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RESUMO 
 

 

A água, ao longo da História, demonstrou ser insumo básico ao 

desenvolvimento das sociedades. Considerado um bem finito e provido de 

valor econômico, a água, quando escassa, pode levar a uma série de disputas. 

Esses conflitos são comuns em bacias compartilhadas entre dois ou mais 

estados. No mundo, os conflitos em bacias internacionais, são geralmente 

solucionados por meio de Tratados Internacionais.  

 

Neste trabalho, procurou-se estudar um caso de bacia compartilhada entre dois 

estados brasileiros, o Ceará e o Piauí. Trata-se da bacia do Rio Poti. Esta se 

encontra inserida, em sua maior parte, no clima semi-árido. E ambos os 

estados, buscando atender suas demandas e promover o desenvolvimento 

sócio-econômico da região, projetaram novos barramentos para a bacia. O 

Açude Castelo do Piauí com 2.636,9 hm³, a ser construído no município 

homônimo, encontra-se a jusante dos três reservatórios previstos para o Ceará. 

São eles o Fronteiras, o Inhuçu e o Lontras com capacidade de 991,70 hm³, 

320,86 hm³ e 134,70 hm³, respectivamente. 

 

Como já se encontram em operação no Ceará oito reservatórios a montante da 

seção de controle do Castelo do Piauí, três questões se colocam – (1) como se 

comportará o sistema ao ser acrescido de mais quatro reservatórios na bacia?; 

(2) que capacidades máximas devem ser adotadas, para que os projetos sejam 

bem dimensionados? e (3) qual a configuração do sistema que representa a 

distribuição de água mais justa e eqüitativa possível?  

 

Procurou-se responder a esses questionamentos através da formulação de 

diversos cenários hidrológicos que foram simulados para análise do 

desempenho do sistema e dos reservatórios individualmente e da 

apresentação de sugestões que se configuraram nas melhores opções em 

termos de eficiência hídrica diante dos critérios de eqüidade apresentados. 
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ABSTRACT 
 

 

Water, through out History, proved to be a fundamental resource to the 

development of the societies. Considered to be a finite commodity, water, when 

not abundant, can lead to a series of disputes. These conflicts are common in 

basins shared by two or more states. Worldwide, conflicts in international basins 

are usually settled through international treaties. 

 

In this work a study was carried out on a case of a basin shared by two 

Brazilian states - Ceará and Piauí – the River Poti Basin. It is located, for its 

most part, in the Brazilian semi-arid climate. Both states, in an effort to fulfill 

their demands and promote the regional social-economic development, 

designed new dams in the basin. The Castelo do Piaui reservoir, with capacity 

of 2.636,9 hm³, to be built in the city of the same name, is downstream of three 

reservoirs designed for Ceará. These are the Fronteiras, the Inhuçu and the 

Lontras reservoirs, with capacities of 991,70 hm³, 320,86 hm³ e 134,70 hm³, 

respectively. 

 

Since there are already in operation eight reservoirs in Ceará, upstream to the 

Castelo do Piauí proposed reservoir, three questions are posed – (1) how will 

the system behave when four more reservoirs are added to the basin?; (2) what 

the maximum capacities must be adopted, in order to the projects be properly 

designed? and (3) what is the system configuration that reflects the most 

possible equitative and fair distribution of water? 

 

These questions will be answered through the formulation of several 

hydrological scenarios that were simulated to analyze the performance of the 

system and of the individual reservoirs, and the presentation of suggestions that 

would configure the best options of hydric efficiency according to each criteria. 

 



 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I - INTRODUÇÃO 
 

 

A água, ao longo da História, demonstrou ser insumo básico ao 

desenvolvimento de sociedades. Muitas civilizações se desenvolveram às 

margens de rios importantes: a Pérsia - às margens do rios Tigre e Eufrates; o 

Egito - ao longo do rio Nilo, sem falar no rio Sena, que atravessa Paris, a 

Cidade Luz. Estas são exemplos de civilizações importantes que foram 

viabilizadas devido à proximidade da água, ora se prestando ao abastecimento 

humano e animal, à irrigação, ora demonstrando seu caráter integrador, ao 

servir como meio de transporte e difusor dessas culturas. 

 

Atualmente, as cidades ainda procuram se desenvolver às margens de rios e 

lagos. As motivações para isto, entretanto, não são apenas as do passado. É 

certo que o abastecimento humano, o atendimento às indústrias, assim como a 

agricultura e dessedentação animal podem ser garantidos com a construção de 

infra-estruturas de apoio como reservatórios, canais e adutoras. No entanto, a 

água demonstra outra peculiaridade, seu caráter estético e recreacional. O 

valor que representa um lago ou um rio a um local pode ser quantificado 

comparando-se os preços de mercado das terras próximas à fonte hídrica com 

os preços de mercado de terras mais distantes. 

 

Os recursos hídricos traduzem sua verdadeira importância na Economia. O 

montante de água disponível numa sociedade faz a diferença. Dependendo do 
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setor econômico priorizado - primário, secundário ou terciário - uma economia 

pode demandar mais ou menos água, mas uma coisa é certa, a disponibilidade 

adequada pode aquecer uma economia, viabilizando projetos agrícolas, o 

surgimento de pólos industriais, assim como a movimentação de serviços que 

dependam de energia. Por outro lado, a insuficiência de água pode inviabilizar 

economicamente a região.  

 

Entendido o papel fundamental que a água exerce nas diversas atividades 

humanas, não é difícil de prever os conflitos que podem surgir quando este 

recurso é escasso, a demanda abundante, a gestão é inadequada e as partes 

interessadas não têm conhecimento amplo sobre as questões da bacia. 

 

Os maiores problemas surgem em bacias compartilhadas, ou seja, bacias 

hidrográficas cujos cursos d’água extrapolam as fronteiras de um único estado 

ou país. Segundo Ward (2003), quase a metade das terras do mundo estão 

inseridas em bacias compartilhadas por pelo menos duas nações e 80% da 

água pura disponível no mundo corre por bacias de rios internacionais. Ainda 

segundo o autor, cerca de 261 grandes rios se originam numa nação, seguindo 

em direção a outra. A maioria dos países compartilha a água mais ou menos 

amigavelmente, mas em algumas regiões do mundo onde a água é mais 

escassa, particularmente, no Oriente Médio e parte da Ásia, as tensões estão 

começando a aparecer.  

 

Postel (1993 apud Brandimarte, 1999) salienta que um complicador para a 

questão da água é o fato de que cerca de 40% da população mundial depende 

de bacias hídricas divididas por duas ou mais nações. Conflitos internacionais 

envolvendo a questão da água têm surgido em várias regiões, principalmente 

em função de atitudes de países localizados na parte superior da bacia 

(montante). Esses países constroem reservatórios, poluem os corpos d’água 

ou causam sua eutrofização, comprometendo a quantidade e/ou qualidade da 

água de países situados mais a jusante.  

 

Com relação aos rios transfronteiriços, pode-se distinguir três tipos de situação. 

A primeira situação é rio de fronteira, em que o mesmo segue ao longo da 
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fronteira entre dois estados; a segunda é o montante/jusante, em que o rio tem 

origem em um estado e adentra no vizinho e, a terceira situação, que é um 

misto das duas anteriores, o rio sai de um estado, segue na fronteira e adentra 

no estado vizinho. 

 

No caso do Ceará, praticamente todos os rios são estaduais, ou seja, 

encontram-se inseridos, exclusivamente, em território cearense. Mas, uma 

pequena porção a oeste do estado, encontra-se inserida na bacia do rio 

Parnaíba. Portanto, os estados do Ceará e Piauí compartilham alguns cursos 

d'água, integrantes desta bacia federal.1 

 

Destaca-se, neste trabalho, o rio Poti, afluente da margem direita do rio 

Parnaíba. Este se caracteriza como um rio transfronteiriço de montante/jusante, 

com nascente no Ceará e foz no Piauí. O foco das recentes discussões entre 

os estados sobre este rio é a construção de novos barramentos na sua bacia, 

onde, atualmente (2006), já estão em operação oito grandes reservatórios e é 

prevista a construção de mais quatro – três no Ceará e um no Piauí. Por este 

motivo, é que se faz necessário implementar um modelo de gestão 

compartilhada dos recursos hídricos, para que se estabeleça uma topologia na 

bacia que redistribua a água da forma mais justa e eqüitativa possível. 

 

1.1. COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 
 

A bacia do rio Poti está sob influência, em sua maior parte, do clima semi-árido 

que se caracteriza pela intermitência dos rios, variabilidade inter e intra-anuais 

das chuvas, elevados índices de evaporação e episódios cíclicos de seca. Por 

outro lado, a baixa cobertura vegetal, episódios de chuvas intensas e crescente 

urbanização ao longo dos rios acarretam elevado índice de escoamento 

superficial, resultando em eventuais cheias que podem ser desastrosas quando 

provocam inundações em cidades como Teresina, que se encontra na foz do 

rio Poti. 

 

                                                 
1 Bacias federais são compostas por rios que atravessam mais de um estado ou unidade da federação. 
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Vivenciam, este paradoxo, os municípios, as comunidades e os demais 

usuários de ambos os estados integrantes da bacia do rio Poti, com a incerteza 

de qual lado da moeda se apresentará a cada ano. É para mitigar as 

conseqüências desses eventos naturais que intervenções antrópicas, como a 

construção de barragens, precisam ser implantadas na região. 

 

Buscando atender a demanda reprimida, promover desenvolvimento sócio-

econômico e controle de cheias é que foi projetado, a uma distância de 170 km 

de Teresina, o reservatório Castelo do Piauí com 2.636,9 hm³ de capacidade 

máxima, controlando 16.428,0 Km² da bacia, dos quais 7.318,68 Km² (45% da 

bacia) estão em território cearense. 

 

O Ceará, por sua vez, através da SRH – CE, ao identificar seus déficits 

hídricos, firmou contrato com o Consórcio Montgomery Watson Américas Inc./ 

Engesoft Engenharia e Consultoria S/C Ltda. e fez um estudo de alternativas, 

que compõe a Fase IV do Eixo de Integração da Ibiapaba e sugere a 

construção de três grandes reservatórios. São eles: o Fronteiras no Rio Poti, 

com capacidade máxima de 991,70 hm³, o Inhuçu, no rio homônimo, com 

320,86 hm³ e o Lontras, também no rio Inhuçu, com 134,70 hm³. 

 

Devido a existência, no Ceará, de oito reservatórios, à montante da seção de 

controle do Castelo do Piauí, três questões se colocam: 

 

Como se comportará o sistema ao ser acrescido de mais quatro reservatórios 

na bacia? 

Qual a configuração do sistema que represente a distribuição de água mais 

justa e eqüitativa possível? 

 Que capacidades máximas devem ser adotadas, para que os projetos sejam 

eficientes, sob o ponto de vista hídrico? 

Em atendimento a esses questionamentos procurou-se desenvolver, neste 

trabalho, uma série de cenários hidrológicos e analisar aqueles que melhor se 

adequariam às aspirações para a bacia, sob determinados critérios e, desta 

forma, dar subsídios técnicos para a tomada de decisão sobre tema tão 

polêmico. 
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1.2. ESTRUTURA DO TRABALHO 
 

O presente trabalho foi organizado em seis capítulos, onde o primeiro trata-se 

da introdução ao tema, com a explanação do porque das atuais discussões, 

entre os estados, Ceará e Piauí, a respeito da bacia do rio Poti. 

 

No segundo capítulo, foi feito um apanhado do conhecimento vigente sobre 

conflitos, conflitos dos recursos hídricos, gestão compartilhada de bacias no 

mundo e ferramentas para resolução de conflitos em bacias compartilhadas. Já 

no terceiro, fez-se um diagnóstico da bacia estudada, caracterizando-a sob 

seus diversos aspectos - População, Demanda, Climatologia e Topologia. 

 

No quarto capítulo, foram descritos os recursos utilizados para o andamento 

dos trabalhos – obtenção de dados de vazão afluente aos reservatórios, 

simulação destes e formação de cenários. Seguiu-se, no quinto capítulo, a 

apresentação dos resultados das simulações dos cenários e a discussão dos 

mesmos. E, finalmente, no capítulo seis, fez-se uma análise dos cenários e 

foram apontadas algumas sugestões. 
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II - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 

2.1. CONFLITO E SEUS CONCEITOS 
 

O termo Conflito se refere a um combate circunstancial, não necessariamente 

armado, mas uma seqüência de confrontos e discussões que giram em torno 

de bens de interesse comum aos envolvidos na contenda que, por vezes, 

divergem entre si quanto ao usufruto desses bens. 

 

As insurgências de conflitos pertinentes aos recursos hídricos merecem 

atenção especial por parte dos estudiosos da área. Isto se deve ao fato da 

água se tratar de um bem precioso e insubstituível no atendimento às 

necessidades da vida e que deve ser utilizado de forma sustentável e 

eqüitativa. Neste sentido, surgiram, ao longo dos anos, conceitos e 

classificações que conduziram ao entendimento dos conflitos, para posterior 

análise de soluções. 

 

Para Basar & Olsder (1982 apud Rufino, 2005), conflito é uma colisão de 

interesses. Segundo Lanna (1983 apud Carvalho, 2005) os conflitos podem ser 

diferenciados em relação aos usos aos quais se prestam os recursos hídricos, 

como elucidam os itens a seguir: 
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 Destinação de uso: quando o uso da água é feito sem estar de acordo 

com as Normas legais, como o uso de águas de aqüíferos ou de 

reservas ecológicas para irrigação; 

 Disponibilidade qualitativa: quando é proibida a poluição da água; 

 Disponibilidade quantitativa: quando o uso da água por parte do 

usuário impede que outros a utilizem como a competição entre 

irrigantes, abastecimento urbano, barragens para usinas hidrelétricas e 

navegação. 

 

Critchley and Terriff (1993 apud Hensel et. al., 2005) argumentam que os 

recursos renováveis resultam em conflitos quando: 

 

 Estão se tornando progressivamente escassos na região; 

 São essenciais à sobrevivência humana; 

 Podem ser fisicamente dimensionados e controlados. 

 

Segundo Homer – Dixon (1991 apud Rufino, 2005), a classificação de conflitos 

no que se refere a uma competição por um recurso escasso foi feita de acordo 

com circunstâncias ambientais, conforme segue: 

 

 Escassez simples: surge em função de dois fatores, é essencial à 

sobrevivência humana e pode ser fisicamente tomado e controlado. Há 

evidente ligação entre a escassez e o conflito armado; 

 Identidade de grupo: grupos de diferentes etnicidades e culturas, sob 

condições de privação e estresse de um recurso essencial, procuram 

enfatizar a própria identidade como forma de agregação do grupo, 

hostilizando os demais; 

 Privação relativa: surge pelo descontentamento da população em 

relação ao nível econômico em que vive, considerando os que têm um 

melhor padrão de vida como os agentes da miséria econômica e os 

beneficiários da injusta distribuição dos recursos. Pode ocorrer entre 

classes sociais de um mesmo país ou região, ou entre povos. 
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Cunha (1998 apud Carvalho, 2005) afirma que a variabilidade das 

disponibilidades de água e a incerteza relativamente à sua ocorrência, também 

são aspectos desencadeadores de conflitos. 

 

Larouse (1998 apud Pinheiro, 2002) define conflitos, como sendo oposição de 

interesses, sentimentos, idéias, luta, disputa, desentendimento, briga, 

confusão, tumulto e desordem. 

 

Damázio et. al. (2000 apud Pinheiro, 2002) acrescenta que uma situação de 

conflito ocorre sempre que há disputa entre dois ou mais grupos com poderes 

de decisão e interesses diversos. 

 

Para Hoban (2001 apud Rufino, 2002), o conflito é uma divergência natural, 

decorrente do convívio de pessoas ou de grupos que diferem em atitudes, 

crenças, valores ou necessidades. O mesmo autor classificou os conflitos em 

públicos e privados, definidos como: 

 

 Privados: são os do dia-a-dia, que a maioria de nós tem experiência 

na sua negociação e administração no convívio social e profissional; 

 Públicos: são aqueles que ocorrem na gestão de recursos hídricos, 

em uma bacia hidrográfica, nas negociações para alocação de água, 

na tentativa de se harmonizar desenvolvimento socioeconômico, 

proteção ambiental e criação de empregos. 
 

Segundo Gleick (2003 apud Rufino, 2005) os conflitos podem ser classificados 

em: 

 

 Controle dos recursos hídricos: quando os recursos hídricos ou o 

acesso à água estão na raiz das tensões; 

 Instrumento militar: quando os recursos hídricos ou obras hidráulicas 

são usados, por uma nação ou estado, como arma durante uma ação 

militar; 



 9

 Instrumento de política: quando os recursos hídricos ou obras 

hidráulicas são usados, por uma nação, estado ou personagem não-

estatal, para um objetivo político; 

 Terrorismo: quando os recursos hídricos ou os sistemas fluviais são 

alvos ou instrumentos de violência ou coerção de personagens não-

estatais; 

 Alvo militar: quando os sistemas de recursos hídricos são alvos de 

ações militares de nações ou estados; 

 Disputas sobre desenvolvimento: quando os recursos hídricos ou os 

sistemas fluviais são fontes importantes de contenda no contexto do 

desenvolvimento econômico e social. 
 

Sowers (2002 apud Hensel et. al. , 2005) analisa o relacionamento entre rios 

compartilhados e conflitos militares. E acha que a distribuição de recursos 

hídricos está relacionada à intensidade de disputas internacionais entre 

estados que compartilham esses recursos. 

 

Nesta linha de pensamento, Campos et. al. (2003) posiciona-se quanto aos 

limites políticos dos conflitos que podem ser: 

 

 Internacionais: quando envolve mais de uma nação; 

 Nacionais: quando ocorre dentro de um mesmo país. 
 

No Nordeste, houve uma mobilização na década de 80 por parte da 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) em elaborar um 

Plano que contemplasse as questões dos conflitos pela água. Desta feita, 

surgiu o PLIRHINE, que em seu Volume XIII – Conflitos Inerentes aos 

Aproveitamentos, define conflito como “uma situação de não-atendimento a 

exigências e/ou demandas da sociedade inerentes ao aproveitamento e/ou 

controle dos recursos hídricos (...)”.  

 

O Plano ao analisar e diagnosticar os conflitos existentes e potenciais da 

época, dispôs os mesmos nas seguintes categorias: 
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 Nas aguadas: os conflitos verificados nas aguadas distinguem-se sob 

três aspectos - a insuficiência quantitativa do recurso, a deficiência 

qualitativa ou por ambas simultaneamente; 

 Em pequenos e médios aproveitamentos: a ocorrência desta 

categoria está situada na zona semi-árida, onde se observam também 

os mais graves conflitos das aguadas, tanto de quantidade como de 

qualidade. Não é, portanto, plausível que essas deficiências possam 

exigir uma redução das demandas rurais difusas para aumento das 

disponibilidades remanescentes aos pequenos e médios açudes, pois, 

neste caso, as interceptações das aguadas com relação aos pequenos 

açudes são raras; 

 Em grandes aproveitamentos: a estes estarão associadas as grandes 

demandas, aquelas que provocam os maiores desequilíbrios, 

causadoras dos conflitos de maior vulto e impacto. Essas demandas, por 

estarem ligadas a fatores relevantes da estrutura econômica, possuem 

grande poder de pressão para seu atendimento, o que nem sempre é 

conseguido. 

 

Especificamente no Estado do Ceará, em 1983, por intermédio de um 

consórcio feito entre a Secretaria de Planejamento e Coordenação (SEPLAN), 

representantes do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS), da Comissão Estadual de Planejamento Agrícola do Ceará 

(CEPA/CE), da Secretaria de Obras e Serviços Públicos do Ceará (SOSP/CE), 

professores da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR) foi elaborado o primeiro Plano Diretor de Recursos 

Hídricos do Ceará, cognominado Plano Zero, que identificou dois tipos de 

conflito, a saber: 

 

 Captação da água: esse tipo de conflito apresenta maior relevância na 

constituição de reservatórios. No caso de captação de águas 

subterrâneas, praticamente, inexistia até 1983, conflito desse teor; 

 Utilização da água: os pequenos açudes dispersos ao longo da área 

rural em pequenas bacias hidrográficas se mostram impotentes em 

vencer o período crítico com reserva de água. 
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2.2. CONFLITO X COOPERAÇÃO 
 

Gleick (1993 apud Toset, 2000) afirma que onde a água é escassa, a 

competição pelo recurso limitado pode conduzir nações a ter o acesso a água 

como uma questão de segurança nacional. O autor alerta que, para identificar 

áreas potencialmente problemáticas, deve-se olhar para rios, lagos e aqüíferos 

compartilhados por duas ou mais nações. Acrescido a isto, Falkenmark (1990 

apud Toset, 2000) diz que há sérios riscos de conflitos internacionais entre um 

país que está a montante e outro a jusante na bacia hidrográfica. Assim como 

Dufournaud & Harrington (1990 apud Fischhendler & Feitelson, 2003) afirmam 

que como geralmente as fronteiras políticas e hidrológicas não coincidem, 

pode-se esperar que aumente a probabilidade e severidade dos conflitos pela 

água. 

 

Embora Remans (1995 apud Wolf, 1998) apresente estudos de caso no 

Oriente Médio, no sul da Ásia e na América do Sul, com exemplos 

comprovados em que a água é a causa de conflitos armados, a suposição de 

deflagração de guerras pela água, em virtude da dicotomia - demasiada 

escassez e demanda crescente - deste recurso em regiões belicosas, parece, 

hoje, uma suposição bastante pessimista. A História, por outro lado, tem 

mostrado que, embora, a água se apresente como elemento essencial à vida e 

alvo de muitas disputas, não foram verificados significativos conflitos armados 

onde este recurso foi de fato o pivô da questão. 

 

Wolf (1999 apud Toset et. al., 2000) argumenta que a última e única guerra 

pela água foi o conflito entre a cidade-estado da Suméria de Lagash e Umma 

que ocorreu há 4.500 anos atrás.  

 

Não se pretende dizer que não há indícios de violência relacionada às disputas 

pela água, muito pelo contrário. Mas os incidentes observados se restringem a 

nível nacional e regional, ou seja, não ultrapassam as fronteiras internacionais. 

Geralmente, os envolvidos nesses atos de violência são tribos inimigas, setores 

usuários e estados. Como exemplos, têm-se os casos de morte e violência na 
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disputa entre estados da Índia sobre o rio Cauvery e a explosão de tubulações 

em Los Angeles por fazendeiros da Califórnia (Wolf, 1998). 

 

Wolf (1998) ainda acrescenta que mesmo sem registro de uma guerra pela 

água, há uma clara evidência de que uma gama de água potável tem 

conduzido, ocasionalmente, eventos de intensa instabilidade política entre os 

países que compartilham bacias hidrográficas e que, numa pequena escala, 

pode resultar em violência. 

 

Por outro lado, em estudo realizado por Hensel et. al. (2005), os mesmos 

afirmam que “nossa expectativa é que as áreas que mais sofrem com escassez 

aguda de recursos hídricos irão enfrentar conflitos militares relacionados ao 

suprimento de água potável com maior freqüência”. No mesmo artigo, o autor 

identifica somente 17 disputas militares internacionais entre os anos de 1900 e 

2001 onde envolviam explicitamente interesse em se alterar o status quo da 

relação entre os países com rio compartilhado. 

 

O que se observa em alguns confrontos internacionais armados é que os 

recursos hídricos e as infra-estruturas relacionadas serviram como instrumento 

de barganha entre as partes, ora como objeto de chantagem ora como fonte de 

negociação, mas não como objeto central da disputa. Entre 1965 e 1966, Israel 

e Síria entraram em um confronto armado, pois a Síria estaria encaminhando 

um projeto de desviar as águas do Rio Jordão. Este episódio foi crucial na 

justificativa da Guerra dos Seis Dias, em 1967, que resultou na Ocupação das 

Colinas de Golã e evitou o barramento das águas do Rio Jordão que 

beneficiariam os países árabes vizinhos (Toset et. al., 2000). Mas Libiszewski e 

Wolf (1995 apud Wolf, 1998), após extensa investigação e considerações sobre 

estratégias hídricas e geográficas, concluíram que a água não foi nem a causa 

nem o objetivo de nenhum confronto entre Israel e os países árabes. 

 

Muitos problemas envolvendo águas compartilhadas são unidirecionais, um 

país a montante provoca danos a um de jusante (Barret, 1994). Mas, ao 

contrário do pensamento comum de que esta situação conduza, 
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necessariamente, a conflitos armados, o que se tem observado é uma 

tendência de cooperação na gestão de águas internacionais.  

 

Segundo a Agenda 21 (1992), no seu capítulo 18, os recursos hídricos 

transfronteiriços e seu uso são de grande importância para os estados 

ribeirinhos. Nesse sentido, a cooperação entre esses estados pode ser 

desejável em conformidade com acordos existentes e/ou outros arranjos 

pertinentes, levando em consideração os interesses de todos os estados 

ribeirinhos envolvidos. 

 

Em conformidade com os princípios de cooperação, foram identificados, 

através de duas inspeções encampadas pela Organização de Alimentos e 

Agricultura dos Estados Unidos (1978, 1984), 3.707 acordos internacionais, a 

maioria bilateral (Barret, 1994; Wolf, 1999; Kliot et. al. , 2001), entre os séculos 

IX e XX (anos de 805 a 1994). Estes se referiam, em algum aspecto, à 

navegação (FAO, 1978; 1984 apud WOLF, 1998). Rogers (1992 apud Kliot, 

2001) identificou 286 tratados relativos a gestão de bacias internacionais. Não 

é de surpreender o fato de dois terços desses tratados terem sido firmados na 

Europa e na América do Norte (Kliot, 2001). 

 

Tir & Ackerman (2004 apud Hensel, 2005) declaram que tratados para rios 

compartilhados são mais prováveis de serem firmados entre estados 

democráticos. Em sintonia com este autor, Hensel (2005) afirma que 

democracias vizinhas são menos propensas a utilizar recursos militares para 

dar cabo às suas questões relativas ao rio, mas se mostram mais propensas a 

efetuar acordos por meio de negociações pacíficas. 

 

Pigram (1999 apud Fischhendler & Feitelson, 2003) observou que uma bacia 

hidrográfica constitui um mosaico de contrastantes e competitivas 

circunstâncias biofísicas, econômicas e sociais e de interesses da comunidade. 

Segundo Fischhendler & Feitelson (2003) esses contrastes representam 

grandes empecilhos à realização de interesses mutuamente dependentes e 

comuns requeridos para atingir e manter a verdadeira solidariedade hídrica por 

sobre a bacia hidrográfica. 
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Desta forma, foram desenvolvidas outras ferramentas para enfrentar esses 

desafios e mitigar os problemas de relacionamento entre países vizinhos que 

compartilham bacias. Uma delas é a criação de Comissão de Bacia 

Hidrográfica (Fischhendler & Feitelson, 2003). Esse mecanismo é influenciado 

pela escola neo-liberal de relações internacionais que cria as funções das 

instituições ambientalistas internacionais como o fator chave no fomento à 

cooperação (e.g., Haas, Keohane & Levy, 1993; List, 1990 apud Fischhendler & 

Feitelson, 2003). 

 

Os Estados Unidos e o Canadá criaram a International Joint Comission (IJC) 

em 1909 para regular as águas compartilhadas entre os países e, por 

conseguinte, mediar os possíveis conflitos (Hensel et. al. , 2005). Outro modelo 

de Comissão Internacional foi criado, em 1950, para proteção do Rio Reno 

contra poluição. Embora esta comissão não tenha autoridade real, ela 

coordena a coleta de dados sobre a qualidade da água sobre o rio e faz 

recomendações aos países membros, visando a qualidade ambiental (Barret, 

1994). Sua atuação foi absolutamente necessária na determinação de um 

acordo entre os países membros quanto ao controle de emissão de cloretos ao 

longo do rio.  

 
Como outras ferramentas para incentivar a cooperação e a gestão pacífica de 

conflitos relacionados ao meio ambiente, Diehl & Gleditsch’s (2001 apud 

Hensel et. al. , 2005) identificaram pelo menos dois tipos de gestão - 

negociação bilateral e negociação com envolvimento de uma terceira parte 

(árbitro). 

 
Outro acordo bilateral a ser exemplificado é aquele motivado pelo período da 

Política da Boa Vizinhança do Presidente Roosevelt, que pretendia melhorar as 

relações com os países Latino-Americanos (Fischhendler & Feitelson, 2003). 

Neste sentido, os Estados Unidos e o México, em 1944, estabeleceram a 

Internacional Boundary Water Commission que tem autoridade para resolver 

problemas relacionados ao Rio Grande (Rio Bravo) e Rio Colorado (Barret, 

1994), assim como o Rio Tijuana, desde que este não fosse um obstáculo às 
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negociações entre os outros dois (Swing, 1926 apud Fischhendler & Feitelson, 

2003). 

 

Um árbitro pode estabelecer uma ponte entre as partes, buscando ganhos 

mútuos (Raiffa, 1982 apud Fischhendler & Feitelson, 2003) e, até mesmo, 

prover incentivos financeiros que arquem com os custos de cooperação 

(Fischhendler & Feitelson, 2003). Foi esse o papel do Banco Mundial, em 1952, 

na resolução da disputa entre Índia e Paquistão pelas águas do Rio Indu. Este 

rio abastecia os projetos de irrigação do Paquistão, mas como se originava na 

Índia, foi retido por este país em 1948 (Barret, 1994). 

 
Uma outra maneira de estabelecer cooperação e resolver conflitos entre países 

montante/jusante é o uso da Lei Internacional dos Recursos Hídricos 

(Benvenisti, 2002; Dellapenna, 2001 apud Fischhendler & Feitelson, 2003). As 

regras da Lei internacional refletem a sabedoria comum das nações (Solanes, 

1992 apud Kliot 2001). Mas, segundo Caponera (1992), a Lei oferece, por 

vezes, regras conflitantes relacionadas a direito de propriedade. As bases 

doutrinárias que orientam as relações entre países que compartilham recursos 

hídricos são: 

 

 A Doutrina de Soberania Territorial Ilimitada que estabelece que o 

país tem direito exclusivo sobre o uso da água dentro de seu território 

(Barret, 1994; Kliot et. al., 2001), portanto pode alterar a quantidade e a 

qualidade do curso d’água, se assim lhe aprouver; 

 A Doutrina de Integridade Territorial Ilimitada que, em oposição a 

anterior, estabelece que o fluxo natural da água, tanto no aspecto da 

qualidade como da quantidade, que passa por um país, não pode ser 

alterado de modo que afete o país de jusante (Barret, 1994, Kliot et. al. , 

2001); 

 A Doutrina de Soberania Territorial Limitada transmite um 

pensamento intermediário das outras duas doutrinas. Ela estabelece, em 

linhas gerais, obrigações legais onde o usufruto da propriedade não 

implique em danos ao próximo. Segundo Dellapenna (1999 apud Kliot 
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et. al. , 2001) a soberania limitada atende pelo nome de “utilização 

eqüitativa”; 

 A Doutrina das Águas Internacionais Comuns trata o volume total de 

água da bacia como um recurso compartilhado. Ela estipula que toda a 

bacia hidrográfica constitui uma unidade geograficamente e 

economicamente singular que transcende as fronteiras nacionais e, 

portanto, as águas da bacia devem ser utilizadas em benefício de toda 

comunidade ou compartilhada entre os países vizinhos (Kliot et. al. , 

2001); 

 A Doutrina dos Direitos Correlatos segue alguns princípios, são eles: 

o dever de cooperar e negociar de boa fé com intenção genuína de se 

chegar a um acordo; a proibição de práticas de gestão que causem 

prejuízos substanciais a outras nações; o dever de priorizar a consulta 

ao outro; o princípio de utilizar eqüitativamente as águas compartilhadas 

(Caponera, 1992; Housen-Couriel, 1994 apud Kliot, 2001). 

 

Considerando que as relações entre países vizinhos ultrapassam questões 

ambientais e compartilhamento de águas e abrangem esferas políticas, de 

segurança nacional, econômicas e sociais, na hipótese do país de montante 

adotar a primeira doutrina, o de jusante, ao se sentir prejudicado no 

atendimento às suas demandas, poderia se sentir no direito a adotar a mesma 

postura e boicotar qualquer benfeitoria na sua área de atuação que poderiam 

beneficiar seu predecessor, como a construção de portos. E ainda, poderia 

utilizar como artifício a retaliação a demais negócios firmados entre si ou como 

supõe Hensel et. al. (2005), o uso da força, se este país for mais poderoso 

militarmente. 

 

Esta realidade conduz ao uso de outra ferramenta, as trocas de interesses com 

aquilo que não está necessariamente relacionado com a questão dos recursos 

hídricos. Neste caso, as partes fazem concessões em questões que tem pouca 

importância, em troca de receberem concessões em questões que são 

politicamente ou economicamente importantes para elas (Tollison & Willett, 

1979 apud Fischhendler & Feitelson, 2003). 
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Reconhecendo o fato de que países vizinhos são mutuamente dependentes, de 

acordo com Savenije & Zaag (2000), estes têm concordado em adotar os 

princípios internacionais da boa vizinhança e se mostrado mais afeitos a 

estabelecer a metodologia de integração e cooperação na gestão dos recursos 

compartilhados, uma vez que está em jogo o sucesso no atendimento a outros 

interesses. 

 

Vale citar o caso entre Estados Unidos e México, em 1960. Neste período, a 

concentração de sal no Rio Colorado cresceu drasticamente na porção 

mexicana, devido a drenagem dos projetos de irrigação no Estado do Arizona. 

Embora o acordo firmado em 1944 entre os dois países não mencionasse a 

qualidade da água e determinasse que o México deveria aceitar as águas 

compartilhadas contempladas no tratado “de toda e qualquer fonte”, inclusive 

aquelas oriundas de drenagem, os Estados Unidos cederam a pressão do país 

vizinho, por considerar que o mesmo era um bom parceiro no combate a 

imigração ilegal, ao tráfico de drogas e comercialização (Barret, 1994).  

 

2.2.1. Resolução de conflitos no mundo 
 

Os casos apresentados nesta seção são relativos à disputa pela alocação de 

água. A cooperação para alocação resulta em acordos que definem as quotas 

de água disponível e as quotas de poluição para cada país ou estado e tem o 

intuito de prevenir a superexploração do recurso pelas partes e a degradação 

do mesmo (Kliot et al, 2001).  

 

Um dos exemplos a ser citado, trata-se da disputa da Barragem Farakka que 

teve início em 1951, quando a Índia decidiu desviar as águas do Rio Ganges 

para o Rio Houghly a fim de manter a navegabilidade deste rio. A barragem foi 

construída e entrou em operação em 1975. O conflito surgiu em torno da 

quantidade de água do Ganges que a Índia estaria propensa a liberar da 

barragem para o uso em Bangladesh, durante a estação seca, que este país 

alegou ser insuficiente (Salman & Uprety, 2003). A Índia adotou, inicialmente, a 

postura da Doutrina de Soberania Territoral Ilimitada, o que não impediu que 
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Bangladesh formalizasse uma reclamação contra a Barragem de Farakka na 

Assembléia Geral das Nações Unidas, em 1976.  

 

O Tratado de Farakka, feito em dezembro de 1996, alocou as águas do Rio 

Ganges, mas somente aquelas compartilhadas entre Índia e Bangladesh. O 

acordo se for implementado na sua totalidade, fornecerá a Bangladesh uma 

quantidade mínima garantida de água durante a estação das secas, alega 

Hinrichsen et. al. (1998).O tratado se baseou nos princípios da Lei Internacional 

como “equidade, justiça e nenhum dano a qualquer das partes” (Article IX 

Treaty Between Bangladesh and India, 1996 apud Kliot, 2001), mas o tratado 

não aborda um dos grandes problemas que é a competição pelo uso da água 

disponível entre Bangladesh e Índia (Kliot, 2001). 

 

Outro caso a ser notado, foi o primeiro acordo firmado entre o Egito e o Sudão 

sobre as águas do Rio Nilo, feito em 1929, onde ficou determinado que 48 

bilhões de m3 das águas do Nilo iriam para o Egito, enquanto que o Sudão teria 

direito a 4 bilhões de m3 de água. No Tratado de 1959, a situação do Sudão 

melhorou, alocando 18,5 bilhões de m3 de água para este país, enquanto o 

Egito aumentou sua quota para 55 bilhões de m3 (Kliot, 1994; Waterbury, 1979 

apud Kliot et. al., 2001). Como parte do acordo, a Barragem High Aswan foi 

construída pelo Egito, que pagou compensações ao Sudão pelas áreas 

inundadas em território sudanês pelo Lago Nasser, criado com a construção da 

barragem. Nesta questão, ambos os países adotaram a postura da Doutrina de 

Integração Territorial Ilimitada entre eles, excluindo do acordo países a 

montante da bacia, como a Etiópia (Kliot et. al., 2001).  

 

Vale também citar, o caso de Israel e países árabes vizinhos. Antes de 1967, 

quando ocorreu a Guerra dos Seis Dias, a postura de Israel com relação ao Rio 

Jordão era de integração territorial ilimitada, mas após a guerra, passou a 

exercer total soberania sobre o Jordão. O Tratado de Paz firmado entre Israel e 

Jordânia em 1994 dedicou um capítulo a alocação de água, prevendo que as 

quotas de cada país variam conforme a estação. O Tratado clama por intensa 

cooperação entre os países nas questões sobre águas compartilhadas, 
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incluindo desenvolvimento de novas fontes hídricas, projetos de cooperação 

internacional e, inclusive, transposição de água (Kliot et. al., 2001). 

 

2.3. GESTÃO INTEGRADA DOS RECURSOS HÍDRICOS 
 

A cooperação necessária aos países vizinhos que compartilham bacias 

hidrográficas está em consonância com o conceito de Gestão Integrada dos 

Recursos Hídricos, citado no Plano de Ação de 1977, resultado da Conferência 

de Mar Del Plata. Mas em 1992 deu-se destaque ao tema em ambas as 

Conferências das Nações Unidas, Dublin e Rio de Janeiro. Nesta última a 

concepção de gestão integrada foi ratificada no Capítulo 18 da Agenda 21, que 

diz no seu parágrafo 8: 

 

“O manejo integrado dos recursos hídricos baseia-se 
na percepção da água como parte integrante do 
ecossistema, um recurso natural e bem econômico e 
social cuja quantidade e qualidade determinam a 
natureza de sua utilização. Com esse objetivo, os 
recursos hídricos devem ser protegidos, levando-se em 
conta o funcionamento dos ecossistemas aquáticos e a 
perenidade do recurso, a fim de satisfazer e conciliar 
as necessidades de água nas atividades humanas.(...)” 

 

O Technical Advisory Committee (2000 apud Global Water Partnership - GWP, 

2006a) apoia o desenvolvimento da Gestão Integrada dos Recursos Hídricos e 

a define como: 

 

“Um processo que promove desenvolvimento e gestão 
coordenados da água, da terra e dos recursos 
relacionados, visando maximizar os resultados 
econômicos e bem-estar social de maneira eqüitativa 
sem comprometer a sustentabilidade de ecossistemas 
vitais”  

 

A adoção do modelo de gestão integrada dos recursos hídricos vem fazer 

frente às necessidades das crescentes demandas e da escassez ou má 

distribuição dos recursos, além de solucionar conflitos nesta área, sob a ótica 

do desenvolvimento sustentável. 
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Uma perspectiva integrada dos recursos hídricos garante que as dimensões 

sociais, econômicas, ambientais e técnicas sejam levadas em consideração na 

gestão e desenvolvimento dos recursos hídricos (World Bank, 2006). 

 

Neste sentido, o IV Fórum Mundial da Água realizado na Cidade do México 

(2006), dedicou uma sessão ao tema e concebe o assunto da seguinte forma: 

 

“É bem entendido e aceitável que a água é um recurso 
finito, essencial a todos os esforços da humanidade – e 
de fato a sua sobrevivência – e vital em manter a vida 
na Terra. Essa situação freqüentemente implica em 
constantes negociações e conflitos entre usuários, 
usos, desenvolvimento e objetivos ambientais. Isso tem 
levado a busca de soluções como a gestão integrada, 
compreensiva e sustentável dos recursos hídricos”  

 

Na visão de Watside (2001 apud Thomas & Durham, 2003), uma abordagem 

sustentável da gestão de água, onde se reconhece seu caráter 

multidimensional – tempo, espaço, multidisciplinar (ciência, tecnologia) e 

tomadores de decisão (usuários, vizinhos, governos) – há a necessidade de 

encarar e relacionar essas dimensões, holisticamente, para que se possam 

fazer surgir soluções sustentáveis. Segundo o autor, essas dimensões se 

dividem em: 

 

 Dimensão tempo se refere ao fato de que ações feitas no presente 

deveriam estar em harmonia com o longo prazo a fim de proteger os 

interesses das gerações futuras. 

 

 Dimensão espaço reconhece que a unidade natural sujeita a todos os 

esforços para a implementação da gestão de água é a bacia 

hidrográfica, portanto, deve-se “pensar globalmente”, no âmbito de toda 

a bacia, antes de se “agir localmente”. 

 

 Dimensão multidisciplinar requer que um vasto número de parâmetros 

seja considerado no processo de decisão. São eles: aspectos históricos 

e culturais; aspectos políticos e institucionais; aspectos técnicos e 
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tecnológicos; aspectos de legislação, assim como os impactos 

econômicos, sociais e ambientais. 

 

 Dimensão dos tomadores de decisão se refere ao envolvimento, o 

quanto antes, de todos aqueles com algum interesse na bacia no 

processo de decisão, a fim de incorporar todas as aspirações 

conflitantes dos diferentes participantes. 

 

A Gestão Integrada de Recursos Hídricos tem um caráter dinâmico, pois ao 

contrário de um simples planejamento que define uma seqüência de ações e 

decisões, essa estratégia aponta para uma rotina de trabalho que prevê um 

processo contínuo e adaptativo de ações estratégicas e coordenadas (GWP, 

2006b). 

 

Dentre as vantagens de se aplicar a Gestão Integrada de Recursos Hídricos 

como metodologia é que a mesma resolve os problemas do setor. Além disso, 

evita que sejam tomadas decisões de curto prazo, as quais são pouco efetivas 

no que tange a sustentabilidade dos ganhos, assegura um máximo retorno 

social e econômico perante os investimentos feitos e promove a alocação 

estratégica da água visando atingir os objetivos nacionais (GWP, 2006b). 

 

O Global Water Partnership (2006a) fornece 50 ferramentas em que 

combinações das mesmas podem trazer a luz soluções de uma série de 

problemas relacionados aos recursos hídricos dentro de uma perspectiva 

integrada. As ferramentas estão agrupadas em 13 itens que, por sua vez, 

dividem-se em três tipos, conforme segue: 

 

A – Ambiente para a gestão integrada: 

1. Políticas – estabelecem objetivos para uso da água, proteção e 

conservação; 

2. Legislação – traduz na forma de lei a política das águas; 

3. Estruturas financeiras e de incentivo – angariam recursos financeiros 

para fazer frente às necessidades da água. 

B – Instituições apropriadas: 
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4. Organizações – estabelecem forma e função a comitês e associações 

relacionados aos recursos hídricos; 

5. Capacidades institucionais – desenvolvem recursos humanos. 

C – Ferramentas de gestão: 

6. Avaliação dos recursos hídricos – promove o entendimento dos recursos 

e suas necessidades (Planos de Recursos Hídricos); 

7. Planejamento para Gestão Integrada dos Recursos Hídricos - combina 

desenvolvimento de opções, uso de recursos e interações humanas; 

8. Eficiência no uso da água – gerencia demanda e oferta (Balanço 

Hídrico); 

9. Instrumentos de mudança social – promovem a orientação, a educação 

da sociedade no quesito água; 

10. Resolução de conflitos – gerencia disputas, assegurando o 

compartilhamento da água; 

11. Instrumentos regulatórios – estabelecem limites para alocação e uso da 

água; 

12. Instrumentos econômicos – utilizam o valor e o preço para eficiência e 

equidade do uso; 

13. Troca de informações – prevê a troca de conhecimento para uma melhor 

gestão da água. 

 

Segundo Kliot et. al. (2001), países que compartilham rios internacionais se 

deparam com duas dimensões de problema - a primeira é gerenciar os 

recursos hídricos holisticamente e a segunda é compartilhar o recurso 

internacional. Nesse sentido, o item dez é de particular interesse, pois prevê a 

gestão nos moldes da integração e por sua vez propõe soluções para a 

resolução de conflitos que possam surgir no compartilhamento de rios. Este 

item é subdividido em três ferramentas - gestão de conflitos, planejamento de 

visão compartilhada e construção de consenso. São previstas quatro formas de 

intervenção em gestão de disputas - facilitação, mediação, identificação do 

problema e arbitragem (GWP, 2006a). 

 

A facilitação é freqüentemente usada em situações envolvendo múltiplas partes 

que estão pouco familiarizadas com a questão. Portanto, um indivíduo 
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imparcial conduz as reuniões para solução do problema e ajuda as partes a 

diagnosticar, criar e implementar suas próprias soluções conjuntamente. A 

facilitação pode ser o primeiro passo a ser dado na identificação do processo 

de solução da disputa. É mais apropriada em situações de médio a baixo nível 

de conflito. 

 

A mediação é um processo de negociação baseado em interesses. As partes 

escolhem um mediador aceitável para guiá-los no processo e atingir um acordo 

com soluções mutuamente aceitáveis. As partes freqüentemente dividem os 

custos da mediação. O mediador tenta criar uma ambiente seguro para que as 

partes dividam informações, exponham problemas e desabafem suas 

emoções. 

 

Identificação do problema busca esclarecer e fazer recomendações sobre 

diferenças nos dados ou desentendimentos substanciais usando um ou mais 

especialistas. Quadros de revisão da disputa ou painéis são uma forma 

especial de identificar os problemas, promovendo uma abordagem do conflito 

ou disputa com uma avaliação mais objetiva em todas suas dimensões por um 

especialista reconhecido e qualificado. 

 

A arbitragem prevê que as partes submetem seus argumentos a um árbitro que 

age como um juiz. Esta ferramenta é freqüentemente utilizada onde há fraca 

autoridade judicial, como em muitas situações internacionais. 

 

No planejamento de visão compartilhada, há a possibilidade de se utilizar 

ferramentas de modelagem que permitem as partes desenvolverem modelos 

sofisticados a um baixo custo que criam diversos cenários a serem analisados. 

Têm-se três recursos para implementação deste tipo de planejamento - 

modelos de otimização, avaliação e modelagem com visão compartilhada 

(GWP, 2006a). 

 

Os modelos de otimização vão além da simulação e produzem soluções 

baseadas no melhor investimento ou na melhor opção, feitas as devidas 

considerações. Recomenda-se o cuidado no uso desta ferramenta em 
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situações conflituosas, uma vez que a solução ótima pode não ser a mais justa 

ou democrática. 

 

A avaliação é uma importante ferramenta de apoio à gestão de conflitos e pode 

facilitar o processo de compartilhamento de benefícios ou dos recursos 

hídricos. Mesmo que a avaliação não possa ser feita em termos monetários, 

ela ajuda a determiná-lo implicitamente. 

 

A modelagem com visão compartilhada é, melhor, aplicada em situações onde 

há muitos envolvidos e muitas questões a serem tratadas. Como o confronto se 

inicia no planejamento em face à crescente escassez de água em oposição às 

demandas competitivas, é altamente útil unir os setores interessados. O 

processo de construção de uma visão compartilhada ajuda a desenvolver uma 

linguagem comum sobre as questões dos recursos hídricos entre as partes. É 

também útil onde não há compartilhamento de dados e onde é difícil o 

compartilhamento de conhecimento sobre recursos. 

 

A construção de consenso é uma estratégia ou abordagem que é usada para o 

diálogo entre setores da política de águas. É, melhor, utilizada em situações de 

baixo ou médio conflito ou tensão. Entretanto, esta pode ser útil onde as partes 

estão em grande conflito e já tentaram medidas mal sucedidas ou de elevado 

custo (GWP, 2006a). Para aplicação da metodologia, faz-se necessário seguir 

os passos: 

 

 Inicia-se por definir o problema, sem propor soluções ou tomar uma 

posição; 

 Focar nos interesses; 

 Identificar as inúmeras alternativas; 

 Separar a geração de alternativas da sua avaliação; 

 Concordar nos princípios ou critérios para avaliar alternativas; 

 Documentar acordos para reduzir os riscos de um desentendimento 

posterior; 

 Concordar que os acordos podem ser revisados e outros tipos de 

desentendimentos podem ser resolvidos; 
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 Usar o procedimento de criar acordos; 

 Criar um comitê para implementação pela participação em decisões; 

 Aceitar a legitimidade da opinião. 

 

As ferramentas associadas à metodologia da construção de consenso, são: 

treinamento conjunto, diálogo de políticas, avaliações estratégicas de conflitos 

e negociações baseadas em interesses (GWP, 2006a). 

 

O treinamento conjunto leva as partes em conflito a se unir para, juntamente, 

aprender sobre gestão de disputa, construção de consenso ou gestão 

integrada dos recursos hídricos. 

 

O diálogo de políticas leva as partes interessadas a escrever as políticas ou os 

regulamentos. Este recurso segue o princípio de que a participação na 

formulação das políticas conduzirá a menos conflitos e mais rapidez na sua 

implementação. 

 

As avaliações estratégicas de conflitos podem ser usadas como uma 

intervenção prévia do sistema em evitar conflitos iminentes. Em situações de 

relativa baixa tensão, mas interesses competitivos, essas avaliações podem 

ser feitas de maneira colaborativa. Elas ajudam as partes a aprender sobre 

umas as outras e criar expectativas realistas frente ao processo. 

 

As negociações baseadas em interesses utilizam, freqüentemente, o auxílio de 

uma entidade neutra na questão para criar e gerir o processo. Essas 

negociações têm sido bem sucedidas ao determinar o fim das reclamações 

feitas a projetos em construção, através do estabelecimento de acordos para 

divisão de custos, da implementação de regulamentos, da operação de infra-

estruturas hídricas e dos reajustes dos propósitos e usos, assim como do 

planejamento para uma gestão integrada dos recursos hídricos. 

 

 

 

 



 26

2.4. EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 
 

O Brasil já possui instrumental necessário à aplicação da gestão compartilhada 

e integrada dos recursos hídricos, mas para isso precisou percorrer um longo 

caminho. Atualmente (ano de 2006), o país se encontra numa fase em que 

passou a adotar uma perspectiva holística da reflexão dos recursos hídricos. 

Isto se reflete na Lei 9.433/97, a conhecida Lei das Águas, que instituiu a 

Política Nacional dos Recursos Hídricos e criou o Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos.  

 

A Lei 9.433/97 estabelece o uso múltiplo das águas, reconhece a água como 

um bem finito e vulnerável, provido de valor econômico e adota a bacia como 

unidade de planejamento, além de estabelecer a gestão descentralizada e 

participativa com a instituição dos comitês de bacias. O modelo da Lei das 

Águas se baseou no Sistema Francês de Gestão de Bacias Hidrográficas. 

 

O Artigo 6o da Lei das Águas estabelece os Planos de Recursos Hídricos. 

Estes são planos diretores que visam a implementação da Política Nacional de 

Recursos Hídricos e o gerenciamento dos recursos hídricos. Esses Planos 

também tem a função de identificar os potenciais conflitos existentes na sua 

unidade de atuação e propor soluções aos mesmos (Lei 9.433/97). 

 

Para a implementação da Lei 9.433/97, fez-se necessário criar um arcabouço 

institucional, atribuindo funções de modo que as decisões relevantes à bacia 

tivessem a participação da sociedade, respeitando os moldes da gestão 

descentralizada, mas ao mesmo tempo, amparada por órgãos que orientassem 

e fiscalizassem a implantação da Política Nacional dos Recursos Hídricos.  

 

Desta forma, criou-se os comitês de bacia, onde uma de suas atribuições é 

arbitrar, em primeira instância administrativa, os conflitos relacionados aos 

recursos hídricos (Lei 9.433/97). Uma vez que todos os tomadores de decisão 

da bacia têm seus interesses representados, as decisões tomadas, no sentido 

de solucionar os problemas referentes à quantidade e qualidade da água 
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disponível, têm maiores chances de atenderem às expectativas gerais dos 

usuários e tomadores de decisão da bacia hidrografia.  

 

Complementando o arcabouço institucional, foi criada em 17 de julho de 2000, 

através da Lei nº 9.984, a Agência Nacional de Água (ANA). Trata-se de uma 

Autarquia Especial com autonomia administrativa e financeira, vinculada ao 

Ministério do Meio Ambiente, cuja finalidade é implementar a Política Nacional 

de Recursos Hídricos dentro de suas atribuições. 

 

A ANA tem autonomia para regular e disciplinar a utilização dos rios e lagos de 

domínio da União, assim como mediar os possíveis conflitos existentes em 

bacias federais2. Cabe a ANA supervisionar o cumprimento da legislação 

pertinente aos recursos hídricos; regular e fiscalizar o uso dos corpos de água 

de domínio da União; outorgar o direito de uso dos recursos hídricos de bacias 

federais, além de implementar a cobrança pelo uso da água da União. 

 

A estrutura descentralizada e a autonomia financeira conferem a ANA mais 

agilidade na resolução de conflitos em bacias compartilhadas. Em 2001, seu 

primeiro ano de atuação, a ANA mediou o conflito entre o setor energético e de 

navegação na Hidrovia Tietê-Paraná (ANA, 2002). 

 

Como se tratava do ano da crise energética no Brasil, sugeriu-se que para 

aumentar a capacidade de geração de energia da Usina de Ilha Solteira se 

deveria fechar o canal que interliga o reservatório de Ilha Solteira ao da Usina 

de Três Irmãos. Este vem a ser eixo fundamental da cadeia multimodal de 

transporte, não só regional, mas também nacional e para o Mercosul. Uma 

mediação bem sucedida permitiu a continuidade da navegação, assim como, o 

aumento do volume de carga transportado. 

 

O mesmo aconteceu com a bacia do São Francisco, em virtude do baixo nível 

do Açude Sobradinho, fazia-se necessário reduzir a vazão liberada a irrigação. 

A conciliação do conflito foi possível sem demasiado prejuízo ao setor agrícola. 

                                                 
2 Bacias em que os rios são compartilhados por dois ou mais estados. 
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Na bacia do rio Paraíba do Sul, também foi verificado conflito entre a geração 

de energia e o abastecimento humano. Este foi mediado com sucesso, o que 

garantiu o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro e mais 12 municípios à 

jusante da Barragem Santa Cecília. 

 

Um exemplo de conflito por alocação de água em bacia federal, onde a ANA 

teve atuação foi o caso da bacia do Rio Piranhas-Assu. Nessa região, os 

conflitos surgiam quando alguns usuários reservavam significativas 

quantidades de água em sua propriedade, construindo barragens ao longo do 

rio ou quando usavam mais água que o necessário em suas atividades, 

impedindo que os usuários a jusante tivessem o mesmo acesso à água.  

 

Segundo Meneses et. al. (2006), os maiores usuários da bacia são as 

companhias de agricultura irrigada, com vastas áreas irrigadas e fazendas de 

camarão. Os pequenos usuários são os fazendeiros com pequenas plantações 

que usam a água para irrigação e abastecimento de suas famílias. 

 

Os estados envolvidos na questão, Paraíba e Rio Grande do Norte, a ANA, na 

posição de mediador e árbitro, se articularam em junho de 2003 para iniciar o 

processo de negociação. Após análise de diversos cenários e negociação com 

os setores usuários, finalmente em dezembro de 2004, foi estabelecido o 

Marco Regulatório (Meneses et. al., 2006). 

 

A ANA, na qualidade de mediadora, continua engajada na resolução de 

conflitos em bacias de rios federais. Vale citar os casos das bacias dos rios Poti 

e Longá, que são compartilhadas entre os estados do Piauí e do Ceará. Com 

destaque para a bacia do Rio Poti, objeto desse estudo, foram observados 

interesses conflitantes entre os estados sobre a construção de novos 

reservatórios na bacia. 

 

Para o processo de gestão compartilhada dessas bacias, formou-se uma 

parceria entre a ANA, o governo do Estado do Piauí, através da Secretaria do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR/PI), o governo do Estado do 

Ceará, representado pela Secretaria de Recursos Hídricos (SRH/CE) e pela 
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Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), o Departamento 

Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS), a Companhia de 

Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e 

os Ministérios Públicos de ambos os estados. 

 

As deliberações sobre o Marco Regulatório para concessão de outorga e sobre 

a regularização dos usos entre os estados, assim como as discussões técnicas 

tiveram início em 2004, com a formação de dois grupos – Grupo de Articulação 

Interinstitucional (GAI) e Grupo Técnico Operacional (GTO). Os trabalhos, 

nesse sentido, continuam a ser desenvolvidos, e o presente estudo tem por 

objetivo dar subsídios à tomada de decisão e contribuir na identificação da 

melhor configuração, dentre as obras previstas na bacia do Rio Poti, que 

atenda tanto aos quesitos de eficiência hídrica como de eqüidade social. 
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III – ÁREA DE ESTUDO 
 

 

3.1. DESCRIÇÃO FÍSICA E LOCALIZAÇÃO 
 

O Rio Poti possui suas nascentes na região oeste do Estado do Ceará, na 

Serra dos Carirís Novos, na localidade Jatobá, a aproximadamente 800 metros 

de altitude (carta SB24 da DSG/SUDENE, escala 1:100.000) (ANA, 2005) e 

desemboca no Rio Parnaíba pela margem direita, no município de Teresina. 

Inicialmente, o seu curso se desenvolve no sentido sul-norte, até a altura de 

Crateús, a partir de onde ocorre uma inflexão para oeste, penetrando no 

Estado do Piauí, após atravessar a Serra Grande. 

 

A bacia do Rio Poti se localiza entre as coordenadas geográficas 4º 06’ e 6º 56’ 

de latitude sul e entre 40º 00’ e 42º 50’ de longitude oeste de Greenwich, 

abrangendo uma área total de 51.650,00 Km2.  

 

Os reservatórios existentes na bacia estão situados no Ceará. São eles: Colina, 

Flor do Campo, Carnaubal, Barra Velha, Cupim, Jaburu II, Realejo e Sucesso. 

Sabe-se que foram projetados, para a região, mais quatro reservatórios, o 

Açude Castelo do Piauí, no Estado do Piauí, e os açudes Fronteiras, Inhuçu e 

Lontras, a serem construídos, no Ceará, a montante da seção de controle do 

Castelo do Piauí. 
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A área de abrangência do estudo que inclui os reservatórios existentes e os 

projetados se restringe a 32% da bacia do Rio Poti, donde 45% estão no Ceará 

e 55% no Piauí. Desde a nascente até a seção de controle do Castelo do Piauí, 

o Rio Poti percorre 266 Km e drena o equivalente a 16.428,80 Km2. As 

principais características da bacia hidrográfica do Rio Poti, no sítio da barragem 

do Castelo do Piauí podem ser observadas na Tabela 3.1 e a localização da 

bacia está representada na Figura 3.1. 

 

Tabela 3.1. Características da bacia hidrográfica do Rio Poti até a seção de controle 
da barragem do Castelo do Piauí. 

Área ( Km²) 
Ceará Piauí Total estudado 

Comprimento do rio 
principal (Km) Desnível (m) 

7.318,68 9.109,32 16.428,00 266,15 686,0 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 3.1 – Localização da área de estudo. 
Fonte: Agência Nacional de Águas (2006) 
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3.2. ASPECTOS INSTITUCIONAIS E LEGAIS 
 

O Brasil enquanto uma República Federativa prevê, constitucionalmente, dupla 

jurisdição sobre os recursos hídricos: uma federal e outra dos estados da 

federação. A legislação brasileira estabelece que as águas superficiais que 

atravessam ou fazem fronteira entre dois ou mais estados devem ser geridas 

pela União, mas cada estado tem autonomia de gerir as águas de seu domínio 

(pertencentes integralmente ao território estadual), baseando-se no seu 

aparato legal, institucional e técnico. 

 

No caso do Rio Poti, que possui uma considerável área de drenagem em 

território cearense e foz em Teresina, capital do Piauí, este é qualificado como 

um rio federal, portanto sujeito à jurisdição federal. Mas, em virtude da adoção 

do modelo de gestão integrado e participativo, a ANA, entidade representante 

do Governo Federal, deve se aliar aos governos dos estados do Piauí e do 

Ceará em prol de uma gestão compartilhada. 

 

Com relação à condição institucional e legal dos estados para a implementação 

de uma gestão compartilhada dos recursos hídricos, o Ceará tem em 

funcionamento a Secretaria de Recursos Hídricos (SRH), criada em 1987, que 

deu andamento à elaboração do Plano Estadual de Recursos Hídricos, 

concluído em 1991, um dos primeiros do país. Já a Lei 11.996 que institui a 

Política Estadual de Recursos Hídricos desse estado é de 24 de julho de 1992.  

No ano seguinte, através da Lei 12.217, surgiu a Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos (COGERH), com a finalidade de gerenciar a oferta dos 

recursos hídricos de domínio do estado e que hoje (ano de 2006) controla, em 

parceria com o Departamento Nacional de obras Contra as Secas (DNOCS), os 

reservatórios da União. Como subsídio aos estudos feitos na porção cearense 

da bacia do Rio Poti, pôde-se contar com o Plano do Eixo da Integração da 

Ibiapaba, concluído em 2000. 

 

Atualmente (ano de 2006), o Piauí, tem em funcionamento a Secretaria do 

Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) que foi responsável pela 

formulação da Política Estadual de Recursos Hídricos. Esta política foi 
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instituída pela Lei 5.165 de 17 de agosto de 2000. O Piauí, até o presente 

momento (ano de 2006), não possui um Plano Estadual dos Recursos Hídricos, 

mas está em fase de elaboração pela Companhia de Desenvolvimento dos 

Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), o Plano de Ação para o 

Desenvolvimento Integrado do Vale do Parnaíba (PLANAP). 

 

3.3. CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS 
 

Faz-se oportuno descrever a população dos municípios que estariam sob 

influência das benfeitorias hídricas (não necessariamente inseridos na área de 

estudo), para mostrar o quão importante são essas obras de engenharia na 

promoção de seu desenvolvimento sócio-econômico. A síntese das principais 

características da população desses municípios segue na Tabela 3.2, de 

acordo com o Censo 2000 do IBGE. 

 

A população estudada se encontra distribuída da seguinte forma: 28% no 

Ceará e 72% no Piauí. Teresina se localiza na foz do Rio Poti, mas mesmo 

sendo o último beneficiário é responsável pelo maior número populacional. E, 

embora, apresente taxa de urbanização e densidade demográfica elevada, isto 

não se constitui um padrão da região, pois 67% desses municípios apresentam 

taxa de urbanização abaixo de 50% e 83% estão abaixo da média demográfica 

da região de 34,84 habitantes/Km2. 

 

Outro aspecto relevante, a média do IDH - Índice de Desenvolvimento 

Humano, da ordem de 0,605 é menor que a média brasileira que gira em 

torno de 0,769. O índice reflete a expectativa de vida, o nível educacional e o 

PIB dos municípios. A classificação dos municípios através do índice segue o 

critério: 

 

 IDH < 0,5 ⇒ baixo desenvolvimento humano; 

 0,5 ≤ IDH < 0,8 ⇒ médio desenvolvimento humano; 

 0,8 ≤ IDH < 1 ⇒ alto desenvolvimento humano. 
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Tabela 3.2 – Dados populacionais dos municípios localizados na área de influência 
das intervenções hídrica. 

População Saneamento 
(%População) 
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Quiterianópolis 1.069 13.287 5.068 18.355 27,6 17,17 0,625 25,5 0,0 10,8
Novo Oriente 932 13.410 12.709 26.119 48,6 28,02 0,602 32,2 5,2 27,1

Crateús 2.800 23.349 47.549 70.898 67,1 25,32 0,675 14,7 0,0 13,6
Independência 3.219 14.997 10.265 25.262 40,6 7,85 0,657 32,3 0,0 0,0 

Tamboril 1.962 13.572 12.401 25.973 47,7 13,24 0,621 36,0 0,0 15,7
Ipaporanga 702 8.044 3.203 11.247 28,5 16,02 0,609 36,2 0,6 17,3
Ararendá 344 5.933 4.075 10.008 40,7 29,09 0,626 46,0 0,2 15,4
Poranga 1.309 4.602 7.135 11.737 60,8 8,97 0,597 58,8 0,2 2,3 
Ipueiras 1.474 22.444 15.775 38.219 41,3 25,93 0,617 43,7 0,2 17,0
Croatá 700 8.766 7.298 16.064 45,4 22,95 0,557 30,2 0,0 23,7

Carnaubal 365 8.305 6.925 15.230 45,5 41,73 0,609 25,9 0,1 0,3 

C
E 

Guaraciaba do 
Norte 611 20.211 14.826 35.037 42,3 57,34 0,629 44,6 9,9 33,5

Buriti dos 
Montes 2.652 5.439 1.845 7.284 25,3 2,75 0,560 43,6 0,0 0,0 

Castelo do 
Piauí 2.064 9.097 9.242 18.339 50,4 8,88 0,596 73,5 1,0 53,5

Juazeiro do 
Piauí 827 3.553 970 4.523 21,4 5,47 0,539 58,7 0,1 41,4

Novo Santo 
Antônio 528 2.848 307 3.155 9,7 5,98 0,509 15,7 0,0 0,0 

São João da 
Serra 962 3.512 3.163 6.675 47,4 6,94 0,549 12,4 0,0 5,5 

Alto Longá 1621 6.396 5.604 12.000 46,7 7,40 0,579 35,2 0,1 30,6
Prata do Piauí 196 727 2.390 3.117 76,7 15,90 0,611 72,4 0,0 2,2 

Beneditinos 793 4.498 5.214 9.712 53,7 12,25 0,604 76,6 0,1 18,4
Pass. Franca 

do Piauí 850 1.881 2.314 4.195 55,2 4,94 0,564 46,0 0,1 16,7

Lagoa do Piauí 427 2.549 939 3.488 26,9 8,17 0,599 36,6 0,0 31,3
Demerval 

Lobão 221 2.235 10.254 12.489 82,1 56,51 0,630 45,3 0,0 0,6 

PI
 

Teresina 1.756 37.890 677.470 715.360 94,7 407,4 0,767 63,4 0,0 38,1
Total 237.545 866.941 1.104.486 Média 0,605 41,9 0,7 17,3

Fonte: Planilha do Excel: dados_censo_e_pnrh_síntese referente aos dados do IBGE (2000) e da 
ONU (2000). 
 

Todos os municípios mencionados se encontram na faixa caracterizada pelo 

médio desenvolvimento humano. Sendo que o Ceará apresenta em média os 

melhores índices e, embora, o Piauí apresente índices mais baixos, o município 

de Teresina é o que mais se aproxima da média brasileira, com IDH 0,767.  

 

A Tabela 3.3 apresenta um resumo dos indicadores de saneamento básico da 

região em estudo e mostra que o sistema é deficitário, com destaque para a 

rede de coleta e tratamento de esgoto que comporta ínfimos 0,47% do total 

populacional. No Ceará, 1,65 da população são atendidas pelos serviços de 
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esgotamento sanitário, mas somente 0,03% da população dos municípios 

piauienses contemplam estes serviços. Alertando que, para 38% dos 

municípios apresentados, o nível de atendimento é nulo. 

 
Tabela 3.3 – IDH médio e nível de atendimento de saneamento básico em cada 
estado. 

Total (% Populacional) UF IDH Médio Rede de Água Rede de Esgoto Coleta de lixo 
Ceará 0,619 32,14 1,65 15,99 
Piauí 0,592 62,11 0,03 36,44 

Região estudada 0,605 53,86 0,47 30,81 
Fonte: Tabela 3.2. 
 

3.4. CARACTERÍSTICAS HIDRO-AMBIENTAIS 
 

Em virtude da insuficiente infra-estrutura sanitária, o Diagnóstico Hidro-

Ambiental - Trecho do Rio Poti (ANA, 2005), apontou a deposição de resíduos 

sólidos (lixão) pelo município de Crateús e Quiterianópolis às margens do Rio 

Poti, assim como o lançamento de efluentes domésticos e até mesmo 

hospitalares. No Piauí, destacam-se os municípios de Buriti dos Montes, 

Castelo do Piauí, Lagoa do Piauí e Teresina como poluidores do curso d’água, 

pois ao lançarem seus dejetos no leito do rio não o submetem a tratamento 

prévio. 

 

Os baixos níveis de IDH da região é um indício da deficiência educacional e 

falta de recursos financeiros que se refletem no comportamento poluidor da 

população e na má qualidade ou, simplesmente, ausência dos serviços de 

saneamento. Uma prova clara disso é que as características fluviais originais 

do Rio Poti foram modificadas, quando o mesmo passou a ser condutor de 

dejetos domésticos, industriais e hospitalares, comprometendo, desta forma, a 

disponibilidade e a qualidade da água, provocando eventuais conflitos pelo uso 

do curso d’água. 

 

A SEMAR - PI (2004 apud ANA, 2005) identificou como principais problemas 

na bacia do Rio Poti, além da ausência de coleta e tratamento de esgotos nas 

cidades e deficiência na disposição inadequada de resíduos sólidos, o 

desmatamento de matas ciliares, que ocasionam picos de cheia, devido ao 
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aumento do escoamento superficial, eutrofização anual em Teresina, 

exploração de minerais às margens do Rio Poti, principalmente, na cidade de 

Castelo do Piauí e ausência de regras de liberação de água entre os dois 

estados.  

 

3.5. DEMANDAS HÍDRICAS 
 

As demandas hídricas da população regional têm uma abrangência maior que 

vai além do puro abastecimento humano para as primeiras necessidades, mas 

também engloba as demandas das atividades econômicas praticadas nos 

municípios. 

 

Segundo o Relatório Geral (Vol 1) da Fase IV do Estudo de Alternativas do 

Eixo de Integração da Ibiapaba (2000), foram identificados na área da bacia 

estudada inserida no Estado do Ceará alguns déficits hídricos. A infra-estrutura 

existente (açudes já construídos) no presente (ano de 2006) é insuficiente na 

supressão das falhas de atendimento às demandas identificadas para os anos 

2000, 2005, 2010, 2020 e 2030. Essas projeções de crescimento populacional 

foram calculadas para um nível de desenvolvimento moderado do estado, com 

uma taxa de crescimento do PIB de 6,13% a.a. em 2030. Este PIB fica entre a 

situação futura de máximo desempenho econômico, em que o PIB apresenta 

um crescimento de 8,49% a. a. em 2030 e a situação de mínimo desempenho, 

onde PIB cresce 3,76% a a em 2030.  

 

Dentre os municípios que apresentam um baixo nível de atendimento às 

demandas humanas, industriais e animais, tem-se Quiterianópolis, situado no 

extremo sul da bacia do Rio Poti, atendido exclusivamente pelo Açude Colinas, 

já apresentou níveis deficientes de atendimento em 2005, em torno de 66%, 

que chegará a 54% em 2030. 

 

O Distrito de Sucesso, no município de Tamboril, localizado na porção norte-

nordeste da bacia do Rio Poti, tem como fonte hídrica o Açude Sucesso, que 

proporcionou, em 2005, um nível de atendimento de 93% (satisfatório), mas 

que decairá para 87% em 2030.  
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O percentual de 40% da zona rural do município de Crateús, que fica a norte-

noroeste da bacia do Rio Poti, próximo ao exutório deste rio no Estado do 

Ceará, tem como principais fontes hídricas os açudes Sucesso e Carnaubal, 

mas apresentou níveis insatisfatórios de atendimento em 2005, 83%, que 

chegará a 77%, em 2030. Outros 20% da porção rural de Crateús, que são 

atendidos pelo Açude Realejo, apresentam sérios problemas no suprimento do 

Perímetro de Irrigação Realejo, cujo atendimento em 2000 já estava em 79%, 

tendendo a decair para 76% em 2030.  

 

Outros municípios que apresentam graves problemas no atendimento às suas 

demandas são aqueles não abastecidos pela rede da grande açudagem. Têm-

se como exemplos: Ipaporanga, Ararendá, Poranga, Ipueiras e Croatá. Os 

quatro últimos, no entanto, possuem condições de exploração de água 

subterrânea e Ipaporanga, de acordo com dados de 2000, faz uso do pequeno 

Açude São José3 . 

 

A proposta de construção de novos reservatórios na região cearense vem 

suprir os déficits identificados nas áreas de irrigação existentes, assim como 

viabilizar desenvolvimento de novos projetos de agricultura irrigada, além de 

atender os diversos usos dos municípios. As Tabelas 3.4 e 3.5 apresentam 

demonstrativos das garantias projetadas para os anos de 2000, 2005, 2010, 

2020 e 2030 para, respectivamente, o atendimento dos projetos de irrigação 

atuais e às demais demandas com a utilização da infra-estrutura existente. 

 
Tabela 3.4 – Níveis de Garantia para as demandas de irrigação existentes na bacia do 
Rio Poti para um nível de desenvolvimento moderado (6,13% a.a. em 2030). 

Garantia (%) Fonte 
Hídrica Demanda Ano 2000 Ano 2005 Ano 2010 Ano 2020 Ano 2030 

Carnaubal Proj. Graça 97 97 97 97 97 
Área Privada 

Jaburu II 98 98 98 98 97 Jaburu II 
Proj. Jaburu II 98 97 97 97 97 

Realejo Proj. Realejo 79 77 77 77 76 
Proj. Jaburu I 100 99 99 98 97 

Proj. Val Paraíso 100 99 99 98 97 

B
ac

ia
 P

ot
i 

Jaburu I Área Privada 
Jaburu I 100 100 100 100 100 

Fonte: Estudo do Eixo de Integração da Ibiapaba 

 
                                                 
3 Informação obtida no Plano Eixo de Integração da Ibiapaba, no capítulo Balanço Hídrico – Fase III. 
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Tabela 3.5  – Níveis de Garantia para as demandas localizadas na bacia do Rio Poti 
para um nível de desenvolvimento moderado (6,13% a.a. em 2030). 

Garantia (%) Fonte 
Hídrica Demanda Ano 2000 Ano 2005 Ano 2010 Ano 2020 Ano 2030 

Colina Quiterianópolis  
Todo o município 100 66 66 59 54 

Flor do 
Campo 

Novo Oriente 
Todo o município 98 97 97 97 97 

Crateús - Sede 98 97 97 97 97 

Carnaubal Crateús 
40% da demanda 

difusa* 
- 100 100 99 99 

Independência Sede 99 98 98 97 97 
Barra 
Velha 

Independência 
50% da demanda 

difusa 
- 98 98 97 97 

Jaburu II 
Independência 

50% da demanda 
difusa 

- 100 100 99 99 

Realejo 
Crateús 

20% da demanda 
difusa 

- 91 91 90 90 

Crateús 
40% da demanda 

difusa 
- 83 83 80 77 

Sucesso 
Distrito de Tamboril 100 93 93 90 87 Sucesso 

Tamboril 
30% da demanda 

difusa 
- 93 93 90 87 

Carnaubal 
Todo o município 100 100 100 100 100 

B
ac

ia
 P

ot
i 

Jaburu I Guaraciaba do Norte 
Todo o município 100 100 100 100 100 

* Demanda difusa equivale a populações urbanas com menos de 1.000 habitantes, a populações rurais e 
a demanda animal. 
Fonte: Estudo do Eixo de Integração da Ibiapaba 
 

Supondo uma tendência de crescimento econômico (PIB de 6,13% a.a. em 

2030) moderado, consolidou-se na Tabela 3.6, as projeções das demandas 

hídricas agregadas para os municípios situados no Estado do Ceará inseridos 

na área de estudo, cujos dados foram extraídos da Fase III – Balanço Hídrico 

do Eixo de Integração da Ibiapaba. A Tabela 3.7 contém os totais de demanda 

hídrica para cada ano da projeção. 
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Tabela 3.6 – Consolidação das demandas hídricas das projeções feitas para os municípios do Estado do Ceará. 
Demanda Hídrica (1.000 m3/ano) 

Humana e Industrial Animal Projeto de Irrigação Irrigação Difusa 

M
un

ic
íp

io
 

20
00

 

20
05

 

20
10

 

20
20

 

20
30

 

20
00

 

20
05

 

20
10

 

20
20

 

20
30

 

20
00

 

20
05

 

20
10

 

20
20

 

20
30

 

20
00

 

20
05

 

20
10

 

20
20

 

20
30

 

Quiter. 867 939 892 1.360 1.608 609 672 742 904 1.102           

Novo 
Oriente 1.310 1.419 1.537 2.296 2.610 679 750 828 1.009 1.230   17.820 17.820 17.820      

Crateús 3.734 4.042 4.900 7.208 7.933 1.458 1.610 1.778 2.167 2.641 10.386 71.586 86.112 86.112 86.112      

Indep. 1.199 1.298 1.384 2.072 2.366 1.245 1.374 1.517 1.849 2.254      798     

Tamb. 
*  ** 707 765 741 1125 1323 646 713 787 959 1169           

Ipapor. 544 589 574 871 1.022 276 305 337 411 500   30.780 30.780 30.780      

Araren. 516 559 577 868 1.001 177 196 216 264 321 
           

Porang. 596 645 727 1.080 1.214 263 290 320 390 476           

Ipueira
s 

*  ** 
829 898 849 1295 1533 531 586 647 789 962           

Croatá 839 931 1.030 1.594 1.864 128 141 156 190 232   15.696 15.696 15.696      

Carnau
. 798 885 991 1.530 1.779 121 134 148 180 220   13.788 13.788 13.788      

Guarac
. do 

Norte 
1.673 1.855 2.031 3.151 3.700 118 130 144 175 214           

Total 13.613 14.825 16.235 24.452 27.953 6.251 6.902 7.620 9.289 11.323 10.386 71.586 164.196 164.196 164.196 798 79.410 79.410 79.410 79.410 

* Para as demandas humanas e industriais, o total do município é subtraído da demanda da sede e multiplicado pelo percentual do município inserido na bacia. 
** Para a demanda animal, a demanda total do município é multiplicada pelo percentual do município inserido na bacia.  
Fonte: FASE III – Balanço Hídrico – Eixo da Integração da Ibiapaba. 
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Tabela 3.7 – Total de demanda hídrica no Ceará. 
Total Demanda Hídrica (1.000 m3/ano) 

2000 2005 2010 2020 2030 
31.048 172.722 267.461 277.346 282.881 

Fonte: Resultado dos somatórios dos totais de cada ano da Tabela 3.6. 
 

As demandas hídricas, humana e industrial, de cada município consideram as 

demandas da sede, dos distritos e das diversas populações urbanas e rurais. 

Para os municípios, Tamboril e Ipueiras, que possuem sede fora da bacia e 

não se encontram integralmente inseridos na mesma, foi realizado o seguinte 

procedimento, o valor percentual da área inserida na bacia de cada município, 

66,1% e 63,5%, respectivamente, foi multiplicado pelo total da demanda hídrica 

(humana e industrial) do município subtraído da demanda da sede. 

 

Para o cálculo das demandas hídricas dos animais, foi multiplicado o 

percentual da área de contribuição de Tamboril e de Ipueiras (66,1% e 63,5%, 

respectivamente) pelo total demando a cada município para dessedentação 

animal. Já para as demandas para os projetos de irrigação, foram verificados 

os perímetros irrigados já implantados e os de futura implantação e os valores 

encontrados foram multiplicados pelo coeficiente 18.000 m3/ha/ano. 

 

As demandas para irrigação difusa foram estabelecidas através da observância 

das manchas de solos potencialmente irrigáveis que seriam destinadas às 

futuras áreas de irrigação difusa, denominadas de áreas potencial irrigável 

líquida. Estas manchas foram identificadas nos municípios Quiterianópolis, 

Novo Oriente, Crateús, Independência, Tamboril, Ipaporanga, Ararendá e 

Poranga totalizando uma disponibilidade de área potencial irrigável líquida de 

45.377 ha. Devido à imprecisão do levantamento e para ser mais realista, 

somente 50% desse valor foi utilizado para a obtenção dos saldos de demanda 

futura para irrigação difusa. Desta feita o montante de 22.688,5 ha foi 

multiplicado pelo coeficiente de 14.000 m3/ha/ano e distribuído eqüitativamente 

pelos anos 2005, 2010, 2020 e 2030. 

 

Analisando a participação dos diversos tipos de consumo no total de demanda 

hídrica para o tipo de projeção apresentado, observa-se que para o ano 2000 

os consumos humano e industrial absorveram juntos 44% da água consumida, 
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seguido pelos projetos de irrigação com 33% do total consumido. O consumo 

animal vem em terceiro lugar com 20% e por fim a irrigação difusa com 3%. Já 

em 2005, o quadro muda completamente. No ranking de maiores consumidores 

a irrigação difusa passa a ocupar o primeiro lugar com 46% e em segundo 

permanecem os projetos de irrigação com 41%, seguidos do consumo humano 

e industrial com 9% e, finalmente, o consumo animal com 3%. Os dois últimos 

tipos de consumo permanecem na mesma posição. De 2010 até 2030 a 

situação estabiliza, colocando os projetos de irrigação como líderes de 

consumo, seguidos pela irrigação difusa. A Tabela 3.8 retrata os percentuais de 

consumo de cada atividade. 

 
Tabela 3.8 – Percentuais de demanda hídrica do Ceará. 

Tipos de 
Demanda 2000 2005 2010 2020 2030 

Humano e 
industrial 

44 % 9 % 6 % 9 % 10 % 

Animal 20 % 4 % 3 % 3 % 4 % 
Projetos de 

Irrigação 
33 % 41 % 61 % 59 % 58 % 

Irrigação 
Difusa 

3 % 46 %  30 % 29 % 28 % 

Fonte: Resultado da divisão do total do respectivo tipo de demanda de cada ano dado na Tabela 3.6 pelo 
total absoluto do mesmo ano dado na Tabela3.7. 
 

Em virtude do Piauí ainda não possuir nenhum Plano de Bacia para a região 

estudada, as informações sobre demandas hídricas nesse estado foram 

obtidas dos estudos feitos para o Diagnóstico Sumário das Bacias 

Hidrográficas dos rios Poti e Longá – versão 1.0. (ANA, 2004a). Os dados que 

deram subsídios ao relatório constam na Planilha Excel 

dados_censo_e_pnrh_sintese da ANA (2004b), baseada no Censo IBGE 2000. 

No mesmo relatório, pôde-se ter acesso a dados de demanda do Ceará 

calculados pelos critérios da ANA que são também apresentados em paralelo 

aos dados do Piauí para que ambos possam ser comparados sob a mesma 

ótica. 

 

As demandas analisadas foram para os usos consuntivos - abastecimento 

humano (urbano e rural), dessedentação animal, irrigação e indústria. No 

cálculo da demanda para abastecimento humano urbano dos municípios do 

Piauí inseridos na bacia em estudo foi utilizado o coeficiente de captação 180,6 
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l/hab.dia e para os municípios do Ceará o coeficiente utilizado foi 149 l/hab.dia. 

Já para abastecimento humano rural, adotou-se 100 l/hab.dia (Lanna, 2002 

apud ANA, 2004a) para ambos os estados. Para dessedentação animal foram 

utilizados os coeficientes de consumo fornecidos por Telles (2002 apud ANA, 

2004a) e Lanna (2002 apud ANA, 2004a) discriminados na Tabela 3.9. 

 
Tabela 3.9 – Coeficientes de consumo de águas por tipo de rebanho. 

Tipo de 
Rebanho 

Consumo 
(l/cabeça dia) 

Tipo de 
Rebanho 

Consumo 
(l/cabeça dia) 

Tipo de 
Rebanho 

Consumo 
(l/cabeça dia) 

Bovinos 50 Eqüinos 50 Ovinos 10 
Suínos 12,5 Assininos 50 Caprinos 10 

Bubalinos 50 Muares 50 Aves 0,35 
 

Para irrigação, foram identificados, na porção da bacia de estudo inserida no 

Piauí, 2.069 ha em áreas irrigadas e no Ceará este montante ficou em 2.363 

ha. E para o cálculo do consumo das indústrias, foram identificados 921 

estabelecimentos industriais na área de enfoque, onde 909 encontravam-se no 

Piauí e, somente, em Teresina 623. No Ceará 12 indústrias foram identificadas. 

As Tabelas 3.10 e 3.11 discriminam as demandas agregadas dos municípios 

de cada estado referente ao ano 2000. 

 
Tabela 3.10 – Consolidação das demandas hídricas dos municípios do Ceará para o 
ano 2000.  

Demanda Hídrica (1.000 m3/ano) 
Município Humana Industrial Animal Irrigação Total 

Municipal 
Quiterianópolis 851 0 473 1.230 2.554 
Novo Oriente 1.545 0 536 4.068 6.149 

Crateús 4.857 252 1.198 6.465 12.772 
Independência 1.388 32 1.356 3.280 6.056 

Tamboril 1.545 0 978 820 3.343 
Ipaporanga 505 0 252 0 757 
Ararendá 505 0 189 1.798 2.492 
Poranga 694 0 252 442 1.388 
Ipueiras 2.113 32 315 2.271 4.731 
Croatá 883 0 95 3.500 4.478 

Carnaubal 820 32 95 1.577 2.524 
Guaraciaba do 

Norte 1.955 32 158 15.106 17.251 

Total 17.661 380 5.897 40.557 64.495* 
* Total absoluto de demanda em 2000. 
Fonte: Planilha Excel censo_e_pnrh_sintese da ANA 
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Tabela 3.11 – Consolidação das demandas hídricas dos municípios do Piauí para o 
ano 2000.  

Demanda Hídrica (1.000 m3/ano) 
Município Humana Industrial Animal Irrigação Total 

Municipal 
Buriti dos 
Montes 221 0 315 189 725 

Castelo do 
Piauí 662 32 505 

 
284 

 
1482 

 
Juazeiro do 

Piauí 158 0 284 0 
 

442 
 

Novo Santo 
Antônio 63 0 284 0 

 
347 

 
São João da 

Serra 252 0 473 
 

63 
 

788 
 

Alto Longa 442 0 568 883 1892 
Prata do Piauí 158 0 95 95 347 

Beneditinos 378 0 378 252 1009 
Pass. Franca 

do Piauí 189 0 189 2239 2617 

Lagoa do Piauí 95 0 126 0 221 
Demerval 

Lobão 662 0 95 1356 2113 

Teresina 53264 6559 788 28792 89405 
Total 56544 6591 4100 34153 101388* 

* Total absoluto de demanda em 2000. 
Fonte: Planilha Excel censo_e_pnrh_sintese da ANA 
 

Observa-se pela Tabela 3.12 que, no Ceará, os percentuais destoam dos 

resultados originários do Plano do Eixo de Integração da Ibiapaba, o líder em 

consumo de água em 2000 foi a irrigação, enquanto no Piauí foi o 

abastecimento humano, responsável por 56% do total consumido. No Piauí, a 

irrigação vem em segundo lugar. 

 
Tabela 3.12 – Percentuais de demanda hídrica dos estados. 

Tipos de Demanda Ceará Piauí 
Humano  27% 56 % 
Industrial 1% 7 % 
Animal 9% 4 % 

Irrigação  63% 34 % 
Fonte: Resultado da divisão do total do respectivo tipo de demanda pelo total absoluto (tabelas 3.10 e 

3.11). 

 

A representação da demandas hídricas de ambos os estados dá notoriedade 

para as necessidades da região e demonstra a importância da água no 

exercício das atividades cotidianas, tanto econômicas como sociais, além de 

alertar para a distribuição de demanda na bacia estudada. Verificou-se pelos 

dados da Planilha Excel censo_e_pnrh_sintese da ANA (2004b) que o Ceará 

em 2000 foi responsável por 39% do total demandado e o Piauí por 61%. 
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3.6. DADOS HIDROCLIMATOLÓGICOS 
 

A porção noroeste da bacia (PI) está submetida a clima quente e úmido, onde a 

Chapada da Ibiapaba tem como vegetação as matas úmidas e as matas secas 

(SRH,2000 apud ANA, 2005) e a porção sudeste (CE), submetida a clima semi-

árido, que caracteriza, na maior parte, uma vegetação do tipo caatinga arbórea.  

 

Há predominância na área do clima tropical, quente e úmido, que segundo 

Köppen, é do tipo Aw. O trecho no Estado do Ceará, no sudeste da bacia, 

corresponde ao clima do tipo Bsh, clima quente e semi-árido. A região, como 

um todo, caracteriza-se pela predominância de chuvas irregulares de 

verão/outono e estação seca de maio a dezembro. 

 

A média das temperaturas máximas gira em torno de 32oC e a média das 

mínimas 20o C. A umidade relativa do ar na estação chuvosa supera os 80%, 

mas no período de estiagem os valores médios de umidades flutuam entre 45% 

e 58% (Estação Climatológica de Crateús). 

 

3.6.1. Precipitação 
 

A precipitação média anual da região é inferior a 800 mm, concentrando-se nos 

meses fevereiro, março e abril (estação chuvosa), onde se observa 69% do 

total precipitado no ano. Como há uma grande variabilidade espacial na 

distribuição de chuvas, buscou-se utilizar postos pluviométricos que 

retratassem com mais precisão o regime de chuvas do local dos reservatórios 

existentes e projetados. Na Tabela 3.13 segue a descrição dos oito postos 

utilizados para aquisição de dados de chuva para cada reservatório sob sua 

influência. 

 

As distribuições de precipitação mensal média dos postos mencionados 

denotam a irregularidade das chuvas ao longo do ano na área de estudo. As 

tabelas 3.14 a 3.21 e as figuras 3.2 a 3.9 destacam esse comportamento. 
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Tabela 3.13 - Postos pluviométricos na bacia do Rio Poti. 

Reservatório Posto Município Latitude Longitude Altitude 
(m) Período Falhas 

Total 
de 

Anos 
Fonte de 

Dados 

Colina Coutinho 
3718666 

Quiterianópolis 05º50'S 40º41'W 380 

1934 

a 

2001 

1937; 1945; 1950; 

1964; 1976; 

1987 - 1998; 2001 

50 SUDENE 

Flor do Campo Novo Oriente 
3708964 Novo Oriente 05º27'S 40º41'W 328 

1934 

a 

2000 

1947 - 1948; 

1950 - 1951; 

1956; 1958; 1961; 

1974 -1977; 

1990 -2000 

45 SUDENE 

Carnaubal; 
Realejo; 

Fronteiras 

Crateús 
3708369 Crateús 05º11'S 40º40'W 275 

1910 
a 

1985 

1910; 1947; 

1950 - 1951; 1958 71 SUDENE 

Barra Velha; 
Cupim; 

Jaburu II 

Independência 
3709736 Independência 05º23'S 40º20'W 380 

1910 
a 

1985 

1910; 1947; 

1976; 1983 72 SUDENE 

Sucesso Tamboril 
2799636 Tamboril 04º50'S 40º20'W 360 

1911 
a 

1987 
1911; 1919 75 SUDENE 

Inhuçu Croatá 
2788825 

Guaraciaba do 
Norte 04º25'S 40º53'W 600 

1962 
a 

1989 
1989 27 SUDENE 

Lontras Ipueiras 
2798157 Ipueiras 04º33'S 40º43'W 238 

1911 
a 

1981 

1911; 1919; 1930; 
1956 – 1961 62 SUDENE 

Castelo do 
Piauí 

Castelo do Piauí 
3706689 Castelo do Piauí 5°20’S 41°34’W 250 

1914 

a 

1989 

1925; 1928; 1976 73 SUDENE 
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Tabela 3.14 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica do Açude Colina 
(mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Coutinho 75,6 107,5 170,1 125,4 35,3 4,4 2,4 0,7 1,6 3,6 13,0 37,0 576,5

Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.2 - Precipitação média mensal no Posto Coutinho. 
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
 
Tabela 3.15 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica do Açude Flor do 
Campo (mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Novo Oriente 70,3 108,8 182,8 149,1 49,0 10,1 5,3 2,4 0,5 2,6 11,1 32,2 624,1
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.3 - Precipitação média mensal no Posto Novo Oriente. 
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 



 47

Tabela 3.16 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica dos Açudes 
Carnaubal, Realejo e Fronteiras (mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Crateús 79,3 137,0 221,9 164,5 61,0 15,7 7,7 2,0 1,8 4,4 16,0 30,5 741,7

Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.4 - Precipitação média mensal no Posto Crateús. 
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
 
Tabela 3.17 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica dos Açudes Barra 
Velha, Cupim e Jaburu II (mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Independência 66,6 122,9 170,0 131,5 50,3 18,8 5,1 2,9 0,9 2,5 9,4 25,5 606,4
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.5 - Precipitação média mensal no Posto Independência.  
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Tabela 3.18 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica do Açude Sucesso 
(mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Tamboril 76,2 141,2 199,3 172,3 54,3 14,6 6,5 2,7 0,7 2,9 6,6 25,6 702,8

Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.6 - Precipitação média mensal no Posto Tamboril. 
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
 
Tabela 3.19 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica do Açude Inhuçu 
(mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Croatá 67,9 90,1 157,1 157,3 66,4 23,2 7,1 0,7 0,4 0,8 4,3 33,0 608,3

Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.7 - Precipitação média mensal no Posto Croatá. 
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Tabela 3.20 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica do Açude Lontras 
(mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Ipueiras 93,4 158,3 244,8 239,6 116,4 32,4 13,5 4,1 1,7 3,8 13,2 35,2 956,4

Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.8 - Precipitação média mensal no Posto Ipueiras. 
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
 
Tabela 3.21 - Precipitação média mensal na Estação Climatológica do Açude Castelo 
do Piauí (mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Castelo do Piauí 156,1 199,1 264,8 220,7 64,9 9,3 3,8 3,9 3,9 16,1 34,8 71,6 1049
Fonte: SUDENE (banco de dados on line) 
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Figura 3.9 - Precipitação média mensal no Posto Castelo do Piauí. 
Fonte: SUDENE (banco de dados on line)  
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Observa-se pelos gráficos que o regime de chuvas na bacia é o mesmo da 

porção norte do Nordeste Brasileiro. Percebe-se, pela distribuição sazonal das 

chuvas, que o principal sistema atuante na bacia é a Zona de Convergência 

Intertropical. Em caráter secundário, atuam ainda os Sistemas Frontais, 

responsáveis pelas chuvas de novembro a janeiro, os dois sistemas agindo 

conjuntamente. A contribuição da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é 

mais efetiva do que as frentes frias; percebe-se claramente que os meses de 

fevereiro, março e abril são, em geral, os mais chuvosos.  

 

3.6.2. Evaporação 
 

A evaporação tem média anual de 1.500 mm, no extremo oeste da bacia e 

2.500 mm, nas zonas leste e sudeste. Neste estudo, foram utilizadas duas 

estações evaporimétricas, ambas pertencentes ao INMET - Instituto Nacional 

de Meteorologia. Os dados destas estações estão disponíveis nas Normais 

Climatológicas (INMET, 1992). Para os reservatórios do Ceará, utilizou-se a 

estação Crateús que é representativa da região e para o Castelo do Piauí foi 

utilizada a estação de Teresina. 

 

Os valores de evaporação são, no entanto, referentes a medições com o tubo 

Piche, portanto, não se faz necessário utilizar o coeficiente de redução de 

evaporação Ka proposto por Molle e Cadier (1989 apud CEC Engenharia, 

2001), que reduz os valores de evaporação medidos em Tanque Classe A. 

 

A evaporação anual média, observada nos postos Crateús e Teresina, foi, 

respectivamente, 2.904,4 mm e 1.606,5 mm (ambos, Tubo Piché), distribuída 

ao longo dos meses segundo as tabelas 3.22 e 3.23 e figuras 3.10 e 3.11. 

Verifica-se que este trecho da bacia do rio Poti caracteriza-se por altas taxas 

de evaporação, o que acarreta perdas significativas das reservas acumuladas 

e contribuem para o déficit hídrico na bacia.  

 

 

 

 



 51

Tabela 3.22 - Evaporação média mensal na Estação Climatológica de Crateús 
(considerada característica da área em estudo no Ceará) (mm) 
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Crateús 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2904,4
Fonte: INMET (1992) 
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Figura 3.10 - Evaporação média mensal no Posto Crateús. 
Fonte: INMET (1992) 
 

Tabela 3.23 - Evaporação média mensal na Estação Climatológica de Teresina 
(considerada característica da área em estudo no Piauí) (mm) 

Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Teresina 89,2 61,3 67,3 58,5 76,6 111,2 167,2 192,3 206,5 251,5 183,6 141,1 1606,5
Fonte: INMET (1992) 
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Figura 3.11 - Evaporação média mensal no Posto Teresina.  
Fonte: INMET (1992) 
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3.6.3. Evaporação líquida nos reservatórios 
 

Os dados de evaporação líquida e dos coeficientes de distribuição das 

evaporações, utilizados nas simulações do sistema, composto pelos doze 

reservatórios, citados previamente, foram retirados das tabelas 3.14 a 3.23 e 

estão consolidados nas tabelas 3.24 a 3.31. 
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Tabela 3.24 - Evaporação líquida sobre o reservatório Colina. 
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2.904,4 
Pi 75,6 107,5 170,1 125,4 35,3 4,4 2,4 0,7 1,6 3,6 13,0 37,0 576,5 

Ei – Pi 137,7 41,0 -54,9 -29,0 90,3 163,8 265,9 320,9 340,4 394,7 367,3 289,8 2327,9 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) 0,06 0,02 -0,02 -0,01 0,04 0,07 0,11 0,14 0,15 0,17 0,16 0,12 1,00 
 
 
Tabela 3.25 - Evaporação líquida sobre o reservatório Flor do Campo. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2.904,4 
Pi 70,3 108,8 182,8 149,1 49,0 10,1 5,3 2,4 0,5 2,6 11,1 32,2 624,1 

Ei - Pi 143,0 39,7 -67,6 -52,7 76,5 158,1 263,0 319,2 341,5 395,7 369,2 294,6 2280,3 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) 0,06 0,02 -0,03 -0,02 0,03 0,07 0,12 0,14 0,15 0,17 0,16 0,13 1,00 
 
 
Tabela 3.26 - Evaporação líquida sobre os reservatórios Carnaubal, Realejo e Fronteiras. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2.904,4 
Pi 79,3 137,0 221,9 164,5 61,0 15,7 7,7 2,0 1,8 4,4 16,0 30,5 741,7 

Ei - Pi 134,0 11,5 -106,7 -68,1 64,5 152,5 260,6 319,6 340,2 394,0 364,3 296,3 2162,7 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) 0,06 0,01 -0,05 -0,03 0,03 0,07 0,12 0,15 0,16 0,18 0,17 0,14 1,00 
 
 
Tabela 3.27 - Evaporação líquida sobre os reservatórios Barra Velha, Cupim e Jaburu II. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2.904,4 
Pi 66,6 122,9 170,0 131,5 50,3 18,8 5,1 2,9 0,9 2,5 9,4 25,5 606,4 

Ei - Pi 146,7 25,6 -54,8 -35,1 75,2 149,4 263,2 318,7 341,1 395,8 370,9 301,3 2298,0 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) 0,06 0,01 -0,02 -0,02 0,03 0,07 0,11 0,14 0,15 0,17 0,16 0,13 1,00 
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Tabela 3.28 - Evaporação líquida sobre o reservatório Sucesso. 
Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2.904,4 
Pi 76,2 141,2 199,3 172,3 54,3 14,6 6,5 2,7 0,7 2,9 6,6 25,6 702,8 

Ei - Pi 137,1 7,3 -84,1 -75,9 71,2 153,6 261,8 318,9 341,3 395,4 373,7 301,3 2201,6 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) 0,06 0,00 -0,04 -0,03 0,03 0,07 0,12 0,14 0,16 0,18 0,17 0,14 1,00 
 
 
Tabela 3.29 - Evaporação líquida sobre o reservatório Inhuçu. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2.904,4 
Pi 67,9 90,1 157,1 157,3 66,4 23,2 7,1 0,7 0,4 0,8 4,3 33,0 608,3 

Ei - Pi 145,4 58,4 -41,9 -60,9 59,1 145,0 261,2 320,9 341,6 397,6 376,0 293,8 2296,1 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) 0,06 0,03 -0,02 -0,03 0,03 0,06 0,11 0,14 0,15 0,17 0,16 0,13 1,00 
 
 
Tabela 3.30 - Evaporação líquida sobre o reservatório Lontras. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 213,3 148,5 115,2 96,4 125,5 168,2 268,3 321,6 342,0 398,3 380,3 326,8 2.904,4 
Pi 93,4 158,3 244,8 239,6 116,4 32,4 13,5 4,1 1,7 3,8 13,2 35,2 956,4 

Ei - Pi 119,9 -9,8 -129,6 -143,2 9,1 135,8 254,8 317,5 340,3 394,5 367,1 291,6 1948,0 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) 0,06 -0,01 -0,07 -0,07 0,00 0,07 0,13 0,16 0,17 0,20 0,19 0,15 1,00 
 
 
Tabela 3.31 - Evaporação líquida sobre o reservatório Castelo. 

Mês Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 
Ei 89,2 61,3 67,3 58,5 76,6 111,2 167,2 192,3 206,5 251,5 183,8 141,1 1.606,5 
Pi 156,1 199,1 264,8 220,7 64,9 9,3 3,8 3,9 3,9 16,1 34,8 71,6 1049,0 

Ei - Pi -66,9 -137,8 -197,5 -162,2 11,7 101,9 163,4 188,4 202,6 235,4 149,0 69,5 557,5 
(Ei - Pi)/∑(Ei - Pi) -0,12 -0,25 -0,35 -0,29 0,02 0,18 0,29 0,34 0,36 0,42 0,27 0,12 1,00 
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3.6.4. Vazão Afluente aos reservatórios 
 

As fontes encontradas para obtenção dos dados hidrológicos na bacia do Rio 

Poti foram o Sistema de Informações Hidrológicas da Agência Nacional de 

Energia Eletrica – ANEEL e o Plano Estadual de Recursos Hídricos do Ceará – 

PERH (1992). Segundo a primeira fonte, a bacia do Rio Poti está localizada no 

banco de dados “Bacias do Atlântico Norte-Nordeste - Sub-Bacia 34”, tendo 

apenas cinco postos que medem a descarga líquida, dos quais dois não estão 

mais em operação (Tabela 3.32). Os três postos situados no Estado do Ceará 

não medem este parâmetro. 

 
Tabela 3.32 - Relação dos postos fluviométricos na bacia do Rio Poti. 
Código Nome Município Latitude Longitude Altitude 

(m) Operando

34691000 Barragem Colina Quiterianópolis -05:51:15 -040:42:16 257 Sim (*) 

34692500 Barragem Flor do Campo Novo Oriente -05:31:43 -040:40:08 257 Sim (*) 

34694000 Barragem Carnaubal Crateús -05:17:12 -040:39:51 257 Sim (*) 

34720000 Ibiapaba (Juazeiro) Castelo do Piauí -05:03:00 -040:55:00 257 Não 

34750000 Fazenda Boa Esperança Castelo do Piauí -05:13:23 -041:44:15 180 Sim 

34770000 Prata do Piauí Prata do Piauí -05:39:45 -042:12:20 80 Sim 

34789000 Fazenda Cantinho II Teresina -05:12:09 -042:41:48 80 Sim 

34790000 Fazenda Cantinho Teresina -05:12:00 -042:43:00 80 Não 
(*) Não mede descarga líquida 
Fonte: ANNEL (banco de dados eletrônico) 
 

Buscando caracterizar o regime fluvial ao longo do Rio Poti, fez-se análise das 

vazões médias mensais e anuais dos três postos fluviométricos em operação - 

Fazenda Boa Esperança, Prata do Piauí e Fazenda Meu Cantinho. Embora o 

padrão sazonal das vazões seja o mesmo nos três postos analisados, utilizou-

se a série histórica de vazões medidas no Posto Fazenda Boa Esperança, a 

jusante da Barragem Castelo do Piauí, por constar de 34 anos de dados sem 

falhas e ser representativa da região. As características deste posto se 

encontram na Tabela 3.33.  
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Tabela 3.33 - Característica da vazão média anual do Rio Poti no Posto Fazenda Boa 
Esperança. 

Posto 

Área da 
Bacia 

Hidrográfica 
(km²) 

Vazão Média 

Anual (µ) 

(m³/s) 

Vazão Média 

Anual (µ) 

(hm³/ano) 

Lâmina 
média anual

(mm) 

CV das 
vazões 
anuais 

Período de 
observação

Fazenda Boa 

Esperança 19.300,00 34,25 1.079,98 55,96 1,31 1965 – 1999

 

O regime fluvial do Rio Poti de acordo com as vazões médias mensais do 

Posto Fazenda Boa Esperança pode ser observado na Figura 3.12 e a série 

histórica está representada na Tabela 3.24. 
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Figura 3.12 - Vazão média mensal do Rio Poti no Posto Fazenda Boa Esperança. 
 

Como foi percebido, há carência, na região, de postos fluviométricos que 

meçam descargas líquidas com séries suficientemente longas e que sirvam 

como base de dados para simulação dos reservatórios existentes e projetados. 

Uma das soluções para este problema seria utilizar o modelo chuva–deflúvio 

proposto no PERH do Ceará que utilizou o MODHAC - Modelo Hidrológico 

Auto-Calibrável.  
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Contudo, comparando-se as duas fontes, observa-se que o coeficiente de 

escoamento (lâmina média anual/precipitação média anual) do Posto Fazenda 

Boa Esperança situa-se em torno de 5%, enquanto que o PERH indica valores 

muito superiores, da ordem de 15% a 20%, bem mais elevados que os valores 

encontrados pelo Grupo de Estudo do Vale do Jaguaribe, para bacias de 

condições semelhantes (valores nunca superiores a 10%). Em virtude disso, 

considerou-se a lâmina que escoa sobre a bacia do Posto Fazenda Boa 

Esperança como representativa para as bacias de todos os reservatórios.  

 

Tabela 3.34 – Série de vazão afluente do Posto Fazenda Boa Esperança (m³/s) 
Mês 

Ano 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1965 13,82 20,25 132,58 1480,03 425,87 80,35 34,82 14,60 11,09 11,14 8,74 6,86 
1966 7,37 227,65 37,50 258,16 19,85 13,79 10,31 7,55 4,10 2,84 3,32 7,85 
1967 14,84 16,56 605,32 334,37 385,69 34,73 16,02 11,06 8,19 5,97 8,09 12,78
1968 13,12 30,24 329,44 406,94 26,44 15,40 14,57 10,66 6,74 5,01 2,85 2,09 
1969 5,41 25,16 71,78 32,92 14,46 5,81 3,56 2,12 0,71 0,02 5,11 2,25 
1970 26,44 8,18 87,85 357,70 109,01 34,47 10,34 7,50 4,72 4,96 4,04 3,91 
1971 6,16 16,96 34,55 131,67 19,36 7,80 6,35 3,70 2,21 0,33 0,00 30,53
1972 26,06 2,61 97,23 381,02 120,26 43,29 11,36 3,80 0,94 0,78 0,02 0,08 
1973 77,67 71,61 608,00 2682,72 1320,45 287,71 36,96 10,61 4,46 2,32 1,27 2,25 
1974 9,62 42,09 455,33 235,09 458,01 36,03 11,97 2,68 0,80 0,14 0,08 1,12 
1975 0,20 235,28 174,63 195,44 29,19 13,14 4,85 0,61 0,11 0,22 1,69 0,00 
1976 29,73 44,03 146,24 331,78 210,79 25,69 14,46 4,12 0,00 0,00 0,00 3,80 
1977 17,76 22,86 93,21 83,20 83,57 11,46 2,50 0,35 0,00 0,00 0,00 0,43 
1978 37,23 89,03 60,26 51,06 28,12 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1979 15,21 192,93 283,91 16,80 2,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1980 2,92 2,18 115,71 300,67 10,20 0,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1981 2,53 7,60 45,80 34,21 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1982 0,00 18,89 10,45 0,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1983 0,00 0,00 167,67 860,54 138,74 28,51 11,76 2,71 0,02 0,00 0,00 0,00 
1984 206,24 875,75 1250,81 2988,58 819,59 124,16 61,07 31,07 19,93 14,70 11,56 75,53
1985 63,48 261,27 1473,12 946,08 246,41 78,28 43,66 26,22 18,14 14,17 11,04 9,96 
1986 11,12 21,41 198,47 144,37 30,53 17,57 13,12 8,25 4,77 4,07 0,87 0,13 
1987 20,36 22,43 468,72 834,62 209,99 38,36 22,95 12,32 7,15 4,77 3,08 22,42
1988 16,04 13,81 207,84 1270,08 940,12 69,72 44,19 22,10 13,56 9,72 12,23 61,87
1989 27,86 38,47 70,71 32,66 30,80 15,99 9,75 6,67 5,05 2,79 0,55 5,68 
1990 28,66 36,05 246,95 158,37 53,84 15,22 8,33 4,02 0,99 0,16 1,04 0,29 
1991 0,15 18,99 19,55 34,73 11,49 4,38 0,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1992 0,00 3,05 10,90 23,64 4,82 0,63 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1993 45,26 44,51 64,28 103,42 47,14 21,31 18,43 7,87 4,54 1,79 0,46 3,08 
1994 1,43 38,47 104,46 482,11 294,62 55,47 21,48 12,00 4,54 1,13 2,93 3,29 
1995 22,74 18,17 190,43 720,58 255,79 26,70 15,16 11,52 6,17 2,71 1,51 4,58 
1996 35,89 15,87 181,06 237,69 77,67 12,93 5,33 1,89 0,22 0,00 0,18 0,60 
1997 12,29 22,86 47,94 12,03 4,47 3,47 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
1998 9,24 14,03 106,60 84,76 111,42 11,20 2,47 0,31 0,00 0,61 2,42 12,64
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3.7. TOPOLOGIA DA BACIA 
 

O estudo abrange uma área de 16.428,8 km² , correspondente a área de 

drenagem do Açude Castelo do Piauí, a ser construído no Estado do Piauí. 

Segundo o Atlas Eletrônico dos Recursos Hídricos e Meteorológico do Ceará 

(2006), a montante do Castelo do Paiuí, já se encontra construídas oito 

barragens que juntas controlam uma área de 4.358,99 km² (27,5% da área 

controlada pelo Castelo do Piauí), têm uma capacidade de acumular até 463,60 

hm3 e têm como vazão média afluente 243,93 hm3 por ano. 

 

Três desses reservatórios se encontram distribuídos ao longo do Rio Poti e os 

outros cinco em seus afluentes. Na ordem, de montante para jusante, 

encontram-se os reservatórios Colina, no município de Quiterianópolis, Flor do 

Campo, em Novo Oriente e Carnaubal nas imediações da cidade de Crateús.  

 

Os reservatórios Barra Velha, Cupim e Jaburu II se localizam no município de 

Independência. O primeiro barra as águas do Riacho Santa Cruz e o segundo 

do rio homônimo, ambos desembocam no Riacho Independência. O terceiro se 

encontra no Rio Jaburu. Os rios regularizados pelos açudes desembocam no 

Riacho do Meio que vem a ser afluente do Poti pela margem direita.  

 

O Reservatório Realejo, em Crateús barra o Riacho Carrapateiras que deságua 

a esquerda do Poti e o Açude Sucesso, no município de Tamboril, que foi 

construído no Riacho Cassimiro, afluente à direita do Rio Poti também 

compõem a infra-estrutura existente na bacia estudada. 

 

Está prevista a construção de mais quatro reservatórios na bacia, o Castelo do 

Piauí, no município homônimo, com capacidade de 2.636,94 hm3, barrando o 

Rio Poti. O Açude Fronteiras, em Crateús, também no leito do Rio Poti e os 

açudes Inhuçu, em Croatá, e Lontras, em Ipueiras, a regularizar o Rio Inhuçu, 

estão projetados em território cearense a montante do Castelo do Piauí. Os 

reservatórios projetados para o Ceará têm, juntos, capacidade máxima de 

1.447,26 hm3. 
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A localização geográfica da bacia do Rio Poti em relação ao Ceará se encontra 

representada na Figura 3.13. e a topologia desta área pode ser observada na 

Figura 3.14. No diagrama unifilar representativo da topologia da bacia também 

foram acrescentados os reservatórios projetados.  

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 3.13 – Localização da bacia do Rio Poti no Estado do Ceará. 
Fonte: Atlas SRH (2006) 
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Figura 3.14 - Topologia atual e projetada da área de estudo. 
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As características dos principais reservatórios em operação na bacia, como 

capacidade máxima, área da bacia hidrográfica controlada pelo respectivo 

açude (excetuando as áreas controladas por reservatório a montante) e altura 

máxima, estão discriminadas na Tabela 3.35. 

 

Tabela 3.35 – Características das principais barragens da bacia do Rio Poti no Estado 
do Ceará. 

Açudes Ano Município Capacidade 
(hm3) 

Bacia 
Hidrográfica 

(Km2) 

Altura 
Máxima 

(m) 

Fonte 
de 

Dados 

Colina 1998 Quiterianópolis 3,20 369,75 11,50 COGERH 

Flor do 
Campo 1999 Novo Oriente 111,30 278,05 21,10 

Projeto executivo 
da Barragem Flor 

do Campo 
Volume 3 - 

Estudos 
Hidrológicos 

(1997) 
Carnaubal 1990 Crateus 87,60 1402,80 18,40 PERH (1992)  

Barra 
Velha 1999 Independência 99,50 836,40 17,50 

Projeto executivo 
da Barragem 
Barra Velha 

Tomo II Volume 
3 - Estudos 
Hidrológicos 

(1996)  
Cupim 1970 Independência 4,50 231,45 10,00 COGERH 

Jaburu II 1984 Independência 116,00 908,04 16,20 PERH (1992)  
Realejo 1980 Crateús 31,50 209,50 21,00 PERH (1992)  
Sucesso 1988 Tamboril 10,00 123,00 10,20 COGERH 

Total 463,60 4358,99 - - 
 (*) Área controlada única e exclusivamente pelo reservatório correspondente, excluindo a área 
controlada por reservatórios a montante.  
Fonte: CEC Engenharia (2001). 
 

Os dados morfométricos das barragens Flor do Campo e Barra Velha foram 

obtidos a partir de seus projetos executivos. A COGERH forneceu as 

informações referentes aos açudes Colina, Cupim e Sucesso. E as demais 

características dos reservatórios, Carnaubal, Jaburu II e Realejo, foram 

levantadas junto ao Plano Estadual de Recursos Hídricos (PERH -1992). Na 

Tabela 3.36  consta a relação conta x volume dos principais reservatórios da 

bacia. 
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Tabela 3.36 - Curvas Cota (m) x Volume (hm3) dos principais reservatórios da bacia do Rio Poti. 
Colina Flor do Campo Carnaubal Barra Velha Cupim Jaburu II Realejo Sucesso 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

H 
(m) 

Vol. 
 (hm3) 

88,00 0,00 335,00 0,00 0,00 0,00 320,0 0,00 90,00 0,000 88,00 0,000 309,00 0,0000 90,00 0,000 
89,00 0,01 336,00 0,10 0,62 0,02 321,0 0,62 91,00 0,020 89,00 0,110 310,00 0,0029 91,00 0,050 
90,00 0,02 337,00 0,300 1,25 0,15 322,0 1,25 92,00 0,090 90,00 0,270 311,00 0,0121 92,00 0,110 
91,00 0,07 338,00 1,200 1,88 0,49 323,0 1,88 93,00 0,250 91,00 0,570 312,00 0,0435 93,00 0,330 
92,00 0,16 339,00 2,900 3,20 1,30 324,0 3,20 94,00 0,560 92,00 1,300 313,00 0,1323 94,00 0,670 
93,00 0,29 340,00 5,500 5,66 2,73 325,0 5,66 95,00 1,090 93,00 2,950 314,00 0,3174 95,00 0,940 
94,00 0,48 341,00 9,000 9,43 4,79 326,0 9,43 96,00 1,910 94,00 6,020 315,00 0,6371 96,00 1,390 
95,00 0,86 342,00 13,400 15,09 7,60 327,0 15,09 97,00 3,060 95,00 10,750 316,00 1,1616 97,00 1,660 
96,00 1,45 343,00 18,800 22,26 11,11 328,0 22,26 98,00 4,550 96,00 16,650 317,00 1,9171 98,00 1,940 
97,00 2,21 344,00 25,300 32,07 15,54 329,0 32,07 99,00 6,500 97,00 25,000 318,00 2,9756 99,00 2,160 
98,00 3,25 345,00 32,800 41,51 21,24 330,0 41,51   98,00 32,800 319,00 4,3998 100,00 2,440 
99,00 4,30 346,00 41,800 56,00 28,31 331,0 56,00   99,00 49,820 320,00 6,1595   

100,00 5,50 347,00 52,300 68,87 36,89 332,0 68,87   100,00 67,440 321,00 8,4144   
  348,00 64,500 86,80 47,04 333,0 86,80   101,00 88,690 322,00 11,2281   
  349,00 78,300 99,50 58,80 333,6 99,50   101,57 102,900 323,00 14,3669   
  350,00 93,900 105,67 72,30 334,0 105,67   102,00 113,620 324,00 17,8245   
  351,00 111,300 126,43 87,69 335,0 126,43   102,08 116,000 325,00 21,8259   
  352,00 130,600       102,50 127,690 326,00 26,4795   
  353,00 151,900         327,00 31,5511   
  354,00 175,100         328,00 37,2735   
  355,00 200,100         329,00 0,0000   
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3.7.1. Características dos reservatórios projetados 
 

Embora ainda não haja um consenso por parte dos tomadores de decisão da 

bacia, relativo às capacidades máximas de reserva dos açudes projetados, 

segue neste tópico as características dos açudes Fronteiras, Inhuçu e Lontras, 

cujos dados foram extraídos Plano Eixo de Integração da Ibiapaba, e as 

características do Castelo do Piauí, originárias do Projeto Hidrológico Básico do 

Açude Castelo do Piauí (CEC Engenharia, 2001). A Tabela 3.37 apresenta 

esses dados e as capacidades propostas pela ANA (2004c) em estudo prévio 

sobre as supostas disposições do Marco Regulatório entre Ceará e Piauí. 

 
Tabela 3.37 – Características das barragens projetadas na bacia do Rio Poti no 
Estado do Ceará e do Piauí. 

Capacidade (hm3) 

Açudes Município 
Projeto Proposta 

ANA 

Bacia 
Hidrográfica 

(Km2) (*) 

Altura 
Máxima 

de 
Projeto 

(m) 

Fonte de Dados 

Fronteiras Crateús 991,70 490 1533,01 27,20 

Plano Regional da 
Ipiapaba Fase IV - 

Estudo de Alternativas 
Volume 2 - Ateprojeto 

das Obras; 
Resumo do 

encaminhamento do 
Subgrupo de Hidrologia 

da ANA 

Inhuçu Croatá 320,86 - 908,22 50,30 

Plano Regional da 
Ipiapaba Fase IV - 

Estudo de Alternativas 
Volume 2 - Ateprojeto 

das Obras 

Lontras Ipueiras 134,7 - 518,46 41,25 

Plano Regional da 
Ipiapaba Fase IV - 

Estudo de Alternativas 
Volume 2 - Ateprojeto 

das Obras 

Castelo Castelo do 
Piauí 2636,94 1.100 9109,32 171,00 

Estudo Hidrológico da 
Barragem de Castelo 
(2004); Resumo do 
encaminhamento do 

Subgrupo de Hidrologia 
da ANA 

(*) Área controlada única e exclusivamente pelo reservatório correspondente, excluindo a área controlada 
por reservatórios a montante.  
 

Com o advento da construção dos açudes projetados, o Ceará passa a 

controlar uma área de drenagem de 7.318,68 Km2, adicionando-se a área total 

controlada pelos reservatórios existentes ao somatório das áreas controladas 
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pelos reservatórios projetados. Já com a construção do Castelo do Paiuí, este 

passa a deter o controle dos 16.428,00 Km2, área delimitada ao estudo, 

resultado da soma da área de controle do Ceará com a área de controle 

exclusivo do Açude Castelo no Piauí. 

 

A relação das cotas e volumes correspondentes aos quatro projetos pode ser 

verificada na Tabela 3.38. 

 
Tabela 3.38 - Curvas Cota (m) x Volume (hm3) dos reservatórios projetados 

Fronteiras Inhuçu Lontras Castelo 
H 

(m) 
Vol. 

 (hm3) 
H 

(m) 
Vol. 

 (hm3) 
H 

(m) 
Vol. 

 (hm3) 
H 

(m) 
Vol. 

 (hm3) 
245 0,00 538 0,00 489,45 0,00 114 0,0 
250 24,93 540 0,01 490 0,00 120 9,38 

250,60 47,50 550 11,06 500 5,54 125 33,75 
260 403,23 560 56,91 510 31,57 130 75,60 

264,64 950,00 570 149,16 520 89,90 135 142,60 
265 991,74 580 287,46 525 134,70 140 242,41 
270 1.581,52 582 320,86 530 193,94 145 386,20 

  590 475,46 540 368,39 150 585,13 
  600 718,22   155 855,32 
      160 1.212,91 
      165 1.726,02 
      170 2.462,76 
      175 3.423,13 
      180 4.607,12 
      185 6.014,75 
      190 7.646,02 
      195 9.500,91 
      200 11.579,43 
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IV - METODOLOGIA 

 

 

Optando pela ferramenta construção de consenso sugerida pelo GWP - Global 

Water Partnership (2006a), seguiu-se o princípio de avaliação estratégica de 

conflitos, que procura intervir previamente no Sistema4 para evitar conflitos 

iminentes. Desta feita, formulou-se cenários com composições diferentes de 

reservatórios e variantes das capacidades dos açudes Fronteiras, Inhuçu, 

Lontras e Castelo do Piauí.  

 

Após a simulação desses cenários, procurou-se identificar os problemas, 

pertinentes a cada um deles e efetuou-se a avaliação para selecionar aqueles 

que melhor atenderiam aos princípios de equidade ou a melhor eficiência 

hídrica.  

 

4.1. DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS 
 
A criação de cenários tem por objetivo estudar a dinâmica do Sistema de 

reservatórios para diferentes situações. Analisando os cenários 

individualmente, tem-se a exata noção do comportamento5 do Sistema para a 

topologia especificada. Durante a análise comparativa dos mesmos, percebeu-

se que quando se modificava a topologia do Sistema de um cenário para outro, 

                                                 
4 Conjunto dos reservatórios considerados na topologia da bacia. 
5 O comportamento ou desempenho do sistema, traduz-se no montante de vazão regularizada produzida 
por este, resultado da soma das vazões regularizadas individuais dos reservatórios presentes na 
topologia especificada para o sistema. 
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ocorria uma alteração nessa dinâmica, que pôde ser sentida na variação da 

eficiência do Sistema e/ou na eficiência individual de cada reservatório.  

 

Inicialmente, foram criados os cenários 0, 1, 2, 3 e 4. O Cenário 0 representa o 

status quo, ou seja, refere-se à situação atual, em que estão em operação oito 

açudes no Ceará - Colina, Flor do Campo, Carnaubal, Barra Velha, Cupim, 

Jaburu II, Realejo e Sucesso. Estes reservatórios controlam uma parte da bacia 

hidrográfica estudada (4.358,99 Km2). O restante (12.069,01 Km2), que não é 

controlado por qualquer reservatório, gera uma vazão natural, que somada às 

sangrias desses reservatórios, escoa em direção ao Piauí.  

 

Todos os cenários, menos o Cenário 0, foram criados reconhecendo o fato de 

que o Piauí não abriria mão da construção de um reservatório na sua porção 

da bacia, pois não possui nenhum para fazer frente às suas demandas. Por 

esse motivo, a Barragem Castelo do Piauí foi sempre considerada no sistema a 

partir do Cenário 1.  

 

A hipótese do Cenário 1 foi de que no processo de negociação entre Ceará e 

Piauí, ficasse estabelecido que somente o Piauí teria direito a construir uma 

barragem na bacia, uma vez que o Ceará já possui oito em operação. Portanto, 

foram considerados, na simulação deste cenário, o Castelo do Piauí mais os 

reservatórios existentes a montante, todos com suas capacidades (K) de 

projeto. 

 

No Cenário 2, partiu-se do princípio que, como o Ceará já possui reservatórios 

em operação, este poderia atender parcialmente seus objetivos e ficou 

estabelecida, para este estado, a construção dos açudes Inhuçu e Lontras. 

Estes seriam simulados conjuntamente ao Castelo do Piauí e aos reservatórios 

existentes, todos com seus Ks de projeto. Vale ressalvar que neste cenário, 

assim como nos demais, em que os açudes Inhuçu e Lontras fizeram parte, 

estes foram sempre considerados como um sistema. Os mesmos não foram 

avaliados isoladamente, pois durante as primeiras simulações, descobriu-se 

que os dois juntos geravam mais vazão regularizada do que sozinhos, portanto 

optou-se pela situação de melhor eficiência hídrica. 
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No Cenário 3, a premissa adotada para as negociações foi de que o Ceará só 

poderia construir o Açude Fronteiras e este seria simulado juntamente com o 

Castelo do Piauí e os reservatórios existentes, todos com seus Ks de projeto.  

 

No Cenário 4, considerou-se a hipótese de que, durante as negociações entre 

Ceará e Piauí, fosse aceita a idéia de que todos os reservatórios projetados 

fossem construídos com seus Ks de projeto. E estes seriam simulados 

conjuntamente aos reservatórios existentes. 

 

Na formulação dos cenários 1, 2, 3 e 4, pretendia-se avaliar o comportamento 

do Sistema para diferentes topologias, baseando-se, exclusivamente, nos 

projetos dos reservatórios em questão. Mas, vale ressaltar que, para estes 

cenários, a inclusão ou retirada, da topologia, de qualquer reservatório a 

montante do Castelo do Piauí, ocorre modificações na área de bacia controlada 

por este, assim como nas suas vazões afluentes. 

 

Nos cenários 5, 6, 7 e 8 foram considerados todos os reservatórios na 

simulação, mas as capacidades de Fronteiras (KFronteiras) e de Castelo do Piauí 

(KCastelo) foram variadas. Desta feita, cada um desses cenários foi segmentado 

em 6 sub-cenários, para se avaliar a evolução do desempenho tanto do 

Sistema como do Castelo do Piauí e do Fronteiras, diante das alterações nas 

capacidades individuais desses reservatórios.  

 

Mas, vale lembrar que, embora, os sub-cenários tenham sido, inicialmente, 

analisados em blocos para verificação da evolução dos desempenhos, nada 

impediu que os mesmos também fossem analisados isoladamente pelos seus 

desempenhos individuais (nesta condição um sub-cenário se comporta como 

um cenário). 

 

A hipótese para o Cenário 5 foi que as negociações entre Ceará e Piauí se 

concentrariam exclusivamente na definição da capacidade ideal de Fronteiras 

para um melhor desempenho do Sistema e dos reservatórios. Portanto, 

somente KFronteiras variou. 
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Já a formulação do Cenário 6, partiu do princípio de que as negociações entre 

os estados se concentrariam na busca da capacidade ideal de Castelo do 

Piauí, para se alcançar os melhores desempenhos em vazão regularizada 

produzida. Então, variou-se, somente, o KCastelo. 

 

Finalmente, nos cenários 7 e 8, a hipótese foi de que nas negociações, ambas 

as capacidades, tanto de Fronteiras quanto de Castelo do Piauí, seriam 

questionadas. E, portanto, seria necessário a definição da combinação ideal de 

KFronteiras e KCastelo que resultaria nos melhores desempenhos do Sistema e dos 

reservatórios individualmente. No caso do Cenário 7, procurou-se variar 

simultaneamente KCastelo e KFronteiras, a medida que a capacidade de um cresce 

a do outro também cresce. Mas, no Cenário 8, configurou-se o inverso, 

enquanto KCastelo cresce, o KFronteiras decresce e vice-versa. 

 

A determinação do intervalo entre os diferentes Ks assumidos, pelos 

reservatórios Fronteiras e Castelo do Piauí, nos cenários 5, 6, 7 e 8, foi feita a 

partir da diferença entre o K de projeto (Kmáximo) de cada reservatório e o K 

sugerido pela ANA através do Subgrupo de Hidrologia (Kmínimo) (Tabela 3.37). 

Para estabelecer intervalos iguais entre os Ks, dividiu-se a diferença (Kmáximo - 

Kmínimo) por 5 e o valor encontrado, dado os devidos arredondamentos, foi 

somado ao Kmínimo de cada reservatório até atingir o limite superior estabelecido 

pelo K máximo. 

 

No caso do Castelo do Piauí a diferença entre Kmáximo e Kmínimo foi de 1.536 

hm3, isso dividido por 5 resulta em 307,2 hm3, mas foram utilizados intervalos 

de 300 hm3 entre uma capacidade e outra. As capacidades estabelecidas para 

este reservatório em análise foram em hm3 - 1.100, 1.400, 1.700, 2.000, 2.300 

e 2.636,94. Já no caso de Fronteiras, a diferença obtida foi de 501,7 hm3, isso 

dividido por 5 resulta em intervalos de 100 hm3, aproximadamente. As 

capacidades utilizadas para a simulação de Fronteiras foram em hm3 - 490, 

590, 690, 790, 890 e 991,70. A Tabela 4.1 contém todas as informações que 

caracterizam os cenários. 
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Tabela 4.1 – Descrição dos cenários. 
Área Hidrográfica (Km2) Capacidade (K) (hm3) 

Cenários Descrição Reservatórios 
existentes 

Inhuçu Lontras Fronteiras Castelo 
do Piauí 

Reservatórios 
existentes Inhuçu Lontras Fronteiras Castelo 

do Piauí 
0 Reservatórios existentes* 4.358,99*     463,60* - - - - 

1 Reservatórios existentes + Castelo do 
Piauí  4.358,99 - - - 12.069,01 463,60 - - - 2636,94 

2 Reservatórios existentes + Castelo do 
Piauí + Inhuçu/Lontras 4.358,99 908,22 518,46 - 10.642,33 463,60 320,86 134,70 - 2636,94 

3 Reservatórios existentes + Castelo do 
Piauí+ Fronteiras 4.358,99 - - 1.533,01 10.536,00 463,60 - - 991,70 2636,94 

4 Reservatórios existentes + Castelo do 
Paiuí + Fronteiras + Inhuçu/Lontras 4.358,99 908,22 518,46 1.533,01 9.109,32 463,60 320,86 134,70 991,70 2636,94 

5.1 490 
5.2 590 
5.3 690 
5.4 790 
5.5 890 

5 

5.6 

Reservatórios existentes + Castelo do 
Piauí + Fronteiras + Inhuçu/Lontras 
Com o K de Fronteiras variando de 

490 a 991,70. 

4.358,99 908,22 518,46 1.533,01 9.109,32 463,60 320,86 134,70

991,70 

2636,94 

6.1 1100 
6.2 1400 
6.3 1700 
6.4 2000 
6.5 2300 

6 

6.6 

Reservatórios existentes + Castelo do 
Piauí + Fronteiras + Inuçu/Lontras 

Com o K de Castelo do Piauí 
variando de 1.100 a 2636,94. 

4.358,99 908,22 518,46 1.533,01 9.109,32 463,60 320,86 135,70 991,70 

2636,94 
7.1 490 1100 
7.2 590 1400 
7.3 690 1700 
7.4 790 2000 
7.5 890 2300 

7 

7.6 

Reservatórios existentes + Castelo do 
Piauí + Fronteiras + Inhuçu/Lontras 

Com o K de Castelo do Paiuí 
variando de 1.100 a 2636,94 e o K de 
Fronteiras variando de 490 a 991,70.

4.358,99 908,22 518,46 1.533,01 9.109,32 463,60 320,86 136,70

991,70 2636,94 
8.1 991,70 1100 
8.2 890 1400 
8.3 790 1700 
8.4 690 2000 
8.5 590 2300 

8 

8.6 

Reservatórios existentes + Castelo do 
Paiuí + Fronteiras + Inuçu/Lontras 

Com o K de Castelo do Piauí 
variando de 1.100 a 2636,94 e o K de 
Fronteiras variando de 991,7 a 490. 

4.358,99 908,22 518,46 1.533,01 9.109,32 463,60 320,86 137,70

490 2636,94 
* Refere-se à soma dos resultados dos 8 reservatórios em operação no Estado do Ceará (Colina, Flor do Campo, Carnaubal, Barra Velha, Cupim, Jaburu II, Realejo e Sucesso). 
Fonte: Tabelas 3.35 e 3.37.
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4.2. CÁLCULO DA VAZÃO AFLUENTE AOS RESERVATÓRIOS 
 

Os dados de vazão medidos no Posto Fazenda Boa Esperança, apresentados 

na Tabela 3.34, serviram de referência para obtenção das séries de vazão 

afluente aos reservatórios cearenses, existentes e projetados, e ao Açude 

Castelo do Piauí. Portanto, para cada reservatório e cenário estudado, seguiu-

se a seqüência de passos abaixo: 

 

(1) Calculou-se o fator de proporcionalidade de área do reservatório, ou 

seja, a área da bacia hidrográfica controlada pelo reservatório 

(descontando a área de reservatório a montante, se houver) foi dividida 

pela área total de abrangência do Posto Fazenda Boa Esperança, 

19.300,0 Km2. Os fatores de proporcionalidade de área calculados para 

cada reservatório, de acordo com o cenário, encontram-se na Tabela 

4.2; 

(2) Multiplicaram-se os dados de vazão do posto pelo fator de 

proporcionalidade correspondente ao reservatório e ao cenário; 

(3) Somou-se aos resultados às vazões de sangria do(s) reservatório(s) de 

montante.  

 

Observa-se que as vazões regularizadas pelos reservatórios de montante não 

são somadas à série de vazões afluentes aos reservatórios de jusante por se 

considerar que estas são totalmente consumidas ao longo do trecho do rio que 

separa os barramentos. 

 

Tabela 4.2 – Fator de proporcionalidade de área dos reservatórios. 
Reservatórios Cenário 0 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenários  

4, 5, 6, 7,8 
Colina 0,0192 0,0192 0,0192 0,0192 0,0192 

Flor do Campo 0,0144 0,0144 0,0144 0,0144 0,0144 
Carnaubal 0,0727 0,0727 0,0727 0,0727 0,0727 

Barra Velha 0,0433 0,0433 0,0433 0,0433 0,0433 
Cupim 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120 0,0120 

Jaburu II 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 0,0470 
Realejo 0,0109 0,0109 0,0109 0,0109 0,0109 
Sucesso 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 0,0064 

Fronteiras - - - 0,0794 0,0794 
Inhuçu - - 0,0471 - 0,0471 
Lontras - - 0,0269 - 0,0269 
Castelo - 0,6253 0,5514 0,5459 0,4720 
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Este procedimento foi feito para todos os reservatórios simulados de açodo 

com o cenário. As diferenças nas séries de vazão afluente de um cenário para 

outro são justificadas pelas alterações nas áreas de controle dos reservatórios 

e/ou nas sangrias, em virtude da inclusão ou retirada do sistema de 

reservatório a montante. 

 

4.3. OPERAÇÃO SIMULADA DOS RESERVATÓRIOS 
 

O quanto de água um reservatório é capaz de regularizar depende da solução 

da equação de seu balanço hídrico, utilizando a série de vazões afluentes ao 

mesmo que pode ser histórica ou sintética. Isso remete a dois conceitos de 

simulação, a estocástica que segue o método experimental e a simulação 

utilizando unicamente a série histórica que segue o método empírico. 

 

Na simulação estocástica, várias seqüências independentes de vazões são 

geradas com a mesma média e desvio padrão da série histórica. E, uma vez 

que diversos resultados são obtidos, pode-se estimar a vazão regularizada 

baseada na análise probabilística do comportamento da mesma. Ainda é 

possível se gerar uma única série sintética de vazões, bastante longa, cujo 

horizonte de simulação seja igual ao da série gerada, simulando o processo de 

armazenamento dos reservatórios em seu estado de equilíbrio. 

 

No caso da simulação dos reservatórios utilizando apenas a série histórica de 

vazões, faz-se o horizonte de simulação igual ao da extensão da série histórica 

e arbitra-se o volume inicial (V0) a ser assumido para o reservatório.  

 

No presente trabalho, as vazões regularizadas e sangradas pelos oito 

reservatórios existentes no Ceará e pelos quatro projetados foram calculadas 

pela simulação estocástica com os reservatórios em seu estado de equilíbrio, 

para que os resultados não fossem influenciados pelas condições iniciais de 

cada reservatório. 

 

Como premissa básica para a operação simulada dos reservatórios e 

determinação de seu comportamento, considerou-se que: 
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(1) a unidade de tempo é o mês;  

(2)  a retirada (M) do reservatório é constante ao longo dos anos e ao longo 

dos meses; 

(3) a contribuição líquida sobre o lago - precipitação menos evaporação - é 

admitida constante ao longo dos anos, mas variável ao longo dos 

meses. 

 

A equação do balanço hídrico consiste em igualar as entradas e saídas do 

reservatório conforme segue: 

 

dV/dt = E – S                                                    (4) 

 

Onde: 

 

dV/dt : É a variação do volume ao longo do tempo; 

E: É o resultado de todas as entradas no sistema; 

S: É o resultado de todas as saídas. 

 

O saldo das entradas é composto pelos volumes afluentes e precipitação direta 

sobre o espelho d’água, enquanto as saídas correspondem às retiradas para 

atendimento às demandas, à evaporação e ao volume sangrado. A relação das 

entradas e saídas fica bem  representada pela equação (5).  

 

Vi+1 = Vi + (Pi – Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi – Si                           (5) 
 

Onde: 

 

Vi+1 e Vi : Representam os volumes de água estocados no reservatório no início 

dos meses i+1 e i respectivamente; 

Pi : É a precipitação média sobre o espelho de água do açude durante o mês i; 

Ei : É a lâmina média evaporada da superfície do lago durante o mês i; 

Ai+1 e Ai : Representam as áreas do lago do reservatório no início dos meses 

i+1 e i respectivamente;  

Ii : São os volumes afluentes ao reservatório durante o mês i;  
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Mi : É a retirada do reservatório durante o mês i; 

Si : É o volume sangrado do reservatório. 

 

No presente trabalho, os reservatórios foram simulados, considerando um 

volume inicial V0, Garantia G e como valor de retirada M, inicialmente foi 

estabelecido o mínimo dentre K/2 e µ/2. Ao final de cada ano foi analisado se o 

volume anual armazenado foi suficiente para atender a demanda (= retirada M), 

se não, foi considerado que naquele ano ocorreu uma falha. 

 

As regras de operação dos reservatórios podem ser definidas pelas equações 

abaixo: 

 

 Vi+1 = 0,    quando  (Vi + (Pi – Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi ) ≤ 0              (6) 

 Vi+1 = (Vi + (Pi – Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi),               quando 
            0 < (Vi + (Pi – Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi) < K                                      (7) 
 Vi+1 = K,   quando  (Vi + (Pi – Ei) x ½ (A i+1 + Ai) + Ii  - Mi ) ≥ K              (8) 

 

Ao final de cada H anos, é verificado se a retirada M = (min (K/2, µ/2)) 

corresponde a freqüência de falhas estipulada no início, ou seja, 1-G. Caso 

seja superior, então diminui-se o valor de retirada, no caso contrário, aumenta-

se a retirada. Em ambos os casos o reservatório é simulado novamente. Este 

procedimento é repetido tantas vezes até que se atinja o percentual de falha 

pretendido. 

 

4.3.1. Estudo do comportamento da vazão regularizada 
 

Os reservatórios superficiais têm como uma de suas funções.a adequação da 

variabilidade das vazões efluentes dos rios às demandas da sociedade. 

Contudo sabe-se que, na simulação de operação de um reservatório, o 

comportamento das vazões regularizadas é bastante susceptível ao volume 

inicial V0 adotado para horizontes de simulação de curto prazo. Segundo 

Studart (2000) observou à medida que se variam os volumes iniciais V0, 

mantendo os demais parâmetros constantes, e se efetua aumento progressivo 

dos horizontes, observa-se uma tendência de convergência dos valores de 
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vazão regularizada. E após um longo período o processo se estabiliza em uma 

condição de equilíbrio na qual a vazão regularizada independe do volume V0 

assumido inicialmente e do horizonte de simulação. Este comportamento pode 

ser verificado na Figura 4.1 resultado de estudo feito no Açude Caxitoré. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 4.1. - Exemplo do comportamento da vazão regularizada em função do 
horizonte de simulação (Açude Caxitoré – Ce). 
Fonte: Studart (2000). 
 

Desta forma, considera-se que o processo de armazenamento de um 

reservatório passa por dois estados distintos, são eles: 

 

Estado transiente:  

Qr = f (µ, σ,V0, H, K, G, E, α)                                (9) 

 

Estado de equilíbrio:  

Qr = f (µ, σ, K, G, E, α)                                      (10) 

 

Onde:  

 

Qr: é a vazão a ser regularizada pelo reservatório em questão; 

µ: é a média dos deflúvios anuais afluentes ao reservatório;  

σ: é o desvio padrão dos deflúvios anuais afluentes ao reservatório;  

V0: é o volume inicial assumido para o reservatório;  

H: é o horizonte de planejamento (em anos);  

K: é a capacidade do reservatório;  
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G: é a garantia (em %);  

E: é a evaporação no reservatório; 

α: é o fator de forma do reservatório. 

 

Uma vez que o coeficiente de variação das séries dos deflúvios afluentes ao 

reservatório é dado por: 

 

CVdef = σ/µ                                                  (11) 

 

Utilizando-se os fatores adimensionais de capacidade (fk), de evaporação (fE) e 

de retirada (fM) definidos por Campos (1987 apud Studart, 2000), se terá que: 

 

fk =  K/µ                                                      (12) 

fE = (3α1/3 EL)/µ1/3                                               (13) 

fM = M/K                                                     (14) 

 

Estado Transiente 

fM = f (CVdef, G, fK, fE, V0, H)                                  (15) 

 

Estado de Equilíbrio 

fM = f (CVdef, G, fK, fE)                                          (16) 

 

Observa-se pela equação (15) que no estado transiente o fator de retirada (fM) 

que representa a vazão regularizada admensional, é função de seis 

parâmetros, onde se inclui o volume inicial (V0) e o horizonte de simulação 

adotado (H). Já no estado de equilíbrio, representado pela equação (16), faz-se 

uso somente de quatro parâmetros, excluindo esses dois últimos.  
 
No semi-árido brasileiro, considera-se que os reservatórios entram no seu 

Estado de Equilíbrio quando H igual a 5.000 anos (Studart, 2000). 
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4.4. PROGRAMA UTILIZADO 
 

O Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Universidade 

Federal do Ceará é responsável pelo desenvolvimento do programa SIMRES 

utilizado na geração de série sintética e simulação dos reservatórios.  

 

No módulo GERAR do programa, foram obtidos, a partir de uma distribuição 

Gama e semente 12345678, 5.000 valores de vazão anual de mesma média e 

desvio padrão da série histórica de cada reservatório (resultante do somatório 

da multiplicação do fator de proporção de áreas do respectivo reservatório pela 

série de vazões do Posto Fazendo Boa Esperança com as sangrias dos 

reservatórios de montante). 

 

Cada série de vazões anuais foi então desagregada pela série histórica, 

utilizando-se a ferramenta FRAGMENTAR do mesmo programa. Obteve-se 

assim uma série de vazões de 5.000 anos com as mesmas características da 

série observada. Simulando-se cada reservatório com sua respectiva série 

sintética, obteve-se, além da vazão regularizada, a série de sangrias as quais 

deveriam ser somadas às vazões naturais (sintéticas) do reservatório 

imediatamente à sua jusante, obedecendo a topologia mostrada na Figura 3.14.  

 

A determinação das vazões regularizadas dos reservatórios foi feita utilizando o 

módulo de SIMULAÇÃO do programa resolvendo a equação de seu balanço 

hídrico conforme descrito anteriormente. Este módulo utiliza dois arquivos de 

dados: 

 

 Arquivo da série dos deflúvios mensais afluentes ao reservatório – 
este arquivo é apresentado em um formato denominado TAPE3.DAT.  

 Arquivo de dados gerais – este arquivo, cujo formato é denominado de 

TAPE2.DAT informa as características gerais do reservatório e os 

procedimentos da simulação.  
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4.5. DADOS DE ENTRADA 

 

São descritos nos itens a seguir os dados utilizados para a formação dos 

arquivos de entrada do SIMRES.  

 

 Dados do TAPE3.DAT 
 

A simulação de cada reservatório utilizou como TAPE3.DAT a série sintética, 

com 5.000 anos de extensão, no intuito de analisar o comportamento do 

reservatório no seu estado de equilíbrio. 

 

 Dados do TAPE2.DAT 
 

Foram adotados os seguintes dados, correspondentes aos dados gerais dos 

reservatórios e das simulações: 

 

Garantia – 90%; 

Horizonte de simulação - 5000 anos; 

Curvas Cota x Volume - os dados das curvas cota x volume dos açudes 

utilizados nas simulações foram mostrados nas tabelas 3.36 e 3.38; 

Capacidade do reservatório – capacidade máxima K discriminadas nas 

tabelas 3.35 e 3.37. Para os cenários 5, 7 e 8, o Fronteiras teve sua 

capacidade variada entre 490 e 991,70, assim como o Castelo do Piauí, nos 

cenários 6, 7 e 8 teve variação de sua capacidade entre 1.100 e 2.636,94; 

Volume inicial - os reservatórios foram considerados inicialmente cheios, ou 

seja, V0 = K; 

Evaporação líquida do lago (Evaporação – Precipitação) – os dados de 

evaporação líquida e dos coeficientes de distribuição das evaporações 

utilizados nas simulações dos reservatórios encontram-se nas tabelas 3.24 a 

3.31.  
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V - RESULTADOS 
 

 

A inclusão de mais quatro barragens na bacia do Rio Poti necessita de uma 

análise conjunta dos reservatórios existentes e projetados, para se verificar a 

eficiência do Sistema e dos reservatórios individualmente. Também se faz 

necessário avaliar a distribuição de água disponível entre os estados e propor 

alternativas, no que diz respeito às capacidades de cada reservatório, 

procurando atender aos critérios de equidade e eficiência hídrica. Esses 

objetivos foram alcançados com a criação dos nove cenários, a saber: 

 

 Cenário 0 → Representa o status quo, ou seja, a situação atual onde há 

oito reservatórios em operação no Estado do Ceará; 

 Cenário 1 → Prevê, além dos reservatórios existentes, a operação da 

Barragem Castelo do Piauí com sua capacidade de projeto; 

 Cenário 2 → Considera, em operação, os reservatórios existentes, o 

Reservatório Castelo do Piauí e o sistema Inhuçu/Lontras com suas 

respectivas capacidades de projeto; 

 Cenário 3 → Representa a operação conjunta os reservatórios 

existentes, Fronteiras e Castelo do Piauí, todos com suas capacidades 

de projeto; 

 Cenário 4 → Reproduz a situação em que são colocados, em operação, 

todos os reservatórios projetados – Castelo do Piauí, Fronteiras e 

sistema Inhuçu/Lontras - juntamente com os reservatórios existentes. 

Cada um com seu K de projeto; 
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 Cenário 5 → São considerados todos os reservatórios existentes e 

projetados em operação conjunta com suas capacidades de projeto, 

variando-se a capacidade do açude Fronteiras (KFronteiras). Este cenário 

foi subdividido em seis sub-cenários, a saber: 

 

 Sub-cenário 5.1 → Fronteiras com capacidade KFronteiras = 490 

hm3, sugerida pela ANA, em estudo realizado pelo Grupo de 

Hidrologia para o Marco Regulatório, 2004; 
 Sub-cenário 5.2 → KFronteiras = 590 hm3; 
 Sub-cenário 5.3 → KFronteiras = 690 hm3; 
 Sub-cenário 5.4 → KFronteiras =  790 hm3; 
 Sub-cenário 5.5 → KFronteiras =  890 hm3; 

 Sub-cenário 5.6 → KFronteiras = 991,70 hm3 (capacidade de 

projeto); 
 

 Cenário 6 → Todos os reservatórios são simulados em conjunto com 

suas capacidades de projeto, variando-se as capacidades do açude 

Castelo do Piauí (KCastelo). Este cenário foi subdividindo em seis sub-

cenários, a saber: 

 

 Sub-cenário 6.1 → Castelo com capacidade KCastelo = 1.100 

hm3 sugerida pela ANA em estudo realizado pelo grupo de 

Hidrologia (2004); 

 Sub-cenário 6.2 → KCastelo = 1.400 hm3; 

 Sub-cenário 6.3 → KCastelo = 1.700 hm3; 

 Sub-cenário 6.4 → KCastelo = 2.000 hm3; 

 Sub-cenário 6.5 → KCastelo = 2.300 hm3; 

 Sub-cenário 6.6 → KCastelo = 2.636,94 hm3 (capacidade de 

projeto); 

 

 Cenário 7 → Reproduz a simulação de todos os reservatórios, com suas 

capacidades de projeto e varia-se as capacidades dos açudes Fronteiras 

e Castelo do Piauí entre as propostas fornecidas pela ANA e as 
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capacidades de projeto. Este cenário foi subdividido em seis sub-

cenários, a saber: 

 

 Sub-cenário 7.1 → KFronteiras = 490 hm3; KCastelo = 1.100 hm3;  
 Sub-cenário 7.2 → KFronteiras = 590 hm3; KCastelo = 1.400 hm3;  
 Sub-cenário 7.3 → KFronteiras = 690 hm3; KCastelo = 1.700 hm3; 
 Sub-cenário 7.4 → KFronteiras = 790 hm3; KCastelo = 2.000 hm3; 
 Sub-cenário 7.5 → KFronteiras = 890 hm3; KCastelo = 2.300 hm3; 
 Sub-cenário 7.6 → KFronteiras=991,7hm3; KCastelo=2.636,94 hm3. 

 

 Cenário 8 → Todos os reservatórios são simulados conjuntamente, mas 

Fronteiras e Castelo do Piauí variam suas capacidades, de modo que 

quando KFronteiras diminui o KCastelo aumenta. Este cenário foi subdividido 

em seis sub-cenários, a saber: 

 

 Sub-cenário 8.1 → KFronteiras = 991,7 hm3; KCastelo = 1.100 hm3; 
 Sub-cenário 8.2 → KFronteiras = 890 hm3; KCastelo = 1.400 hm3;  
 Sub-cenário 8.3 → KFronteiras = 790 hm3 ; KCastelo = 1.700 hm3; 
 Sub-cenário 8.4 → KFronteiras = 690 hm3; KCastelo = 2.000 hm3; 
 Sub-cenário 8.5 → KFronteiras = 590 hm3; KCastelo = 2.300 hm3; 
 Sub-cenário 8.6 → KFronteiras =  490hm3; KCastelo= 2.636,94hm3. 

 

No Cenário 0, como só foram simulados os reservatórios existentes no Estado 

do Ceará, toda a vazão regularizada produzida é oriunda deste Sistema. 

Partindo do princípio que as vazões regularizadas por cada reservatório são 

totalmente consumidas pela demanda instalada a sua jusante, o que sobra 

para o Estado do Piauí são as vazões geradas na área não controlada 

somadas às sangrias dos açudes Sucesso, Realejo, Barra Velha, Cupim, 

Jaburu II e Carnaubal. A Tabela 5.1 descreve o regime hidrológico do rio Poti 

pela ótica do Cenário 0. 

 
Tabela 5.1 – Regime Hidrológico do Poti de acordo com o Cenário 0 

Área (Km2) Vazão (hm3/ano) 
Controlada 4.358,99 Regularizada (M) 27,60 

Não controlada 12.069,01 Natural (µ)* 3.757,90 
*Gerada nesta porção da bacia. 
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Em virtude do acréscimo (ou supressão), nos demais cenários estudados, de 

alguns dos reservatórios projetados a montante do Castelo do Piauí, ocorrem 

variações nas áreas de controle, o que acarreta alterações no seu volume 

afluente anual. O regime hidrológico, em termos de µ e CV, do Rio Poti nos 

cenários e sub-cenários na seção do açude Castelo do Piauí é descrito na 

Tabela 5.2. 

 
Tabela 5.2 – Regime hidrológico do Rio Poti na seção do Castelo do Piauí 

Cenários Descrição 
Área livre a 

montante do 
Castelo do 
Piauí (Km2) 

Volume 
afluente 
anual (µ) 
(hm³/ano) 

CV 

1 

Os reservatórios do Ceará controlam parte 
dos deflúvios. As sangrias destes 

reservatórios em série e em paralelo são 
somadas às vazões naturais* no Piauí. 

12.069,01** 3.757,90 0,84 

2 

Os reservatórios existentes e o sistema 
Inhuçu/Lontras controlam parte dos 

deflúvios. As sangrias de Lontras e dos 
reservatórios a montante em série e em 

paralelo são somadas às vazões naturais no 
Piauí. 

10.642,33 3.615,16 0,83 

3 

Os reservatórios existentes e o Fronteiras 
controlam parte dos deflúvios. A sangria do 
Fronteiras é somada às vazões naturais no 

Piau. 

10.536,00 3.331,70 0,80 

4, 6 e  
sub-cenários 
5.6, 7.6 e 8.1 

Os reservatórios existentes, o Fronteiras 
(Kproeto) e o sistema Inhuçu/Lontras 

controlam parte dos deflúvios. As sangrias 
de Lontras e Fronteiras são somadas às 

vazões naturais no Piauí. 

9.109,32 3.188,93 0,78 

Sub-cenário 
5.1, 7.1 e 8.6 3.441,68 0,81 

Sub-cenário 
5.2, 7.2 e 8.5 3.405,63 0,81 

Sub-cenário 
5.3, 7.3 e 8.4 3.368,93 0,80 

Sub-cenário 
5.4, 7.4 e 8.3 3.309,18 0,80 

Sub-cenário 
5.5, 7.5 e 8.2 

Os reservatórios existentes, o Fronteiras e o 
sistema Inhuçu/Lontras controlam parte dos 
deflúvios da bacia. As sangrias de Lontras e 
Fronteiras são somadas às vazões naturais 

no Piauí. Como Fronteiras tem sua 
capacidade variada, obtêm - se diferentes 

sangrias para cada sub-cenário. 

9.109,32 

3.246,60 0,79 

* Vazão obtida com a multiplicação do fator de proporcionalidade (Tabela 24 de Metodologia) do 
respectivo cenário pela série de vazões do Posto Fazendo Boa Esperança; 
** A área que não era controlada no cenário 0 passa a ser no cenário 1 pela barragem Castelo do Piauí. 

 

Os reservatórios simulados individualmente com capacidade (K), volume inicial 

(V0 = K), horizonte (H) de simulação de 5.000 anos resultaram em vazão 

regularizada (M) no estado de equilíbrio com uma garantia (G) que neste 

trabalho foi estipulada em 90%. Desta forma, a Tabela 5.3 exibe os resultados 

obtidos das simulações desses reservatórios para suas capacidades de projeto 
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e variantes da mesma, se houver. No caso de Castelo do Piauí, que se 

mostrou susceptível às modificações de capacidade do Açude Fronteiras, este 

teve sua série de vazão afluente modificada para cada valor de KFronteiras. 

 
Tabela 5.3 – Vazão regularizada dos reservatórios de acordo com o cenário. 

Capacidade (K) 
(hm3) 

Vazão regularizada (M) 
(hm3/ano) 

Cenários 

R
es

er
va

tó
rio

s 
ex

is
te

nt
es

 

In
hu

çu
 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 d
o 

Pi
au

í 

R
es
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va

tó
rio

s 
ex

is
te

nt
es

 

In
hu

çu
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nt

ra
s 
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s 

C
as

te
lo

 d
o 
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au
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0 463,60 - - - - 27,60 - - - - 
1 463,60 - - - 2636,94 27,60 - - - 684,64 
2 463,60 320,86 134,70 - 2636,94 27,60 21,08 11,92 - 667,55 
3 463,60 - - 991,70 2636,94 27,60 - - 151,99 480,18 
4 463,60 320,86 134,70 991,70 2636,94 27,60 21,08 11,92 151,99 452,35 

5.1 490 80,18 534,20 
5.2 590 91,36 514,26 
5.3 690 104,37 494,95 
5.4 790 125,74 471,93 
5.5 890 141,56 462,06 

5 

5.6 

463,60 320,86 134,70 

991,70

2636,94 27,60 21,08 11,92 

151,99 452,35 
6.1 1100 274,93 
6.2 1400 314,68 
6.3 1700 355,08 
6.4 2000 386,96 
6.5 2300 420,63 

6 

6.6 

463,60 320,86 134,70 991,70

2636,94 

27,60 21,08 11,92 151,99 

452,35 
7.1 490 1100 80,18 304,92 
7.2 590 1400 91,36 347,60 
7.3 690 1700 104,37 378,46 
7.4 790 2000 125,74 405,28 
7.5 890 2300 141,56 429,91 

7 

7.6 

463,60 320,86 134,70 

991,70 2636,94 

27,60 21,08 11,92 

151,99 452,35 
8.1 991,70 1100 151,99 274,93 
8.2 890 1400 141,56 320,03 
8.3 790 1700 125,74 369,47 
8.4 690 2000 104,37 415,95 
8.5 590 2300 91,36 475,46 

8 

8.6 

463,60 320,86 134,70 

490 2636,94 

27,60 21,08 11,92 

80,18 534,20 
 

Um sistema que integre dois ou mais reservatórios tem como vazão 

regularizada (MTotal) o somatório dos Ms individuais de cada componente. A 

construção de um novo reservatório no sistema representa uma garantia de 

vazão para o trecho do rio até então não regularizado, mas, ao se analisar o 

sistema como um todo, não necessariamente isso significará melhoras no seu 

desempenho, ou acréscimo do MTotal. Cada cenário estudado representa um 

sistema e os seus desempenhos, assim como a distribuição de vazão 

regularizada por estado, ou seja, somatório dos Ms dos reservatórios 
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existentes e projetados de cada estado dividido pelo MTotal do sistema (Tabela 

5.4). 

 
Tabela 5.4 – Desempenho do sistema e distribuição da vazão regularizada por estado 
(em percentual). 

Vazão regularizada (M) 
(hm3/ano) 

Distribuição de vazão 
regularizada (%) 

Cenários 

Ceará (MCeará) Piauí (MPiauí) 

Desempenho 
do Sistema 

(MTotal) 
(hm3/ano) Ceará Piauí 

0 27,60 0 27,60 100 0 
1 27,60 684,64 712,24 4 96 
2 60,59 667,55 728,14 8 92 
3 179,59 480,18 659,77 27 73 
4 212,59 452,35 664,94 32 68 

5.1 140,78 534,20 674,98 21 79 
5.2 151,95 514,26 666,21 23 77 
5.3 164,96 494,95 659,91 25 75 
5.4 186,34 471,93 658,27 28 72 
5.5 202,15 462,06 664,21 30 70 

5 

5.6 212,59 452,35 664,94 32 68 
6.1 212,59 274,93 487,51 44 56 
6.2 212,59 314,68 527,27 40 60 
6.3 212,59 355,08 567,67 37 63 
6.4 212,59 386,96 599,54 35 65 
6.5 212,59 420,63 633,22 34 66 

6 

6.6 212,59 452,35 664,94 32 68 
7.1 140,78 304,92 445,70 32 68 
7.2 151,95 347,60 499,55 30 70 
7.3 164,96 378,46 543,42 30 70 
7.4 186,34 405,28 591,61 31 69 
7.5 202,15 429,91 632,06 32 68 

7 

7.6 212,59 452,35 664,94 32 68 
8.1 212,59 274,93 487,51 44 56 
8.2 202,15 320,03 522,18 39 61 
8.3 186,34 369,47 555,80 34 66 
8.4 164,96 415,95 580,91 28 72 
8.5 151,95 475,46 627,41 24 76 

8 

8.6 140,78 534,20 674,98 21 79 
 

 

5.1. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

5.1.1. Análise do Cenário 0 
 

Atualmente, a bacia encontra-se parcialmente controlada e toda vazão 

regularizada (MTotal=27,60 hm3/ano) é produzida pelos reservatórios já em 

operação no Estado do Ceará. Embora, no momento, haja vazão afluente 

(µ =3.757,90 hm3/ano) ao Piauí, não há qualquer garantia associada. Por esse 

motivo, o cômputo de vazão regularizada, na seção do Castelo do Piauí, é 
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zero, o que faz com que o Ceará seja responsável por 100% da vazão 

regularizada produzida na área de estudo. Este saldo de vazão afluente média 

observado aponta para o potencial hídrico, portanto, do cenário seguinte 

(Cenário 1), no qual foi acrescida a Barragem Castelo do Piauí no Sistema, 

para controlar a área da bacia até então não controlada (12.069,01 km2). 

 

5.1.2. Análise dos cenários 1, 2, 3 e 4 
 

As diferenças entre os cenários 1, 2, 3 e 4 são com relação à sua topologia. 

Nesses cenários, as capacidades dos reservatórios considerados no Sistema 

não variam e são, todas, referentes aos Ks de projeto (tabelas 3.35 e 3.37). 

 

A partir do Cenário 1, a topologia passou a ser composta pelo o reservatório 

Castelo do Piauí, além dos reservatórios existentes, e se verificou uma melhora 

significativa no desempenho do Sistema. No total, este passou a produzir MTotal 

= 712,24 hm3/ano. Como não houve nenhuma alteração na parte cearense, o 

acréscimo ∆M = 684,64 hm3/ano de vazão regularizada, em relação ao 

Cenário 0, deveu-se, exclusivamente, a inclusão do Açude Castelo do Paiuí no 

Sistema. Desta forma, modificou-se, completamente, a distribuição hídrica6 

anterior e o Piauí passou a ser responsável por 96% da vazão regularizada de 

todo o sistema (Tabela 5.4). 

 

No Cenário 2, acrescentou-se o sistema Inhuçu/Lontras7 à topologia do 

Cenário 1. Isto significou um incremento de 2,2% em vazão regularizada, ou 

seja, o Sistema passou a produzir MTotal = 728,14 hm3/ano, onde 

Inhuçu/Lontras foram responsáveis por M = 33 hm3/ano. Verificou-se, portanto, 

uma leve melhora no Sistema e na distribuição de vazão regularizada entre os 

estados. O Ceará passou a deter 8% de MTotal, contra os 92% do Piauí. 

Contudo, o Açude Castelo do Piauí perdeu um pouco da sua capacidade de 

regularização, passando de M = 684,64 hm3/ano para M = 667,55 hm3/ano 

(decréscimo de 2,5%), o que já era de se esperar, uma vez que Inhuçu e 

                                                 
6 Distribuição hídrica, neste caso, refere-se à distribuição da vazão regularizada produzida pelo sistema 
entre os estados. 
7 Os açudes Inhuçu e Lontras foram sempre considerados juntos, como um sistema único. 
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Lontras passaram a controlar parte da área drenagem que antes era controlada 

por ele. No entanto, as perdas em vazão regularizada não foram significativas, 

pois o Castelo do Piauí continuou a receber as sangrias do açude Lontras. 

 

No Cenário 3, optou-se por modificar a configuração anterior, retirando Inhuçu 

e Lontras e acrescentando Fronteiras ao Sistema, para verificar o 

comportamento deste perante a nova topologia. 

 

No cômputo geral, a vazão regularizada diminuiu para MTotal = 659,77 hm3/ano, 

representando um decréscimo de 9,4% em relação ao cenário anterior. Mas, 

por outro lado, diminuiu-se, bastante, a diferença de distribuição hídrica entre 

os estados. O Ceará passou a ser responsável por 27% de MTotal, enquanto o 

Piauí por 73% de MTotal. Este cenário, para o Castelo do Piauí, foi mais 

desfavorável, em relação aos demais, pois só conseguiu regularizar M = 480,18 

hm3/ano, sofrendo, assim, uma redução de 28% na sua vazão regularizada em 

relação ao Cenário 2. Enquanto para o Ceará , seus ganhos foram 196% em 

relação ao cenário anterior e Fronteiras ficou responsável por M = 151,99 

hm3/ano. 

 

Em seguida, no Cenário 4, foram inseridos, novamente, Inhuçu e Lontras no 

Sistema. E, na simulação conjunta dos reservatórios, chegou-se ao valor de 

MTotal =  664,94 hm3/ano de vazão regularizada, um acréscimo de 1% em 

relação ao cenário anterior. O Açude Castelo do Piauí diminuiu, um pouco, sua 

capacidade de regularizar, passando para M = 452,35 hm3/ano, um decréscimo 

de 6% em relação ao Cenário 3. Os demais reservatórios permaneceram com 

os mesmos desempenhos mostrados anteriormente. A nova redistribuição dos 

Ms favoreceu ainda mais o Ceará que passou a controlar 32% das vazões 

regularizadas do sistema contra os 68% do Piauí. 

 

Em análise dos quatro últimos cenários, foi possível fazer algumas inferências 

sobre o comportamento do sistema e dos reservatórios projetados. A 

representação gráfica dos desempenhos de cada cenário encontra-se na 

Figura 5.1. 
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Comparação de desempenhos entre os cenários 1, 2, 3 e 4
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Figura 5.1 - Gráfico do desempenho, em termos de vazão regularizada, do Sistema e 
dos reservatórios projetados para os cenários 1, 2, 3 e 4. 
 

Pelo gráfico, observa-se que a melhor situação do sistema é o Cenário 2, em 

que houve inclusão do sistema Inhuçu/Lontras. Quando se retirou essa 

combinação de reservatórios e foi inserido o Fronteiras no Cenário 3, obteve-

se a pior situação do sistema dos quatro cenários, que veio a melhorar, um 

pouco, no Cenário 4 quando se inseriu, novamente, Inhuçu/Lontras.  

 

Percebeu-se, portanto, que nas duas situações em que foram inseridos os 

açudes Inhuçu e Lontras no sistema, o desempenho deste teve uma melhora 

sutil, a despeito de pequena redução no desempenho do Reservatório Castelo 

do Piauí. Tal fato, leva a crer que esses reservatórios não são o foco do 

problema, influenciando positivamente o Sistema no seu desempenho, 

diminuindo as diferenças de distribuição hídrica entre os estados, mesmo que 

sutilmente, e não comprometendo, de forma significativa, o desempenho de 

Castelo do Piauí. Desta feita, optou-se por não modificar seus Ks de projeto e 

torná-los permanente na topologia dos cenários que se seguiram. 
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A presença de Fronteiras no Sistema, a partir do Cenário 3, teve a vantagem 

de diminuir, significativamente, as discrepâncias entre as distribuições de 

vazão regularizada entre os estados (Tabela 5.4), mostrando que é estratégico 

para o Ceará. No entanto, sua presença fez diminuir os desempenhos do 

Sistema, como um todo, e do Castelo do Piauí. Sendo assim, considerou-se a 

interação entre Fronteiras e Castelo do Piauí o foco do problema e nos 

cenários seguintes procurou-se simular ambos para diferentes capacidades, 

buscando estudar algumas situações possíveis entre as capacidades (K) 

propostas pela ANA e os Ks de projeto (Tabela 3.37). 

 

5.1.3. Análise dos cenários 5, 6, 7 e 8 
 

Nos cenários seguintes, todos os reservatórios projetados foram considerados 

na topologia, mas se variou as capacidades de Fronteiras (KFronteiras) e de 

Castelo do Piauí (KCastelo). No caso do Cenário 5, as simulações foram feitas 

para valores crescentes de KFronteiras, visando avaliar a susceptibilidade do 

Sistema e dos demais reservatórios projetados. Os desempenhos estão 

representados graficamente na Figura 5.2. 

 

Observou-se que a medida que se aumentava a capacidade de Fronteiras, este 

melhorou seu desempenho, da ordem de 90%, comparando os sub-cenários 

5.1 e 5.6. O mesmo já não ocorreu com Castelo do Piauí, cujas vazões 

regularizadas só tenderam a decrescer conforme crescia KFronteiras, mas seu 

decréscimo máximo, em relação ao sub-cenário 5.1, foi da ordem de 15%. 

 

O sistema Inhuçu/Lontras manteve seu desempenho constante, como era de 

se esperar, pois sua posição na topologia é paralela a do açude Fronteiras e, 

portanto, não sofre as conseqüências das mudanças de capacidade deste. O 

Sistema, por sua vez, apresentou certa estabilidade às variações de KFronteiras. 

Seu desempenho tendeu a decrescer, um pouco, até o sub-cenário 5.4 e voltou 

a crescer no sub-cenário 5.5. Entre 5.1 e 5.6 houve um decréscimo de 1,5 % 

do MTotal.  
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Desempenhos no Cenário 5
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Figura 5.2 - Gráfico do desempenho, em termos de vazão regularizada, do Sistema e 
dos reservatórios projetados para diferentes Ks de Fronteiras. 

 

 

O Cenário 6, criado para avaliar a reação do Sistema e dos reservatórios 

projetados para valores crescentes de KCastelo, tem os desempenhos 

representados na Figura 5.3. 

 

Neste cenário, foi verificado que não houve qualquer alteração nos 

desempenhos de Fronteiras e do sistema Inhuçu/Lontras, comportamento já 

esperado, uma vez que estes se encontram a montante de Castelo do Piauí, 

portanto não estão sujeitos às variações deste. O Sistema, por sua vez, 

comportou-se de acordo com Castelo do Piauí, à proporção que o desempenho 

deste subia, o daquele também subia e vice-versa. 
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Desempenhos no Cenário 6
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Figura 5.3 - Gráfico do desempenho, em termos de vazão regularizada, do Sistema e 
dos reservatórios projetados para diferentes Ks de Castelo do Piauí. 

 

 

Observou-se através da análise do Cenário 6 que diminuindo, exclusivamente, 

a capacidade de Castelo do Piauí não houve benefício algum a nenhuma das 

partes envolvidas na questão. Houve decréscimo nas vazões regularizadas do 

Sistema, do Castelo do Piauí e nenhuma modificação nos desempenhos do 

Fronteiras e do sistema Inhuçu/Lontras. 

 

O Cenário 7, representado pelo gráfico da Figura 5.4, foi criado para analisar o 

desempenho do Sistema e dos açudes projetados à variação crescente das 

capacidades dos reservatórios Castelo do Piauí e Fronteiras. 

 

Neste cenário, esses dois reservatórios, assim como o Sistema demonstrou 

tendência de crescimento nos seus desempenhos à medida que se 

aumentavam KFronteiras e KCastelo. O M de Castelo do Piauí no Sub-cenário 7.6 

foi 48% maior que no Sub-cenário 7.1 e para o M do Sistema essa diferença 

foi de 49%. Já o M do Fronteiras cresceu 90% em relação ao Sub-cenário 7.1, 

enquanto o M de Inhuçu/Lontras permaneceu constante em todos os sub-
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cenários. Isso sugere que, quando as capacidades de ambos os açudes foram 

aumentadas, o Sistema teve um crescimento da sua vazão regularizada 

equivalente a do Castelo do Piauí.  

 

Dentre os sub-cenários do Cenário 7, tem-se o Sub-cenário 7.1 que 

representa os reservatórios com as capacidades propostas pela ANA. Este se 

configurou na pior situação para o Sistema, cujo MTotal que ficou em 445,70 

hm3/ano. Também, foi percebido que a solução de diminuir os KFronteiras e 

KCastelo, como solução mediadora, não se configurou em situação vantajosa 

para os reservatórios, nem para o desempenho do Sistema. 

 

Desempenhos no Cenário 7
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Figura 5.4 – Gráfico do desempenho, em termos de vazão regularizada, do Sistema, 
e dos reservatórios projetados para KCastelo crescente e KFronteiras crescente. 
 

 

No Cenário 8, procurou-se fazer mais uma análise sob uma perspectiva 

diferente da anterior, variou-se o KCastelo de forma crescente, enquanto o 

KFronteiras decrescia. O resultado se encontra representado na Figura 5.5. 

 

Como era previsto, a cada sub-cenário em que a capacidade de Fronteiras foi 

menor que a anterior, percebeu-se a diminuição da vazão regularizada por este 
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reservatório. Já o desempenho do sistema Inhuçu/Lontras se manteve 

constante. O mesmo já não ocorreu com Castelo do Piauí que se beneficiou 

com o aumento de sua capacidade e diminuição de KFronteiras, portanto este 

sofreu acréscimos em seu M. Mas, o Sub-cenário 8.1 configurou a pior 

situação para Castelo do Piauí, em que Fronteiras foi simulado com sua 

capacidade de projeto e ele com a capacidade proposta pela ANA. Seu 

desempenho foi de M = 274,93 hm3/ano. 

 

Quanto ao Sistema, este também melhorou seu desempenho a cada sub-

cenário. Para Castelo do Piauí o M em 8.6 foi 94% maior que no Sub-cenário 
8.1, enquanto no Sistema esta relação foi de 38%. 

 

Desempenhos no Cenário 8
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Figura 5.5 - Gráfico do desempenho, em termos de vazão regularizada, do Sistema e 
dos reservatórios projetados para KCastelo crescente e KFronteiras decrescente. 
 

 

5.1.4. Análise comparativa de todos os cenários em relação ao Cenário 4 
 

O Cenário 4 representa a topologia em que são construídos todos os 

reservatórios projetados, sem modificações nas suas capacidades. Portanto, 

seria o cenário que se configuraria na bacia de estudo, se não houvessem 
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dado início às discussões, entre o Ceará e o Piauí, sobre a construção e as 

capacidades desses reservatórios. 

 

Pelo fato deste cenário ser, inicialmente, rejeitado pelas partes, procurou-se, 

portanto, verificar os ganhos hídricos do Sistema e dos reservatórios, na 

adoção de outros cenários. Desta forma, foi feita uma comparação dos demais 

cenários ao Cenário 4, onde calculou-se a diferença entre as vazões 

regularizadas (sistema e reservatórios) de cada um dos cenários com as 

vazões regularizadas do Cenário 4. Com isso obteve-se o incremento absoluto 

de vazão regularizada (∆M). Este incremento quando positivo constituiu ganhos 

de vazão regularizada e quando negativo constituiu perdas. A Tabela 5.5 traz 

os resultados desta comparação. 

 

Observou-se que não houve nenhuma situação em que todos os reservatórios 

e o Sistema tivessem, ao mesmo tempo, incrementos positivos em seus Ms, 

quando comparados ao Cenário 4. As únicas coincidências de ganhos 

verificadas foram entre o Castelo do Piauí e o sistema. 

 

Do ponto de vista do Sistema, este só apresentou ganhos quando saiu do 

Cenário 4 em direção ao Cenário 1 (∆M = 47 hm3/ano), ao Cenário 2 (∆M = 

63 hm3/ano), aos sub-cenários 5.1 e 8.6 (∆M = 10 hm3/ano) e ao Sub-cenário 

5.2 (∆M = 1 hm3/ano). Nos demais cenários, o Sistema saiu perdendo ou ficou 

na mesma situação que no Cenário 4. 

 

Já o Castelo do Piauí foi o que mais apresentou situações das quais se 

beneficiava. Foram ao todo oito cenários, em que este obteve ganhos 

individuais, são eles: Cenário 1 (∆M = 232 hm3/ano), Cenário 2 (∆M = 215 

hm3/ano), Cenário 3 (∆M = 28 hm3/ano), Sub-cenário 5.1 (∆M = 82 hm3/ano), 

Sub-cenário 5.2 (∆M = 62 hm3/ano), Sub-cenário 5.3 (∆M = 43 hm3/ano), 

Sub-cenário 5.4 (∆M = 20 hm3/ano) e Sub-cenário 5.5 (∆M = 10 hm3/ano). 
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Tabela 5.5 – Incremento de vazão regularizada comparado ao Cenário 4 
∆M (hm3/ano) ∆M (%) Relação de ganhos e perdas 
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0 -21 -12 -152 -452 -637 -100 -100 -100 -100 -96 perde perde perde perde perde 
1 -21 -12 -152 232 47 -100 -100 -100 51 7 perde perde perde ganha ganha
2 0 0 -152 215 63 0 0 -100 48 10 - - perde ganha ganha
3 -21 -12 0 28 -5 -100 -100 0 6 -1 perde perde - ganha perde 
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 

5.1 0 0 -72 82 10 0 0 -47 18 2 - - perde ganha ganha
5.2 0 0 -61 62 1 0 0 -40 14 0 - - perde ganha ganha
5.3 0 0 -48 43 -5 0 0 -31 9 -1 - - perde ganha perde 
5.4 0 0 -26 20 -7 0 0 -17 4 -1 - - perde ganha perde 
5.5 0 0 -10 10 -1 0 0 -7 2 0 - - perde ganha perde 

5 

5.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 
6.1 0 0 0 -177 -177 0 0 0 -39 -27 - - - perde perde 
6.2 0 0 0 -138 -138 0 0 0 -30 -21 - - - perde perde 
6.3 0 0 0 -97 -97 0 0 0 -22 -15 - - - perde perde 
6.4 0 0 0 -65 -65 0 0 0 -14 -10 - - - perde perde 
6.5 0 0 0 -32 -32 0 0 0 -7 -5 - - - perde perde 

6 

6.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 
7.1 0 0 -72 -147 -219 0 0 -47 -33 -33 - - perde perde perde 
7.2 0 0 -61 -105 -165 0 0 -40 -23 -25 - - perde perde perde 
7.3 0 0 -48 -74 -122 0 0 -31 -16 -18 - - perde perde perde 
7.4 0 0 -26 -47 -73 0 0 -17 -10 -11 - - perde perde perde 
7.5 0 0 -10 -22 -33 0 0 -7 -5 -5 - - perde perde perde 

7 

7.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - 
8.1 0 0 0 -177 -177 0 0 0 -39 -27 - - - perde perde 
8.2 0 0 -10 -132 -143 0 0 -7 -29 -21 - - perde perde perde 
8.3 0 0 -26 -83 -109 0 0 -17 -18 -16 - - perde perde perde 
8.4 0 0 -48 -36 -84 0 0 -31 -8 -13 - - perde perde perde 
8.5 0 0 -61 23 -38 0 0 -40 5 -6 - - perde ganha perde 

8 

8.6 0 0 -72 82 10 0 0 -47 18 2 - - perde ganha ganha
OBS: Vale lembrar que o Cenário 4 e os sub-cenários 5.6, 6.6 e 7.6 são coincidentes, assim como os 
sub-cenários 5.1 e 8.6 e os sub-cenários 6.1 e 8.1. 
 

Os açudes Inhuçu e Lontras, menos nos cenários dos quais não fizeram parte, 

permaneceram na mesma situação que se encontravam no Cenário 4. O 

Fronteiras, por sua vez, em todos os cenários em que não manteve as mesmas 

condições do Cenário 4, perdeu vazão regularizada. O gráfico da Figura 5.6 

representa os resultados comparativos entre os diversos cenários e o Cenário 
4.  
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Comparação de desempenhos dos cenários em relação ao Cenário 4
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Figura 5.6 – Gráfico comparativo entre os desempenhos de vazão regularizada entre 
os diversos cenários com o Cenário 4. 
 

 

5.1.5. Descarte de cenários 
 
Analisando a Tabela 5.5, observou-se que alguns dos cenários não se 

configuraram em vantagem para nenhuma das partes ou para o Sistema, 

portanto, os mesmos foram descartados das análises que seguiram. 

 

O Cenário 0, mostrou-se indesejável para ambos os estados. No caso do 

Ceará, verificou-se que a infra-estrutura atual já não atende às demandas do 

presente e não atenderão às futuras. Portanto carece de novas fontes hídricas 

que garantam o fornecimento de água. 

 

Em se tratando do Piauí, este também precisa atender às demandas da região 

e resolver a questão da cheias em Teresina. Portanto necessita de reservatório 

em posição estratégica. Verificou-se também pela Tabela 5.5 que neste 

cenário, só houve perdas em relação ao Cenário 4. 
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O Cenário 1, embora tenha se configurado no segundo melhor desempenho 

do Sistema, em termos de vazão regularizada (MTotal = 712,24 hm3/ano), só 

apresentou vantagens para o Piauí. Uma vez que, neste cenário, não foi 

prevista a construção de qualquer reservatório na porção cearense da bacia, os 

déficits hídricos verificados no Ceará permanecem. Em uma negociação entre 

os estados, é muito pouco provável que o Ceará aceite esta condição, portanto 

considerou-se plausível o descarte desta opção. 

 

5.1.6. Seleção de cenários ideais sob diferentes critérios 
 

A análise ficou restrita aos cenários 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Os sub-cenários que 

compõem os cenários 5, 6, 7 e 8 passaram a ser analisados individualmente, 

enquanto cenários. 

 

A opção por um desses cenários ou sub-cenários em detrimento de outro, 

depende do critério adotado para a tomada de decisão. Se a decisão for, 

exclusivamente técnica, a opção é feita pelo critério de máxima eficiência 

hídrica. Mas, se a decisão for política, é provável que se opte por um sistema 

que atenda ao maior número de pessoas possível ou ao maior percentual de 

demanda, visando atender às expectativas de eqüidade social. Outro critério 

adotado é o da proporção de área de contribuição da bacia, ou seja, pelo 

percentual de área de drenagem atribuída a cada estado.  

 

Neste sentido, estipulou-se quatro critérios que apontam os cenários ideais 

dentro de suas atribuições, são eles: critério de eficiência hídrica, critério da 

população, critério de demanda e critério da área de drenagem. Vale ressaltar 

que, embora, o critério de eficiência hídrica desconsidere os demais, estes, por 

sua vez, dentre as soluções que lhes parecem mais eqüitativas, optam por 

aquela de maior eficiência hídrica. 

 

a) Critério de eficiência hídrica 
 

Uma decisão exclusivamente técnica se ampara no critério de máxima 

eficiência hídrica, ou seja, melhor desempenho do Sistema, desconsiderando 
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outros aspectos. Nesta seção, procurou-se indentificar os melhores 

desempenhos do ponto de vista do Sistema e dos estados. Portanto, os 

cenários foram classificados conforme a sua posição na ordem crescente de 

eficiência hídrica, do ponto de vista do Sistema e dos Estados do Piauí e do 

Ceará. A Tabela 5.6 exibe essa classificação. 

 
Tabela 5.6 – Ordem crescente de eficiência hídrica dos cenários (desconsiderando os 
cenários 0 e 1) do Sistema e dos estados em ordem crescente. 

Sistema Piauí Ceará 
Posição 

Cenários 
MTotal 

(hm3/ano) Cenários 
M 

(hm3/ano) Cenários M 
(hm3/ano) 

4 
5.6 
6 

7.6 
1o 2 728,14 2 667,55 

8.1 

212,59 

5.5 5.1  5.1 7.5 2o 

8.6 
674,98 

8.6 
534,20 

8.2 
202,15 

5.4 
7.4 3o 5.2 666,21 5.2 514,26 
8.3 

186,34 

4 
5.6 
6.6 4o 

7.6 

664,94 5.3 494,95 3 179,59 

5.3 
7.3 5o 5.5 664,21 3 480,18 
8.4 

164,96 

5.2 
7.2 6o 5.3 659,91 8.5 475,46 
8.5 

151,95 

5.1 
7.1 7o 3 659,77 5.4 471,93 
8.6 

140,78 

8o 5.4 658,27 5.5 462,06 
4 

5.6 
6.6 9o 6.5 633,22 

7.6 

452,35 

10o 7.5 632,06 7.5 429,91 
11o 8.5 627,41 6.5 420,63 
12o 6.4 599,54 8.4 415,95 
13o 7.4 591,61 7.4 405,28 
14o 8.4 580,91 6.4 386,96 
15o 6.3 567,67 7.3 378,46 
16o 8.3 555,80 8.3 369,47 
17o 7.3 543,42 6.3 355,08 
18o 6.2 527,27 7.2 347,60 
19o 8.2 522,18 8.2 320,03 
20o 7.2 499,55 6.2 314,68 

6.1 21o 8.1 487,51 7.1 304,92 

6.1 22o 7.1 445,70 8.1 274,93 

2 60,59 

Fonte: Tabela 5.3 e 5.4 
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Procurou–se, também reproduzir na Tabela 5.7 a relação de ganhos e perdas 

em termos de vazão regularizada dos cenários (desconsiderando os cenários 0 

e 1) com o Cenário 4, com o intuito de identificar as vantagens e desvantagens 

comparativas, em se optar pelo cenário de maior eficiência hídrica, sob a ótica 

do Sistema e dos estados. 

 
Tabela 5.7 –Relação de ganhos e perdas em vazão regularizada dos cenários 
selecionados comparado ao Cenário 4. 

Sistema Piauí Ceará 
Posição 

Cenários ∆MTotal Cenários ∆M Cenários ∆M 

4 
5.6 
6 

7.6 
1o 2 ganha 2 ganha 

8.1 

- 

5.5 5.1 5.1 7.5 2o 

8.6 
ganha 

8.6 
ganha 

8.2 
perde 

5.4 
7.4 3o 5.2 ganha 5.2 ganha 
8.3 

perde 

4 
5.6 
6.6 4o 

7.6 

- 5.3 ganha 3 perde 

5.3 
7.3 5o 5.5 perde 3 ganha 
8.4 

perde 

5.2 
7.2 6o 5.3 perde 8.5 ganha 
8.5 

perde 

5.1 
7.1 7o 3 perde 5.4 ganha 
8.6 

perde 

8o 5.4 perde 5.5 ganha 
4 

5.6 
6.6 9o 6.5 perde 

7.6 

- 

10o 7.5 perde 7.5 perde 
11o 8.5 perde 6.5 perde 
12o 6.4 perde 8.4 perde 
13o 7.4 perde 7.4 perde 
14o 8.4 perde 6.4 perde 
15o 6.3 perde 7.3 perde 
16o 8.3 perde 8.3 perde 
17o 7.3 perde 6.3 perde 
18o 6.2 perde 7.2 perde 
19o 8.2 perde 8.2 perde 
20o 7.2 perde 6.2 perde 

6.1 21o 8.1 perde 7.1 perde 

6.1 perde 22o 7.1 perde 8.1 perde 

2 perde 

Fonte: Tabela 5.5  
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O sistema apresenta ganhos de vazão regularizada no Cenário 2, nos sub-

cenários 5.1 e 8.6 (que representam a mesma situação) e no Sub-cenário 5.2, 
mas seu melhor desempenho é representado pelo Cenário 2 (MTotal = 728,14 

hm3/ano), portanto, pelo critério adotado nesta seção, este seria o cenário 

escolhido como o ideal. Embora, o mesmo tem a desvantagem de apresentar 

um grande desequilíbrio em termos de distribuição do recurso hídrico. 

Optando-se por este cenário, o Ceará controlaria 8% do total regularizado 

contra os 92% do Piauí (Tabela 5.4). Com relação ao Cenário 4, o sistema o 

considera na quarta posição no quesito eficiência hídrica. 

 

Sob a ótica do Piauí, os cenários, que se encontram até a oitava posição da 

ordem de desempenho, constituem ganhos no ∆M em relação ao Cenário 4. 

Este, por sua vez, ocupa a nona posição de preferência desse estado. No 

entanto, dentre os melhores desempenhos do Sistema, aquele cenário que 

refletiu o melhor M do Castelo do Piauí foi o Cenário 2.  

 

O Ceará, por sua vez, dentre os cenários que ocupam a primeira posição, onde 

seu M é máximo, poderia escolher entre o Cenário 4, o Cenário 6 (incluindo 

todos seus sub-cenários) e os sub-cenários 5.6, 7.6 e 8.1. No entanto, percebe-

se que o Estado do Ceará deveria optar pelo Cenário 4, ou por suas variantes 

(sub-cenários 5.6, 6.6 e 7.6), como o de maior preferência. Isto se deve a fato 

de que a opção por um dos sub-cenários 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 8.1 acarretaria 

perdas nos desempenhos do Sistema e do Castelo do Piauí (Tabela 5.5). E, 

uma vez que este estado quer fazer valer os seus projetos, perante os 

tomadores de decisão, o mesmo não deveria propor cenários que causem 

prejuízos a uma das partes a ser convencida, o Estado do Piauí. 

 

A Figura 5.7 mostra a preferência do sistema e dos estados a cada cenário, em 

termos de eficiência hídrica, ou seja, aqueles que apresentam melhores 

desempenho, ocupam as primeiras posições. 

 

Com relação a concordância de posição ocupada de cada cenário na escala de 

melhor eficiência hídrica, observou-se que o Sistema e o Piauí concordam que 

o Cenário 2 é o de melhor eficiência hídrica e que os sub-cenários 6.1, 7.1 e 
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8.1 estão na posição dos mais indesejáveis. Sendo que Sub-cenário 7.1 é 

aquele em que os açudes Fronteiras e Castelo do Piauí são simulados com os 

Ks propostos pela ANA, 490 hm3 e 1.100 hm3, respectivamente. 

 

Quanto ao Ceará, este prefere manter as condições de eficiência hídrica do 

Cenário 4 e os cenários mais indesejáveis para esse estado estão os sub-

cenários 5.1, 7.1 e 8.6 e em último lugar o Cenário 2. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.7 - Posição dos cenários quanto a sua eficiência hídrica. 
 

 

b) Critério da população 

 

Pelos dados da Tabela 3.2, o Ceará é responsável por 28% da população 

beneficiária e o Piauí por 72%. Portanto, sob este aspecto, o que se pretende é 

que o percentual de vazão regularizada produzida por cada estado seja igual 

ou próximo ao percentual da população a ser atendida, ou seja, MCeará / MTotal  

≈ 28%, assim como o MPiauí / MTotal ≈ 72% . 

 

Seguindo esta orientação, foram discriminados na Tabela 5.8 os cenários e 

sub-cenários que melhor se encaixariam neste perfil, permitindo uma diferença 

de 5 pontos percentuais para cima ou para baixo do valor desejado. Foi dada 

esta margem para que também fossem consideradas as situações que embora 
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não refletissem exatamente os percentuais desejados de vazão regularizada 

para cada estado, talvez apresentassem melhores desempenhos no Sistema. 

 
Tabela 5.8 –Cenários que atendem as prerrogativas de eqüidade pela população. 

Vazão 
regularizada 

(%)* 
K (hm3) M (hm3/ano) 

C
en

ár
io

s 

C
ea

rá
 

Pi
au

í 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 MTotal 

(hm3/ano) 

3 27 73 - 991,70 2636,94 - 151,99 480,18 659,77 
4* 32 68 455,56 991,70 2636,94 33 151,99 452,35 664,94 

5.2 23 77 455,56 590 2636,94 33 91,36 514,26 666,21 
5.3 25 75 455,56 690 2636,94 33 104,37 494,95 659,91 
5.4 28 72 455,56 790 2636,94 33 125,74 471,93 658,27 5 

5.5 30 70 455,56 890 2636,94 33 141,56 462,06 664,21 
7.1 32 68 455,56 490 1.100 33 80,18 304,92 445,70 
7.2 30 70 455,56 590 1400 33 91,36 347,60 499,55 
7.3 30 70 455,56 690 1700 33 104,37 378,46 543,42 
7.4 31 69 455,56 790 2000 33 125,74 405,28 591,61 

7 

7.5 32 68 455,56 890 2300 33 141,56 429,91 632,06 
8.4 28 72 455,56 690 2000 33 104,37 415,95 580,71 8 8.5 24 76 455,56 590 2300 33 91,36 475,46 627,41 

* O Cenário 4 representa a mesma situção dos sub-cenários 5.6, 6.6 e7.6, portanto, estes últimos se 
encontram representados pelo primeiro. 

 

Os sub-cenários 5.4 e 8.4 foram os únicos em que os percentuais de vazão 

regularizada produzidos reproduziram extamente os percentuais de população 

por estado, sendo que o Sub-cenário 5.4 teve um melhor desempenho do 

Sistema que o Sub-cenário 8.4. Então, pela premissa adotada, a tendência é 

que fosse recomendado o Sub-cenário 5.4. No entanto, procurou-se analisar 

os incrementos de vazão regularizada – Sistema e reservatórios projetados - 

nos demais cenários em relação ao Sub-cenário 5.4. Os resultados dessa 

análise encontram-se discriminados na Tabela 5.9 e grafados na Figura 5.6. 

 

Os únicos ganhos verificados, em vazão regularizada para o Sistema, foram no 

Cenário 4 e nos sub-cenários 5.2 e 5.5. Nas três situações, o desempenho do 

Sistema melhorou muito pouco, cerca de 1% em relação ao Sub-cenário 5.4. 

E também, foi observado, nesses três casos, que um ganho em vazão 

regularizada para Fronteiras configurava uma perda para Castelo do Piauí e 

vice-versa. 
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No entanto, outro resultado chamou atenção. O Cenário 3, comparado ao Sub-
cenário 5.4 não apresentou nenhum ganho no Sistema, mas os reservatórios 

Fronteiras e Castelo do Piauí, individualmente, tiveram suas vazões 

regularizadas incrementadas, constituindo ganhos para ambos. Portanto, para 

o critério adotado, este cenário se configura na melhor opção, pois os 

percentuais de distribuição de água, Ceará com 27% de MTotal e Piauí com 73% 

de MTotal, ficariam muito próximos do desejado (Ceará-28% de MTotal; Piauí-72% 

de MTotal). 

 
Tabela 5.9 –Incremento de vazão regularizada em relação ao Sub-cenário 5.4. 

Incremento de vazão 
regularizada (hm3/ano) 

Incremento de vazão 
regularizada (%) 

Relação de ganhos e perdas 

C
en

ár
io

s 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 

Si
st

em
a 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 

Si
st

em
a 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 

Si
st

em
a 

3 -33 26 8 2 -100 21 2 0 perde ganha ganha - 
4 0 26 -20 7 0 21 -4 1 - ganha perde ganha 

5.2 0 -34 42 8 0 -27 9 1 - perde ganha ganha 
5.3 0 -21 23 2 0 -17 5 0 - perde ganha - 
5.4 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 5 

5.5 0 16 -10 6 0 13 -2 1 - ganha perde ganha 
7.1 0 -46 -167 -213 0 -36 -35 -32 - perde perde perde 
7.2 0 -34 -124 -159 0 -27 -26 -24 - perde perde perde 
7.3 0 -21 -93 -115 0 -17 -20 -17 - perde perde perde 
7.4 0 0 -67 -67 0 0 -14 -10 - - perde perde 

7 

7.5 0 16 -42 -26 0 13 -9 -4 - ganha perde perde 
8.4 0 -21 -56 -78 0 -17 -12 -12 - perde perde perde 8 8.5 0 -34 4 -31 0 -27 1 -5 - perde ganha perde 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5.8 - Incremento de vazão regularizada do Sistema e dos reservatórios 
projetados em relação ao Sub-cenário 5.4. 
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c) Critério de demanda 

 

Se a condição para escolha do cenário ideal passasse a ser a demanda 

instalada, ou seja, o percentual de vazão regularizada produzida por cada 

estado igual ao percentual de demanda dos mesmos (MCeará / MTotal  ≈ 39% e 

MPiauí / MTotal ≈ 61%). 

 

Na Tabela 5.10 foram discriminados os cenários e/ou sub-cenários com uma 

diferença máxima de 5 pontos percentuais para cima ou para baixo dos 

percentuais desejados. Mais uma vez, foi dada esta margem para que fossem 

consideradas as situações, que embora não refletissem exatamente a 

circunstância desejada, possivelmente apresentassem melhores desempenhos 

do Sistema. 

 
Tabela 5.10 –Cenários que atendem as prerrogativas de equidade pela demanda. 

Vazão 
regularizada 

(%)* 
K (hm3) M (hm3/ano) 

Cenários 

C
ea

rá
 

Pi
au

í 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 

MTotal 
(hm3/ano)

6.1 44 56 455,56 991,70 1100 33 151,99 274,93 487,51 
6.2 40 60 455,56 991,70 1400 33 151,99 314,68 527,27 
6.3 37 63 455,56 991,70 1700 33 151,99 355,08 567,67 
6.4 35 65 455,56 991,70 2000 33 151,99 386,96 599,54 

6 

6.5 34 66 455,56 991,70 2300 33 151,99 420,63 633,22 
7.1 44 56 455,56 991,70 1100 33 80,18 304,92 487,51 
7.2 39 61 455,56 890 1400 33 91,36 347,60 522,18 7 
7.3 34 66 455,56 790 1700 33 104,37 378,46 555,80 

 

O único sub-cenário que representou os percentuais desejados foi o Sub-
cenário 7.2. Este foi comparado aos outros sub-cenários selecionados. O 

resultado desta comparação está representado, graficamente, na Figura 5.7 e 

discriminado na Tabela 5.11 

 
Observou-se quatro situações em que o Sistema tem seu MTotal incrementado 

em relação ao Sub-cenário 7.2. No caso do Sub-cenário 6.2, o ganho 

verificados para o Sistema foi pequeno e representou um desequilíbrio na entre 
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Fronteiras e Castelo do Piauí, pois uma vez que aquele sofre incrementos em 

sua vazão regularizada, este último perde. 

 
Tabela 5.11 –Incremento de vazão regularizada em relação ao Sub-cenário 7.2. 

Incremento de vazão 
regularizada (hm3/ano) 

Incremento de vazão 
regularizada (%) 

Relação de ganhos e perdas 

C
en

ár
io

s 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 

Si
st

em
a 

In
hu

çi
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 

Si
st

em
a 

In
hu

çu
/ 

Lo
nt

ra
s 

Fr
on

te
ira

s 

C
as

te
lo

 
do

 P
ia

uí
 

Si
st

em
a 

6.1 0 60,63 -72,67 -34,67 0 66 -21 -7 - ganha perde perde
6.2 0 60,63 -32,92 5,09 0 66 -9 1 - ganha perde ganha
6.3 0 60,63 7,48 45,49 0 66 2 9 - ganha ganha ganha
6.4 0 60,63 39,36 77,36 0 66 11 15 - ganha ganha ganha

6 

6.5 0 60,63 73,03 111,04 0 66 21 21 - ganha ganha ganha
7.1 0 -11,18 -42,68 -34,67 0 -12 -12 -7 - perde perde perde
7.2 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 7 
7.3 0 13,01 30,86 33,62 0 14 9 6 - perde perde perde
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Figura 5.9 – Incremento de vazão regularizada do Sistema e dos reservatórios 
projetados em relação ao Sub-cenário 7.2. 

 

 

No entanto, os sub-cenários 6.3, 6.4 e 6.5, apresentam a vantagem que tanto o 

Sistema como os reservatórios saem ganhando. Portanto, a escolha por um 
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deles é feita baseada nos ganhos máximos, que no caso é o Sub-cenário 6.5 

que oferece esta condição. Ao se decidir por esta opção, tem–se um 

incremento em relação a 7.2 de 66% para Fronteiras, 21% para Castelo do 

Piauí e 21% para o Sistema e o percentual de MTotal para cada estado ficaria 

em 34% para o Ceará, contra 66% para o Piauí. Esta proporção foge um pouco 

ao desejado (Ceará-39% de MTotal; Piauí-61% de MTotal), mas as distorções são 

pequenas diante dos ganhos adquiridos. 

 

No entanto, os sub-cenários 6.3, 6.4 e 6.5, apresentam a vantagem que tanto o 

sistema como os reservatórios saem ganhando. Portanto, a escolha por um 

deles é feita baseada nos ganhos máximos, que no caso é o Sub-cenário 6.5 

que oferece esta condição. Ao se decidir por esta opção, tem–se um 

incremento em relação a 7.2 de 66% para Fronteiras, 21% para Castelo do 

Piauí e 21% para o sistema e o percentual de MTotal para cada estado ficaria 

em 34% para o Ceará, contra 66% para o Piauí. Esta proporção foge um pouco 

ao desejado (Ceará-39% de MTotal; Piauí-61% de MTotal), mas as distorções são 

pequenas diante dos ganhos adquiridos. 

 

d) Critério da área de drenagem 
 

Uma vez que a condição para escolha do cenário ideal passa a ser o 

percentual de área de contribuição por estado, a relação desejada para as 

vazões regularizadas produzidas por estado é MCeará / MTotal  ≈ 45% e MPiauí / 

MTotal ≈ 55% . 

 

Na Tabela 5.12 foram dispostos os cenários e/ou sub-cenários com uma 

diferença máxima de 5 pontos percentuais, para que fossem consideradas as 

situações que embora não refletissem exatamente as proporções desejadas, 

possivelmente apresentassem melhores desempenhos do Sistema. 

 

Os sub-cenários que mais se aproximaram dos percentuais desejados para 

distribuição de vazão regularizada foram os sub-cenários 6.1, 6.2 e 8.1. 

Ressalva-se que os sub-cenários 6.1 e 8.1 representam a mesma situação. 

Desta forma, a análise se restringiu a dois sub-cenários 6.1 (8.1 é igual) e 6.2. 
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Tabela 5.12 –Cenários que atendem as prerrogativas de eqüidade da área de 
drenagem. 

Vazão 
regularizada 

(%)* 
K (hm3) M (hm3/ano) 

Cenários 
C
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C
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MTotal 
(hm3/ano)

6.1 44 56 455,56 991,70 1100 33 151,99 274,93 487,51 6 6.2 40 60 455,56 991,70 1400 33 151,99 314,68 527,27 
8 8.1 44 56 455,56 991,70 1100 33 151,99 274,93 487,51 

 

Como o Sub-cenário 6.1 é o que apresenta os percentuais de distribuição 

hídrica mais próximos dos desejados, este ficou sendo a referência. Ele, 

comparado ao Sub-cenário 6.2, apresentou os resultados constantes na 

Tabela 5.13. e na Figura 5.8. 

 
Tabela 5.13 –Incremento de vazão regularizada em relação ao sub-cenário 6.1. 

Incremento de vazão 
regularizada (hm3/ano) 

Incremento de vazão 
regularizada (%) Relação de ganhos e perdas 
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/ 
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s 
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s 

C
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lo

 
do

 P
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uí
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st

em
a 

6.1 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 6 6.2 0 0 39,75 39,76 0 0 14 8 - - ganha ganha
 

Dos dois sub-cenários apresentados, o que apresentou uma situação mais 

favorável foi o Sub-cenário 6.2. Este produz um melhor desempenho do 

Sistema que o Sub-cenário 6.1. Embora o Fronteiras não apresente ganhos, 

este também não perde. Enquanto Castelo do Piauí e o Sistema, como um 

todo, ganham incrementos em suas vazões regularizadas. Neste aspecto, 

então se optou pelo Sub-cenário 6.2. 
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Incremento de vazão regularizada em relação ao 
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Figura 5.10 – Incremento de vazão regularizada do Sistema e dos reservatórios 
projetados em relação ao Sub-cenário 6.1. 

 
 
5.1.7. Definição do KFronteiras 

 

As análises feitas anteriormente, com relação aos açudes Inhuçu e Lontras, 

levaram a conclusão que esses reservatórios são ponto pacífico entre os 

estados. Uma vez que não prejudicam o Piauí e agregam ao Sistema como um 

todo, além de melhorar a distribuição hídrica, sugere-se que ambos os 

reservatórios sejam construídos na porção cearense.  

 

O mesmo já não se observa na análise do Açude Fronteiras. Embora sua 

presença na bacia redistribua, de forma mais eqüitativa, as vazões geradas no 

Sistema, este reservatório, ao ser construído a montante do Castelo do Piauí, 

com seu K de projeto, prejudica o desempenho deste último. Portanto, a 

construção do Açude Fronteiras se configura como de extrema importância 

para o Ceará que fica em situação de desvantagem em relação ao Piauí 

quando este não é inserido na topologia. 
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Diante desta situação, o Estado do Piauí optaria por um cenário no qual 

Fronteiras não estivesse inserido, ou, se estivesse, apresentasse a mínima 

capacidade possível para que não prejudicasse seu reservatório.  

 

Partindo do princípio que o Ceará não abriria mão da construção do Fronteiras, 

pelos motivos já apresentados, e que fosse decidido que este estado teria 

direito a construir os açudes Inhuçu e Lontras, procurou-se definir uma 

capacidade para o reservatório Fronteiras que se configurasse no mínimo de 

perdas para o Ceará e no máximo de ganhos para o Piauí e o sistema.  

 

Nesta análise, optou-se por não modificar a capacidade de Castelo do Piauí, 

pois como mostra o Cenário 6, não constitui vantagem para nenhuma das 

partes, quando se diminui a capacidade de Castelo do Piauí, este piora seu 

desempenho, assim como o do Sistema, e nada acontece com o desempenho 

do Fronteiras ou com o do sistema Inhuçu/Lontras. Portanto, nesta seção, são 

avaliados, somente, as situações em que o K de Fronteiras varia, enquanto o 

de Castelo do Piauí é mantido fixo, no K de projeto. O cenário que se ajusta a 

esta condição é o Cenário 5. 

 

A Tabela 5.14 tem o intuito de mostrar os incrementos de vazão regularizada 

de cada reservatório no Cenário 5 com relação ao Cenário 4., visando 

identificar a relação de perdas e ganhos dos reservatórios. A Figura 5.9 

representa esta relação.  

 
Tabela 5.14 – Incremento de vazão regularizada no Cenário 5 comparado ao 
Cenário 4. 

∆M (hm3/ano) ∆M (%) Relação de ganhos e 
perdas 
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5.1 490 0 -72 82 10 0 -47 18 2 - perde ganha ganha 
5.2 590 0 -61 62 1 0 -40 14 0 - perde ganha ganha 
5.3 690 0 -48 43 -5 0 -31 9 -1 - perde ganha perde 
5.4 790 0 -26 20 -7 0 -17 4 -1 - perde ganha perde 
5.5 890 0 -10 10 -1 0 -7 2 0 - perde ganha - 

5 

5.6 991,74 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 
Fonte: Tabela 5.5 
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Incrementos de vazão regularizada no Cenário 5 relativo ao Cenário 4
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Figura 5.11 – Incremento de vazão regularizada do Sistema e dos reservatórios no 
Cenário 5 em relação ao Cenário 4. 
 

Se durante as negociações entre os estados do Ceará e do Piauí ficasse 

determinado que Fronteiras deveria alterar seu K, para valores menores que o 

K de projeto, o cenário no qual ele menos perderia em vazão regularizada é o 

Sub-cenário 5.5, onde ele apresenta KFronteiras = 890 hm3. Portanto, esta 

provavelmente seria a opção do Ceará.  

 

Já do ponto de vista do Piauí e do Sistema, a melhor opção seria o Sub-
cenário 5.1, onde KFronteiras = 490 hm3 (pior posição para o Ceará) e eles 

apresentam seus maiores ganhos. O Sistema, por outro lado, não modifica seu 

desempenho no Sub-cenário 5.5 em relação ao Cenário 4. 

 

Observou-se que, mesmo o Ceará concordando em diminuir a capacidade do 

Fronteiras, este optará por fazê-lo como um mínimo de perdas possível, o que 

entra em conflito com o desejo do Piauí em maximizar seus ganhos. Portanto, 

é de competência dos órgãos gestores e da ANA, como árbitro, baseados nas 

informações dadas, decidir que capacidade adotar para o Açude Fronteiras de 

modo que se alcance uma distribuição hídrica mais justa e eqüitativa possível. 
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VI – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 

 

Os conflitos em bacias compartilhadas surgem, muitas vezes, pela falta de 

informação das partes sobre a real disponibilidade do recurso hídrico. Neste 

perfil se encaixam o Ceará e o Piauí, nas disputas pelas águas do rio Poti. 

Ambos os estados, ao se depararem com os interesses comuns, porém 

competitivos entre si, de criar novas fontes hídricas na sua porção da bacia (o 

Ceará com intenção de construir três reservatórios a montante do reservatório 

projetado pelo Piauí), iniciaram uma série de discussões sobre quem teria o 

direito de usufruir das águas geradas na área de drenagem não controlada 

pelos reservatórios já instalados no Ceará. 

 

Procurando dar subsídios a tomada de decisão nas negociações firmadas entre 

os órgãos gestores de ambos os estados e a ANA, no estabelecimento do 

Marco Regulatório da bacia, criou-se cenários para avaliar diferentes 

possibilidades de topologia. A análise destes cenários foi feita sob a ótica de 

quatro diferentes critérios de decisão.  

 

Sob a ótica de eficiência hídrica, considerou-se inviável a manutenção da 

situação atual. Esta, é representada pelo Cenário 0, no qual os reservatórios 

existentes não atendem às demandas instaladas no Estado do Ceará e, muito 

menos, às do Estado do Piauí. E, este último, por sua vez, enfrenta constantes 

episódios de cheia. 
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Já o Cenário 1, o qual considera somente a construção do açude Castelo do 

Piauí, cria desequilíbrio entre os estados quanto às distribuições das vazões 

regularizadas. Embora seja o cenário ideal para o Piauí, representando seu 

melhor desempenho (M= 684,64 hm3/ano), numa negociação entre os estados, 

é provável que o Ceará não o aceitasse, uma vez que mantém este estado nas 

mesmas condições do cenário anterior. Por esse motivo, concluiu-se melhor 

descartar a possibilidade do Cenário 1. 
 

No Cenário 2, com a inclusão dos açudes Inhuçu e Lontras no Sistema, este 

apresentou seu melhor desempenho (MTotal = 728,14 hm3/ano). Portanto, se a 

decisão for exclusivamente técnica, este cenário se configura na opção ideal. 

No entanto, para o Estado do Ceará, representaria atendimento parcial às suas 

reivindicações, embora já sinalize uma melhora na distribuição hídrica. Uma 

vez que as perdas para o Piauí foram pouco significativas em relação ao 
Cenário 1, é provável que este estado o aceitasse sem grandes dificuldades. 
 

O Cenário 3, quando retirou o sistema Inhuçu/Lontras e acrescentou o açude 

Fronteiras, redistribuiu as vazões regularizadas, de modo que o Castelo do 

Piauí sofreu uma redução de 28% de seu M em relação ao Cenário 2, e o 

Ceará teve um aumento de 196% de suas vazões regularizadas em relação ao 

mesmo cenário. Por esse motivo, conclui-se que o Açude Fronteiras é, de fato, 

estratégico para o Ceará e que, dificilmente, este estado abriria mão de sua 

construção. Já para o Piauí, o Fronteiras é prejudicial ao desempenho de seu 

reservatório, portanto, ao que tudo indica, a relação entre os açudes Castelo do 

Piauí e Fronteiras é ponto chave das disputas. 

 

Quanto ao Cenário 4, como os açudes Inhuçu e Lontras foram inseridos 

novamente no Sistema, este teve uma melhora sutil no seu desempenho (1%), 

embora, o reservatório Castelo do Piauí tenha sofrido pequena redução (6%) 

em vazão regularizada. Uma vez que se verificou, nos cenários 2 e 4, que 

esses reservatórios só agregaram ao Sistema, com poucos prejuízos ao Açude 

Castelo do Piauí, a recomendação que se faz é que ambos sejam construídos 

na bacia sem sofrer quaisquer modificações nas suas capacidades de projeto. 

 



 111

Na hipótese, de se estabelecer uma negociação pela modificação da 

capacidade de Fronteiras, de modo a melhorar o desempenho do Castelo do 

Piauí, sugere-se que os reservatórios Inhuçu e Lontras devam ser usados 

como ponto chave de barganha. Com o Piauí aceitando a construção dos 

mesmos, tal qual o projeto, o Ceará poderia fazer concessões com relação à 

capacidade adotada para a barragem de Fronteiras. 

 

Verificou-se ainda que, no Cenário 5, o desempenho do sistema foi pouco 

sensível às variantes de KFronteiras. Isto é indicativo de que, numa negociação 

entre os dois estados, se ficasse estabelecido que o Ceará deveria construir o 

Açude Fronteiras com uma capacidade menor que a de projeto, o sistema não 

seria prejudicado.  

 

Já, o Cenário 6, mostrou que o Sistema é susceptível a diminuição da 

capacidade de Castelo do Piauí. Portanto, se, durante as negociações, ficasse 

determinado que somente Castelo do Piauí tivesse que alterar sua capacidade 

de projeto, isso só traria desvantagens ao Piauí, ao sistema e seria indiferente 

ao Ceará.  

 

Também se concluiu que, no Sub-cenário 7.1, onde o KFronteiras e o KCastelo 

seguem as sugestões da ANA, tem-se a pior situação para o Sistema. Para os 

estados, individualmente, este sub-cenário se configura no segundo pior 

desempenho (Tabela 5.6), só perdendo, no caso do Ceará, para o Cenário 2 e, 

no caso do Piauí, para os sub-cenários 6.1 e 8.1. Desta feita, sob a ótica da 

eficiência hídrica, não é recomendado esta opção, pois não traz vantagens a 

nenhuma das partes. 

 

Além do critério de eficiência hídrica, outros critérios foram adotados para 

seleção de cenários “ideais”. Levou-se em consideração a melhor distribuição 

das vazões produzidas no sistema entre os estados, sob o ponto de vista da 

população, da demanda instalada e da área de contribuição.  

 

Pelo critério da melhor distribuição pelos percentuais de população da bacia 

em cada estado, recomenda-se a aplicação do Sub-cenário 5.4. Este reflete 
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exatamente a distribuição hídrica almejada – 28% do MTotal para o Ceará e 72% 

do MTotal para o Piauí. Os demais que se aproximaram desta proporção, 

quando provocavam ganhos a um estado prejudicavam o outro e não 

melhoraram significativamente o desempenho do Sistema. Portanto, foram 

descartados para que não causassem atritos entre as partes. O Sub-cenário 
5.4 prevê que todos os reservatórios projetados sejam construídos e, com 

exceção do Fronteiras que deverá ter uma capacidade da ordem de 790 hm3, 

os outros devem apresentar seus Ks de projeto,. 

 

Pelo critério de distribuição de demanda, foi escolhido o Sub-cenário 6.5. 

Embora este se desviasse, um pouco, dos percentuais de distribuição hídrica 

desejados (Ceará-39% de MTotal; Piauí-61% de MTotal), dentre os cenários 

selecionados que atenderiam ao perfil de distribuição de demanda, o Sub-
cenário 6.5 se mostrou o mais eficiente, destacando-se entre os demais. Este 

sub-cenário considera que todos os reservatórios projetados sejam construídos 

com seus Ks de projeto, com exceção do Castelo do Piauí, que deveria ter uma 

capacidade da ordem de 2.300 hm3. 

 

Finalmente, pelo critério da área de drenagem, ficou estipulado que a melhor 

opção seria o Sub-cenário 6.2. Este em relação aos sub-cenários 6.1 e 8.1 

(ambos representam a mesma situação) - que também se aproximavam da 

distribuição hídrica desejada (Ceará - 45% de MTotal e Piauí - 55% de. MTotal) -
manteve o desempenho de Fronteiras e melhorou o de Castelo do Piauí. Este 

sub-cenário considera que todos os reservatórios sejam construídos com seus 

Ks de projetos, com exceção do Castelo do Piauí, que deveria ter 1.400 hm3. 

 

Partindo do princípio que ambos os estados tenham direito a construir seus 

reservatórios, faz-se necessário definir a capacidade de Fronteiras para que se 

minimize os prejuízos ao desempenho do Castelo do Piauí. Portanto, foram 

selecionados os sub-cenários 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5. O sub-cenário que reflete 

melhores desempenhos do Castelo do Piauí, é o Sub-cenário 5.1. Para o 

Ceará, a melhor opção seria o Sub-cenário 5.5, que reflete as menores perdas 

de Fronteiras. No entanto, se for considerado o aspecto da melhor distribuição 
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hídrica, pelo critério da população, a opção a ser escolhida é o Sub-cenário 
5.4. 

 

Observou-se neste trabalho que, em função do critério adotado, o cenário dito 

ideal pode ser distinto – 2, 5.4, 6.5 e 6.2. O objetivo maior deste trabalho 

certamente não foi apontar uma solução única e definitiva, mas a de gerar 

informação e esclarecer aspectos da dinâmica do Sistema e dos reservatórios, 

sob diferentes cenários hidrológicos. A definição da solução ideal não cabe aos 

técnicos, unicamente, mas a sociedade, a maior interessada. Esta com seus 

valores e crenças é que deverá conduzir a decisão por um cenário que melhor 

represente suas aspirações. 
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