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RESUMO: A perenização do rio Jaguaribe é realizada pelo açude Castanhão, com capacidade de 
6,7 bilhões de m3 de água. As liberações das águas foram realizadas no período de junho a 
dezembro de 2003, estação seca, onde são aproveitadas por múltiplos usos. O monitoramento 
quantitativo como instrumento de gerenciamento dos recursos hídricos tem a função de controle do 
rio para auxiliar a tomada de decisão da operação do açude. O presente trabalho apresenta as 
informações da perenização do rio e o consumo de águas no Vale do Jaguaribe que subsidia a 
tomada de decisão da operação do açude. A vazão média da operação do açude foi definida de 
forma participativa e deliberativa no X seminário de planejamento, operação e alocação das águas 
dos Vales do Jaguaribe para o ano de 2003 e foi de 11,0 m3.s-1. A operação das vazões do açude 
deu-se da seguinte maneira: no início da operação em 01/07/2003 a vazão foi de 6,44 m3.s-1; 
chegando ao máximo de 13,44 m3.s-1 no dia 24/09/2003; e no final da operação a vazão do açude foi 
de 4,90 m3.s-1, no dia 30/12/2003. A vazão média da operação do açude ficou em 10,11 m3.s-1, 
abaixo da vazão acordada no seminário. 
 
 
ABSTRACT: The regularization of the flow Jaguaribe River is carried out by the water draft from 
the Castanhão Dam, with its 6.5 billions cubic meters storage capacity. Water is released from the 
Dam on the months of June to December, during the dried season, where they are used to advantage 
by multiple uses. The quantitative monitoring, as an instrument of water resources management, has 
the goal to help the decision maker on how to opcrate the Dam. This paper presents the information 
on the regularization of the Jaguaribe River and on water consumption in the Jaguaribe Valley. A 
regularized flow rate of 11.0 m3.s-1 was defined in a group meeting, in a participativc way, during 
the 10th seminar on the planning, operation and allocation of the water from Jaguaribe and 
Banabuiú Vallcys for lhe year 2003, however the operation of the Dam was carried out as follows: 
beginning the reservoir operation, a regulated flow rate of 6.44 m3.s-1 was released, increasing to a 
maximum of 13.4 m3.s-1 on September 24, 2003, and by the end of the year, the flow rate was 
reduced to 10.2 m3.s-1, therefore bellow the goal defined at the planning seminar. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O estado do Ceará, situado no Nordeste do Brasil, predominantemente na região semi-árida, 

onde os recursos hídricos são escassos e limitados, o gerenciamento racional e otimizado das águas 

armazenadas em seus reservatórios estratégicos passa a ser absolutamente imprescindível para o 

desenvolvimento econômico e social da região. 

Em 2002, com o término da construção do açude público Castanhão e o início da sua 

operação, a região do Vale do Jaguaribe, abrangendo as sub-bacias hidrográficas do Médio e Baixo 

Jaguaribe com uma área de 17.379 Km2 (Figura 1), 11,7 % da área total do Estado, ganhou um novo 

rumo no desenvolvimento agrícola e econômico. 

Este açude com capacidade de armazenamento de 6,7 bilhões de m3 de água é considerado a 

redenção da região e do Estado pela a oferta de água para as suas terras agricultáveis e para a região 

metropolitana. Os principais usuários são os irrigantes, os aqüicultores, principalmente os 

carcinicultores, as concessionárias de água, e uma demanda agregada do complexo industrial da 

região metropolitana, da agroindústria e dos sistemas agrícolas no trecho do canal do trabalhador. A 

oferta hídrica é estimada de acordo com o volume armazenado no açude, levando em conta a 

demanda do consumo da água nos anos anteriores. A vazão para operação do sistema hídrico é 

apresentada por simulações de esvaziamento do açude e definida de forma participativa e 

deliberativa em Seminário de planejamento, operação e alocação das águas dos Vales do Jaguaribe 

e Banabuiú realizado no início do segundo semestre do ano, final da quadra invernosa na região. 

O monitoramento e o controle dos recursos hídricos, com a realização das macromedições de 

vazões e o acompanhamento do binômio oferta x demanda, são ferramentas fundamentais para um 

bom gerenciamento dos recursos hídricos. A tomada de decisão da operação do açude Castanhão, 

com o aumento ou diminuição da vazão depende dos indicativos do consumo da água no rio 

perenizado, das vazões medidas e da leitura do nível nas réguas de controle. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A oferta de água para a perenização do rio é apresentada através das simulações de 

esvaziamento do açude para a comissão de usuários e definida de forma deliberativa. Onde, foram 

apresentadas quatro simulações de esvaziamento com as vazões de 8,0 m3.s-1; 9,0 m3.s-1; 10,0 m3.s-1 

e 11,0 m3.s-1, e definida por unanimidade a liberação de uma vazão média de 11,0 m3.s-1, com um 

volume liberado de 174.874.000 m3 para a operação do ano de 2003. No início da operação o açude 

encontrava-se com 525.940.000 m3, 7,8 % da capacidade, e estimada uma evaporação do espelho 

d’água para o período de 60.899.000 m3. 



O sistema hídrico do rio Jaguaribe a jusante da barragem do Castanhão é descrito como um 

rio perenizável, com um afluente a 18 km a sua direita, o rio Figueiredo. Entre as seções de controle 

de Peixe Gordo e Córrego de Areia, o rio Jaguaribe deriva-se em dois braços: um braço assoreado, 

o antigo rio principal conhecido como Maria Dias, que se uni ao rio Banabuiú logo após a cidade de 

Limoeiro do Norte; e um segundo braço, hoje o rio principal, conhecido como rio Quixeré, passa ao 

lado direito da cidade de Limoeiro do Norte, onde existe uma barragem de nível para o 

bombeamento do distrito de irrigação Jaguaribe-Apodi. Na localidade Poço da Onça, Russas, ocorre 

à união do rio Banabuiú afluente do rio Jaguaribe com o seu braço principal. Seguindo, o rio passa 

pelas cidades de Jaguaruana e Itaiçaba, nesta última existe uma barragem de controle do sistema e 

de nível para o bombeamento de água para a região metropolitana do Estado.  

O acompanhamento do binômio oferta x demanda é realizado através de medição de vazão, 

leitura de réguas e cadastro de usuários. As medidas de vazões e leituras de réguas são realizadas 

em 9 (nove) seções de controle instaladas no rio: seção Castanhão, seção Peixe Gordo, seção Maria 

Dias, seção Córrego de Areia, seção Cabeça Preta, seção Botica I, seção Botica II, seção São José e 

seção Barragem de Itaiçaba, que servem como indicadores dos macro-consumos, estimando o 

consumo da água entre os diversos trechos do rio e o consumo dos grandes consumidores no trecho. 

O levantamento do cadastro de usuários com as demandas hídricas foi realizada pelo plano de 

gerenciamento das águas da bacia do rio Jaguaribe do ano de 1996 e por uma campanha de outorga 

no ano de 2001, onde identificou os grandes consumidores de água das sub-bacias, com também, a 

estimativa da demanda hídrica do Vale do Jaguaribe. Todas essas informações servem de subsídio a 

tomada de decisão do aumento ou diminuição da vazão do açude. 

As medidas de vazão do rio perenizado são realizadas pelo método direto usando medidores 

de velocidade, molinete de sensores, e calculada pelo princípio da Lei da Continuidade dos Fluídos: 

 

Q = v . A (m3.s-1)          (1) 

 

Onde:  v – velocidade do fluxo d’água (m3.s-1); 

  A – área da seção de controle do rio (m2). 

 

 Os resultados das liberações das vazões do açude estão apresentados na tabela 1, e as vazões 

do vale perenizado estão colocadas de forma ilustrativa por mapas, figura 1, significando as 

campanhas do acompanhamento do consumo hídrico no vale. Observa-se um aumento progressivo 

da vazão do açude de 6,44 m3.s-1, do início da operação (01/07/03), até meados de agosto, 13,01 

m3.s-1, a partir deste momento a vazão oscilou até 24/09/03, num valor de 2,99 m3.s-1 para menos, e 

reduzindo-se gradativamente em seguida até o final da operação (31/12/03), para 4,9 m3.s-1. A 



vazão média operada do açude ficou em 10,11 m3.s-1, abaixo da vazão acordada no seminário, e 

uma liberação de 160.744.608 m3. Logo no início da estação chuvosa, quando já há contribuição do 

afluente do rio Figueiredo, a vazão do açude foi reduzida para 0,5 m3.s-1, somente para perenizar um 

trecho em torno de 18 km de rio, havendo neste trecho o abastecimento humano e animal, e a 

recreação da cidade de Nova Jaguaribara. 

 

Tabela 1. Operação das vazões liberadas (m3/s) e volume liberado (m3) do açude Castanhão, 2003. 

DATA VAZÃO 
(m3.s-1) 

PERÍODO 
(Dias) 

VOLUME 
(m3) 

1-jul 6,44 8 4.451.328 
9-jul 8,39 5 3.624.480 

14-jul 7,35 14 8.890.560 
28-jul 7,82 7 4.729.536 
4-ago 10,36 7 6.265.728 

11-ago 12,00 5 5.184.000 
16-ago 13,01 5 5.620.320 
21-ago 10,02 5 4.328.640 
26-ago 11,44 6 5.930.496 
1-set 10,81 23 21.481.632 
24-set 13,44 17 19.740.672 
11-out 11,50 47 46.699.200 
27-nov 10,70 8 7.395.840 
05-dez 7,74 17 11.368.512 
22-dez 5,94 4 2.052.864 
26-dez 4,90 5 2.116.800 

TOTAL 10,11 183 159.880.608 
 

As leituras das réguas nas seções de controle demonstram o nível da água no rio, estas réguas 

são monitoradas diariamente para observar o aumento ou redução do consumo, auxiliando na 

tomada de decisão das liberações do açude. Por exemplo, o mês de agosto, onde a leitura na seção 

Botica I vinha caindo de valor, chegando a 27 cm, em 01/08, e a leitura na seção de São José 

chegou a 65 cm, em 04/08, isso ocasionou a decisão do aumento na vazão do açude para 10,36 m3.s-

1, logo observando uma constância com ligeira redução da leitura na seção de São José entre os dias 

11 a 15/08, informação que serviu para aumentar a vazão de 10,36 m3.s-1 para 13,01 m3.s-1, no dia 

16/08. Com esta descarga a barragem de Itaiçaba começou a recuperar o volume, e notou-se um 

grande aumento da leitura na seção de São José, sendo necessário reduzir a vazão do açude. O 

último ponto de monitoramento, a barragem de Itaiçaba, serve como termômetro indicativo, pois o 

seu nível mostra a possibilidade do aumento da vazão no final do sistema hídrico ou a hora da 

redução, caso ocorra sua sangria verifica-se saída de água doce da bacia para o mar (oceano 

Atlântico) e a quebra de acordo com a comissão de usuários do açude. 



O volume total demandado para o vale perenizado do rio Jaguaribe, nas sub-bacias do médio 

e baixo Jaguaribe, a jusante do açude público Castanhão, com os dados do Plano de Gerenciamento 

das águas da bacia do rio Jaguaribe do ano de estudo de 1996 apresenta-se na tabela 2, onde este 

resultado por percentagem de consumo por seguimento de usuários foi de 5,84% para o 

abastecimento humano, 33,31% para a irrigação pública, 56,92% para a irrigação privada e 3,93% 

para a industria. O cadastro de usuário do ano de 2001 apresentou o surgimento de uma nova 

atividade de uso da água, a exploração agrícola da carcinicultura, onde ocorreu a substituição de 

áreas de irrigação para essa nova atividade. 

 

Tabela 2. Demanda anual (m3/ano) nas sub-bacias do médio e baixo Jaguaribe, ano de 1996. 

SUB-BACIA Humana Irrigação 
Pública 

Irrigação 
Privada Industrial Total 

Médio Jaguaribe 2.785.031 8.024.940 50.352.557 990.000 62.152.528 
Baixo Jaguaribe 6.839.111 46.890.000 43.491.319 5.485.560 102.705.990 
Total 9.624.142 54.914.940 93.843.876 6.475.560 164.858.518 

Fonte: Plano de Gerenciamento das Águas da Bacia do Rio Jaguaribe, 2000. 
 

Os grandes consumidores de água do vale perenizado são: o projeto de irrigação Xique-

Xique, em Alto Santo;  o grupo de irrigantes de feijão, em São João do Jaguaribe, o empresário 

Francisco Marques, em Tabuleiro do Norte; o Distrito de Irrigação Jaguaribe-Apodi –DIJA, em 

Limoeiro do Norte; os carcinicultores, em Russas e Jaguaruana; o projeto de irrigação de 

Jaguaruana, em Jaguaruana; e o empresário Baquit, em Jaguaruana. A informação desses usuários 

que vai iniciar o seu bombeamento caracteriza como um indicativo para aumentar a vazão do 

reservatório, pois o consumo aduzido de 3,0 m3.s-1 de água do rio, a exemplo do DIJA, pode 

ocasionar a falta de água em algum trecho do rio.   

O consumo dos trechos entre as seções de controle monitorada nas campanhas de medições é 

apresentado na tabela 3, onde observa de uma maneira geral um crescimento do consumo de julho à 

outubro, e em seguida uma redução até dezembro, esse crescimento significa o período de maior 

evaporação climática da região e uma maior taxa de evapotranspiração das culturas perenes 

acompanhada do crescimento do estádio fenológico da cultura. 



Tabela 3. Consumo de água (m3/s) entre as seções de controle do rio Jaguaribe, operação de 2003. 

Data Trecho do Rio Vazão 
 (m3/s) Descrição dos Consumidores 

08/07/2003 Castanhão - Peixe Gordo 1,37 Projeto Xique-Xique, municípios de Jaguaribara, S. J. do 
Jaguaribe, e irrigantes locais. 

08/07/2003 Peixe Gordo – Botica I 3,44 Chico Marque, DIJA, município de Tabuleiro do Norte, 
Limoeiro do Norte, Quixeré e irrigantes. 

08/07/2003 Botica I – São José 0,948 Carcinicultores, Projeto de irrigação de Jaguaruana, Baquit, 
munícipios de Jaguaruana e irrigantes locais. 

08/07/2003 São José – B. de Itaiçaba  0,682 Municípios de Itaiçaba, Palhano, Canal do Trabalhador e 
irrigantes locais. 

20/08/2003 Castanhão - Peixe Gordo 4,85 Projeto Xique-Xique, municípios de Jaguaribara, S. J. do 
Jaguaribe, e irrigantes locais. 

20/08/2003 Peixe Gordo – Botica I 4,77 Chico Marque, DIJA, município de Tabuleiro do Norte, 
Limoeiro do Norte, Quixeré e irrigantes. 

19/08/2003 Botica I – São José 2,48 Carcinicultores, Projeto de irrigação de Jaguaruana, Baquit, 
munícipios de Jaguaruana e irrigantes locais. 

19/08/2003 São José – B. de Itaiçaba  0,908 Municípios de Itaiçaba, Palhano, Canal do Trabalhador e 
irrigantes locais. 

03/09/2003 Castanhão – Cabeça Preta 7,54 
Projeto Xique-Xique, Chico Marque, DIJA, municípios de 

Jaguaribara, S. J. do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Limoeiro 
do Norte e irrigantes locais. 

04/09/2003 Botica I – São José 1,99 Carcinicultores, Projeto de irrigação de Jaguaruana, Baquit, 
munícipio de Jaguaruana e irrigantes locais 

04/09/2003 São José – B. de Itaiçaba  1,36 Municípios de Itaiçaba, Palhano, Canal do Trabalhador e 
irrigantes locais. 

10/10/2003 Castanhão – Peixe Gordo 3,17 Projeto Xique-Xique, municípios de Jaguaribara, S. J. do 
Jaguaribe, e irrigantes locais. 

10/10/2003 Peixe Gordo – Botica I 5,42 Chico Marque, DIJA, município de Tabuleiro do Norte, 
Limoeiro do Norte, Quixeré e irrigantes . 

10/10/2003 Botica I – São José 3,95 Carcinicultores, Projeto de irrigação de Jaguaruana, Baquit, 
munícipios de Jaguaruana e irrigantes locais. 

10/10/2003 São José – B. de Itaiçaba  0,864 Municípios de Itaiçaba, Palhano, Canal do Trabalhador e 
irrigantes locais. 

04/12/2003 Castanhão – Peixe Gordo 1,53 Projeto Xique-Xique, municípios de Jaguaribara, S. J. do 
Jaguaribe, e irrigantes locais. 

04/12/2003 Peixe Gordo – Botica I 4,53 Chico Marque, DIJA, município de Tabuleiro do Norte, 
Limoeiro do Norte, Quixeré e irrigantes . 

04/12/2003 Botica I – São José 2,25 Carcinicultores, Projeto de irrigação de Jaguaruana, Baquit, 
munícipios de Jaguaruana e irrigantes locais. 

04/12/2003 São José – B. de Itaiçaba  2,87 Municípios de Itaiçaba, Palhano, Canal do Trabalhador e 
irrigantes locais. 

15/12/2003 Castanhão – Peixe Gordo 0,91 Projeto Xique-Xique, municípios de Jaguaribara, S. J. do 
Jaguaribe, e irrigantes locais. 

16/12/2003 Peixe Gordo – Botica I 4,77 Chico Marque, DIJA, município de Tabuleiro do Norte, 
Limoeiro do Norte, Quixeré e irrigantes . 

16/12/2003 Botica I – São José 0,72 Carcinicultores, Projeto de irrigação de Jaguaruana, Baquit, 
munícipios de Jaguaruana e irrigantes locais. 

16/12/2003 São José – B. de Itaiçaba  1,34 Municípios de Itaiçaba, Palhano, Canal do Trabalhador e 
irrigantes locais. 

 
3. CONCLUSSÕES 
 
 A tomada de decisão do aumento ou diminuição da vazão do açude Castanhão é realizada 
por três indicativos: as medições de vazão, as leituras de régua nas seções de controle e o aviso do 
bombeamento dos grandes consumidores de água do vale. 



  O vale perenizado do rio Jaguaribe tem um consumo de água em torno de 160.000.000 m3, 
para o período de 01/julho a 31/dezembro. Contudo, os potenciais de crescimento agrícola e 
consequentemente o aumento do consumo de água na região são grandes e eminentes. 
 A comissão de usuário e o comitê avaliam a operação do açude trimestral, decidindo para 
possíveis mudanças da média da operação do açude em acompanhamento com a vazão consumida 
do vale do Jaguaribe.  

O gerenciamento dos recursos hídricos é um conjunto de ações e decisões técnicas 
destinadas a regular o uso, o controle e a proteção das águas, minimizando os conflitos e o 
desperdício. 
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