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SISTEMA DE SUPORTE À DECISÃO PARA ALOCAÇÃO DE ÁGUA – 
EXPERIÊNCIA NA BACIA DO ACARAÚ 
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Resumo - A alocação participativa de água de sistemas hídricos é uma ferramenta 
importantíssima para garantir o uso racional e a democratização desses recursos, porém dentro do 
cenário do semiárido cearense diversas são as incertezas hidrológicas no que concerne a 
disponibilidade hídrica no final de cada período de chuva, dessa forma, tornar eficiente o uso da 
água é primordial, sobretudo nos mananciais destinados aos múltiplos usos. Neste caso, o uso de 
ferramentas que auxiliem na tomada de decisão pode ser fundamental para dirimir conflitos 
instalados, principalmente em períodos de baixas recargas dos reservatórios artificiais. Nesse 
trabalho serão apresentados resultados da utilização do Sistema de Suporte à Decisão – AcquaNet 
utilizado na alocação de água do Vale perenizado do Acaraú. 

 
Palavras-Chave - AcquaNet, Alocação Negociada, Gestão Participativa. 
 

DECISION SUPPORT MAKING SYSTEM FOR ALLOCATION OF 
WATER – EXPERIENCE IN THE ACARAÚ RIVER BASIN 

 
Abstract - The participatory allocation of water of hidric system is an important tool to ensure 

the rational use of these resources and democratization, but within the setting of the semiarid Ceará 
are several hydrological uncertainties regarding the availability of water at the end of each period of 
rain, so, make efficient the use of water is paramount, especially in springs intended for multiple 
uses. In this case, the use of tools that assist in decision making can be crucial to resolve conflicts 
installed, especially in periods of low recharge of artificial reservoirs. In this paper we present 
results of the application of the Decision Support System - AcquaNet used in the allocation of water 
from the perennial Acaraú Valley. 

 
Keywords - AcquaNet, Allocated trated, Participatory Management 

 
 

INTRODUÇÃO 
 
No Nordeste brasileiro, principalmente o Estado do Ceará, a escassez de água é uma 

característica preponderante em função de grande parte do seu território pertencer ao semiárido. 
Aproximadamente 75% deste estado encontra-se sobre o embasamento cristalino, principal 
responsável pelos baixos índices de disponibilidade de águas subterrânea. 

Para suprir a carência hídrica o Ceará dispõe de uma grande rede de reservatórios artificiais 
destinados aos mais diversos usos, tais como pesca, lazer, aquicultura, abastecimento humano, entre 
outros. A perenização dos rios também é garantida por esses reservatórios, que a partir da liberação 
de suas águas, mantém no decorrer do ano uma vazão necessária para garantir o atendimento dos 
usuários instalados à jusante dos açudes e ao longo dos vales perenizados. 
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Para o gerenciamento dos reservatórios existentes no Estado, sobretudo os mais estratégicos 
para cada região, a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos – COGERH, criada pela Lei nº 
12.217 de novembro de 1993, vem atuando nesse âmbito, com um modelo de gerenciamento 
integrado, descentralizado e participativo, preocupando-se com os aspectos quantitativos e 
qualitativos. Para Garjulli (2001), reservatórios estratégicos são aqueles que apresentam níveis 
elevados de conflitos de usos, os que desempenham funções estratégicas para o abastecimento 
humano ou outro uso prioritário e os que são de responsabilidade direta do Estado, tais como os que 
foram construídos com recursos do PROURB - Projeto de Desenvolvimento Urbano e Gestão de 
Recursos Hídricos. 

 

Dentro do escopo da gestão participativa, a COGERH realiza a cada ano, no final do período 
de chuva, a alocação negociada de água entre os usuários dos sistemas hídricos e, segundo Garjulli 
(2001), este instrumento tem-se caracterizado fundamental para garantir o uso racional e a 
democratização dos recursos hídricos. 

 

Historicamente as vazões vêm sendo deliberadas pelos usuários, em conjunto com a 
COGERH, tomando como base principal as informações a cerca das condições de volume do 
reservatório, ou seja, a relação entre o volume atual (disponível após o final da quadra chuvosa) e o 
volume que o açude chegará no início do período de chuva do ano seguinte. Nas reuniões 
destinadas a alocação, os usuários têm acesso às informações a respeito das condições hídricas do 
reservatório em questão, onde são demonstradas: a situação de aporte e volume atual, simulações 
para avaliação de como se comportou o açude no decorrer do período anterior (vazão simulada x 
vazão efetivada), bem como simulações de esvaziamento para avaliar o corpo hídrico no decorrer 
do período vigente. 

 

Embora toda a preocupação em fazer a alocação sobre a primícia da gestão participativa, esse 
processo ocorre em um ambiente de incertezas hidrológicas no tocante a definição da estocagem de 
água ao final do período de chuva, como afirma Souza Filho (2001). Face às incertezas de 
disponibilidade hídrica interanual, eventos bastante comuns em regiões semiáridas, à eficiência no 
uso da água é tema de bastante relevância, principalmente em sistemas destinados aos múltiplos 
usos. Para Carvalho et. al. (2009), conhecer a demanda desse sistema e a disponibilidade hídrica é 
fundamental para uma boa gestão. 

 

 Preocupada com essas incertezas hidrológicas, a COGERH vem trabalhando no decorrer 
desses três últimos anos a implantação de um modelo de suporte a decisão para alocação de água 
em reservatórios destinados aos múltiplos usos. Esse modelo tem como foco a demanda instalada, 
quer seja para um reservatório isolado, quer sejam reservatórios em cadeia. Baseando-se nessas 
demandas, é feita a hierarquização e priorização de cada uso em função da sua importância.  

 

O AcquaNet – Modelo para Alocação de Água em Sistemas Complexos de Recursos Hídricos 
começou a ser utilizado na empresa, em fase de estudo, no final de 2009, onde a Gerência de Estudo 
e Projetos (GEPRO) aplicou o modelo nos sistemas da Região Metropolitana e Jaguaribe como 
projeto piloto no intuito de analisar a saída contínua de fluxo. Em seguida, foi formado dentro da 
Companhia um grupo de estudo com integrantes do corpo técnico das gerências regionais, onde, 
sobre a orientação da Universidade Federal do Ceará – UFC teve a finalidade de aplicar o modelo 
na alocação nos açudes monitorados do Estado do Ceará. Em 2011 a gerência de Pentecoste utilizou 
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o AcquaNet na alocação de seus reservatórios. No ano seguinte, as demais gerências regionais 
também passaram a adota-lo.  

 
No ano de 2012, o modelo foi utilizado na Alocação das águas que perenizam o principal rio 

da bacia do Acaraú, onde a partir deste, foi possível avaliar cenários hidrológicos/climáticos 
futuros, partindo para uma análise mais completa do sistema como um todo e não apenas como um 
único reservatório isolado, como vinha acontecendo nos anos anteriores. Neste trabalho serão 
apresentados os resultados da aplicação deste modelo na perenização do rio Acaraú, e a partir 
desses resultados, avaliar a importância do seu uso na alocação de água como ferramenta de suporte 
à decisão. 

  

MATERIAIS E MÉTODOS 
 
O Sistema de Suporte à Decisão Adotado 
 
O AcquaNet é um modelo de rede de fluxo para simulações de bacias hidrográficas (Manual 

do Usuário AcquaNet, 2002), e de acordo com Porto et.al. (2003, apud CARVALHO et al., 2009), é 
um sistema de suporte a decisão composto de um banco de dados para armazenar as informações da 
rede de fluxo, uma base de modelos e uma base de comunicação com o usuário. 

 

Este modelo faz uma mescla das características de outros modelos de simulação e otimização, 
onde também pode incorporar características estocásticas das vazões de entrada (PORTO e 
AZEVEDO, 1997). Tem como uma de suas principais características a incorporação automática de 
inúmeras funções que simulem situações que correspondem ao comportamento da bacia 
hidrográfica, no tocante a consumo de água, como é o caso da utilização de dados de evaporação, 
que são de grande importância face o alto consumo de água em função das elevadas taxas de 
evaporação existentes na região. Em algumas locais tem-se um valor dez vezes maior que o 
consumido pelos usos, dependendo das características do reservatório e da sua localização. 

 

O modelo roda com a caracterização e quantificação das demandas. Quanto mais precisos 
esses dados, melhor o desempenho do modelo e maior a confiabilidade dos resultados. As 
demandas são representadas pelos nós, e o usuário pode inserir no projeto o número que necessite 
para representa-las. Esse levantamento pode ser feito tanto por açudes isolados quanto para um 
sistema representado por reservatórios em cadeia. A partir do levantamento das demandas é 
possível através do modelo fazer a classificação por cada tipo de uso, e consequentemente prioriza-
los de acordo com sua relevância dentro de cada sistema hídrico. 

 
Área de estudo 
 
O rio Acaraú é o principal afluente da bacia hidrográfica que leva seu nome. Esta bacia situa-

se na porção noroeste do Estado do Ceará, limitada noroeste pela Bacia do Coreaú, a sudoeste pela 
Bacia do Poti Longá, a sudeste pela Bacia do Banabuiú, a leste pela Bacia do Litoral e ao norte, 
pelo Oceano Atlântico (Figura 1). Localizando-se entre as coordenadas geográficas 40° 54’ 39° 44’ 
de longitude oeste e 2° 49’ e 4° 59’ de latitude sul, ocupa uma área de 14.423,00 km², abrangendo 
integralmente a área de 11 municípios e, parcialmente, a de outros 17 municípios (PLANERH, 2005 
apud Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Acaraú, 2010). 

Além do seu rio principal, conta com outros importantes afluentes que são, pela margem 
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direita, os rios Groaíras, dos Macacos, Jacurutu e Sabonete, e pela margem esquerda o rio Jaibaras. 
Dos reservatórios existentes na bacia, 12 são considerados estratégicos em função dos usos 
preponderantes desses sistemas que são destinados aos mais diversos usos, inclusive o 
abastecimento humano.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O rio Acaraú nasce nas Serras das Matas, no município de Monsenhor Tabosa. Ao longo do 

seu percurso sofre vários barramentos, tanto por pequenos açudes, quanto por reservatórios de 
grande e médio porte. Na cidade de Varjota está situado o principal açude da bacia, o Paulo 
Sarasate, mais conhecido como Araras. A partir deste reservatório o rio recebe um incremento 
hídrico, possibilitando sua perenização o ano inteiro, inclusive na estação seca. Essa perenização 
perfaz uma extensão em torno de 187 km, de Varjota até o município de Acaraú, onde desemboca 
para o mar. Ao longo do seu leito perenizado, o rio Acaraú possibilita vários importantes usos, 
como: o abastecimento humano da maioria dos municípios que estão instalados ao longo do médio 
e baixo Vale e a irrigação através de perímetros públicos e empreendimentos particulares de médio 
e pequeno porte, considerados de fundamental importância para o desenvolvimento dessa região. 

 
Levantamento de dados 
 
As informações utilizadas para alimentar o modelo foram: a vazão necessária para cada uso 

instalado ao longo do Vale perenizado no período em se faz que necessário o incremento de vazão 
no rio Acaraú, a partir do açude Paulo Sarasate, no decorrer do ano de 2012, bem como informações 
do açude no tocante a volume disponível no período da simulação, volumes máximo e o mínimo 
operacional, e também informações relativas à série histórica de afluência.  

Os dados referentes à demanda instalada foram levantados a partir do Cadastro Nacional de 
Recursos Hídricos – CNARH, realizado na bacia hidrográfica do Acaraú. Esses dados foram 

Figura 1 – Bacia do rio Acaraú e seu principal reservatório, o açude Paulo Sarasate, mais conhecido como Araras. 
Fonte: COGERH, 2010; GOOGLE EARTH, 2012, acesso em 08 de julho 2012. 
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validados tomando como base a necessidade hídrica da bacia nos anos anteriores, mensurada nas 
reuniões de alocações desses anos. Já os dados referentes ao reservatório são da própria COGERH. 
 

Para uma melhor compreensão do sistema hídrico do Acaraú as demandas foram separadas por 
trechos, os quais foram denominados Araras I e Araras II, conforme tabela 1 e tabela 2, abaixo: 

                                                                             
Tabela 1 – Detalhamento das demandas contabilizadas para o trecho Araras I – médio Vale 

USOS 

ABASTECIMENTO HUMANO (m³/s) IRRIGAÇÃO (m³/s) INDÚSTRIA (m³/s) OUTRAS (m³/s) Pública Privada 

Hidrolândia / Irajá 0,0153 DNOCS - 
DIPAN 1,00 Varjota 0,2   Perdas em 

trânsito 0,200 

Varjota 0,0258   Cariré 0,25     

Cariré 0,024   Montante 
Araras 0,10     

Reriutaba 0,024         
Pires Ferreira / Ipú  0,055         

Groaíras 0,011 EMBRAPA - 
Sobral 0,02 Sobral 0,452 Cimento 

Poty 0,019   

Sobral (40% da demanda) 0,0911         
Forquilha 0,025         

Massapê (Tuína) 0,0027 
         

TOTAL 0,278 TOTAL 1,02 TOTAL 1,02 TOTAL 0,019 TOTAL 0,2 
2,52 m³/s 

 
Tabela 2- detalhamento das demandas contabilizadas para o trecho Araras II – baixo Vale 

USOS 

ABASTECIMENTO HUMANO (m³/s) IRRIGAÇÃO (m³/s) OUTRAS (m³/s) Pública Privada 

Cidades e distritos do baixo Acaraú 0,1486 DNOCS - 
DIBAU 1,5 Cidade do 

baixo Acaraú 0,466 Perdas em 
trânsito 0,4 

TOTAL 0,1486 TOTAL 1,5 TOTAL 0,466 TOTAL 0,400 
2,52 m³/s 

 
APLICAÇÃO DO MODELO DE SUPORTE A DECISÃO E RESULTADOS OBTIDOS 

 
A aplicação do modelo de suporte a decisão AcquaNet  foi utilizado para auxiliar os usuários 

na deliberação da vazão para perenização do rio Acaraú, na estação seca do ano de 2012. Neste ano, 
a gerência de Sobral, ainda em fase de aperfeiçoamento utilizou o Modelo de Suporte à Decisão 
AcquaNet na Operação do Vale do Acaraú 

 
A demanda levantada para o uso do abastecimento humano é referente ao consumo dos 

municípios e alguns distritos que se abastecem do rio Acaraú ao longo do trecho perenizado. No 
que diz respeito à irrigação pública, são as águas destinadas aos perímetros do Distrito Irrigado 
Araras Norte (DIPAN) e Distrito Irrigado Baixo Acaraú (DIBAU). No total, foi contabilizada uma 
necessidade hídrica de uma vazão em torno de 5,04 m³/s para atender todo o Vale, no decorrer do 
período sem chuvas. 

 

Com base nas demandas levantadas, foi realizada a confecção do projeto com a caracterização 
e hierarquização dos usos, de acordo com sua relevância. No dia 01/07/2012, início da simulação, o 
açude dispunha de um volume da ordem de 615.210 hm³, o que representava um percentual de 69% 
da sua capacidade.  
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Na primeira simulação realizada, foram considerados outros três reservatórios que também 
são estratégicos para a bacia, visto que estes teriam condições de auxiliar o Araras na função de 
perenização, porém baseado nos resultados desta foi constatado que para o momento não seria 
necessário a inclusão desses reservatórios, visto que o volume disponível na ocasião era suficiente 
para atender a demanda levantada. Após essa análise foi efetuada uma nova simulação onde o 
Araras atuaria como reservatório chave para esta função. 

 

 Abaixo, a figura 02 demonstra a simulação realizada onde foi levando em consideração 
apenas o açude Araras. Os açudes são representados por triângulos, as demandas por quadrados e os 
nós de passagens de água, por círculos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 02- esquema gerado para os usos existentes ao longo do trecho perenizado 
 
O modelo também gera gráficos que permite analisar o rebaixamento do seu volume durante 

um determinado espaço de tempo. Neste estudo foi considerado um período de tempo de 20 meses, 
contados de junho de 2012 a janeiro de 2014, onde foi simulado um cenário de pior situação, ou 
seja, o esvaziamento do açude foi realizado sem considerar vazão afluente ao longo do período, 
portanto, simulando um período de seca com aporte zero. O resultado dessa simulação está 
representado pelo gráfico abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 
simulação de esvaziamento nos permite avaliar o comportamento do reservatório para qualquer 

 Gráfico 01: esvaziamento do açude Araras 

Esvaziamento Açude Araras

0,00
5,00

10,00
15,00

20,00
25,00
30,00
35,00
40,00
45,00
50,00
55,00

60,00
65,00
70,00
75,00

ju
n-

12

ju
l-1

2

ag
o-

12

se
t-1

2

ou
t-1

2

no
v-

12

de
z-

12

ja
n-

13

fe
v-

13

m
ar

-1
3

ab
r-
13

m
ai
-1

3

ju
n-

13

ju
l-1

3

ag
o-

13

se
t-1

3

ou
t-1

3

no
v-

13

de
z-

13

ja
n-

14

Mês_Ano

Vo
lu

m
e 
(%

)

Vol. Final
(%)



  
 

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos  7
 

período que se queira.  
Com esses resultados é possível decidir se há ou não a necessidade de inserção de outros 

reservatórios no sistema. O modelo também proporciona a possibilidade de avaliar o 
comportamento do açude em função da demanda instalada e as falhas (caso ocorram) no decorrer 
do período simulado. No gráfico 02, foi possível verificar que para o período simulado, o açude em 
questão tem condições de sozinho atender todas as demandas existentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outros resultados podem ser obtidos a partir do modelo em estudo. É possível, por exemplo, 

comparar anos com comportamentos hidrológicos semelhantes, e a partir daí prever resultados.  
 

Tomando como base os resultados aqui expostos os membros do Comitê da Bacia do Acaraú 
deliberam uma vazão a ser operada na estação seca do ano de 2012, para atendimento das 
demandas instaladas ao longo do trecho perenizado. Esta foi de 5,5 m³/s 

 

CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES 
 

 O Sistema de Suporte à Decisão - SSD Acquanet mostrou resultados bastante 
satisfatórios e consistentes quando aplicado na bacia do Acaraú. O modelo 
apresenta inúmeras vantagens, entre elas podemos citar a possibilidade de 
simulação entre reservatórios em cadeia, a previsão de cenários baseado em anos 
semelhantes, inserção de informações climatológicas, entre outras. Portanto, 
mostrou-se apto a simular os sistemas em questão. 

 

 O modelo possibilitou analisar a alocação do vale do Acaraú com foco nos 
múltiplos usos, contribuindo assim para facilitar o planejamento e subsidiar 
decisões, principalmente em anos com baixas precipitações e baixas recargas 
dos reservatórios.  

 
 São muitos os riscos e as incertezas associados à alocação dos recursos hídricos 

 Gráfico 02: representação do atendimento das demandas instaladas ao longo do trecho perenizado a 
partir do açude Araras. 
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em função de milhares de variáveis que influenciam na disponibilidade hídrica 
de uma região, neste caso o uso de ferramentas que auxiliem na tomada de 
decisão pode ser fundamental para dirimir conflitos instalados, principalmente 
em reservatórios destinados aos múltiplos usos. 
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