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RESUMO – No Nordeste, mais especificamente no Ceará, a água é escassa principalmente por sua 
situação geográfica e ambiental, essa escassez de água pode ser sanada ou minimizada através de 
planos de ação contra a seca. Nesse trabalho realizou-se um plano de ação sobre a alocação de água 
falando das falhas do abastecimento e qual o melhor cenário da obtenção desses resultados através de 
duas regras de alocação focada no reservatório Jaburu I, localizado na cidade de Ubajara. Há dois 
tipos de alocação, a curto prazo, chamada de negociada e a alocação longo prazo chamada de outorga, 
a qual foi realizada nesse trabalho. Diante de dados e estimativas de 101 anos, foi exposto resultados 
de falha no abastecimento e seu volume em determinadas porcentagens, com o auxílio do software 
Acquanet. Para a realização dos cálculos, foi usado método Salvaguarda. No entanto, diante da atual 
situação do Jaburu I, que se encontra com seu 30% de volume armazenado, tendo esse valor como 
volume meta, para assim ter bases mais fidedigna da situação do reservatório, dividiu-se em dois tipos 
de análise, a prioridade absoluta de abastecimento urbano e o rateio linear tendo três cenários para 
cada regra. 

ABSTRACT– In the Northeast, more specifically in Ceará, water is scarce mainly because of its 
geographical and environmental situation, this water shortage can be remedied or minimized through 
action plans against drought. In this work, a plan of action on the allocation of water was made 
regarding supply failures and the best scenario to obtain these results through two allocation rules 
focused on the Jaburu I reservoir, located in the city of Ubajara. There are two types of allocation, in 
the short term, called the negotiated one, and the long-term allocation called the grant, which was 
carried out in this work. Based on data and estimates of 101 years, results of supply failure and volume 
in certain percentages were exposed with the aid of Acquanet software. For the calculation, a 
Safeguard method was used. However, in view of the current situation of Jaburu I, which is 30% of 
the volume stored, having this value as a target volume, in order to have a more reliable basis for the 
reservoir situation, it was divided into two types of analysis: absolute priority of urban supply and the 
linear apportionment having three scenarios for each rule. 

Palavras-Chave – Alocação, Salvaguarda, Acquanet. 
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INTRODUÇÃO 

A água é um bem necessário a vida, sua presença ou ausência potencializa conflito, guerra, 

violência, paz, riqueza, pobreza e morte. Diante de todos esses fatos, a variável envolvida, ou seja, o 

homem, poderá minimizar todos os acontecimentos negativos causados. 

O bem natural, água, é abundante no Brasil, mas é mal distribuída, pois as regiões que possuem 

maiores densidades demográficas possuem menores volumes de água. Segundo a Agência Nacional 

das Águas - ANA (2010), o Nordeste possui densidade demográfica de 34,15 hab/km² e concentração 

de recursos hídricos de 3,3% do país. 

Além da escassez de água, as demandas crescem cada vez mais, sendo distribuídas entre 

consumo humano, agricultura e indústria, a qual são chamadas de usos consultivos. No Ceará, por 

exemplo, o maior consumo é da agricultura contemplando 62,1%, depois vem o consumo humano 

com 18,6%, em seguida tem-se a indústria com 13,5% e por último temos outros consumos e os 

desperdícios com 5,8% (ANA, 2012). 

Assim vários métodos, maneiras e soluções são desenvolvidos, tentando mitigar os impactos 

causados pela escassez de água. O Ceará, por exemplo, possui carência de recursos hídricos, pois está 

localizado na região nordeste no brasil, seu território é predominante cristalino, e seu clima é bastante 

desfavorável, com chuvas praticamente 3 meses por ano, além dos períodos, que o ano de precipitação 

é abaixo da média. 

Visando melhorias para obter uma gestão do reservatório Jaburu I otimizada e trabalhando com 

os possíveis conflitos, utiliza-se ferramentas computacionais. Sendo que, os métodos utilizados 

atualmente são seguros e possibilita a previsão de diferentes cenários, obtendo resultados a falha de 

fornecimento de água e tais porcentagem, dando possibilidade de uma alocação segura e a favor da 

segurança. 

No Ceará, a alocação é negociada, maneira pelo qual, minimiza os impactos de conflitos, pois 

os usuários participam diretamente das decisões, no entanto esse tipo de alocação é para um curto 

prazo de tempo. Mas a abordagem desse trabalho está na alocação a longo prazo, também chamada 

de Outorga (SPOLIDORIO, 2017). 

Nesse trabalho será proposto o cálculo de alocação das águas do reservatório Jaburu I, com 

dados fornecidos pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Ceará – COGERH e operados 
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através de ferramentas computacionais, obtendo-se um resultado a longo prazo. Tal reservatório 

localizado na Serra da Ibiapaba, dentro da bacia Poti-Longá, mais especificamente na cidade de 

Ubajara. 

 

Alocação de Água 

Para um melhor modelo de gestão hídrica, vários métodos possuem relevância. Dentre deles, a 

alocação de recurso, tornando-se peça fundamental, principalmente em períodos de escassez de água. 

Entretanto, todos os mecanismos consistem no processo de determinação da quantidade de água a 

serem alocadas em cada bacia ou em trechos de rios, com finalidade de atender os consumos de água 

atuais e futuros. No entanto, os aspectos quantitativos tiveram grande avanço, a partir da 

modernização dos monitoramentos, tornando fundamental para o sistema implantado de gestão dos 

recursos hídricos (SILVA, 2017). 

Essas divisões de um bem entre os indivíduos são interesses frequentemente conflitantes, pois 

os usuários têm seus interesses e suas necessidades comuns, muitas vezes concorrente do outro. 

Segundo Campos (2002), o método adotado pela COGERH para a operação de reservatórios e 

alocação de água, possui grande relevância junto com técnicos, usuários e comitê das bacias. Para 

propor cenários, eles usam uma simulação de esvaziamento do reservatório consistindo no balanço 

hídrico. 

Para a tomada de decisão sobre o cenário a ser adotado, uma reunião é realizada com a presença 

dos gestores de açude, comitê das bacias e usuários. Esse tipo de alocação adotada no Ceará é 

chamado de negociada, proporcionando grande vantagens, pois alguns conflitos já são sanados no ato 

do seminário. 

No âmbito da reunião é apresentado dados precisos sobre oferta hídrica atual e futura diante de 

cada cenário e a demanda hídrica, dando preferência em situações de escassez o consumo humano e 

dessedentação de animais, como rege a lei 9433/1997. 

Nesse trabalho, será simulada a alocação a longo prazo ou outorga, trabalhando com uma 

garantia Q90. Essa garantia não necessariamente resultará a uma eficiência máxima do sistema 

hídrico, uma vez que ela pode ser diferente para diferentes usos e diferentes usuários. Entretanto, com 
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uso de informações e metodologias há uma diminuição de incertezas, permitindo uma alocação mais 

eficiente dos recursos. 

 

Método de Operação 

A Salvaguarda consiste numa regra que armazena água em qualquer situação do reservatório 

em períodos futuros de estiagem. Usa-se esse método em reservatórios que há grande possibilidade 

de haver incerteza e baixa entrada de água em um período curto. 

Em sua regra, limita-se a oferta de água, possibilitando o reservatório reter e armazenar uma 

quantidade de água. Com isso, permite-se a liberar vazão necessária para atender toda a demanda, 

com o volume de armazenamento maior que Volume de alerta. 

Com os métodos de operação, fez-se uma análise de sensibilidade, sendo realizado 3 cenários 

distintos. Para a determinação das vazões, fez uma operação de multiplicação entre a porcentagem do 

cenário com seu destino e sua vazão regularizada, Q90. Analisar-se-á o cenário urbano com 70% da 

vazão destinada ao abastecimento urbano e 30% a irrigação, até o cenário rural com o inverso do 

mencionado anteriormente. 

Tabela 01 – Cenários de Análise de sensibilidade (Proprio,2017) 

CENÁRIO %Armazenamento %Irrigação 

1 70 30 

2 50 50 

3 30 70 
Para estes cenários, serão simuladas a alocação na Salvaguarda, sendo do tipo prioridade 

absoluta urbana e rateio linear.  

Na prioridade absoluta urbana, tem-se como demanda atendida o abastecimento urbano e a 

irrigação será atendida se conter volume disponível no reservatório. A seguir será explanado equação 

utilizada para o cálculo da vazão para essa regra:  

𝑄 = 𝐴% . 𝑄      (1) 

𝑄 = 𝐼% . 𝑄        (2) 

Em que, 𝑄  – Vazão do abastecimento urbano, 𝑄  – Vazão da irrigação e 𝑄  – Vazão 

regularizada. 
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Já na regra do tipo rateio linear, não há prioridade em nenhum dos usuários, sendo assim, ambos 

receberão uma parcela do volume disponível. A seguir será explanado equação utilizada para o 

cálculo da vazão para essa regra: 

𝑄 = 𝑄 .      (3) 

𝑄 = 𝑄 .      (4) 

𝑄 = 𝛼. 𝑄              (5) 

Em que, 𝑄  – Vazão disponível, 𝑄  – Vazão outorgada de abastecimento urbano, 𝑄  – 

Vazão outorgada de irrigação e α – Coeficiente de racionamento. 

Para sequência do cálculo serão consideradas duas vazões uma chamada de P1 e a outra de P2, 

sendo que o P1 é a soma entre 𝑄  e 𝑄 , o restante da vazão regularizada é o P2. No entanto, a vazão 

adotada será dependente do volume de referência estabelecido, para sinal de alerta. No caso em 

estudo, foi estabelecido 30%, referente ao volume atual do reservatório. A seguir será demonstrado 

as equações 

Se V > 30% então P1 + P2 = atende satisfação 

Se V< 30% então P1 = atende satisfação 

P1 = 𝑄  + 𝑄      (6) 

P2 = 𝑄  – P1    (7) 

Todavia, com todo esse contexto mencionados anteriormente, relata-se os resultados em formas 

de gráfico, tabela e descrições. 

 

RESULTADOS E DISCURSÕES 

Foram realizadas 4 simulações, utilizando as regras da prioridade absoluta urbana e do rateio 

linear. Através disso, foram propostos 3 cenários, afim de obtermos informações sobre melhor gestão 

do reservatório, com dados de falha no abastecimento, vazão média fornecida, tempo de 

esvaziamento, tempo máximo abaixo da demanda necessária entre outros. 

 Para gerar os resultados, foram inseridas informações de 101 anos para as vazões mensais, 

também valores mensais de evaporação, uma relação de cota-área-volume do reservatório, seus 

volumes máximo, mínimo e inicial, por último inseriu-se 30% como volume meta do reservatório.  
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A tabela 02 e 03, indicam os cenários com suas respectivas vazões de abastecimento urbano e 

irrigação. 

Tabela 02 – Cenários para prioridade absoluta urbana (Proprio,2017) 

 

Tabela 03 – Cenários para rateio linear (Proprio,2017) 

 

As figuras 01 e 02 mostram os esquemas de oferta e demanda do reservatório Jaburu I, diante 

dos métodos propostos: 

 
Figura 1 - Esquema da regra prioridade absoluta urbana no 

Acquanet (Proprio,2017). 

 
Figura 2 - Esquema da regra rateio linear no Acquanet 

(Proprio,2017). 

Rateio Linear 

A figura 03, mostra a porcentagem de falha para ambos os pontos, sendo que a vazão média 

fornecida para P1 foi 95,28% e para P2 foi 80,89%. No entanto, na figura 04, mostra o volume do 

reservatório em cada porcentagem, sendo que sua frequência de esvaziamento foi 5,86%.  

CENÁRIOS A% I%
1 70.00% 30.00% 1.0941 0.4689
2 50.00% 50.00% 0.7815 0.7815
3 30.00% 70.00% 0.4689 1.0941

PRIORIDADE ABSOLUTA URBANA

1.563

𝑄  (m³/s) 𝑄  (m³/s) 𝑄  (m³/s)

CENÁRIOS A% I% P1 P2
1 70.00% 30.00% 0.76587 0.32823
2 50.00% 50.00% 0.54705 0.54705
3 30.00% 70.00% 0.32823 0.76587

1.563 1.094 0.4689

RATEIO LINEAR
𝑄  (m³/s) 𝑄  (m³/s) 𝑄  (m³/s)
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Figura 3 - Porcentagem de falha para as demandas 

(Proprio,2017). 

 
Figura 4 - Curva de permanência hídrica mensal 

(Proprio,2017). 

 

Prioridade Absoluta no Abastecimento Urbano 

Diante dos 3 cenários, as figuras 05, 07, 09 mostram a porcentagem de falha para ambos os 

pontos. Os gráficos 06, 08, 10 mostram o volume do reservatório em cada porcentagem. Afim de 

esclarecer melhor os resultados, abaixo segue as tabelas 04 e 05. 

 

Tabela 04 – Resultados de demanda (Proprio,2017) 

 

Tabela 05 – Resultados do reservatório (Proprio,2017) 

 

 

CENÁRIOS DEMANDAS
TEMPO MÁXIMO 

ABAIXO DA DEMANDA 
NECESSÁRIO (MÊS)

VAZÃO MÉDIA 
FORNECIDA (M²/S)

VAZÃO MÉDIA FORNECIDA 
(% DA DEMANDA MÉDIA)

CAGECE 32 1.042 95.28
IRRIGAÇÃO 103 0.379 80.89

CAGECE 22 0.766 97.89
IRRIGAÇÃO 103 0.644 82.41

CAGECE 3 0.468 99.87
IRRIGAÇÃO 58 0.93 84.97

1

2

3

CENÁRIOS RESERVATÓRIO
TEMPO MÁXIMO 

ABAIXO DO VOLUME 
META (MÊS)

FREQUÊNCIA 
ABAIXO DO 

VOLUME META (%)

TEMPO MÁXIMO DE 
ESVAZIAMENTO (MÊS)

FREQUÊNCIA DE 
ESVAZIAMENTO 

(%)

1 102 18.65 32 5.86
2 95 16.83 22 2.64
3 56 14.11 3 0.25

JABURU I
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Figura 5 - Cenário 1 - Porcentagem de falha para as demandas 

(Proprio,2017), 

 
Figura 6 - Cenário 1 - Curva de permanência hídrica mensal 

(Proprio,2017). 

 

 
Figura 7 - Cenário 2 - Porcentagem de falha para as demandas 

(Proprio,2017). 

 
Figura 8 - Cenário 2 - Curva de permanência hídrica mensal 

(Proprio,2017). 
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Figura 9 - Cenário 3 - Porcentagem de falha para as demandas 

(Proprio,2017) 

 
Figura 10 - Cenário 3 - Curva de permanência hídrica mensal 

(Proprio,2017). 

 

CONCLUSÃO 

Com a proposta de realizar a alocação de água, através de uma análise de sensibilidade do 

reservatório Jaburu I, e suas respectivas demandas com a utilização de métodos computacionais e 

matemáticos, com diferentes regras, tais como, prioridade absoluta urbana e rateio linear, pode-se 

constatar que os resultados obtidos pelo programa Acquanet, se deu de forma onde cada cenário 

analisado apresentou-se de forma distinta. Portanto, em comparação aos dados de demanda 

fornecidos pela COGERH, e as propostas de cenário calculas por dois tipos de regras, a citada 

anteriormente foi idêntica, sendo assim, os dados e gráficos explanados foram reais. Com isso, apesar 

dos resultados, as outras analises foram satisfatórias, sendo que nenhuma apresentou frequência de 

esvaziamento maior que 6%. 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ. (2008). Cenário Atual dos Recursos 

Hídricos do Ceará/ Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, Assembleia Legislativa do 

Estado do Ceará; Eudoro Walter de Santana. Fortaleza: INESP. 

 



  

    

 

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

  

 

10

Caderno regional das bacias Poti-longá / Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos, 

Assembleia Legislativa do Estado do Ceará; Eudoro Walter de Santana (Coordenador). – Fortaleza: 

INESP, 2009. 

 

DE SOUZA, V.A.D; DE CASTRO, M.A.H.; FONTENELLE, A. de S.; OLIVEIRA, Y.C. (2017) 

Obras de Recuperação e Intervenções de Segurança Efetuadas na Fundação e Aterro Compactadas 

da Barragem Jaburu I. Governo do Estado do Ceará, 17° Reunião Ordinária do CBH da Serra da 

Ibiapaba, Ubajara/CE. 

 

SCHARDONG, A; JÚNIOR, A.V.M; ROBERTO, A.N; PORTO, R. LA.L.  (2009) Desempenho do 

Modelo Acquanetxl na Alocação de Água em Sistemas de Recursos Hídricos Complexos. V. 29, 

n.4, p. 705- 715. 

 

SILVA, S.M.O; FILHO, F.A.S; AQUINO, S.H.S (2017) Avaliação do Risco da Alocação de Água 

em Período de Escassez Hídrica: o Caso do Sistema Jaguaribe-Metropolitano. Engenharia Sanitária 

e Ambiental. Vol.22 no.4 Rio de Janeiro. 

 

SPOLIDORIO, Paulo. A alocação negociada de água como estratégia de regulação responsiva. 

Journal of Law and Regulation / Revista de Direito Setorial e Regulatório, [S.l.], v. 3, n. 1, apr. 

2017. ISSN 2446-5259 

 

CAMPOS, J.N.B; STUDART, T.M. de C; COSTA, A.M da. Alocação e Realocação do Direito de 

Uso de Água: Uma Proposta de Modelo de Mercado Limitado no Espaço. Departamento de 

Engenharia Hidráulica e Ambiental- Universidade Federal do Ceará- Campus do Pici. Fortaleza, 

Ceará, 2002. 

 

 

 


