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Resumo – As águas do Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) – Eixo Leste chegaram na 

bacia hidrográfica do rio Paraíba (PB) e enfrentam uma situação de escassez de água ao longo do rio. 

Este trabalho tem como objetivo analisar a disponibilidade e alocação de água para os diversos usos nesse 

início da operação do PISF na bacia do rio Paraíba. Os modelos hidrológicos podem auxiliar em 

problemas relacionados à alocação de água e a tomada de decisão na gestão de recursos hídricos. Para 

analisar a alocação de água foi utilizado o programa Acquanet considerando a situação atual do rio 

Paraíba e as demandas de abastecimento e irrigação. Os resultados mostram que a disponibilidade 

outorgada do PISF para o Estado da Paraíba será insuficiente para normalizar todos os usos prioritários 

nos próximos dois anos, sem contribuições afluentes da própria bacia hidrográfica. Conclui-se que 

mesmo com as vazões lançadas mais elevadas atualmente, apenas com afluências da própria bacia seria 

possível atender os usos não prioritários. 

 

Palavras-Chave – Alocação de água, PISF, modelo hidrológico. 

 

 

ALLOCATION AND FLOW REGULATION  

IN THE PARAÍBA RIVER WITH WATERS OF THE SÃO FRANCISCO RIVER 

INTEGRATION PROJECT (EAST AXIS) 
 

Abstract – The waters of the São Francisco River Integration Project (PISF) – East Axis have reached 

the Paraíba river basin (PB) and face a region with high a water scarcity along the river. This work aims 

to analyze the availability and allocation of water for various water uses at the beginning of the PISF 

operation in the Paraíba river basin. Hydrological models can support in problems related to water 

allocation and decision making in water resource management. In order to analyze the water allocation, 

the Acquanet program was used, considering the current situation of the Paraíba river and the demands 

for urban supply and irrigation. The results show that the availability of the PISF for the State of Paraíba 

will be insufficient to normalize all priority uses in the next two years without the contributions from the 

river basin itself. It can be concluded that even with the higher inflows currently released, only with 

inflows from the basin itself it would be possible to meet non-priority uses. 
 

Keywords – Water allocation, PISF, hydrological model. 
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INTRODUÇÃO 

Desde 2012, a região semiárida vem enfrentando condições hidrológicas adversas, com vazões e 

precipitações abaixo da média, com consequências nos níveis de armazenamento dos reservatórios e 

reduzidos valores de disponibilidade hídrica. Nesse contexto, o Projeto de Integração do Rio São 

Francisco (PISF) tem como principal objetivo garantir a oferta hídrica para a região semiárida dos quatro 

Estados do Nordeste Setentrional (Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte e Ceará) e diminuir os 

graves problemas decorrentes da escassez de água na região, de modo a viabilizar o fornecimento de 

água para diversos fins: abastecimento humano, dessedentação animal, agricultura irrigada, criação de 

peixes (BRASIL, 2006; CASTRO, 2011; BRASIL, 2004).  

Por meio da Resolução nº 411/2005, a Agência Nacional de Águas - ANA outorgou ao Ministério da 

Integração Nacional o direito de uso dos recursos hídricos do rio São Francisco, para a execução do PISF, 

com vazão firme disponível para bombeamento, nos dois eixos, a qualquer tempo, de 26,4 m³/s, 

correspondente à demanda projetada para o ano de 2025 para consumo humano e dessedentação animal 

na região.  As vazões disponibilizadas previstas para os Estados da Paraíba e Pernambuco, correspondem 

a 4,2 m³/s e 4,8 m³/s, respectivamente. Segundo os dados operacionais da CODEVASF, a capacidade 

máxima de bombeamento das estações EBV 5 e 6 é de 9 m³/s, funcionando 20 horas/dia, o que 

corresponde a uma vazão média de 7,5 m³/s (ANA, 2005a; ANA, 2005b). 

No dia 10 de março de 2017, as águas do rio São Francisco (Eixo Leste) foram lançadas na bacia 

receptora, a bacia hidrográfica do rio Paraíba (PB). A bacia hidrográfica do rio Paraíba tem parte de sua 

bacia inserida na região semiárida brasileira, que possui características especiais, principalmente, com 

relação ao clima, determinado pela escassez hídrica, irregularidades espaciais e temporal das 

precipitações pluviométricas, além das taxas de evapotranspiração elevadas (MIN, 2005). A Figura 1 

mostra a área de estudo, a bacia hidrográfica rio Paraíba, juntamente com os municípios paraibanos, a 

rede de drenagem e a discretização no modelo Acquanet com os principais reservatórios (triângulos 

azuis) e usos (retângulos roxos).   

Este trabalho tem como objetivo analisar a disponibilidade e alocação de água para os diversos usos no 

início da operação do PISF – Eixo Leste, na bacia hidrográfica do rio Paraíba (PB). 

A gestão das águas do PISF é um desafio para o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos da 

Paraíba. Modelos hidrológicos podem auxiliar em problemas relacionados à alocação de água e a tomada 

de decisão na gestão de recursos hídricos. O modelo hidrológico é uma ferramenta bastante utilizada que 

permite, através da equacionalização dos processos, representar, compreender e simular o 

comportamento de uma bacia hidrográfica (TUCCI, 1998). A maioria das atividades relacionadas com a 

gestão de recursos hídricos requer a utilização de modelos, como problemas de inundação, operação de 

reservatórios, águas subterrâneas, alocação de água, ou de melhoramentos do ecossistema aquático. Esses 

modelos de simulação são simplificações dos sistemas físicos reais e têm como objetivo auxiliar o decisor 

na interpretação de como esses sistemas funcionarão sob condições diferentes, muitas vezes controversas 

e sempre relacionadas com incertezas (LOUCKS, 2008). 
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Figura 1 – Área de estudo (bacia hidrográfica rio Paraíba, Municípios paraibanos, rede de drenagem) e a 

discretização no modelo Acquanet com os principais reservatórios (triângulo azul) e usos (retângulo roxo) 

METODOLOGIA 

Para analisar a alocação de águas do PISF, na bacia hidrográfica do rio Paraíba, são consideradas 

conjuntamente num modelo as disponibilidades de água, as demandas e as perdas. O AcquaNet 

(LABSID, 2013) é um modelo para análise de sistemas de recursos hídricos, que utiliza a teoria dos 

grafos para discretizar, simular e analisar os sistemas de recursos hídricos. O programa é especialmente 

interessante para o gestor no suporte à decisão, devido à facilidade de simular sistemas complexos. O 

AcquaNet pode auxiliar em problemas relacionados à alocação de água e à tomada de decisão. 

DISPONIBILIDADE DE ÁGUA 

Nos últimos seis anos, a maioria dos reservatórios na bacia do rio Paraíba teve pouca ou nenhuma recarga. 

As águas do PISF contribuíram para evitar o colapso total dos sistemas de abastecimento de água em 

vários municípios da bacia. Principalmente, a região polarizada pela cidade de Campina Grande, com 

407.754 habitantes (IBGE, 2016), teve o seu colapso total evitado, mas que continua a sofrer os efeitos 

de um rigoroso sistema de racionamento desde 2014. A Figura 2 mostra a afluência no Portal Monteiro 

desde o início da operação do PISF Eixo Leste. A vazão média observada durante todo período foi de 

5.078 l/s, durante os meses de abril até junho (operação de duas bombas no Eixo Leste) a vazão no Portal 

de Monteiro foi de 6.302 l/s.  
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Reservatório 

Epitácio Pessoa 

Reservatório 
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Figura 2 – Vazão diária afluente à bacia hidrográfica do rio Paraíba – Portal Monteiro  

(Fonte: AESA/estudos próprios) 

Durante a época chuvosa de 2017, pequenas contribuições de águas pluviais foram observadas, que 

contribuíram para a vazão no rio Paraíba. A estação de monitoramento fluviométrico foi recentemente 

instalada, ainda não há dados, por isso foi utilizado o balanço hídrico do reservatório Epitácio Pessoa 

para estimar a vazão afluente ao mesmo. A Figura 3 mostra a vazão afluente ao reservatório Epitácio 

Pessoa proveniente das águas do PISF. A vazão média afluente ao reservatório Epitácio Pessoa foi de 

3.910 m³/s durante o período de observação (águas do PISF).   

 
Figura 3 – Vazão afluente Epitácio Pessoa (Fonte: AESA/estudos próprios) 

DEMANDAS 

Segundo o cadastro realizado, em 2013, pela ANA em conjunto com o Departamento Nacional de Obras 

Contra as Secas - DNOCS e a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba - AESA, na 

bacia hidráulica do reservatório Epitácio Pessoa, a demanda para irrigação à época era estimada em 200 

l/s (400 ha de área irrigada). Entretanto, o potencial de área total irrigável era de 1.235 ha. Adotando 

consumo médio anual de 0,5 l/s/ha (FUNARBE, 2011), temos somente para irrigação no entorno da bacia 

hidráulica de Epitácio Pessoa 618 l/s. Cabe ressaltar, que não foram cadastrados até o momento os 

usuários irrigantes à jusante do Reservatório Epitácio Pessoa. Com a chegada das águas da transposição 

no rio Paraíba, foram cadastradas pela AESA, em 2017, as áreas com potencial para irrigação no trecho 

ao longo do rio. A Tabela 1 mostra a demanda de irrigação/município/área de plantio, seja ela irrigada 

ou potencialmente irrigável. 
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Tabela 1 - Demanda de irrigação (uso não prioritário) 

Município Área atual irrigada (ha) Área potencialmente 

irrigável (ha) 

**Demanda 

irrigação (l/s) 

Camalaú 39 274 156,5 
Caraúbas 22,2 281,2 151,7 

São Domingos do Cariri 83,2 220,2 151,7 

Congo 23 266 144,5 

Sumé 81 156,6 118,8 

Monteiro 10 194 102 

Barra de São Miguel 33,8 32,8 33,3 

Itabaiana   980,5 
Fonte: AESA/estudos próprios. 

Considerando tão somente os sistemas de adutoras de abastecimento de água implantados e/ou em 

construção, exceto em fase de planejamento e/ou projeto, temos ao longo do rio Paraíba, no trecho de 

287 km um total de 12 adutoras para abastecimento humano, sendo os sistemas de Itabaiana e Salgado 

atendidos atualmente pela vazão regularizada de Acauã. A Tabela 2 mostra a distribuição por 

adutoras/municípios. Adotando o consumo de água per capita de 150 l/hab.dia, temos uma estimativa 

para o abastecimento público das cidades com uma demanda total de 1.554,35 l/s, somente o Sistema 

Campina Grande corresponde a 71,58% da demanda total. 

Tabela 2 - Demanda prioritária de abastecimento humano (AH). 
Sistema Adutor Municípios População 

abastecida 

Demanda 

Calculada 

(l/s)* 

Demanda 

CAGEPA 

(l/s)  

Campina 

Grande 

Campina Grande; Caturité; Queimadas; Barra de Santana; 

Alagoa Nova; Lagoa Seca; Boqueirão; entre outros.  

640.843 1.112,57 1.057,00 

Acauã Aroeiras; Gado Bravo, Ingá; Itatuba; Juarez Távora  64.436 111,87 118,7 

Itabaiana Itabaiana; Juripiranga; Pilar; São José dos Ramos e 

Boqueirão de Gurinhém 

53.023 92,05 103,65 

Congo Amparo; Congo; Gurjão; Livramento; Ouro Velho; Prata; 

Parari; São João do Cariri; São José dos Cordeiros  

48.418 84,06 114,00 

Monteiro Monteiro 33.039 57,36 69,83 

Salgado de S. F. Salgado de S. Félix e Mogeiro 25.445 44,18 10,57 

Sumé Sumé 16.872 29,29 38,00 

Camalaú Camalaú 5.996 10,41 10,20 

Caraúbas Caraúbas 4.143 7,19 4,08 

São D. do Cariri São Domingos do Cariri 3.091 5,37 2,70 

Fonte: IBGE (2016). *per capita 150 l/hab.dia 

RESERVATÓRIOS DE REGULARIZAÇÃO DE VAZÃO 

Os reservatórios têm suma importância no desenvolvimento, pois desempenham relevante papel na 

gestão de recursos hídricos pela capacidade de estocar e atender a diversos usos da água seja eles 

consuntivos ou não consuntivos. Além de armazenar água nos períodos chuvosos, podem liberar parte 

desse volume nos períodos de estiagem, contribuindo, deste modo, para a garantia da oferta de água 

(ANA, 2013). Os reservatórios de integração do PISF na bacia do rio Paraíba (PB) são: São José II 

(1.311.540 m³), Poções (29.861.562 m³), Camalaú (48.107.240 m³), Epitácio Pessoa também conhecido 

por "Açude Boqueirão" (411.686.287 m³) e Acauã (253.000.000 m³). Durante a implementação do PISF, 

os reservatórios receptores sofreram modificações, principalmente os reservatórios Camalaú e Poções 

com alterações em sua estrutura para incluir tomadas auxiliares afim de regularizar a vazão no rio 
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Paraíba. Entretanto, as tomadas não foram concluídas na primeira fase, em função da situação de 

emergência para evitar o colapso do sistema de abastecimento de Campina Grande. Sendo que, na 

situação atual dos reservatórios (apenas corte/rebaixamento do sangradouro) estes não têm uma 

capacidade de armazenamento suficiente e dispositivos de controle da vazão.  

PERDAS 

Além da evaporação nos reservatórios (São Jose II, Poções, Camalaú, Epitácio Pessoa e Acauã), foram 

observadas e analisadas as perdas na regularização das águas no rio Paraíba. Durante o início da 

perenização do rio Paraíba através do PISF, foram observadas a vazão e a velocidade do escoamento. 

Nesse período, poucas retiradas irregulares foram constatadas, permitindo a calibração do escoamento 

no rio através das perdas ao longo do trecho de entrega das águas na bacia do rio Paraíba (PB). Com a 

saturação do aluvial, as vazões afluentes ao reservatório Epitácio Pessoa apresentam-se cada vez mais 

estáveis. As perdas distribuídas entre o Portal Monteiro e o Epitácio Pessoa são em torno de 37% total 

ou 0,1%/km. O mesmo valor é adotado para o rio a jusante do Epitácio Pessoa. Para estimar as perdas 

por evaporação nos reservatórios são utilizados dados mensais de evapotranspiração gerados pela 

SUDENE em 1985 para vários municípios no Estado da Paraíba. A evapotranspiração média foi 

determinada conforme Hargreaves e Samani (1985). 

CENÁRIOS/ SIMULAÇÃO HIDROLÓGICA 

Para simular a disponibilidade e alocação de água para os usos no rio Paraíba, foram utilizados 3 cenários 

de vazões: 1) vazão PISF de 4,2 m³/s (vazão outorgada); 2) vazão PISF acima da vazão outorgada na 

média 6,3 m³/s; 3) vazão PISF (4,2m³/s) com afluência média aos reservatórios. A afluência média utiliza 

série histórica sintética incremental dos reservatórios, obtida com modelo MODHAC. Séries históricas 

sintéticas de vazões incrementais aos reservatórios no rio Paraíba foram elaborados pela AESA utilizando 

o Modelo MODHAC (SCHWARZBACH e LANNA, 1989; LANNA, 1997).  

RESULTADOS 

Incialmente, o modelo foi calibrado utilizando as vazões observadas desde o início da operação do PISF, 

considerando as retiradas atuais. Para os volumes armazenados nos reservatórios são utilizados os valores 

observados no início de junho de 2017. Um coeficiente de perda de 0,1 na fase de calibração representou 

bem o escoamento no rio utilizando as vazões observadas e as perdas ao longo do rio, considerando 

também as retiradas dos usos para abastecimento. Para as demandas de abastecimento foi utilizado a 

prioridade 1 e 2, sendo que a adutora para Campina Grande recebeu a prioridade 1, devido à quantidade 

de municípios e pessoas abastecidas, as outras adutoras receberam a prioridade 2. Os usos para irrigação 

receberam a prioridade 3. Foi utilizado o planejamento tático para um horizonte de 2 anos para analisar 

a alocação de água no rio Paraíba, a partir de Junho de 2017 até Maio de 2019. 

No Cenário 1, com uma vazão constante afluente do PISF de 4,2 m³/s e sem afluência da própria bacia 

hidrográfica, os reservatórios não têm a função para regularizar uma vazão modelo. A simulação adota 

o nível mínimo dos reservatórios para atender todas as demandas. A comparação dos cenários mostra a 

alocação de água por município. A Tabela 3 mostra a alocação média de água, em percentual, durante o 

período de 2 anos, para atender o uso de abastecimento humano. 
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Tabela 3 - Alocação de água para abastecimento humano 

Alocação [%] Camalaú Campina 

Grande 

Itabaiana 

Salgado 

Itatuba Monteiro SI Sumé 

Congo 

Cenário 1 0% 100% 100% 100% 22% 0% 

Cenário 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Cenário 3 88% 100% 100% 100% 92% 88% 

Com a vazão elevada do PISF de 6,3 m³/s e sem afluência da própria bacia hidrográfica (cenário 2) a 

alocação para os usos de abastecimento humano pode ser garantida durante o horizonte de simulação. 

Entretanto, outros usos como a irrigação não podem ser atendidos, mesmo com a disponibilidade mais 

elevada do PISF, a alocação média para irrigação foi de 51% da demanda ou 1,08 m³/s. Também neste 

cenário, nenhum reservatório acumulou água durante o período simulado, devido ao aumento da 

demanda em relação à disponibilidade. A Tabela 4 mostra a alocação média de água, em percentual, 

durante o período de 2 anos, para atender o uso da irrigação nos municípios ao longo do rio Paraíba.  

Tabela 4 - Alocação de água para o uso da irrigação 

Alocação 

[%] 

São 

Miguel Camalaú Caraúbas Congo 

Epitácio 

Pessoa Itabaiana Monteiro 

São 

Domingos Sumé 

Cenário 1 0% 0% 0% 0% 0% 18% 0% 0% 0% 

Cenário 2 0% 100% 8% 100% 2% 49% 100% 0% 100% 

Cenário 3 79% 88% 83% 83% 80% 100% 88% 79% 85% 

Os resultados do cenário 3 (vazão 4,2 m³/s PISF afluência média da própria bacia) mostraram que quase 

todos os usos podem ser atendidos, apenas no primeiro ano da simulação o uso para irrigação não pode 

ser atendido, devido à incapacidade dos reservatórios Poções e Camalaú de regularizar uma vazão. A 

alocação média para o uso da irrigação atingiu 89% ou 2,79 m³/s. Os reservatórios Acauã e Epitácio 

Pessoa conseguem acumular uma quantidade de água notável (Figura 4). Cabe ressaltar que os 

reservatórios a montante não acumulam água em decorrência das adequações recentes na estrutura das 

barragens. 

 
Figura 4 – Volume armazenado nos reservatórios Acauã e Epitácio Pessoa no cenário 3 

CONCLUSÃO 

Os resultados do cenário 1 e 2 (condição atual) para a bacia hidrográfica do rio Paraíba com as águas do 

PISF Eixo Leste mostram que a oferta hídrica com as águas da transposição é insuficiente para atender 

todos os usos. Neste caso, o uso prioritário estabelecido na Lei n° 9.433/1997 precisa ser respeitado. O 

uso para irrigação se mostrou inviável nestes cenários, mesmo com uma vazão maior do PISF, poucos 

usos/usuários de irrigação podem ser atendidos. Uma alocação de água para irrigação para subsistência 

precisa ser analisada no contexto de eficiência dos sistemas de irrigação, demanda das culturas e 

limitação das áreas irrigadas. 
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Os reservatórios Poções e Camalaú são importantes para regularizar a vazão e o abastecimento do Cariri. 

Nos últimos seis anos, a região mostrou precipitações abaixo da média. Considerando uma normalização 

das chuvas para os próximos dois anos, com afluência média da bacia hidrográfica aos reservatórios 

localizados no rio Paraíba, seria possível também o uso para irrigação e outras atividades de produção 

fundamentais para o desenvolvimento local. Com maior utilização, os reservatórios permaneceram mais 

vazios, reduzindo as perdas por evaporação excessiva, como também, em épocas chuvosas, reduz as 

perdas por vertimento de água. A bacia hidrográfica mostra ainda um déficit de água, principalmente 

considerando a construção de novas adutoras, como o projeto da adutora "TransParaíba", que irá 

beneficiar 19 cidades do Curimataú, com extensão de mais de 350 km, 21 estações de bombeamento e 

capacidade de tratar mais de 544 l/s, aumentando o stress para o sistema durante os períodos de estiagem 

prolongada. As perdas elevadas com a perenização (evaporação, infiltração) do rio Paraíba diminuem o 

potencial da alocação de água para os usos, dificultando assim a gestão de recursos hídricos no contexto 

de escassez de água. 
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