bacia estudada, que permite o uso dos dados pluviométricos diários disponíveis,. 

Além disto, trata-se de uma bacia em que ainda não foram realizados 

estudos que gerassem dados para validação de um modelo hidrológico mais 

sofisticado, com um maior número parâmetros de calibração; por isso, fez-se 

necessário a utilização de um modelo mais simples, porém, satisfatório para o 

objetivo deste estudo.  

O modelo NRCS, que se baseia no cálculo da parcela da precipitação que 

gera escoamento superficial, consiste na seguinte equação para o cálculo dessa 

precipitação excedente: 

(4) 

� = 	� − ����
� − �� + � 

 

Onde:  

 
H é precipitação excedente acumulada, em mm; 

P é a precipitação pluvial acumulada, em mm; 

S é o potencial máximo de infiltração após o início do escoamento 

superficial, em mm; 

Ia é a abstração inicial (mm), ou a quantidade de água antes de 

escoamento, como infiltração, ou chuvas de interceptação pela vegetação, e é 

geralmente aceito que Ia = 0,2 S; 

 

Sendo: 

(5) 

� = 25400
#$ − 254 

 
Onde: 

 
CN é o parâmetro curva-número. 



52 
 

5.3.1. Seleção dos valores de CN 

No modelo NRCS, o parâmetro que caracteriza o uso e ocupação do solo 

é o CN; com isso, o tipo de solo e a condição de cobertura e de umidade 

antecedente da bacia de drenagem influenciam os valores desse parâmetro. Assim, 

fez-se necessário conhecer as características de cobertura do solo e escolher os 

valores de CN disponíveis na tabela de números de escoamento fornecidas pelo 

NRCS, que varia entre 0 e 100.  

Tendo em vista que este estudo é o primeiro que está sendo realizado 

nesta bacia empregando-se este modelo, foi realizada análise de sensibilidade dos 

resultados a partir da adoção de diferentes valores de CN, situados dentro de uma 

faixa considerada adequada às condições do uso, ocupação e natureza do solo 

desta bacia.   

5.3.1.1. Condições do solo e precipitações antecede ntes 

No modelo NRCS, a condição de umidade do solo é calculada em função 

da precipitação antecedente dos últimos cinco dias, tendo como base as seguintes 

considerações de umidade antecedente no solo: o solo é considerado seco quando 

apresenta umidade inferior a 15 mm; normal entre 15 e 40 mm; e úmido acima de 40 

mm. Com isso, na aplicação do modelo na bacia foram calculadas as precipitações 

antecedentes e verificadas as condições do solo para todo o período analisado.  

Com relação aos tipos de solo e condições de ocupação, o NRCS permite 

que sejam utilizados quatro grupos hidrológicos de solos; suas características ou 

definições são (MOCKUS apud SARTORI; LOMBARDI NETO; GENOVEZ, 2005): 

- Grupo A: solos que produzem baixo escoamento superficial e alta 

infiltração, Solos arenosos profundos com pouco silte e argila; 

- Grupo B: solos menos permeáveis; solos arenosos menos profundo do 

que o tipo A e com permeabilidade superior à média; 

- Grupo C: solos que geram escoamento superficial acima da média e 

com capacidade de infiltração abaixo da média, contendo percentagem considerável 

de argila e pouco profundo; e 

- Grupo D: solos contendo argilas expansivas e pouco profundos com 

muita baixa capacidade de infiltração, gerando a maior proporção de escoamento 

superficial. 
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Os valores de CN foram retirados da tabela para bacias rurais fornecida 

pelo NRCS (Tabela 1). 

Tabela 1- Valores de CN para bacias rurais. 
Uso do solo  Superfície  A B C D 
Solo lavrado com sulcos retilínios 77 86 91 94 

 em fileiras retas 70 80 87 90 
      

Plantações em curvas de nível 67 77 83 87 
Regulares terraceando em nível 64 76 84 88 

 em fileiras retas 64 76 84 88 
      

Plantações em curvas de nível 62 74 82 85 
de cereais terraceando em nível 60 71 79 82 

 em fileiras retas 62 75 83 87 
      

Plantações em curvas de nível 60 72 81 84 
de legumes terraceando em nível 57 70 78 89 

ou cultivados Pobres 68 79 86 89 
 Normais 49 69 79 94 
 Boas 39 61 74 80 
      

Pastagens Pobres, em curva de nível 47 67 81 88 
 Normais, em curva de nível 25 59 75 83 
 Boas, em curva de nível 6 35 70 79 
      

Campos Normais 30 58 71 78 
permanentes esparsas, de baixa transpiração 45 66 77 83 

 Normais 36 60 73 79 
 densas, de alta transpiração 25 55 70 77 
      

Chácaras Normais 56 75 86 91 
Estradas Más 72 82 87 89 
de terra de superfície dura 74 84 90 92 

      
Florestas muito esparsas, baixa 

transpiração 
56 75 86 91 

 Esparsas 46 68 78 84 
 densas, alta transpiração 26 52 62 69 
 Normais 36 60 70 76 

Fonte: Tucci, 1993. 

 
Foram utilizados os dados de correlação entre os valores de CN normal, 

seco e úmido da Tabela 2, para determinar as funções de correlação dos valores de 

CN e com isso, realizar a correção do CN para as condições de precipitações 

antecedentes.  
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Tabela 2- Correção de CN para outras condições iniciais de umidade. 

Normal  Seco Úmido  
5 2 13 
15 6 30 
25 12 43 
35 18 55 
45 26 65 
55 35 74 
65 45 82 
75 57 88 
85 70 94 
95 87 98 

Fonte: Adaptada de Tucci, 2003. 
 

Com os valores de CN estipulados pôde-se determinar a capacidade 

máxima de armazenamento da camada superior do solo (S). 

O valor da precipitação excedente só é válido quando o valor da 

precipitação diária for maior que 0,2 S, para isso verificou-se se essa condição era 

verdadeira. 

Com o valor das precipitações excedentes diárias determinadas calculou-

se a calculou-se a vazão média diária (m3/s) do período histórico selecionado, 

através da Equação (6). 

                                                                                   (6) 

% = �. '
1000	. 86400 

Onde: 

 

Q é a vazão média diária em m3/s; 

H é a variação da precipitação excedente acumulada diária, em mm; 

A é a área da bacia em m2. 

 

5.3.2. Período de estudo 

Foi verificado o período mais chuvoso durante o ano de análise 

selecionado. Com isso, foram verificadas as precipitações médias diárias dos postos 

pluviométricos para calcular as vazões médias diárias para os diferentes valores de 

CN adotados.  
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5.4. DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE SIMULAÇÃO DA OPER AÇÃO DA 

BARRAGEM TABATINGA 

A barragem Tabatinga (Fotografia 3), recém construída, é uma obra muito 

significativa, pois intercepta o curso d’água principal da bacia do rio Jundiaí, onde se 

expressa, em tese, seu maior potencial hídrico. Além disso, esta obra tem como 

principal objetivo a contenção de inundações na cidade de Macaíba, um dos 

problemas ambientais enfrentados nesta região.   

Fotografia 3 - Barragem Tabatinga.

 
Fonte: Troncoso, 2011. 
 

Após ter identificado e localizado os postos pluviométricos que 

influenciam a bacia a montante à barragem Tabatinga, utilizado o modelo NRCS 

para transformação chuva-vazão, criado diversos cenários de volume de espera e 

tido como base os parâmetros do projeto da barragem Tabatinga foi desenvolvido 

um modelo de simulação da operação dessa barragem.  

5.4.1. Dados da barragem Tabatinga 

De acordo com o projeto da barragem Tabatinga, as áreas da superfície 

do espelho d’água da barragem foram calculadas para curvas de nível a cada metro, 

e a partir destas foram calculados os volumes acumulado no reservatório associados 
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com diversas cotas. A Tabela 3 seguinte apresenta valores das áreas e volumes 

referidos anteriormente. 

O vertedouro da barragem Tabatinga, escavado em rocha e em perfil 

Creager, tem 90 m de largura.  

Tabela 3- Cota, área e volume do reservatório da barragem Tabatinga. 

Cota (m)  H (m) Área   Volume  
26 0,00 370,64 0,00 
27 1,00 4823,19 2596,92 

28 2,00 76240,13 43128,58 
29 3,00 198913,85 180705,57 

30 4,00 351272,59 455798,79 
31 5,00 532186,32 897528,24 

32 6,00 814335,57 1570789,18 
33 7,00 1100976,42 2528445,17 

34 8,00 1355437,91 3756652,34 
35 9,00 1697304,08 5283023,34 

36 10,00 2033098,00 7148224,38 
37 11,00 2453844,62 9391695,69 

38 12,00 2888844,76 12063040,38 
39 13,00 3392798,37 15203861,94 

40 14,00 3894560,72 18847541,49 
41 15,00 4439258,59 23014451,49 

42 16,00 4972946,37 27720553,63 
43 17,00 5581671,20 32997862,41 

44 18,00 6222712,02 38900054,02 
45 19,00 6941443,11 45482131,59 

46 20,00 7666538,90 52786122,60 
47 21,00 8476207,85 60857495,97 

48 22,00 9239709,29 69715454,55 
49 23,00 10049998,53 79360308,46 

50 24,00 10900739,59 89835677,52 
51 25,00 11763161,02 101167627,82 

52 26,00 12781452,83 113439934,74 
53 27,00 13805488,74 126733405,53 

54 28,00 14845793,29 141059046,55 
55 29,00 15902715,56 156433300,97 

Fonte: KL Engenharia, 2007. 
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5.4.1.1. Relação Cota x Área 

Com base nos dados da Tabela 3, foi ajustada a seguinte equação que 

expressa à relação entre a área e a profundidade máxima da lâmina d’água da 

barragem Tabatinga.  

 (7) 

' = +. ℎ- 
 

Onde:  

A é a área do espelho d'água do reservatório, em m2;  

h é a profundidade máxima da lâmina d'água, em m; 

k e α são os coeficientes da função de regressão. 

5.4.1.2. Relação Cota x Volume 

Da mesma forma do item anterior, também foi ajustada a seguinte 

equação para a relação cota-volume da barragem Tabatinga: 

(8) 

� = +�. ℎ. 

 
Onde: 

V é o volume d'água do reservatório em m3;  

h é a lâmina d'água no reservatório em m; 

+� e β são os coeficientes da função de regressão. 

5.4.1.3. Balanço hídrico no reservatório 

A equação diferencial do balanço hídrico de um reservatório, tal como a 

barragem Tabatinga, é apresentada na seguinte forma: 

(9) 

	%/ + �'�0123/4/ − 	%5 + 6'�7/í4/ = '	 8ℎ	8�  

 

Onde:  

Qa e Qe são as vazões afluente e efluente ao reservatório, 

respectivamente, em m³/dia;  
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P é a intensidade de precipitação no espelho d’água do reservatório, em 

m/dia;  

A é a área do espelho d’água do reservatório, em m²;  

E é a taxa de evaporação no espelho d’água do reservatório, em m/dia;  

h é a profundidade d'água no reservatório, em m; 

t é o tempo, em dia. 

 
Dessa forma, dividindo-se ambos os membros da equação diferencial do 

balanço pela área do espelho d’água e simplificando, chega-se: 

(10) 

 8ℎ
8� = 9	%/ − %0�' − 	6 − ��: 

 
 

Sendo a área do espelho, A, expressa por uma função da profundidade h, 

conforme Equação  (7).  

Combinando-se as equações  (7) e (10), chega-se: 

(11) 

8ℎ
8� = 9	%/ − %0�+ℎ- − 	6 − ��: = ;	ℎ� 

 
Resolvendo, passo a passo, a equação diferencial com o auxílio do 

método de Runge-Kutta de 4a ordem, para um intervalo de tempo (∆�� diário, chega-

se à seguinte expressão: 

(12) 

ℎ2=� = ℎ2 + 1
6 	+� + 2+� + 2+� + +�� 

 
Sendo que:  

(13) 

+� = ∆�. ;	ℎ2� 
+� = ∆�. ; >ℎ2 + +�2 ? 

+� = ∆�. ; >ℎ� +�2

2
? 

�4 = ∆�.�	ℎ� +�3� 
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Onde: 

ℎ�  é a profundidade d'água,  em m, no reservatório no início do dia;  

ℎ�=1 é a profundidade d'água,  em m, no reservatório no final do dia;  

∆� é o intervalo de tempo de um dia. 

 

5.4.2. Simulação da operação da barragem Tabatinga 

A simulação da operação da barragem Tabatinga foi realizada em duas 

etapas: na primeira etapa promoveu-se o balanço hídrico diário que permitiu analisar 

a sensibilidade do modelo em relação ao volume de espera, assim como a 

determinação do período de maiores vazões médias diárias. Depois, partiu-se para a 

segunda etapa, que constitui na determinação do hidrograma das vazões efluentes 

horárias, determinado através do balanço hídrico horário, tendo como base as 

vazões afluentes geradas por uma equação matemática cujos parâmetros foram 

ajustados a partir do hidrograma diário. 

5.4.2.1. Simulação diária da operação da barragem T abatinga 

A simulação da operação da barragem Tabatinga foi feita a partir da 

equação diferencial do balanço hídrico, com o uso de um modelo computacional, 

com auxílio da planilha Microsoft-Excel. Para isso, tabularam-se os dados referentes 

às vazões médias afluentes calculadas para cada valor de CN, às precipitações e às 

evaporações sobre o espelho d’água do reservatório e às vazões efluentes. 

Fez-se necessário o conhecimento da geometria do reservatório, uma vez 

que o modelo é baseado nas suas características físicas expressas por funções 

matemáticas de regressão das relações cota-área e cota-volume do mesmo. Estas 

relações foram determinadas a partir de funções de regressão potencial com auxílio 

de ferramenta específica Linha de Tendência da Planilha Microsoft Excel. 

5.4.2.1.1. Análise de sensibilidade da simulação di ária 

O modelo operacional da barragem Tabatinga foi utilizado com diversos 

volumes de espera, variações na vazão regularizada, diferentes valores de CN, e 

consequentemente, uma geração de vários hidrogramas diários.  



60 
 

Foi realizada esta variação de dados para que pudesse ser feito a análise 

de sensibilidade deste modelo, verificando a influência da variação no nível do 

volume do reservatório em relação ao volume de espera, levando em consideração 

as diferentes vazões médias afluentes, respectivas a cada valor de CN selecionado.   

Esta análise foi realizada para verificar como o efeito de atenuação de 

cheia está associado com o volume de espera. Esse volume de espera está ligado 

ao processo de acumulação durante o dia, independente da distribuição deste 

volume durante o dia, pois, volumes acumulados durante o dia iguais resultam em 

atenuações também iguais. Já que a propagação da atenuação de cheia começa 

quando a barragem verte, a partir desse momento, a análise passa a ser feita com 

hidrogramas horários. 

5.4.2.2. Simulação horária da operação da barragem Tabatinga 

Após a análise dos hidrogramas diários gerados na simulação do modelo 

de operação da barragem Tabatinga, foram selecionados os dados das vazões 

efluentes médias diárias de pico e das vazões efluentes médias diárias dos três dias 

posteriores a esse evento, de cada hidrograma diário correspondente a cada valor 

de CN, para transformação das vazões médias diárias em vazões médias horárias. 

Foram calculadas as vazões de entrada para cada hidrograma horário, 

através da função apresentada a seguir, e com o uso de um modelo computacional, 

com auxílio da planilha Microsoft-Excel. 

(14) 

� = �.��
�
��

 

 
Onde:  

Q é a vazão afuente à barragem Tabatinga, em m3/s; 

�, b e c são coeficientes;  

t  é o tempo em horas. 
 

Utilizando a ferramenta Solver pôde-se ajustar os coeficientes da 

Equação 14 a partir das vazões afluentes médias horárias calculadas pela referida 

equação, considerando-se que a média horária de cada dia deveria estar ajustada a 

vazão efluente média diária de pico e as vazões médias efluentes diárias dos três 
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dias posteriores a esse evento, verificadas em cada hidrograma diário respectivo a 

cada valor de CN. 

Em seguida promoveu-se o balanço hídrico horário da barragem 

Tabatinga com o intuito de determinar o efeito de atenuação de cheia, expressado 

pela relação entre os hidrogramas afluente e efluente à referida barragem, tendo 

como dados de entrada as vazões afluentes calculadas pela Equação 14, os 

volumes calculados pela equação cota-volume da barragem e a seguinte equação 

da vazão no vertedouro da barragem, na qual foram adotados: k=1,71 para uma 

largura de 90,0 m do vertedouro de parede espessa e altura da soleira (h0) de 24 m. 

 

(15) 

�� = �.�	ℎ� − ℎ0�1,5 
 
 

Onde: 

Qe é a vazão efluente em m3/s; 

k é uma constante; 

L é a largura do vertedouro em m; 

ht é a altura da lâmina d’água no instante t em m; 

h0 é a altura da lâmina d’água inicial em m. 

 

5.4.2.2.1. Análise de sensibilidade da simulação ho rária  

Os hidrogramas horários foram gerados para simular a atenuação de 

cheias e as vazões efluentes. A partir desta análise foi possível determinar os 

parâmetros que interferem neste processo de atenuação de cheia e que deverão ser 

monitorados nesta bacia. 

5.5. Desenvolvimento de um projeto de monitoramento  

Com a intenção de melhorar o conhecimento do ciclo hidrológico da bacia 

em estudo, gerando dados hidrológicos necessários a futuros projetos e obras 

hidráulicas e com isso fornecer subsídios ao planejamento e gerenciamento racional 

dos recursos hídricos desta bacia foi destacada a necessidade de desenvolvimento 

de um projeto de monitoramento para esta bacia.  
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Para isso foi realizado um levantamento de quais parâmetros hidrológicos 

que deverão ser objetos de estudo; análise das características e necessidades desta 

bacia para escolha dos pontos onde serão instalados os equipamentos para este 

monitoramento quantitativo.   

A distribuição dos aparelhos em estudos de bacias experimentais e 

representativas deve ser adensada para melhor representar a distribuição espacial e 

temporal da chuva. 

Para monitorar quantitativamente a bacia hidrográfica do rio Jundiaí 

sugere-se a utilização da estação meteorológica automática completa data logger 

CR1000, marca Campbell Scientific, que se encontra instalada nas coordenadas 

UTM 0238433E e 9348499N na Escola Agrícola Jundiaí, que permite as medições e 

o monitoramento dos parâmetros: velocidade e direção do vento; radiação solar; 

temperatura; umidade relativa do ar; umidade e temperatura do solo e precipitação 

serão realizadas com os sensores dessa estação. 

Além desses parâmetros será necessário instalar: 

- uma estação fluviométrica com um sensor de nível d’água, linígrafo, 

(Pressure Transducer SDI – 12 /RS-232, Stainless), marca Campbell Scientific, 

modelo cs450–L100–SA–2–NC, para medições regulares de vazão no reservatório 

da barragem Tabatinga. Foram selecionadas estas especificações, pois este 

aparelho já foi adquirido pelo LARHISA – UFRN. 

- além dos postos pluviométricos em operação levantados por este 

estudo, um posto pluviométrico, com um pluviógrafo, próximo ao reservatório da 

barragem Tabatinga. 

Esses aparelhos devem ser instalados preferencialmente nas 

coordenadas UTM 233273E e 9342295N que foram coletadas em campo.  

 
Tabela 4- Relação dos postos pluviométricos em operação. 

NOME DO POSTO 
COORDENADAS UTM 

MUNICÍPIO 
E N 

Piripiri 239805,87 9352817,89 Macaíba 
Bom Jesus 210323,23 9337936,66 Bom Jesus 

Serra Caiada 201158,13 9324977,41 Serra Caiada 
Açude Trairí 190157,71 9310167,98 Tangará 

Fazenda Potenji 220601,67 9353199,32 Ielmo Marinho 
UFRN 254533,00 9358426,00 Natal 
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5.6. Necessidade de desenvolvimento de um projeto d e implantação de bacia 

experimental 

A necessidade de desenvolver um projeto de implantação de bacia 

experimental na bacia hidrográfica do rio Jundiaí requer uma análise das condições 

hídricas desta bacia com o intuito de verificar quais estudos podem ser 

desenvolvidos e quais dados hidrológicos podem ser regionalizados.   

A escolha da bacia hidrográfica do rio Jundiaí para implantação da bacia 

experimental e representativa deu-se pelas seguintes considerações: 

Importância econômica no Estado do Rio Grande do Norte, pois é uma 

bacia que influencia diretamente a economia da Região Metropolitana da capital. 

Trata-se de uma área onde se podem fazer parcerias entre a UFRN e a 

SEMARH-RN – Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos para 

manutenção e fiscalização dos equipamentos dos postos.  

A existência de um reservatório que possibilita a verificação do balanço 

hídrico em diferentes escalas temporais e espaciais.  

Por fim, destaca-se a importante contribuição hidrológica para os diversos 

grupos de estudo e pesquisas desenvolvidas no contexto do semiárido do Nordeste.   



64 
 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1. Postos pluviométricos na bacia hidrográfica do  rio Jundiaí 

Foram identificados 13 postos pluviométricos em operação próximos a 

bacia hidrográfica do rio Jundiaí. A distribuição destes e a área de influência de cada 

posto podem ser verificadas na figura a seguir. 

Figura 8 - Influência dos postos pluviométricos em operação próximos a bacia do rio Jundiaí.

  

 

Verificou-se que alguns desses postos não têm influencia na 

determinação da drenagem desta bacia. Assim, apenas os dados de precipitações 

de seis destes foram analisados como mostra a figura seguinte. 
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Figura 9 - Influência dos postos pluviométricos na bacia hidrográfica do rio Jundiaí. 

 
 

6.1.1. Localização da barragem Tabatinga e sua baci a hidráulica 

A barragem Tabatinga localiza-se nas coordenadas (estaca 1 UTM 

232483.936 E e 9343234.593 N, estaca 2 UTM 233728.685E e 9342338.902N), 

gerando uma bacia hidráulica com área de 34,18 Km2.  

Figura 10 - Barragem Tabatinga e sua bacia hidráulica.  
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6.1.2. Processamento dos dados de precipitações na bacia a montante à 
barragem Tabatinga 

Na figura seguinte podemos visualizar as áreas de influência dos postos 

pluviométricos na bacia a montante à barragem Tabatinga. 

Figura 11 - Bacias a montante à Barragem Tabatinga.  

 
 

Na tabela a seguir encontram-se os fatores de proporcionalidade da área 

de influência dos postos pluviométricos na bacia a montante à barragem Tabatinga. 

 
Tabela 5- Fatores de proporcionalidade dos postos pluviométricos 

 sob a bacia a montante à barragem Tabatinga. 
Postos pluviométricos  Bacia  Fatores  

Açude Trairí 75.4507 0.1412 
Serra Caiada 147.4795 0.2759 
Bom Jesus 230.799 0.4318 
Fazenda Potenji 52.77953 0.0987 
Piripiri 28.0104 0.0524 

Total (Km 2) 534.5191   
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6.1.2.1. Resultado da análise de consistência dos d ados de precipitações na 

bacia a montante à barragem Tabatinga 

Após a análise das precipitações da série histórica destes postos 

pluviométricos foi selecionado o período histórico de 1984 a 1989, pois, como 

estipulado, foi o período de maior incidência pluviométrica e sem falhas em seus 

dados. 

As precipitações médias mensais da bacia, mostrada na tabela a seguir, 

foram calculadas com os totais mensais de precipitação de cada posto para o 

período selecionado e com seus respectivos fatores de proporcionalidade. 

Tabela 6- Média mensal da bacia a montante à barragem Tabatinga em mm. 
Mês Aç. Trairí  Serra Caiada  Bom Jesus  Faz. Potenji  Pir ipiri  Total  

1 2.9 6.9 14.9 4.5 2.2 31.5 
2 4.3 14.8 30.4 6.9 2.4 58.8 
3 12.4 24.7 61.0 12.0 8.1 118.3 
4 11.0 30.0 75.0 15.2 9.4 140.6 
5 10.8 22.4 53.3 10.9 8.5 105.8 
6 0.9 22.4 45.4 13.6 8.0 90.3 
7 8.3 16.8 49.1 11.8 4.2 90.1 
8 1.6 7.9 19.7 5.4 2.7 37.2 
9 1.0 2.9 12.4 2.9 0.9 20.1 
10 0.0 0.8 2.5 0.9 0.7 4.9 
11 0.2 1.5 3.5 1.2 0.7 7.1 
12 0.0 2.4 8.7 2.0 0.7 13.8 

Ano  53.4 153.4 375.9 87.3 48.5 718.6 
 

6.1.2.2. Período de retorno estimado dos totais anu ais precipitados do período 

analisado  

Na tabela seguinte encontram-se os períodos de retorno dos totais anuais 

precipitados nos postos com área de influência na bacia da barragem Tabatinga, 

avaliados a partir da Função de Distribuição de Probabilidade Normal, indicada para 

inferências estatísticas de totais anuais precipitados, com base nos parâmetros 

estatísticos das séries históricas dos postos selecionado. Como se pode verificar na 

tabela seguinte, o ano de 1985 foi o ano que apresentou maior período de retorno e, 

portanto, foi selecionado para análise.   
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Tabela 7- Período de retorno das precipitações totais anuais da bacia a montante à barragem 
Tabatinga. 
 Precipitações 

mensais máximas 
anuais (mm) 

Período de retorno (anos)  

Postos  Média Desvio  1984 1985 1986 1987 1988 1989 
Aç. 
Trairí 

530.3 248.3 3.7 10.2 5.9 2.7 4.4 3.2 

Serra 
Caiada 

572.8 270.4 4.3 8.0 15.2 3.0 5.6 4.5 

Bom 
Jesus 

885.1 466.8 23.7 23.7 8.3 2.5 3.0 2.7 

Faz. 
Potenji 

882.0 360.6 4.0 6.9 5.9 3.5 4.1 10.6 

Piripiri 1063.7 328.6 5.0 9.1 10.8 4.6 6.8 5.7 
 Média 

Anual 
12.6 15.0 9.8 2.9 4.2 4.2 

6.1.3. Tempo de concentração da bacia a montante à barragem Tabatinga. 

Na figura a seguir se pode verificar as declividades da bacia a montante à 

barragem Tabatinga utilizadas no cálculo do seu tempo de concentração. 

Figura 12- Declividades da bacia a montante à barragem Tabatinga em km/km
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Foi adotada a seguinte divisão para o cálculo do tempo de concentração 

da bacia a montante à Barragem Tabatinga. 

Figura 13- Divisão dos tempos para determinação do tempo de concentração para a bacia a 
montante à Barragem Tabatinga. 

 
 

Para esta bacia os tempos de percurso foram determinados em quatro 

trechos, o to em 2.22h, utilizando a equação (1) e os dados hidrológicos para esta 

área da bacia (Tabela 8); o t1 em 7.30h, o t2 em 11.26h, e o t3 em 5.26h, de acordo 

com a equação (2) e conforme os dados hidrológicos adotados para cada trecho da 

Tabela 9. 

Tabela 8- Dados hidrológicos para o trecho 0. 
n 0.24 
L (Km) 3.21 
P (mm) 2.56 
S  0.05 

 

Na Tabela 9 encontram-se os parâmetros hidráulicos adotados, com base 

na reprodução de condições locais observadas, no cálculo dos tempos de percurso 

dos três trechos selecionados. 
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Tabela 9- Dados hidrológicos para os trechos 1, 2 e 3. 
Trechos  Comprimento 

(Km) 
Declividade  

(Km/Km) 
n Raio 

Hidráulico  
Velocidade 

(m/s) 
Tempo 

(h) 
t3 19.65 0.033792 0.04 1 1.036822 5.263551 
t2 30.03 0.048947 0.045 0.75 0.740609 11.26292 
t1 17.69 0.050429 0.05 0.5 0.672614 7.307541 

 

A bacia totalizou um tempo de concentração de 26,05h. A partir deste 

resultado pôde-se adotar um modelo hidrológico diário, já que atenderia o tempo de 

escoamento necessário para esta bacia.  

6.2. Modelo Hidrológico  

Após ter selecionado o modelo hidrológico NRCS para se fazer a análise 

hidrológica da bacia em estudo foi necessário determinar os valores dos parâmetros 

desse modelo. 

6.2.1. Valores de CN adotados 

Na bacia do rio Jundiaí predomina na sua parte superior, onde há uma 

maior declividade, o tipo de solo B e na sua parte inferior, onde predomina os 

Tabuleiros Costeiros, o solo de tipo C. Verificaram-se na bacia as atividades de 

agricultura e pecuária como usos do solo. Para a bacia em estudo foram 

selecionados os valores de CN de 60, 65 e 70. 

Com os dados de correlação entre os valores de CN normal, seco e 

úmido foram determinadas as seguintes funções de correlação dos valores de CN. 

 
Gráfico 1- Funções de correlação dos valores de CN. 
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Após a determinação da capacidade máxima de armazenam

camada superior do solo e das precipitações excedentes chegou

vazões médias diárias 

adotados. 

 
Gráfico 2- Vazões médias diária

 

6.2.2. Vazões médias diárias do período 

Como já foi mencionado

foi o ano que apresentou um total anual precipitado com maior período de retorno. 

Dentro deste ano, foram

pluviométricos, no período de janeiro a junho, naturalmente o período mais chuvoso, 

para se calcular as vazões médias diárias para os diferentes valores de CN 

adotados, como se pode verificar no gráf

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após a determinação da capacidade máxima de armazenam

camada superior do solo e das precipitações excedentes chegou

azões médias diárias do período histórico selecionado para os valores de CN 

Vazões médias diárias, no período histórico, para diferentes valores de CN. 

Vazões médias diárias do período de estudo 

Como já foi mencionado, o ano de 1985 foi selecionado para análise, pois 

foi o ano que apresentou um total anual precipitado com maior período de retorno. 

Dentro deste ano, foram selecionadas as precipitações médias diárias 

, no período de janeiro a junho, naturalmente o período mais chuvoso, 

para se calcular as vazões médias diárias para os diferentes valores de CN 

adotados, como se pode verificar no gráfico a seguir.  
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Após a determinação da capacidade máxima de armazenamento da 

camada superior do solo e das precipitações excedentes chegou-se as seguintes 

para os valores de CN 

para diferentes valores de CN.  

 

o ano de 1985 foi selecionado para análise, pois 

foi o ano que apresentou um total anual precipitado com maior período de retorno. 

selecionadas as precipitações médias diárias dos postos 

, no período de janeiro a junho, naturalmente o período mais chuvoso, 

para se calcular as vazões médias diárias para os diferentes valores de CN 



 

Gráfico 3- Vazões médias diárias, no período de estudo

 

6.3. Modelo de simulação da operação da barragem Tabatin ga

6.3.1. Relação Cota x Área e Cota x Volume

As curvas cota

Tabatinga foram obtidas da topografia da bacia hidráulica

seguinte: 

Gráfico 4- Curva Cota x Área e Cota x Volume do reservatório Tabatinga

 

dias diárias, no período de estudo, para diferentes valores de CN.

Modelo de simulação da operação da barragem Tabatin ga

Relação Cota x Área e Cota x Volume  do reservatório Tabating

As curvas cota-área e cota-volume para o reservatório da barragem 

Tabatinga foram obtidas da topografia da bacia hidráulica

Curva Cota x Área e Cota x Volume do reservatório Tabatinga
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, para diferentes valores de CN. 

Modelo de simulação da operação da barragem Tabatin ga 

do reservatório Tabating a 

volume para o reservatório da barragem 

Tabatinga foram obtidas da topografia da bacia hidráulica, conforme gráfico 

Curva Cota x Área e Cota x Volume do reservatório Tabatinga. 

 



 

Foi determinada a linha de tendência potencial da curva cota

reservatório da barragem Tabatinga para que fosse

β que serão utilizados para calcular os volumes gerados pelas vazões de entrada no 

hidrograma horário. 

Gráfico 5- Linha de tendência potencial da curva cota

6.3.2. Resultado da simulação diária da operação da barragem tabatin ga

Foi realizada a simulação do modelo de operação da barragem Tabatinga

para diferentes valores de CN, situados dentro de uma faixa considerada adequada 

às condições do uso, ocupação e natureza do solo desta bacia, para diversos 

cenários de volume de espera, com o intuito de analisar a sensibilidade do modelo 

quanto a essa variável.  

6.3.2.1. Simulação diária

Pôde-se verificar com a simulação do modelo utilizando as vazões médias 

diárias respectivas ao CN 60

volume de espera é de 

correspondente a um armazenamento no reservatório de 

sua capacidade.  

oi determinada a linha de tendência potencial da curva cota

reservatório da barragem Tabatinga para que fossem encontrado

ão utilizados para calcular os volumes gerados pelas vazões de entrada no 

Linha de tendência potencial da curva cota-volume do reservatório Tabatinga.

 

da simulação diária da operação da barragem tabatin ga

Foi realizada a simulação do modelo de operação da barragem Tabatinga

ferentes valores de CN, situados dentro de uma faixa considerada adequada 

às condições do uso, ocupação e natureza do solo desta bacia, para diversos 

cenários de volume de espera, com o intuito de analisar a sensibilidade do modelo 

 

diária  com CN 60 

verificar com a simulação do modelo utilizando as vazões médias 

ao CN 60, calculadas com o modelo hidrológico NRCS, que o 

volume de espera é de 28.687.941 m3 para uma altura da lâmina d’água de 

correspondente a um armazenamento no reservatório de 60.885.090
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da simulação diária da operação da barragem tabatin ga 
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ferentes valores de CN, situados dentro de uma faixa considerada adequada 
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cenários de volume de espera, com o intuito de analisar a sensibilidade do modelo 

verificar com a simulação do modelo utilizando as vazões médias 

, calculadas com o modelo hidrológico NRCS, que o 

para uma altura da lâmina d’água de 21 m, 
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Só a partir da altura da lâmina d’água igual a 

transbordamento do reservatório. Para esta altura o volume de espera é de 

19.922.732 m3, correspondente a um armazenamento no reservatório de 

m3, 77,8 % da sua capacidade. 

Alturas de lâmina d’

vazão vertida praticamente 

diários a seguir. E propor

correspondente a um armazenamento no reservatório de 

sua capacidade.  

Gráfico 6- Hidrograma 

 
 

Gráfico 7- Hidrograma

Só a partir da altura da lâmina d’água igual a 22 m que ocasionará o 

transbordamento do reservatório. Para esta altura o volume de espera é de 

respondente a um armazenamento no reservatório de 

% da sua capacidade.  

lturas de lâmina d’água superiores a 22 m possuem o

vazão vertida praticamente o mesmo, como se pode verificar nos hidrogramas 

proporcionam um volume de espera de 10.370.685

correspondente a um armazenamento no reservatório de 79.202.346

Hidrograma diário para CN 60 com altura da lâmina d’água de 21

Hidrograma diário para CN 60 com altura da lâmina d’água de 22
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om altura da lâmina d’água de 23 m. 

 

m a simulação do modelo utilizando as vazões médias 

diárias respectivas ao CN 65, calculadas com o modelo hidrológico NRCS, que o 

para uma altura da lâmina d’água de 19 m, 

o de 45.587.202 m3, 50,9 % da 
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transbordamento do reservatório. Para esta altura o volume de espera é de 
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m possuem o valor de pico de 

, como se pode verificar nos hidrogramas 

. E proporcionam um volume de espera de 19.922.732 m3, 

correspondente a um armazenamento no reservatório de 69.650.299 m3, 77,8 % da 
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com altura da lâmina d’água de 19 m. 

 

com altura da lâmina d’água de 21 m. 

 
com altura da lâmina d’água de 22 m. 

 



 

6.3.2.3. Simulação diária

Pôde-se verificar com a simulação do modelo utilizando as vaz

diárias respectivas ao CN 70

volume de espera é de 66.557.257

correspondente a um armazenamento 

sua capacidade.  

Só a partir da altura da lâmina d’água

transbordamento do reservatório. Para esta altura o volume de espera é de 

61.835.856 m3, correspondente a um armazenamento no reservatório de 27.737.175

m3, 31,0 % da sua capacidade

Alturas de lâmina d’água acima de 16

vazão vertida. Porém, alturas de lâmina d’água super

de pico de vazão vertida 

hidrogramas diários a seguir

m3, correspondente a um armazenamento no reservatório de 38.990.140

da sua capacidade.  

Gráfico 12- Hidrograma 

diária  com CN 70 

verificar com a simulação do modelo utilizando as vaz

diárias respectivas ao CN 70, calculadas com o modelo hidrológico NRCS,

volume de espera é de 66.557.257 m3 para uma altura da lâmina d’água de 15

armazenamento no reservatório de 23.014.774

da altura da lâmina d’água igual a 16 m

transbordamento do reservatório. Para esta altura o volume de espera é de 

, correspondente a um armazenamento no reservatório de 27.737.175

% da sua capacidade.  

Alturas de lâmina d’água acima de 16 m aumentam o

alturas de lâmina d’água superiores a 18

pico de vazão vertida praticamente o mesmo, como se pode verificar nos 

a seguir. E proporcionam um volume de espera de 50.582.927

, correspondente a um armazenamento no reservatório de 38.990.140

Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 15
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verificar com a simulação do modelo utilizando as vazões médias 

, calculadas com o modelo hidrológico NRCS, que o 

lâmina d’água de 15 m, 

no reservatório de 23.014.774 m3, 25,7 % da 

m que ocasionará o 

transbordamento do reservatório. Para esta altura o volume de espera é de 

, correspondente a um armazenamento no reservatório de 27.737.175 

m aumentam o valor do pico da 

 m possuem o valor 

, como se pode verificar nos 

proporcionam um volume de espera de 50.582.927 

, correspondente a um armazenamento no reservatório de 38.990.140 m3, 43,5 % 

para CN 70 com altura da lâmina d’água de 15 m. 

 



 

Gráfico 13- Hidrograma 

Gráfico 14- Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 17

 
 
 
 
 
 
 
 

Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 16

 
 
 

Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 17
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0 com altura da lâmina d’água de 16 m. 

 

Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 17 m. 

 



 

Gráfico 15- Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 18

Gráfico 16- Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 19

 
 
 
 
 
 
 

Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 18

 
 

 

Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 19
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Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 18 m. 

 

Hidrograma diário para CN 70 com altura da lâmina d’água de 19 m.

 



 

6.3.3. Resultado da simulação horária da operação da barra gem Tabatinga

6.3.3.1. Simulação horária com CN 60

A vazão efluente 

diárias dos três dias posteriores a esse evento, identificados no hidrograma diário do 

CN 60 com altura da lâmina d’água do reservatório de 22 m são de 

12.27 m3/s, 7.22 m3/s e 4

Com a utilização da ferramenta 

para que as vazões afluentes 

vazões  efluentes médias diárias identificadas n

programa Macro para realizar o balanço hídrico, pô

horário mostrado a seguir

Gráfico 

Para atingir este hidrograma a ferramenta Solver ad

e c= 0,25 para a equação

praticamente a mesma encontrada no evento de maior vazão efluente para o CN 60 

no hidrograma diário. Porém

hidrograma horário apresentaram valores diferentes das vazões efluentes

diárias do evento de pico selecionado.

6.3.3.2.  Simulação horária com CN 65

A vazão efluente 

dias posteriores a esse evento, iden

Resultado da simulação horária da operação da barra gem Tabatinga

Simulação horária com CN 60  

A vazão efluente média diária de pico e as vazões efluentes

dos três dias posteriores a esse evento, identificados no hidrograma diário do 

CN 60 com altura da lâmina d’água do reservatório de 22 m são de 

4.25 m3/s respectivamente.  

Com a utilização da ferramenta Solver, adicionando algumas restrições 

afluentes médias horárias atingissem os mesmos valores das 

médias diárias identificadas no evento de pico

a realizar o balanço hídrico, pôde-se chegar ao hidrograma 

a seguir.   

Gráfico 17- Hidrograma horário para CN 60. 

Para atingir este hidrograma a ferramenta Solver adotou a= 0,02 b= 4,33 

equação 14, atingindo uma média afluente horária de 13,31 m

praticamente a mesma encontrada no evento de maior vazão efluente para o CN 60 

no hidrograma diário. Porém, as vazões afluentes médias horárias

hidrograma horário apresentaram valores diferentes das vazões efluentes

do evento de pico selecionado. 

Simulação horária com CN 65  

A vazão efluente média de pico e as vazões efluentes

dias posteriores a esse evento, identificados no hidrograma diário do CN 65 com 
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Resultado da simulação horária da operação da barra gem Tabatinga  

de pico e as vazões efluentes médias 

dos três dias posteriores a esse evento, identificados no hidrograma diário do 

CN 60 com altura da lâmina d’água do reservatório de 22 m são de 31.44 m3/s, 

adicionando algumas restrições 

médias horárias atingissem os mesmos valores das 

de pico e utilizando o 

se chegar ao hidrograma 

 

otou a= 0,02 b= 4,33 

atingindo uma média afluente horária de 13,31 m3/s 

praticamente a mesma encontrada no evento de maior vazão efluente para o CN 60 

horárias dos dias neste 

hidrograma horário apresentaram valores diferentes das vazões efluentes médias 

de pico e as vazões efluentes médias dos três 

tificados no hidrograma diário do CN 65 com 
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altura da lâmina d’água do reservatório de 22 m são de 47.2245249 m3, 16.7512189 

m3, 9.00024452 m3 e 5.06256303 m3 respectivamente. 

Com a utilização da ferramenta Solver, adicionando algumas restrições 

para que as vazões afluentes médias horárias atingissem os mesmos valores das 

vazões  efluentes médias diárias identificadas no evento de pico e utilizando o 

programa Macro para realizar o balanço hídrico, pôde-se chegar ao hidrograma 

horário mostrado a seguir (Gráfico 18).   

 

Gráfico 18- Hidrograma horário para CN 65. 

 

 

Para atingir este hidrograma a ferramenta Solver adotou a= 1,38958845, 

b= 2,45131255 e c= 0,1816618 para a equação 14, atingindo uma vazão média 

afluente horária de 16,25 m3/s diferente da média efluente diária encontrada no 

evento de maior vazão média efluente para o CN 65. Porém, a vazão afluente média 

horária do primeiro dia neste hidrograma horário permaneceu a mesma que a vazão 

efluente média diária do evento de pico selecionado, que foi de 47,22 m3/s e também 

permaneceu o mesmo valor a vazão afluente média horária do segundo dia, que foi 

de 16,75 m3/s. Sendo que, as vazões afluentes médias horárias dos dois outros dias 

consecutivos ao evento de pico não foram as mesmas, sendo estas 0,09 m3/s e 0,02 

m3/s respectivamente. 

Na tentativa de encontrar um hidrograma horário que melhor 

representasse o evento selecionado foram feitas análises de sensibilidade com os 
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parâmetros envolvidos e foram adicionadas mais algumas restrições ao Solver, com 

isso, pôde-se obter o seguinte hidrograma horário (Gráfico 19).  

Gráfico 19- Hidrograma horário com mais restrições para CN 65. 

 

 

Para atingir este hidrograma a ferramenta Solver adotou a=0,02040993, 

b= 4,33616121 e c= 0,23444419 para a equação 14(14), atingindo uma média 

afluente horária de 19,5m3/s que representa a mesma média encontrada no evento 

de maior vazão efluente diária para o CN 65. A vazão afluente média horária do 

primeiro dia neste hidrograma horário também permaneceu a mesma que a vazão 

efluente média diária do evento de pico selecionado, que foi de 47,22 m3/s. Porém, 

as vazões afluentes médias horárias dos dias consecutivos ao evento de pico não 

foram as mesmas, sendo estas 30,03 m3/s, 1,42 m3/s e 0,02 m3/s. 

6.3.3.3. Simulação horária com CN 70 

A vazão efluente média diária de pico e as vazões efluentes médias 

diárias dos três dias posteriores a esse evento, identificados no hidrograma diário do 

CN 70 com altura da lâmina d’água do reservatório de 19 m são de 64.34 m3/s, 

21.06 m3/s, 10.58 m3/s e 5.74 m3/s respectivamente. 

Com a utilização da ferramenta Solver, adicionando algumas restrições 

para que as vazões afluentes médias horárias atingissem os mesmos valores das 

vazões efluentes médias diárias identificadas no evento de pico e utilizando o 

programa Macro para realizar o balanço hídrico, pôde-se chegar ao hidrograma 

horário mostrado a seguir. 
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Gráfico 

 
Para atingir este hidrograma a ferramenta Solver adotou a=0,02, b= 4,4 e 

c= 0,2305111 para a equação

m3/s que representa a mesma média encontrada no evento de maior vazão efluente 

diária para o CN 70. Porém

hidrograma horário apresentaram valores diferentes das vazões efluentes 

diárias do evento de pico selecionado.

6.3.4. Conclusão das simulações

Através destas análises percebe

como realizar a atenuação de cheia através da re

pois esta não possui estruturas, como comporta

liberação da vazão efluente no momento em que há uma vazão de pico 

simultaneamente ao efeito de maré alta, que é o que ocasiona a inundação na 

cidade de Macaíba. Com isso

capacidade de armazenamento desta barragem, pois para provocar o efeito de 

atenuação de cheia o reservatório dessa barragem 

de 5m abaixo do nível da soleira,

representando no mínimo 

 
Gráfico 20- Hidrograma horário para CN 70. 

ara atingir este hidrograma a ferramenta Solver adotou a=0,02, b= 4,4 e 

0,2305111 para a equação 14, atingindo uma média afluente horária de 25,41 

/s que representa a mesma média encontrada no evento de maior vazão efluente 

Porém, as vazões afluentes médias horárias 

hidrograma horário apresentaram valores diferentes das vazões efluentes 

do evento de pico selecionado. 

das simulações  

través destas análises percebe-se que a barragem Tabatinga s

como realizar a atenuação de cheia através da regularização do volume de espera,

pois esta não possui estruturas, como comportas de setor, que permitem controlar a 

liberação da vazão efluente no momento em que há uma vazão de pico 

efeito de maré alta, que é o que ocasiona a inundação na 

cidade de Macaíba. Com isso, há uma perda de aproximadamente 56,5

armazenamento desta barragem, pois para provocar o efeito de 

atenuação de cheia o reservatório dessa barragem pode ter que permanecer mais 

m abaixo do nível da soleira, dependendo do valor de CN adotado,

representando no mínimo 50.582.927 m3. 
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ara atingir este hidrograma a ferramenta Solver adotou a=0,02, b= 4,4 e 

atingindo uma média afluente horária de 25,41 

/s que representa a mesma média encontrada no evento de maior vazão efluente 

horárias dos dias neste 

hidrograma horário apresentaram valores diferentes das vazões efluentes médias 

barragem Tabatinga só tem 

gularização do volume de espera, 

de setor, que permitem controlar a 

liberação da vazão efluente no momento em que há uma vazão de pico 

efeito de maré alta, que é o que ocasiona a inundação na 

ximadamente 56,5% na 

armazenamento desta barragem, pois para provocar o efeito de 

ter que permanecer mais 

dependendo do valor de CN adotado, 
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6.4. Monitoramento 

Na figura 14 pode ser visualizado a distribuição espacial dos 

equipamentos de monitoramento da bacia hidrográfica do rio Jundiaí. Os seis postos 

pluviométricos em operação, a estação meteorológica da Escola Agrícola de Jundiaí 

e o linígrafo e o pluviógrafo que serão instalados no reservatório da barragem 

Tabatinga. 

Figura 14- Equipamentos para o monitoramento da bacia hidrográfica do rio Jundiaí. 

 
 

A distribuição da densidade dos postos pluviométricos na bacia 

hidrográfica do rio Jundiaí está de acordo com a recomendação da Organização 

Meteorológica Mundial (OMM), que é de um posto a cada 250 Km2. 

Tabela 10- Densidade dos postos pluviométricos na bacia hidrográfica do rio Jundiaí.  

NOME DO 
POSTO 

COORDENADAS UTM 
MUNICÍPIO 

Área de 
Influência (Km 2) E N 

Piripiri 239805,87 9352817,89 Macaíba 204,15 
Bom Jesus 210323,23 9337936,66 Bom Jesus 237,58 

Serra Caiada 201158,13 9324977,41 Serra Caiada 147,06 
Açude Trairí 190157,71 9310167,98 Tangará 75,45 

Fazenda Potenji 220601,67 9353199,32 Ielmo Marinho 127,96 
UFRN 254533,00 9358426,00 Natal 10,84 
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6.5. Bacia experimental e representativa 

A implantação de uma bacia experimental representa desafios e 

dificuldades; devendo ser garantida sua continuidade por um período longo, que 

resulte em informações consistentes.  

Com o monitoramento hidrológico e com a implantação da bacia 

experimental e representativa poderão ser realizados diversos estudos dos 

processos físicos dentro do ciclo hidrológico desta bacia; realizados estudos 

hidrológicos comparativos; avaliada a disponibilidade hídrica; analisado o 

comportamento das bacias do semiárido; além de promover intercâmbio científico 

entre os grupos de pesquisadores e com isso, criar condições técnicas que possam 

apoiar as decisões relacionadas à gestão de recursos hídricos.  

 

  



86 
 

7. CONCLUSÕES   

A implantação da bacia experimental na bacia hidrográfica do rio Jundiaí 

é de suma importância para futuros estudos hidrológicos e para a gestão dos 

recursos hídricos no Estado do Rio Grande do Norte. 

Evidentemente, a implantação dessa bacia experimental é um passo 

inicial para a criação de uma base de pesquisa hidrológica na mesorregião Agreste 

do Estado do Rio Grande do Norte. Novos projetos precisarão ser executados no 

sentido de dar continuidade aos estudos ora iniciados, com abertura de linhas de 

pesquisa que priorizem aspectos de gestão das águas, estimativas de 

disponibilidade hídrica, erosão e transporte de sedimentos, salinização, 

contaminação das águas, contenção de inundações, entre outros, que irão auxiliar 

no entendimento e conservação deste frágil ecossistema.  

Entretanto, com este estudo pôde-se caracterizar a bacia do rio Jundiaí; 

selecionar o local para instalação dos equipamentos para o monitoramento 

quantitativo, linígrafo e pluviográfo; desenvolver um modelo hidrológico de simulação 

da operação da barragem que em consonância com outros estudos pode atingir a 

melhor eficiência do objetivo de contenção de inundações na cidade de Macaíba.  

Neste estudo, pela análise do efeito da atenuação de cheia ter sido 

realizada em dois intervalos temporal de discretização, diário e horário, puderam-se 

perceber melhor as influências sobre este sistema. 

No intervalo de discretização diário, o uso do modelo NRCS mostrou-se 

satisfatório para transformação chuva-vazão e efetuação do balanço hídrico diário 

do reservatório da barragem Tabatinga na bacia hidrográfica do rio Jundiaí. Para 

elaboração do hidrograma diário o balanço hídrico considerou a evaporação no 

espelho d’água, precipitação e a vazão gerada na bacia. Resultados da simulação 

diária indicaram uma forte influência do volume de espera do reservatório no início 

do período de vertimento e no valor máximo da vazão efluente média diária. 

No hidrograma diário a partir de certa altura inicial de lâmina d’água a 

vazão afluente média diária permanecia praticamente a mesma, fazendo com que o 

pico da vazão efluente média diária permanecesse o mesmo. A partir deste 

momento a análise teve que ser horária. 

No intervalo de discretização horário utilizou-se o modelo de simulação da 

operação da barragem Tabatinga desenvolvido, sendo que o balanço hídrico horário 
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deixou de considerar a evaporação e a precipitação no espelho d’água do 

reservatório. Com os resultados das simulações horárias pôde-se verificar o efeito 

de laminação decorrente do armazenamento no espelho d’água acima da cota de 

vertimento da barragem. 

A barragem Tabatinga desempenha um papel importante no efeito de 

contenção de cheia, tendo em vista que os estudos mostraram um efeito de 

atenuação de 41% da vazão de pico no evento mais crítico no período de 

observação de 15 anos para o CN 60, de 57% para o CN 65 e de 58% para o CN 

70.  

Com o monitoramento desta bacia será possível auxiliar na validação e 

refinamento dos parâmetros do modelo hidrológico aplicado na pesquisa.  

As fragilidades dos estudos hidrológicos mostram a grande necessidade 

da implantação de bacias experimentais. Neste contexto, espera-se que as 

instituições de fomento à pesquisa científica e tecnológica sejam receptivas quanto 

ao valor tecnológico do monitoramento hidrológico no semiárido e deem condições 

para a continuidade operacional da bacia experimental e implantação da bacia 

representativa.  
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