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RESUMO: A falta de informações dos açudes da região semiárida nordestina dificulta a 

implantação de medidas que favoreçam o planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos desta 

região. Assim, tendo em vista avaliar a disponibilidade hídrica dos açudes Engenheiro Arcoverde, 

Lagoa do Arroz, Sumé e Vazante, contidos no semiárido paraibano, para implantação da outorga na 

região, o método de Cadier foi aplicado.  Fez-se ainda, um paralelo entre as vazões aqui obtidas 

com as vazões geradas pelo modelo Smap. Foi possível constatar que a dispersão entre os dados 

obtidos através do método Cadier e o modelo Smap não foi muito significativa e que os melhores 

resultados ocorreram para os açudes Vazante (R
2
 = 0,90), Sumé (R

2
 = 0,88) e Lagoa do Arroz (R

2
 = 

0,82). Dessa forma, o método de Cadier pode ser considerado uma boa ferramenta para avaliar a 

disponibilidade hídrica de açudes da região semiárida paraibana. 

 

ABSTRACT: The lack of information from the dams within the semiarid region in northeastern 

Brazil makes the implementation of measures to facilitate the planning and management of water 

resources of this region a difficult task. Thus, in order to assess the water availability in the 

following dams: Engenheiro Arcoverde, Lagoa do Arroz, Sumé and Vazante, within the semiarid 

area of Paraiba state, to implement the water rights in the region, the Cadier method was applied. A 

parallel was also made between the calculated runoff from the Smap model. It was found that the 

dispersion between the data obtained with the Cadier and Smap models was not very significant and 

that the best results occurred for the following dams: Vazante (R² = 0.90), Sumé (R² = 0.88) and 

Lagoa do Arroz (R² = 0.82). Thus, the Cadier method can be considered a good tool to assess water 

availability in dams within the semiarid region of Paraíba state.    
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1 – INTRODUÇÃO 

Para um adequado planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, é de suma importância 

dispor de informações confiáveis de disponibilidade hídrica para que se promova uma melhor 

distribuição da água entre os diversos usos e usuários. No entanto, a falta de informações acerca dos 

açudes da região semiárida nordestina que, na sua maioria, são construídos sem critérios técnicos e 

planejamento, dificulta a implantação de medidas que favoreçam o planejamento e gerenciamento 

dos recursos hídricos desta região. Assim, tendo em vista avaliar a disponibilidade hídrica dos 

açudes Engenheiro Arcoverde, Lagoa do Arroz, Sumé e Vazante, contidos2 no semiárido paraibano, 

para implantação da outorga na região, é que será aplicado o método de Cadier (Cadier, 1994). 

Este estudo consiste na determinação dos parâmetros e no cálculo da lâmina anual escoada 

(LP) através do método acima citado, cuja utilização torna-se mais precisa e segura para a zona 

climática semiárida do Sertão Norte, com precipitação anual média inferior a 800 mm, 

principalmente, para BHD situadas na região de geologia cristalina com superfície entre 0,1 e 500 

km
2
. 

Para avaliar os recursos hídricos é necessário conhecer: 

 a superfície da BHD 

 a classificação hidrológica da BHD; 

 o total anual das precipitações e a zona climática. 

Este estudo é parte integrante do projeto de pesquisa DISPAB e tem como objetivo, avaliar a 

capacidade de escoamento das bacias hidrográficas supracitadas, pelo cálculo da lâmina anual 

escoada, através do método Cadier e fazer um paralelo entre as vazões aqui obtidas com as vazões 

geradas pelo modelo Smap em etapa anterior deste projeto. 

 

2 – ÁREA DE ESTUDO 

O Estado da Paraíba está localizado a leste da região Nordeste do Brasil, entre as latitudes 

6
o
03’ e 8

o
20’ Sul e longitudes 34

o
48’ e 38

o
45’ Oeste. De acordo com levantamento da AESA 

(Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba), existem cerca de 9.617 

reservatórios superficiais distribuídos em 12 bacias hidrográficas paraibanas. Sendo objeto deste 

estudo, as bacias dos açudes Engenheiro Arcoverde, Lagoa do Arroz, Sumé e Vazante, contidas na 

região semiárida e mostradas na Figura 1.  

A bacia hidrográfica do reservatório Engenheiro Arcoverde abrange uma área de 

aproximadamente 125,59 km
2
, sua precipitação média anual entre os anos de 1996 e 2006 foi de 

747 mm e no que tange à pedologia desta bacia tem-se: solos Bruno não Cálcico, Afloramento de 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 3 

Rochas, solos Litólicos Distróficos, sendo predominantemente formada por solos Litólicos 

Eutróficos. Já a bacia do reservatório Lagoa do Arroz é delimitada por uma área cerca de 323,38 

km
2
, com uma precipitação média anual para o período compreendido entre 1995 e 2007 da ordem 

de 895 mm, sendo composta na sua maioria por solos do tipo Bruno não Cálcico; também participa 

da pedologia desta bacia solos Litólicos Eutróficos e uma pequena parcela de solos Aluvais. 

Enquanto, a bacia hidrográfica do reservatório público de Sumé está localizada na região do Sertão 

do Cariri paraibano abrangendo uma área de aproximadamente 767,3 km², sua precipitação média 

anual para o período de 2000 até 2007 foi de aproximadamente 623 mm; composta por solos 

Litólicos Eutróficos, Bruno não Cálcico e solos Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico. Por fim, a 

bacia do reservatório Vazante que é delimitada por uma área de 141,07 km
2
, formada por solos 

Litólicos Eutróficos, Terra Roxa Estruturada e solos Podzólico Vermelho Amarelo Eutrófico, 

apresentou no período compreendido entre 1996 e 2007 uma precipitação média anual de 

aproximadamente 785 mm. 

 

 

Figura 1 – Bacias dos açudes estudados 
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3 – METODOLOGIA 

Na Figura 2 é apresentado um resumo das etapas relativas ao cálculo do volume médio anual 

escoado, que serão descritas nas seções posteriores. 

             

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

Figura 2 – Etapas do cálculo do volume médio anual escoado 

 

 

                                       

 

              

   

L600 (corrigida) = L600 padrão * CV * CA * CL 

 

 

Etapa 4 

Coeficiente climático C 

Pluviometria anual média (P) 

Etapa 5 

“A” vale 0,0033 no caso 

geral. 

                               

Etapa 6 

                 

Cálculo final 

Etapa 3 

Coeficientes corretivos 
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3.1 – Determinação do coeficiente L600 padrão 

A capacidade de escoamento de uma bacia hidrográfica é caracterizada, neste estudo, pelo 

coeficiente L600, que corresponde à lâmina anual escoada para uma pluviometria de 600 mm e será 

determinado em função das características dos solos da bacia, conforme descrito a seguir: 

- Quando a BHD está situada dentro de uma única UMP (Unidade Pedológica de Mapeamento) ou é 

constituída de apenas um TS (Tipo de Solo), o L600 será diretamente extraído da Tabela de aptidão 

ao escoamento dos principais tipos de solos do Nordeste Semiárido, contida em Molle e Cadier 

(1992). 

- Quando a BHD contém mais de um TS, deve-se aplicar a fórmula a seguir: 

                
                                                          

 
 

 

onde: 

- S(TSi) são as superfícies dos diversos tipos de solos que estão situados no interior da BHD; 

- S é a superfície total da BHD. 

 

Os valores dos coeficientes L600 padrão, mostrados na Tabela 1, foram determinados a partir 

dos tipos de solos contidos nas bacias, e adotados segundo a Tabela de aptidão ao escoamento dos 

principais tipos de solos do Nordeste Semiárido, contida em Molle e Cadier (1992). 

 

Tabela 1 – Valores de L600 padrão adotados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bacias L600 padrão adotado (mm) 

Açude Engenheiro Arcoverde 

Açude Lagoa do Arroz 

Açude Sumé 

Açude Vazante 

38,37 

36,83 

36,42 

38,34 



XIX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6 

3.2 – Fator de correção (CV) – influência da cobertura vegetal 

Os valores de L600 padrão correspondem a situações médias da cobertura vegetal do semiárido 

nordestino, isto é, são valores intermediários entre uma cobertura total e um desmatamento total. 

Contudo, deve-se considerar o grau de proteção da cobertura do solo e da interceptação da chuva 

causada pela vegetação. Assim sendo, faz-se necessário adotar um fator de correção CV que 

permita ajustar o valor adotado à condição real, ou seja, multiplicar o valor de L600 padrão pelo fator 

CV, que pode variar entre 0,5 e 2, segundo o grau de conservação e deterioração da vegetação 

(Tabela 2). 

De acordo com informações acerca do uso e ocupação dos solos das bacias, obtidas em mapa 

contido no PERH (2005), as bacias dos açudes Engenheiro Arcoverde e Sumé apresentam um 

percentual de área com antropismo entre 20 e 60%. Assim, foi considerado, neste estudo, que estas 

bacias apresentam um estado normal de cobertura vegetal e adotado um CV igual a 1. Enquanto 

que para as bacias dos açudes Lagoa do Arroz e Vazante, este percentual foi superior a 60%, isto é, 

estas se apresentam degradadas, e por isso o CV adotado foi igual a 1,5. 

 

Tabela 2 – Estado da Cobertura Vegetal 

ESTADO DA COBERTURA VEGETAL SOLOS COM 

 

20 mm < L600 < 50mm 

SOLOS COM 

L600 < 20 mm ou 

 L600 > 50 mm 

Extremamente bem conservada 
(mais de 80% da bacia com caatinga fechada, sem zona de 

solo nu) 

0,5 0,75 

Bem conservada 
(vegetação ou pasto bem conservado) 

0,75 0,90 

Normal 
(BHD com 20 a 60% desmatada ou BHD com cobertura 

vegetal rala) 

1,00 1,00 

Degradada 
(BHD com 60% ou mais desmatada) 

1,50 1,25 

Muito degradada 
 (solos nus e degradados com marcas de erosão 

acentuadas) 

2,00 1,50 

 

 

3.3 – Fator de correção (CL) – Presença de depressões e zonas de retenção de escoamento 

Uma parcela importante do escamento superficial pode ser retida nos seguintes pontos de seu 

percurso (Molle e Cadier, 1994): 

- Zona aluvial no sopé ou na parte mais baixa do relevo quando é espessa e permeável; 

- Zona aluvial beirando os rios; 

- Depressões; 

- Zonas kársticas. 
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Existindo pelo menos um mecanismo de retenção d’água, deve-se aplicar um fator de 

correção CL diferente de 1,0; conforme apresentado na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Fator de correção CL 

Importância do 

mecanismo de 

retenção 

Muito 

elevada 

Elevada Normal 

 

Fraca ou 

nula 

 

Fator CL 0,8 0,9 1  1,2 

 

Quando mais de 1 a 2% da superfície total da BHD estiver coberta com solos aluviais 

arenosos, deve-se adotar um CL igual a 0,9; enquanto para zona aluvial acima de 4%, o CL 

correspondente será de 0,8 e na ausência de zona de retenção importante no percurso da água, deve-

se aplicar um fator de 1,2. 

De acordo com os mapas de solos e de retenção dos escoamentos, as bacias dos açudes 

Engenheiro Arcoverde e Vazante não possuem solos aluviais, mas apresentam zonas de retenção de 

escoamentos. Assim sendo, considerou-se para estas bacias a retenção de grau elevado (0,9). Por 

outro lado, as bacias Lagoa do Arroz e Sumé têm uma pequena parcela de solos aluviais e algumas 

zonas de retenção, e por isso foram consideradas também como sendo zonas de retenção de grau 

elevado (CL = 0,9).  

 

3.4 – Fator de correção (CA) – Presença de açudes 

A classificação de L600 (padrão) apresentada por Molle e Cadier (1994) se deu para zonas do 

Sertão Norte Cristalino; isto é, os autores consideraram que os açudes já existentes, nestas regiões, 

controlam em média de 30 a 50% da superfície das bacias, com um volume total de armazenamento 

entre 25 e 50% do volume natural médio escoado não sendo, neste caso, necessária efetuar correção 

(CA = 1). 

O fator de correção CA é adotado em função dos açudes já existentes na bacia de alimentação, 

cujo valor varia normalmente, entre 1 e 1,6. Porém, este fator poderá ser menor que 1,0; quando o 

número e o volume de açudes situados a montante forem bastante elevados (Tabela 4). 
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Tabela 4 – Fator de correção CA 

Densidade de 

açudes 

ou Sa/s 

Muito forte 

> 0,5 açude/km
2

 

> 0,55 

Normal 

entre 0,25 e 0,50 açude/km
2
 

entre 0,35 e 0,55 

Nula 

 

0 

CA < 1 1  1,6 

Sa é a soma das superfícies das bacias hidrográficas dos açudes de montante e S área total da bacia. 

 

O fator de correção CA foi determinado a partir do mapa de localização dos açudes existentes 

nas bacias, quando foi calculado Sa/S para cada bacia e em seguida foi determinado o coeficiente de 

correção CA. 

Os dados relativos à densidade dos açudes Engenheiro Arcoverde, Lagoa do Arroz e Vazante 

datam do ano de 2001, obtidos na AESA, o que já estão bastante defasados e merecendo estudo de 

levantamento destas áreas. Porém, para o açude de Sumé, recentemente foi feito um levantamento 

dos açudes existentes nesta área e constatou-se uma densidade de açudes muito elevada, da ordem 

de 1 açude/km
2
. Assim sendo, adotou-se para a bacia Engenheiro Arcoverde e Lagoa do Arroz um 

fator de correção CA igual a 1,0 (densidade de açude normal), para a bacia de Sumé este fator foi de 

0,9 (densidade de açude muito forte) e para a bacia do açude Vazante o coeficiente adotado foi de 

1,6 (densidade de açude nula). 

Na Tabela 5 é apresentado um resumo dos valores dos coeficientes de correção que foram 

adotados para as bacias em estudo. 

 

Tabela 5 – Valores dos coeficientes adotados 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 – Correção de L600 (Padrão) 

O valor final ou corrigido de L600 é calculado pela seguinte fórmula: 

L600 (corrigida) = L600 padrão × CV × CA × CL 

 

onde: 

CV é o fator de correção que considera o tipo de vegetação da BHD, 

Bacias CV CA CL 

Açude Engenheiro Arcoverde 

Açude Lagoa do Arroz 

Açude Sumé 

Açude Vazante 

1 

1,5 

1 

1,5 

1 

1 

0,9 

1 

0,9 

0,9 

0,9 

0,9 
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CA é o fator de correção que considera a presença de outros açudes a montante, 

CL é o fator de correção que considera a presença de solos arenosos profundos nos leitos dos rios e 

nas partes baixas das vertentes. 

De posse dos valores relativos aos fatores de correção (CA, CV e CL) e do coeficiente L600 

padrão, determinou-se o coeficiente L600 corrigido das bacias, conforme apresentado na Tabela 7 

(Resultados e Discussões). 

 

3.6 – Cálculo da lâmina escoada L(P) 

A lâmina escoada média anual na BHD (L(P)) é determinada a partir do valor de L600 

corrigido, da precipitação média P e do fator climático C. O cálculo pode ser realizado através do 

ábaco da Figura 4 ou pela seguinte fórmula: 

 

                               

 

a) Zona climática e correção climática C 

 

 

As zonas climáticas (zona do sertão 

e zona de transição) delimitadas na Figura 

3, correspondem a zonas pluviométricas 

globalmente homogêneas. 

O coeficiente climático C varia 

gradualmente de 1 (zona sertão) a 0,5 

(zona transição). 

 

 

Figura 3 – Zonas climáticas 
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b) Coeficiente A 

Conforme apresentado na Tabela 6, o coeficiente A pode variar entre 0,0025  e 0,0040, porém 

geralmente vale 0,0033. 

 

Tabela 6 – Valor do coeficiente A  

BHD com L600 < 15mm Caso geral BHD com L600 > 60mm 

0,0040 0,0033 0,0025 

 

 
Figura 4 – Ábaco para o cálculo da lâmina escoada anual (LP) 
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3.7 – Modelo SMAP  

Para comparar os resultados com um modelo hidrológico, utilizou-se o modelo chuva-vazão, 

SMAP (Soil Moisture Accounting Procedure), desenvolvido por LOPES J.E.G., Braga B.P.F. e 

Conejo J.G.L. em 1981, que é um modelo determinístico de simulação hidrológica, do tipo tanque 

correlato do tempo com fluxo não permanente.  

O modelo foi adaptado para a região do semi-árido brasileiro, ficando sem o reservatório 

subterrâneo (Rsub) e, assim, sem o escoamento de base. O esquema do modelo é visualizado na  

Figura 5.  

 

 

 

 

Os dados de entrada são a precipitação e a evapotranspiração potencial mais a área da bacia. 

Os parâmetros do modelo são: 

STR ............. capacidade de saturação do solo (Rsolo); 100-2000 (mm) 

K2 ............... constante de recessão do escoamento superficial (Rsup); 0,2-0,5 (dias) 

Ai ................ abstração inicial; 2,5–5,1 (mm) 

Capc ............ Capacidade de campo; 30–50(%) 

Os parâmetros “Ai” e “Capc” representam as características da cobertura vegetal e do tipo de 

solo. Valores típicos de “Ai” são 2,5 mm para o campo, 3,7 mm para a mata e 5,0mm para a floresta 

densa. Valores típicos de “Capc” são 30% para um solo arenoso, 40% para um solo mixto e 50% 

para um solo argiloso. 

 

 

 

 

 

Ep 

Er 

P 

Ed 

Es 
P-Es 

Rsolo 

Rsup 

P ......... Precipitação 

Ep ....... Evapotranspiração potencial 

Er ....... Evapotranspiração real 

Ed ....... Escoamento direto 

Es ....... Escoamento superficial 

Rsolo .. Reservatório do solo 

Rsup ... Reservatório de superfície 

 

 

Figura 5 – Modelo SMAP modificado. 
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4 – RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os dados anuais relativos à lâmina média escoada (L(P)), volume médio escoado (Vesc) e 

vazão média (Q), obtidos através do método de Cadier estão apresentados na Tabela 7. Observa-se 

que as bacias dos açudes Engenheiro Arcoverde, Sumé e Vazante apresentaram a maior lâmina 

escoada no ano de 2004, o que pode ser justificado pelo fato deste ano ter sido de alto índice 

pluviométrico, considerado inclusive como atípico na região nordeste. As maiores vazões obtidas 

ocorreram nas bacias dos açudes Lagoa do Arroz e Sumé. 

Tabela 7 – Lâmina anual escoada, volume anual escoado e vazão média anual, obtidos através do 

método de Cadier. 

 
L600Corr(mm) Ano L(P) Vesc(m

3) 
Q(m3/s) 
(CADIER) 

A
çu

d
e 

E
n

g
. 

A
rc

o
v

er
d

e 

          

 

 

 

 
34,54 

 

 

 

1996 84,96 10669819,8 0,3383 

1997 41,82 5252618,36 0,1666 

1998 14,77 1854720,05 0,0588 

1999 47,09 5914806,05 0,1876 

2000 77,35 9714006,63 0,3080 

2001 33,95 4262224,24 0,1352 

2002 102,16 12831359,6 0,4069 

2003 38,38 4820053,93 0,1528 

2004 154,51 19404600,7 0,6153 

2006 79,69 10008596,6 0,3174 

A
çu

d
e 

L
a

g
o

a
 d

o
 A

rr
o

z 

 

 

 

 

 

49,72 
 

1995 152,74 49394502,4 1,5663 

1996 488,44 157950593 5,0086 

1997 220,06 71162827,8 2,2566 

1998 50,38 16292682,2 0,5166 

1999 129,53 41888710 1,3283 

2000 345,58 111756473 3,5438 

2001 28,59 9247991,2 0,2933 

2002 142,22 45991632,1 1,4584 

2003 100,26 32423352,5 1,0281 

2004 251,80 81427003,8 2,5820 

2005 76,18 24634680,8 0,7812 

2006 264,35 85485800 2,7107 

2007 47,39 15326907,7 0,4860 

A
çu

d
e 

S
u

m
é
 

 

 

 

 

 

29,50 

2000 36,23 27656654,1 0,8770 

2001 18,07 13792678,6 0,4374 

2002 33,71 25730002,8 0,8159 

2003 25,43 19413148,5 0,6156 

2004 69,19 52817848,6 1,6748 

2005 31,76 24249180,1 0,7689 

2006 32,84 25068179,3 0,7949 

2007 26,16 19973706,3 0,6334 

A
çu

d
e 

V
a

za
n

te
 

 

 

 

 

 

51,76 

1996 102,01 11990307,7 0,3802 

1997 86,07 10116603,7 0,3208 

2001 65,63 7713905,37 0,2446 

2002 104,80 12318589,5 0,3906 

2003 78,24 9196602,04 0,2916 

2004 242,32 28483048,8 0,9032 

2005 75,27 8847196,71 0,2805 

2006 158,37 18615272,8 0,5903 

2007 48,45 5695370,28 0,1806 
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Os valores dos rendimentos hidráulicos dos açudes estudados encontram-se na Tabela 8 e os 

comentários destes resultados encontram-se abaixo. 

 

Tabela 8 – Rendimento hidráulico dos açudes estudados 

Bacia 
Rendimento hidráulico (%) 

Cadier Smap 

Engenheiro Arcoverde 8 7 

Lagoa do Arroz 17 7 

Sumé 5 3 

Vazante 13 16 

 

Nas Figuras 6 e 7, estão mostrados os dados relativos às vazões obtidas pelo método de 

Cadier e pelo modelo Smap. Na Figura 7, não foram considerados os dados referentes ao ano de 

2004, uma vez que este foi um ano hidrológico excepcional e pretende-se fazer uma boa 

representação dos sistemas. 

De acordo com as informações contidas nos gráficos das Figuras 6 e 7 e na Tabela 8 

(Rendimento hidráulico) , percebe-se que: 

a) o açude Engenheiro Arcoverde apresentou uma boa correlação (R
2
) e um bom rendimento 

hidráulico, tanto para o método de Cadier como para o modelo Smap, podendo considerar 

que as duas metodologias representaram  bem o comportamento deste açude; 

b) o açude Lagoa do Arroz não apresenta uma boa acumulação hídrica, isto é, tem um baixo 

rendimento hidráulico, contudo de acordo com o método de Cadier este rendimento é 17 % 

(alto). Assim sendo, esta metodologia não reflete a realidade deste açude, cuja explicação 

provavelmente encontra-se no valor adotado para o coeficiente CV, necessitando de uma 

maior investigação;  

c) para o açude Sumé, a correlação entre as duas metodologias aplicadas não foi boa, contudo 

os rendimentos obtidos tanto para o método de Cadier como para o modelo Smap estão 

dentro do esperado para esta região, cujos valores foram de 5 e 3 %, respectivamente;  

d) a correlação obtida para o açude Vazante foi boa, o rendimento hidráulico obtido no modelo 

Smap refletiu a realidade do açude e o valor do rendimento para o método de Cadier não 

apresentou grande discrepância. 

Percebe-se que ao desconsiderar o ano de 2004, os gráficos dos quatro açudes apresentam 

menor inclinação. Os valores de R
2
 também sofreram redução, porém para o açude de Sumé ela foi 
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ainda mais acentuada; isto é, com a inclusão do ano de 2004, o R
2
 tem valor de 0,88; enquanto ao 

suprimi-lo, R
2
 passa a ser igual a 0,27. 
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(a) Engenheiro Arcoverde 

 

 

(b) Lagoa do Arroz 

 

 

(c) Sumé 
 

(d) Vazante 

Figura 6 – Vazões obtidas através do modelo Smap e do método de Cadier (com os dados do ano de 2004) 
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(a) Engenheiro Arcoverde 

 

 

(b) Lagoa do Arroz 

 

(c) Sumé 

 

(d) Vazante 

Figura 7 – Vazões obtidas através do modelo Smap e do método de Cadier (sem os dados do ano de 2004)  
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5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo pautou-se na avaliação da disponibilidade hídrica dos açudes Engenheiro 

Arcoverde, Lagoa do Arroz, Sumé e Vazante, com o objetivo de auxiliar no processo de outorga 

dos recursos hídricos destas regiões. Contudo, apenas o açude de Sumé dispõe de informações 

recentes de densidade dos açudes a montante, sendo os dados obtidos para este reservatório 

considerados mais confiáveis, neste estudo. O comportamento hídrico do reservatório de Sumé 

apresentou diferença ao excluir os dados do ano de 2004; isto é, a inclinação das retas que 

representam as vazões obtidas pelo método de Cadier e pelo modelo Smap foi bem menor e o 

coeficiente R
2
 sofreu uma grande redução de valor, passando de 0,88 (ao considerar 2004) para 0,27 

(ao suprimir 2004), ou seja, pode-se considerar que este ano não é representativo, tendo em vista 

que evento desta natureza leva muito tempo para ocorrer.  

Dispondo de informações confiáveis das áreas de estudo, no que se refere a: cobertura 

vegetal, tipos de solos, retenção de escoamento, densidade de açudes e índice pluviométrico; o 

método de Cadier representa uma boa ferramenta para avaliar a disponibilidade hídrica de açudes da 

região semiárida paraibana. 
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