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CENARIZAÇÃO DA DISPONIBILIDADE HÍDRICA VERSUS DEMANDA 

DE ÁGUA UTILIZANDO O SOFTWARE ACQUANET: ESTUDO DE CASO 

BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PIRANHAS-AÇU 

 

João Rafael Bergamaschi Tercini 1 ; Arisvaldo Vieira Méllo Júnior 2 

 

RESUMO – O software AquaNet é muito utilizado no planejamento tradicional em recursos hídricos 

que trabalha com uma imagem estática do futuro, considerando um cenário de vazões naturais e um 

cenário de demandas e desta maneira permite a análise das medidas, programas ou projetos a serem 

desenvolvidos na bacia. O uso de diferentes cenários de disponibilidade hídrica e outros diferentes 

cenários de demanda de água vem se mostrando mais adequado ao planejamento em recursos 

hídricos, pois este é um problema não estruturado, com diversas incertezas, alta complexidade e 

mudanças constantes. O estudo avaliou o uso do software AcquaNet para obtenção dos resultados de 

atendimento ou deficit das demandas a partir da cenarização da disponibilidade hídrica e das 

demandas de água, de modo a gerar uma matriz de resultados e possibilizar a análise estatística do 

desempenho de cada medida a ser adotada e assim classifica-las. A metodologia foi aplicada no estudo 

de caso da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu no âmbito do projeto Análise Custo-Benefício de 

potenciais medidas de adaptação na Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu. 
 

ABSTRACT– AquaNet software is widely used in traditional water resources planning that works 

with a static image of the future, considering one scenario of natural flows and one scenario of 

demands and thus allows the analysis of measures, programs or projects to be developed in the basin. 

The use of different scenarios of water availability and other different scenarios of water demand has 

been shown to be more adequate to planning in water resources, since this is an unstructured problem 

with several uncertainties, high complexity and constant changes. The study evaluated the use of 

AcquaNet software to obtain the results of service or demand deficits from the water availability and 

water demands, in order to generate a results matrix and to allow the statistical analysis of the 

performance of each measure a be adopted and thus classify them. The methodology was applied in 

the case study of the Piranhas-Açu River basin under the Cost-Benefit Analysis project of potential 

adaptation measures in the Piancó-Piranhas-Açu River Basin. 

 

Palavras-Chave – Modelagem, Otimização, Rede de fluxo 
 

INTRODUÇÃO 

O planejamento tradicional em recursos hídricos trabalha com uma imagem estática do futuro, 

geralmente leva em conta um cenário de vazões históricas e um cenário de demandas estimando por 

tendências ou arbitrado e desta maneira analisa as medidas, programas e projetos a serem 

desenvolvidos. O uso de diferentes cenários de disponibilidade hídrica e outros diferentes cenários 

de demanda de água se mostra mais adequado ao planejamento em recursos hídricos, pois este é um 

problema não estruturado com diversas incertezas, alta complexidade e mudanças constantes. 
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Segundo Kilian Júnior (2009) os cenários são representações de futuros alternativos possíveis 

derivados de combinações de hipóteses plausíveis e consistentes. Dessa forma pode-se configurar as 

incertezas críticas que podem acontecer ao longo do tempo no caso de planejamentos estratégicos, 

que é o caso do planejamento de recursos hídricos. 

A Agência Nacional de Águas (ANA) em parceria com o Centro de Estudos em 

Sustentabilidade (FGVces) desenvolveu uma Análise de Custo Benefício (ACB) de medidas de 

adaptação na bacia hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu. A necessidade de ações de gestão dos 

recursos hídricos nessa região é justificada pela seca severa que persiste a mais de cinco anos, 

causando dificuldades sociais e econômicas graves (FGVCES, 2018). A Figura 1 mostra a localização 

da bacia hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu entre os estados da Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 

 

Figura 1 - Bacia hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu (FGVCES, 2018) 

 

O software AcquaNet foi vencedor do Prêmio ANA 2010 na categoria Pesquisa e Inovação 

Tecnológica, e vem sendo utilizado em estudo de gerenciamento de recursos hídricos desde 1998. A 

ferramenta é gratuita e pode ser obtida, assim como seu manual, no site http://www.labsid.eng.br/. 

Contudo, sua utilização se dava a análise de um cenário de vazões naturais e um cenário de demandas. 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

3 

O objetivo deste trabalho foi avaliar através de estudo de caso o uso da ferramenta para obtenção dos 

resultados de atendimento ou deficit das demandas a partir de cenários de disponibilidade hídrica 

versus cenários de demandas de água, gerando uma matriz de resultados que subsidiam a análise do 

desempenho de cada medida e assim classifica-las, subsidiando planejamentos baseados em cenários. 

A metodologia foi aplicada no estudo de caso da bacia hidrográfica do Rio Piranhas-Açu no âmbito 

do projeto Análise Custo-Benefício (ACB) de potenciais medidas de adaptação na Bacia Hidrográfica 

dos Rios Piancó-Piranhas-Açu 

 

MÉTODOS 

O software AcquaNet faz a alocação da água para diversos pontos da bacia procurando atender 

as demandas de cada ponto de acordo com prioridades previamente fixadas pelo usuário. O LabSid 

AcquaNet 2013 é composto por vários módulos e, no presente estudo, foi utilizado o módulo de 

Alocação de Água. 

As principais informações necessárias ao funcionamento do LabSid AcquaNet 2013 são (i) 

topologia do sistema, (ii) séries de vazões médias mensais naturais em pontos de interesse, (iii) 

informações físicas dos componentes do sistema , como reservatórios, canais, obras de condução de 

água, estações de bombeamento, e (iv) prioridades estabelecidas pelo usuário para as demandas e os 

volumes dos reservatórios. 

Como resultado, o LabSid AcquaNet 2013 fornece o grau de atendimento às diversas demandas, 

quantifica os eventuais déficits e apresenta os valores destas variáveis em termos absolutos ao longo 

do tempo ou em termos estatísticos na forma de curvas de permanência. Melhores explicações do 

funcionamento do AcquaNet podem ser encontradas em Porto et al. (2003). 

A rede AcquaNet da bacia Piranhas-Açu é composta por 81 reservatórios, 388 demandas, 80 

nós de passagem e 550 links (Figura 2). As simulações têm intervalo de cálculo mensal iniciando-se 

em janeiro de 2016 com duração de 50 anos. Definiu-se um padrão por sub-bacia, consistindo em um 

reservatório de montante (representando os pequenos barramentos) com uma demanda de 

esvaziamento e o próprio reservatório, a divisão do aporte de vazões naturais foi proporcional a área 

da bacia que afluem para os pequenos barramentos. Sete demandas representam os usos de 

abastecimento urbano, rural, transposição, dessedentação animal, irrigação, industrial e aquicultura. 

A Figura 3 apresenta o esquema desse padrão. Todos os detalhes da topologia da rede podem ser 

consultados em FGVces (2016). 
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Figura 2 - Rede AcquaNet da bacia hidrográfica Piranhas-Açu 

 

 
Figura 3 - Esquema da estrutura da sub-bacia que representa cada reservatório 

 

Foram determinados quatro cenários de vazões naturais (disponibilidade hídrica) contra três 

cenários de demandas de água, Resultando num total de 12 simulações resultado do cruzamento dos 

cenários de disponibilidade hídrica com demandas de água, conforme Tabela 1. Foi utilizada a 

ferramenta de simulação em lote (Figura 4) que permite fazer edições e capturar resultados em várias 

redes AcquaNet ao mesmo tempo para um elemento, bastando para isso as redes terem topologias 

idênticas e rodar várias redes em sequência. 
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Tabela 1 - Matriz de cenários 

Cenários 
Mudanças climáticas 

Pseudo-histórico Crítico árido Extremo árido Moderado 

D
em

a
n

d
a
s 

fu
tu

ra
s Tendencial cen1.1 cen1.2 cen1.3 cen1.4 

Acelerado cen2.1 cen2.2 cen2.3 cen2.4 

Estagnado cen3.1 cen3.2 cen3.3 cen3.4 

 

 

Figura 4 - Ferramenta de simulação em lote do AcquaNet 

 

Os resultados de fornecimento ou déficits de demanda de água foram exportados para planilha 

Excel organizada cada aba um cenário (12 cenários), cada coluna uma demanda (357 demandas) e 

cada linha um mês (600 meses). 

 

RESULTADOS 

Os resultados da simulação faram referência discussão de comparação de duas medidas: o 

diagnóstico e uma medida na gestão da bacia priorizando indústria à irrigação. A Figura 5 apresenta 

os resultados para a demanda industrial do reservatório de Marechal Dutra do cenário de diagnóstico 

tem todo período simulado, já a Figura 6 mostra mesma demanda para o cenário de medida de gestão 

priorizando indústria à irrigação. 

Esse tipo de análise apresenta todos os dados de deficit no tempo e para cada cenário, fica 

evidente a melhora da medida para a demanda industrial do reservatório de Marechal Dutra em 

relação ao diagnóstico. 
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Figura 5 - Resultados para a demanda industrial do reservatório de Marechal Dutra do cenário de diagnóstico 

 

 

Figura 6 - Resultados para a demanda industrial do reservatório de Marechal Dutra do cenário de medida de gestão 

priorizando indústria à irrigação 

 

Os mesmos resultados para a demanda industrial do reservatório de Marechal Dutra podem de 

avaliados quanto a sua frequência e magnitude para os cenários do cenário de diagnóstico (Figura 7) 

e o cenário de medida de gestão priorizando indústria à irrigação (Figura 8). 

Dessa forma conseguimos sintetizar melhor os resultados de modo a facilitar a análise das 

medidas. Tem-se a dimensão que o deficit das demandas apresenta menor frequência na medida de 

gestão em relação ao diagnóstico. 
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Figura 7 - Histograma da frequência de deficit no cenário de diagnóstico 

 

 

Figura 8 - Histograma da frequência de deficit no cenário de medida de gestão priorizando indústria à irrigação 

 

Todavia redes muito complexas como a do estudo de caso requerem maior grau de sintetização 

dos resultados, propõe-se duas análises que sintetizam os resultados por demanda (Figura 9). Primeiro 

um histograma da frequência média do deficit, elaborado a partir da média da frequência por classe 

de magnitude do deficit, ou seja, a média do resultado da matriz de cenários. Segundo um deficit 

médio para cada cenário, em outras palavras, a média dos meses cara cada cenário. 
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Figura 9 - Histograma da frequência média de deficit (direita) e deficit médio para cada cenário (esquerda) 

 

Esta análise permite uma comparação direta entre as medidas, a faixa de deficit com maior 

frequência, de 0,04 a 0,05 m³/s, caiu de 10% para aproximadamente 4%. Contudo os cenários que 

utilizam disponibilidade hídrica pseudo-histórica (cen 1.1, 2.1 e 3.1) não apresentam diferença 

significativa entre as medidas. Outra análise aplicada foi calcular a diferença do deficit entre as 

medidas comparadas e contar o número de cenários em que tal diferença ultrapassa nível de 

significância baseado no valor da demanda (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Diferença do deficit médio entre medidas e três níveis de significância de 10, 20 e 30% da demanda 
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No caso da Figura 10 para o nível de significância de 10%, em oito cenários são computados 

resultando em 67% o índice de melhora do deficit, já para nível de significância de 20%, seis cenários 

constatam a melhora, resultando em 50% de melhora do deficit e para 30% de nível de significância 

nenhuma cenário detecta melhora, portanto índice de melhora de 0%. 

 

CONCLUSÃO 

O software AcquaNet é indicado para análise de diferentes cenários de disponibilidade hídrica 

e outros diferentes cenários de demanda de água. A ferramenta de edição em lote auxilia a entrada de 

dados, porém muitas para séries temporais ainda é necessário fazer arquivo por arquivo. A simulação 

em lote é essencial para tal abordagem, pois a processamento dos resultados de cada cenário toma 

tempo e pode-se fazer muitos cenários de uma vez, automatizando a tarefa. A obtenção dos resultados 

de atendimento ou deficit das demandas é a menos automatizada e necessita de planilha eletrônica 

para análise dos resultados. 

A metodologia foi aplicada com sucesso no estudo de caso da bacia hidrográfica do Rio 

Piranhas-Açu no âmbito do projeto Análise Custo-Benefício de potenciais medidas de adaptação na 

Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu. Este artigo trouxe uma aplicação das análises para 

uma demanda, porem a agregação de demandas por setor ou por bacias podem ajudar a agregar a 

massa de dados. 

Recomenda-se a incorporação de ferramentas que auxiliem a entrada de dados, por exemplo, 

neste caso quatro entrada de dados de disponibilidade hídrica e três de demandas de água para se 

obter os 12 cenários. 
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