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RESUMO - Para evitar o colapso no abastecimento de água de sedes municipais cujos reservatórios 
de suprimento estão em estado crítico de reserva, sobretudo nas bacias hidrográficas dos Sertões de 
Crateús, Curu, Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Banabuiú, Salgado e Metropolitana, o Governo do 
Estado do Ceará, através da COGERH, vem implantando emergencialmente Adutoras de Montagem 
Rápida – AMR, a partir de fontes hídricas alternativas, cada vez mais distantes das sedes, devido ao 
sequencial esgotamento das fontes hídricas disponíveis. As adutoras estão sendo construídas com 
tecnologia assegurando prazos e otimização de materiais em aço patinável (aço corten). As adutoras 
serão assentadas diretamente sobre o terreno natural. A escassez de tempo para realização de 
estudos topográficos convencionais obriga ao emprego de sistemas de adução de alta resistência e 
pouca dependência do relevo. 

 

ABSTRACT - To avoid the collapse of the municipal headquarters water supply reservoirs which 
are in critical condition booking, especially in the basins of the Barrens Crateús, Curu, High, 
Medium and Low Jaguaribe, Banabuiú, Salgado and Metropolitan, the State Government Ceará, 
through COGERH, has implemented an emergency Pipelines Quick Setup - PQS, from alternative 
water sources increasingly distant from headquarters, due to sequential depletion of available water 
sources. The pipelines are being built with technology ensuring deadlines and optimization of 
materials in weathering steel (corten steel). Water mains shall be settled directly on the natural 
terrain. The shortage of time for performing conventional topographic studies requires the use of 
high-strength adduction systems and little dependence on relief. 
 

Palavras-Chave – abastecimento, adutoras, água.  
 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

Considerando uma das maiores estiagens dos últimos noventa anos que vem enfrentada no 

Estado do Ceará e, consequentemente à falta de água para abastecimento humano, uma nova 

tecnologia está em desenvolvimento: adutoras de montagem rápida - AMR. As adutoras de 

montagem rápida consistem em infraestruturas utilizadas atualmente no gerenciamento de água 
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administrado pela Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos - COGERH. 

 
Consequentemente, considerando a necessidade de se evitar o colapso no abastecimento de 

água de sedes municipais, cujos reservatórios de suprimento estão em estado crítico de reserva, 

sobretudo nas bacias hidrográficas dos Sertões de Crateús, Curu, Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, 

Banabuiú, Salgado e Metropolitanas, o Governo do Estado do Ceará, através da COGERH, já 

implantou algumas adutoras emergenciais, Estas novas adutoras, não convencionais, visa serão 

implantadas a partir de fontes hídricas alternativas, devido ao sequencial esgotamento das fontes 

hídricas disponíveis. 

 
Para abastecimento emergencial das comunidades rurais está em curso mais uma Operação 

Carro Pipa coordenado pelo Exército Brasileiro e pela Defesa Civil do estado do Ceará. Segundo 

dados do Centro Nacional de Riscos e Desastres (CENAD) do Ministério da Integração Nacional, 

em dezembro de 2013 havia 150 municípios do Estado do Ceará atendidos pela Operação Pipa, 

sendo 107 sob a responsabilidade do Exército Brasileiro e 50 sob a responsabilidade da Defesa 

Civil Estadual. 

 
A severidade da seca está afetando inclusive o abastecimento das sedes urbanas municipais 

supridas por reservatórios estratégicos sob o gerenciamento da COGERH, chegando a esgotar 

completamente a reserva armazenada em diversos municípios, obrigando a busca por fontes 

alternativas em distâncias cada vez maiores. Até a data de referência deste estudo (03/06/2014) o 

volume total de água armazenado no Estado do Ceará correspondia a 32,4% com armazenamento 

de 6,104 bilhões de metros cúbicos de um total de 18,826 bilhões. É importante caracterizar que do 

volume atual armazenado, cerca de 2,618 bilhões de metros cúbicos (39,1%) estão em um único 

reservatório estratégico, o açude Castanhão que abastece parte do vale do Jaguaribe e a Região 

Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

 
Quanto aos reservatórios em estado de reserva azul (Gavião, Curral Velho e Batalhão), dois 

são mantidos artificialmente cheios por meio da transferência de água dos reservatórios a montante 

destes para atender às finalidades do sistema, no caso do Gavião, o atendimento à ETA que abastece 

a RMF e no caso do Curral Velho, como reservatório de passagem do eixo de Integração Castanhão-

RMF. Já o açude da Barragem do Batalhão, em Crateús, possui 96,68% da capacidade de 

armazenamento, porém isto representa apenas 1,6 milhão de metros cúbicos. 

 

2. AS ADUTORAS DE MONTAGEM RÁPIDA (AMR) 
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Os Projetos Básicos das adutoras de montagem rápida atenderão aos seguintes municípios em 

estado de calamidade pública: Alcântaras, Caridade/ Canindé, Caririaçu, Crateús/ Nova Russas, 

Irauçuba, Maranguape, Potiretama, Quiterianópolis e Tauá. 

 

2.1. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Caririaçu 
 
O município de Caririaçu está situado na Macrorregião de Cariri Centro-Sul, conforme as 

macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município 

de Caririaçu, a partir de Fortaleza, é através da BR-116 até interseção com a BR-122 onde deverá 

seguir até a CE-153 e depois trafegar pela CE-385 até a cidade Caririaçu. Totalizando uma extensão 

de aproximadamente 465 km. 

 
A população total atual do município de Caririaçu estimada pelo IBGE é de 26.821 habitantes 

(IBGE, 2013). Em 2010, a população urbana correspondia a 14.031 habitantes. Assim, a população 

de projeto para o estudo da Adutora de Montagem Rápida (AMR) visando o atendimento da sede 

urbana do município de Caririaçu, considerando o seu caráter eminentemente emergencial, ou seja, 

sem previsão de crescimento populacional, é a soma das populações urbanas atuais e das 

comunidades rurais dispersas ao longo da adutora, correspondendo a uma população total de 15.098 

habitantes. 

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Caririaçu será de 31,45 l/s ou 

0,031 m³/h para o trecho entre a captação e a cidade de Caririaçu. O açude São Domingos II que 

abastece normalmente a cidades de Caririaçu encontra-se em níveis alerta com apenas 16.04 % 

(0,36 hm³). A alternativa de manancial que oferece maior garantia e viabilidade para abastecimento 

seguro de Caririaçu é o açude Manoel Balbino. 

 
O açude Manoel Balbino apresenta um volume atual disponível de 6,45 hm³, constituindo 

como única alternativa disponível para abastecer emergencialmente a cidade de Caririaçu, por meio 

de uma adutora emergencial com extensão de 13,9 km. 

 

2.2. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Quiterianópolis 

 
O município de Quiterianópolis está situado na Macrorregião do Sertão dos Inhamuns, 

conforme as macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal 

do município de Quiterianópolis, a partir de Fortaleza, é através da BR – 020, totalizando um 

percurso de aproximadamente 409 km. 
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A população total atual do município de Quiterianópolis estimada pelo IBGE é de 20.505 

habitantes (IBGE, 2013). Em 2010, a população urbana correspondia a 6.305 habitantes, enquanto a 

população rural era de 13.616 habitantes. Estima-se uma população urbana atual de 9.846 

habitantes. Assim, a população de projeto para o estudo da Adutora de Montagem Rápida (AMR) 

para atendimento da sede urbana do município de Quiterianópolis, considerando o seu caráter 

eminentemente emergencial, ou seja, sem previsão de crescimento populacional, é a população de 

9.846 habitantes. 

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Quiterianópolis será de 20,5 l/s 

ou 73,8 m³/h. O manancial que abastece normalmente a cidade de Quiterianópolis (açude Colina) se 

encontra praticamente seco. A alternativa de manancial que oferece maior garantia e viabilidade 

para abastecimento seguro de Quiterianópolis é o açude Flor do Campo. 

 
O açude Flor do Campo apresenta um volume atual disponível de 3,445 hm³,  se constituindo 

como única alternativa disponível para abastecer emergencialmente a cidade de Quiterianopólis, por 

meio de uma adutora emergencial com extensão de 40.194 m (40,2 km). 

 

2.3. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Crateús/Nova Russas 

 
O município de Crateús está situado na Macrorregião do Sertão dos Inhamuns, conforme as 

macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município 

de Crateús, a partir de Fortaleza, é através da BR – 020, CE – 257, CE -176, CE - 266 e BR 403/404 

totalizando um percurso de aproximadamente 350 km. Já o município de Nova Russas também esta 

situado na Marorregião do Sertão dos Inhamuns. O acesso principal à sede do município de Nova 

Russas, a partir de Fortaleza, é feito pela rodovia BR – 020, CE – 257, CE – 176 e CE – 265 

totalizando uma extensão de aproximadamente 305 km. 

 
A população total atual do município de Crateús estimada pelo IBGE é de 74.103 habitantes 

(IBGE, 2013). Em 2010, a população urbana correspondia a 52.644 habitantes. Estima-se uma 

população urbana atual de 53.577 habitantes. Já o município de Nova Russas apresenta uma 

população estimada pelo o IBGE em 2013 de 31.692 habitantes. Em 2010, a população urbana 

correspondia 26.244 habitantes. Estima-se uma população urbana atual de 23.789 habitantes. 

 
Ao longo do percurso da linha adutora, nos municípios de Varjota, Pires Ferreira, Ipu, 

Hidrolândia, Nova Russas, Ipaporanga e Crateús serão beneficiadas outros distritos e comunidades 
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rurais a saber: Croatá dos Gerônimos,  Otavilândia, Santo Isidro, Flores, Conceição, São Pedro, 

Sacramento, Serrote (Palmares II), Curral Velho, dentre outros abrangendo uma população estimada 

de 21.034 habitantes. 

 
Assim, a população de projeto para o estudo da Adutora de Montagem Rápida (AMR) 

visando o atendimento da sede urbana dos municípios de Cratéus e Nova Russas, considerando o 

seu caráter eminentemente emergencial, ou seja, sem previsão de crescimento populacional, é a 

soma das populações urbanas atuais e das comunidades rurais dispersas ao longo da adutora, 

correspondendo a uma população total de 98.400 habitantes. 

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Crateús/Nova Russas será de 

205,00 l/s ou 738,00 m³/h para o trecho entre a captação e a cidade de Nova Russas, e de 130,40 l/s 

ou 469,43 m³/h para o trecho entre Nova Russas e Crateús. Os mananciais que abastecem 

normalmente as cidades de Crateús e Nova Russas se encontram praticamente secos: Carnaubal e 

Realejo, em Crateús (Bacia Sertões de Crateús), e Farias de Sousa, em Nova Russas (Bacia do 

Acaraú). 

 
Já o açude do Batalhão, apesar de possuir mais de 98% do volume total, o que representa 

apenas 1.580.000 m³ não possui condições hídricas para suprir a demanda de Cratéus após o 

término do atual período de chuvas até o início do próximo período de chuvas. 

 
A alternativa de manancial que oferece maior garantia e viabilidade para abastecimento 

seguro de Crateús e Nova Russas é o açude Araras situado na bacia do Acaraú, município de 

Varjota. Este reservatório apresenta um volume atual disponível de 178.000.000 m³ se constituindo 

como única alternativa disponível para abastecer emergencialmente as cidades de Crateús e Nova 

Russas, por meio de uma adutora emergencial com extensão de 152.214m (152,2 km).  

 

2.4. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Tauá 

 
O município de Tauá está situado na Macrorregião do Sertão dos Inhamuns, conforme as 

macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município 

de Tauá, a partir de fortaleza, é através da BR – 020, totalizando um percurso de aproximadamente 

330 km. 

 
A população total atual do município de Tauá estimada pelo IBGE é de 57.246 habitantes 

(IBGE, 2013). Em 2010, a população urbana correspondia a 32.259 habitantes, enquanto a 
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população rural era de 23.457 habitantes. Estima-se uma população urbana atual de 33.145 

habitantes. 

 
Assim, a população de projeto para o estudo da Adutora de Montagem Rápida (AMR) para 

atendimento da sede urbana do município de Tauá, considerando o seu caráter eminentemente 

emergencial, ou seja, sem previsão de crescimento populacional, é a população urbana atual de 

33.145 habitantes. 

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Tauá será de 69,05 l/s ou 248,58 

m³/h. Os mananciais que abasteciam normalmente a cidade de Tauá (açudes Trici e Favelas) se 

encontram praticamente secos (vide Tabela 4). A alternativa de manancial que oferece maior 

garantia e viabilidade para abastecimento seguro de Tauá é o açude Arneiroz II. 

 
O açude Arneiroz II apresenta um volume atual disponível de 38,888 hm³ se constituindo 

como única alternativa disponível para abastecer emergencialmente a cidade de Tauá, por meio de 

uma adutora emergencial com extensão de 39.640 m (39,6 km). 

 

2.5. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Canindé/Caridade 

 
O município de Canindé está situado na Macrorregião do Sertão Central, conforme as 

macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município 

de Canidé, a partir de fortaleza, é através da BR – 020, totalizando um percurso de 

aproximadamente 115 km. 

 
A população total atual do município de Canindé estimada pelo IBGE é de 76.439 habitantes 

(IBGE, 2013). Em 2010, a população urbana correspondia a 46.875 habitantes. Estima-se uma 

população urbana atual de 48.116 habitantes. A cidade de Caridade possui uma população urbana 

estimada em 8.806 habitantes.  

 
Assim, a população de projeto para o estudo da Adutora de Montagem Rápida (AMR) para 

atendimento da sede urbana do município de Canindé e reforço de abastecimento para a sede urbana 

de Caridade, considerando o seu caráter eminentemente emergencial, ou seja, sem previsão de 

crescimento populacional, é a soma das populações urbanas atuais e das comunidades rurais 

dispersas ao longo da adutora, correspondendo a uma população total de 58.415 habitantes. 

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Canindé será de 121,69 l/s ou 

438,11 m³/h. Os mananciais que abastecem normalmente as cidades de Canindé e Caridade (açudes 



________________________________________________________________________________________________________________________ 
XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste                                                                                                                                                               7 
                                                                                                                                                         

São Mateus, São Domingos, Desterro, Salão e Souza) se encontram praticamente secos, bem como 

o açude Escuridão, do qual também foi construída uma adutora emergencial em 2012. A alternativa 

de manancial que oferece maior garantia e viabilidade para abastecimento seguro de Canindé e 

Caridade é o açude General Sampaio. 

 
O açude General Sampaio apresenta um volume atual disponível de 27,53 hm³ se constituindo 

como única alternativa disponível para abastecer emergencialmente as cidades de Canindé e 

Caridade por meio de uma adutora emergencial com extensão de 53808,16 m (53,8 km). 

 

2.6. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Potiretama 

 
O município de Potiretama está situado na Região Jaguaribana, conforme as macrorregiões de 

planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município de Potiretama, a 

partir de fortaleza, é através da CE – 470, totalizando um percurso de aproximadamente 365 km. 

 
A população total atual do município de Potiretama estimada pelo IBGE é de 6.278 habitantes 

(IBGE, 2013). Em 2010, a população correspondia a 6.126 habitantes. Estima-se uma população 

urbana atual de 2.707 habitantes. Assim, a população de projeto para o estudo da Adutora de 

Montagem Rápida (AMR) para atendimento da sede urbana do município de Potiretama, 

considerando o seu caráter eminentemente emergencial, ou seja, sem previsão de crescimento 

populacional, é a soma das populações urbanas atuais e das comunidades rurais dispersas ao longo 

da adutora, correspondendo a uma população total de 6.278 habitantes.  

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Potiretama será de 5,64 l/s ou 

20,30 m³/h. Os mananciais que abastecem normalmente a cidade de Potiretama se encontram 

praticamente secos. A alternativa de manancial que oferece maior garantia e viabilidade para 

abastecimento seguro de Potiretama é o açude Figueredo. 

 
O açude Figueredo apresenta um volume atual disponível de 21,76 hm³ se constituindo como 

única alternativa disponível para abastecer emergencialmente a cidade de Potiretama por meio de 

uma adutora emergencial com extensão de 22.042,00 m (22,04 km).  

 

2.7. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Maranguape 

 
O município de Maranguape está situado na Região Metropolitana de Fortaleza, conforme as 

macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município 
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de Maranguape, a partir de Fortaleza, é através da CE – 065, totalizando um percurso de 

aproximadamente 28 km. 

 
A população total atual do município de Maraguape estimada pelo IBGE é de 120.405 

habitantes (IBGE, 2013). Em 2010, a população correspondia a 113.561 habitantes sendo a 

população urbana de 86.309 habitantes e a população rural de 27.252 habitantes. Já a população a 

ser atendida pela Adutora de Montagem Rápida (AMR) esta inserida nas sedes distritais de Penedo, 

Ladeira Grande, Umarizeiras, Lages, São João do Amanari, Amanari, Itapebussu e Lagoa do 

Juvenal, bem como em algumas localidades rurais, perfazendo um montante de 23.649 habitantes 

 
A vazão máxima de bombeamento a ser considerada no dimensionamento da AMR de 

Maranguape será de 32,84 l/s ou 118,24 m³/h. A adutora AMR de Maranguape terá uma extensão 

total de 34.581,81 m divida em três trechos. No primeiro momento serão implantados os Trechos 1 

e 2, perfazendo uma extensão de 29.846,56 m atendendo a ETA de Penedo e a ETA de São João do 

Amanari.  

 

2.8. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Irauçuba 

 
O município de Irauçuba está situado na Região Noroeste Cearence, conforme as 

macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município 

de Irauçuba, a partir de fortaleza, é através da BR – 222, totalizando um percurso de 

aproximadamente 150 km. 

 
A população total atual do município de Irauçuba estimada pelo IBGE é de 23.694 habitantes 

(IBGE, 2013). Em 2010, a população correspondia a 22.324 habitantes. Estima-se uma população 

urbana atual de 19.234 habitantes. Assim, a população de projeto para o estudo da Adutora de 

Montagem Rápida (AMR) para atendimento da sede urbana do município de Irauçuba, 

considerando o seu caráter eminentemente emergencial, ou seja, sem previsão de crescimento 

populacional, é a soma das populações urbanas atuais e das comunidades rurais dispersas ao longo 

da adutora, correspondendo a uma população total de 19.324 habitantes.  

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Irauçuba será de 40,0 l/s ou 144 

m³/h. O manancial que abastecem normalmente a cidade de Irauçuba se encontra praticamente seco. 

A alternativa de manancial que oferece maior garantia e viabilidade para abastecimento seguro de 

Irauçuba é o açude Missi. O açude Missi apresenta um volume atual disponível de 15,3 hm³ se 

constituindo como única alternativa disponível para abastecer emergencialmente a cidade de 
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Irauçuba, por meio de uma adutora emergencial com extensão de 51.850,00 m.  

 

2.9. Adutora de Montagem Rápida (AMR) de Alcântaras 

 
O município de Alcântaras está situado na Macrorregião de Sobral – Ibiapaba, conforme as 

macrorregiões de planejamento do IPECE/2014. O principal acesso à sede municipal do município 

de Alcântaras, a partir de Fortaleza, é através da BR-020, até o quilometro 11, na rotatória siga na 

direção noroeste pela BR-222 até a cidade Sobral. Daí segue-se pela CE-440 com acesso pela CE-

241 a cidade de Alcântaras. Totalizando uma extensão de aproximadamente 257 km. 

 
A população total atual do município de Alcântaras estimada pelo IBGE é de 11.171 

habitantes (IBGE, 2013). Em 2010, a população urbana correspondia a 3.448 habitantes. Assim, a 

população de projeto para o estudo da Adutora de Montagem Rápida (AMR)visando o atendimento 

da sede urbana do município de Alcântaras, considerando o seu caráter eminentemente emergencial, 

ou seja, sem previsão de crescimento populacional, é a soma das populações urbanas atuais e das 

comunidades rurais dispersas ao longo da adutora, correspondendo a uma população total de 5.657 

habitantes. 

 
A vazão a ser considerada no dimensionamento da AMR de Alcântaras será de 11,79 l/s ou 

42,44 m³/h para o trecho entre a captação e ao núcleo urbano de Alncântaras. O Açude Pinga com 

recarga praticamente nula não possui condições hídricas para suprir a demanda de Alcântaras após o 

término do atual período de chuvas até o início do próximo período de chuvas. 

 
A alternativa de manancial que oferece maior garantia e viabilidade para abastecimento de 

Alcântaras é o açude Jenipapo, situado na Bacia do Acaraú, município de Meruoca. Este 

reservatório apresenta um volume atual disponível de 2.190.000 m³ se constituindo como única 

alternativa disponível para abastecer emergencialmente a cidade de Alcântaras, por meio de uma 

adutora emergencial com extensão de 15 km. 
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