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RESUMO – O objetivo deste trabalho é avaliar a sustentabilidade hídrica na região semiárida do 

estado do Rio Grande do Norte, utilizando como áreas de estudo os municípios de Acari e Currais 

Novos. Foram realizadas  simulações dos reservatórios que abastecem as duas cidades (Dourado e 

Gargalheiras), utilizando o programa ACQUANET. Foram utilizados três cenários de atendimento 

as demandas: no primeiro considerou-se somente a demanda para abastecimento humano dos 

municípios, Currais Novos e Acari, pelos dois reservatórios;  no segundo a demanda para 

abastecimento humano dos dois municípios era atendida somente pelo Reservatório Gargalheiras;  e 

no terceiro cenário, mais próximo à realidade, foram considerados todos os usos, sendo esses 

dessedentação animal, irrigação e uso industrial, além do consumo humano. Com os resultados 

obtidos das simulações, foi possível observar que no cenário realista, com atendimento de 

demandas múltiplas, o sistema não apresenta confiabilidade no abastecimento das cidades de 

Currais Novos e Acari. Somente no cenário de uso exclusivo para abastecimento humano, dos dois 

reservatórios, é que o sistema apresenta garantia de 100% no atendimento da demanda para 

abastecimento humano. 

ABSTRACT – The objective of this study is to evaluate the water sustainability in the semiarid 

region of Rio Grande do Norte state, using as study areas the cities of Acari and Currais Novos. It 

was held starting from reservoir simulations that supply the city (Dourado and Gargalheiras), using 

the software ACQUANET. Three hypotheses answering the demands were used: the first was 

considered only the demand of human consumption of municipalities, Currais Novos and Acari, 

from the two reservoirs; in the second the demand of human consumption of the two cities was 

supplied only from the Gargalheiras Reservoir; and the third hypothesis, closer to reality, were 

added more uses for the waters of the reservoirs, which are water supply for animals, all demands 

for irrigation and industrial use, in addition human consumption. From the results obtained by 

simulations, was possible to observe that the realistic situation, with attendance of multiples 

demands, the system doesn’t provide reliability of supply of Currais Novos and Acari. Only in the 

situation of exclusive use for consumption human, of the two reservoirs, is that the system provides 

100% guarantee to meet the demand for human consumption. 
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1 – INTRODUÇÃO 

A região semiárida do Nordeste Brasileiro apresenta baixos índices de precipitação e elevada 

taxa de evapotranspiração, resultando em balanço hídrico negativo na maior parte do ano. Nesta 

região, o abastecimento de água para a população urbana, com garantia, tem sido um grande 

desafio. Tradicionalmente tem-se procurado implantar obras estruturantes (reservatórios e adutoras) 

para aumentar a garantia no atendimento das demandas, no entanto, a seca atual, pela qual a região 

vem passando desde 2012, tem mostrado que a infraestrutura hidráulica existente é insuficiente para 

resolver definitivamente os problemas ligados à indisponibilidade hídrica, em algumas situações, 

fazendo com que as pessoas permaneçam suscetíveis a um quadro de insegurança do abastecimento, 

além da estagnação econômica e social. 

A cidade de Currais Novos, no estado do Rio Grande do Norte, é um exemplo típico desta 

situação. Os reservatórios que são utilizados como mananciais para o abastecimento de água da 

cidade (Dourado e Gargalheiras) passaram por situação de colapso em 2015, comprometendo 

o abastecimento de água da cidade em questão. 

Neste cenário, o presente  trabalho tem como objetivo avaliar o risco de desabastecimento 

das cidades de Acari e Currais Novos. 

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1- Caracterização da área de estudo 

O município de Currais Novos, que se localiza na microrregião do Seridó Ocidental. 

Apresenta uma área de 864,34 km², o equivalente a 1,64% da superfície estadual. Dista da capital 

172 km, com altitude de 341 m. Tem uma população urbana de 37.793 e uma população rural de 

4.875, que representa, aproximadamente, 11% da população total (IBGE, 2010). 

 O sistema de abastecimento da cidade de Currais Novos, operada pela Companhia de Águas 

e Esgoto do Rio Grande do Norte (CAERN), é realizado a partir de dois reservatórios: Dourado e 

Marechal Eurico Dutra ou Gargalheiras, sendo esse último o principal. 

O reservatório de Marechal Eurico Dutra, mais popularmente conhecido por Gargalheiras, 

foi concluído em  1959 pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas – DNOCS e barra o 

rio Acauã. A sua bacia hidráulica tem uma área de 805,67 ha, com capacidade máxima de 

44.421.480,38 m³ e volume morto igual a 1.680.034,00 m³ . O reservatório Dourado foi construído 

em 1982 pelo DNOCS. A sua bacia hidráulica apresenta uma área de 316,00 ha, com capacidade 

máxima de 10.321.600,00 m³ e volume morto igual a 1.054.000,00 m³ (SEMARH, 2001). Ambos 

estão inseridos na bacia hidrográfica do rio Seridó, sub-bacia da bacia hidrográfica Piranhas-Açu 

(Figura 1). 
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Figura 1- Localização dos açudes estudados. 

 

2.2 - Balanço Hídrico dos Reservatórios 

O balanço hídrico nos reservatórios que abastecem a cidade de Currais Novos foi realizado 

utilizando-se o modelo de simulação  ACQUANET. (ACQUANET, 2002). As simulações foram 

realizadas utilizando-se somente o módulo de alocação de água, no qual o usuário pode inserir 

várias demandas e o módulo de alocação irá atendê-las de acordo com o valor de prioridade 

atribuída a cada uma delas. foi adotada como principal demanda a de abastecimento humano, que 

assumiu a prioridade 1, seguida por dessedentação animal, com prioridade 3, depois a industrial, 

com prioridade 5 e por último a de irrigação, com prioridade 10. 

As curvas cota-área-volume dos dois reservatórios (Figuras 2 e 3) foram obtidas junto a 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos – SEMARH.  

 
Figura 2 - Curva Cota x Área x Volume - Reservatório 

Gargalheiras 

 
Figura 3 - Curva Cota x Área x Volume – Reservatório 

Dourado 

Utilizou-se os dados de evapotranspiração  obtidos do FAO Clima, e as vazões afluentes aos 

reservatórios no período de 1962 a 2009 foram obtidas no Plano de Recursos Hídricos  da Bacia 

Hidrográfica do Piranhas-Açu, em desenvolvimento pela ANA. 
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As demandas hídricas associadas aos açudes foram : abastecimento humano (rural e urbano) 

dos municipios de Currais Novos e Acari, dessedentação animal, irrigação e industrial (Tabela 1) 

foram obtidas também no Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Piranhas-Açu. 

    Tabela 1 - Demandas dos municípios de Acari e Currais Novos. 

DEMANDAS PARA AS SIMULAÇÕES (m³/s) 

Tipo Acari Currais Novos Total 

Abastecimento Humano 0,025 0,104 0,129 

Dessedentação Animal 0,013 0,019 0,032 

Irrigação 0,649 0,242 0,891 

Industrial 0,012 0,035 0,047 

 

 

Para avaliar a sustentabilidade hídrica do abastecimento humano na cidade de Currais 

Novos, os reservatórios Gargalheiras e Dourado foram simulados utilizando-se três cenários : 

Cenário A  

Neste cenário se considerou somente as demandas para abastecimento humano urbano e que 

o município de Currais Novos seria atendido preferencialmente por Dourado e somente na falha 

deste, o município seria atendido por Gargalheiras. 

Cenário B  

Nesse segundo cenário, também só foi considerada as demandas para abastecimento humano 

urbano, mas sendo a demanda do município de Currais Novos associada somente ao açude 

Gargalheiras, sem ligação com o açude Dourado. Ou seja, esta simulação foi realizada com o 

abastecimento dos dois municípios suportado apenas pelo reservatório de Gargalheiras.  

Cenário C  

O último cenário teve sua associação semelhante ao cenário A, em que a demanda de 

abastecimento público de Currais Novos foi associado aos açudes Dourado e Gargalheiras e a 

demanda de abastecimento público de Acari foi associado ao açude Gargalheiras. No entanto, neste 

cenário foram consideradas todas as outras demandas, como dessedentação animal, uso industrial e 

irrigação. 

  

3 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 4 e 5 mostram o comportamento dos reservatórios Gargalheiras e Dourado, 

respectivamente, no decorrer dos anos da simulação. Observa-se que os dois reservatórios atendem 

com folga as demandas para abastecimento humano dos dois municípios (Tabela 2), não havendo 

nenhum período sem que os municípios não fossem abastecidos. 
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Em 13,72% do período simulado o reservatório Gargalheiras sangrou, ou seja, o volume 

armazenado foi superior ao volume máximo e em nenhum momento o reservatório alcançou seu 

volume mínimo.  

Com relação ao açude Dourado, observa-se que a percentagem de tempo que o mesmo 

sangrou (12,50%) ou alcançou o volume mínimo (14,76%) representa a maior suscetibilidade à 

variabilidade temporal das precipitações do reservatório. 

 
Figura 4 - Comportamento do reservatório de Gargalheiras no período da simulação. 

 

 
Figura 5 - Comportamento do reservatório Dourado no período da simulação. 

No cenário B, onde o abastecimento humano de Currais Novos é realizado apenas por 

Gargalheiras, os resultados mostram que o reservatório não conseguiu atender a demanda 

totalmente. Em um período de três meses seguidos (dezembro de 1983, janeiro e fevereiro de 1984) 

(Figura 6), que coincide com período de seca na região, houve falha no atendimento da demanda.  

Essa falha corresponde a menos que 1,0% do tempo da simulação, no entanto, mostra claramente a 

fragilidade do sistema para atendimento das demandas, pois mesmo num cenário hipotético de 

atendimento somente da demanda humana, o reservatório Gargalheiras apresentou falhas. Vale 

salientar ainda que a série de vazões afluentes ao reservatório se estende só até 2009, não 

incorporando os anos de 2012 a 2016, período em que vem se registrando a maior seca da região. 



XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste  6 

 Como no cenário A, no cenário B também ocorreu transbordamento do reservatório em 

alguns períodos (Figura 6). Esses períodos ocorreram em 13,19% do tempo da simulação e 

em 0,69% do período o reservatório esteve abaixo do seu volume mínimo. 

 
Figura 6 - Comportamento do reservatório de Gargalheiras no período da simulação. 

 

Já para o terceiro cenário simulado (cenário C), além de abastecimento humano foram 

adicionadas as demandas de dessedentação animal, irrigação e industrial. Portanto, esse cenário é o 

que se aproxima mais da realidade, já que os reservatórios não são utilizados somente para 

abastecimento humano.  

Os resultados (Figuras 7 e 8) mostraram que em diversos períodos houve falha no 

atendimento das demandas. inclusive das demandas prioritária .A presença de outros usos, fez com 

que o nível mínimo dos reservatórios fosse atingido em 28,13% do tempo no açude Gargalheiras e 

52,78% do tempo no açude Dourado, mostrando claramente que estes dois reservatórios não tem 

capacidade de atender suas demandas com sustentabilidade.  

 
Figura 7 - Comportamento do reservatório de Gargalheiras no período da simulação. 
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Figura 8 - Comportamento do reservatório Dourado no período da simulação. 

 

Comparando-se a garantia no atendimento das demandas atribuidas aos reservatórios nos 

três cenários estudados (Tabela 2), pode-se observar que somente no cenário A, quando os dois 

reservatórios são utilizados somente para atendimento do abastecimento humano urbano, é que 

alcança a garantia de 100%. No cenário mais próximo da realidade, cenário C, onde todas as 

demandas são atendidas, situação na qual são operados a grande maioria dos reservatórios do 

semiárido, que são normalmente se usos múltiplos, a garantia de atendimento das demandas cai para 

aproximadamente 80%. 

          Tabela 2 - Eficiências da demanda de abastecimento 

ABASTECIMENTO HUMANO 

CENÁRIOS ACARI CURRAIS 
NOVOS 

A 100,00% 100,00% 

B 99,48% 99,48% 

C 80,56% 80,38% 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

4 - CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos e discutidos neste trabalho, pôde-se concluir que o 

abastecimento do município só teria 100% de garantia se os dois reservatórios fossem destinados 

apenas para consumo humano. Quando atribuído outras demandas a garantia no atendimento do 

abastecimento humano fica em torno de 80%. 

A simulação do sistema demonstrou que ocorrem falhas no atendimento das demandas, 

indicando ser necessário o reforço de um novo manancial para aumentar a garantia no 

abastecimento publico dos municípios de Currais Novos e Acari, nos períodos de secas 

prolongadas. Esta conclusão reforça ainda mais a experiência da prática de gestão dos recursos 
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hídricos na atual seca, que mostrou a necessidade de algumas cidades do semiárido terem 

redundância nos sistemas de abastecimento.  

Se fossem adicionados dados da situação atual de seca nessa região, os resultados seriam 

ainda mais negativos, mostrando, então, que até mesmo em cenários mais otimistas os municípios 

estudados teriam os seus abastecimentos comprometidos, reforçando ainda mais a falha no sistema 

de abastecimento. 
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