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RESUMO – Trata-se de uma avaliação sob o ponto de vista da sustentabilidade hídrica da bacia do 
rio  Paraíba  sem e  com o  aporte  da  vazão do Eixo  Leste  do Projeto  de Integração  do  rio  São 
Francisco  com as  Bacias  do  Nordeste  Setentrional  (PISF).  Neste  estudo  fez-se  uma  análise  de 
alternativas para a integração da vazão do PISF com bacias deficitárias do Estado de duas maneiras, 
a partir do reservatório Poções, uma parte da vazão seria distribuída por meio de sistema adutor e 
outra parte lançada diretamente no leito do rio Paraíba. Foram realizadas simulações para diversos 
cenários de aporte hídrico e de distribuição de água, com uso do modelo (ModSim P32), para o 
sistema  integrado  dos  reservatórios  da  bacia,  analisando  os  ganhos  de  vazão  regularizada  e  as 
respectivas perdas hídricas.  Estudou-se a proposta de alocação de água sugerida pela AESA em 
2007, analisando-a sob o ponto de vista do atendimento das demandas hídricas, incluindo 10 m3/s do 
Canal da Integração, dos ganhos de vazão regularizada, dos custos relativos à adução de água bruta 
e  do  desembolso  financeiro  anual  relacionado  ao  ganho  da  vazão  regularizada  incremental 
proporcionado pelo PISF, para os horizontes de 2010 e 2025.

ABSTRACT –  This  work  refers  to  an  evaluation  of  the  sustainability  of  Paraiba  river  basin 
regarding being considered or not the inflows stated in the Eastern Axis of the São Francisco river 
basin and Northern Northeast river basins Integration Project (PISF). A mixed mode PISF water 
flow transfer to deficit state river basins analysis, considering part of it being through the riverbed 
and other part through pipelines starting at Poções reservoir, was performed. Several scenarios for 
the integrated reservoirs' riverbasin system PISF inflows and water allocation were simulated with 
the use of ModSim 32 model to analyze gains in regulated flows as well as the water losses.  The 
AESA 2007  water  allocation  proposal  was  studied,  analyzing  the  fulfillment  of  water  demand 
requirements, including the 10 m3/s to the Integration Channel demands, the regulated flow gains, 
the pipeline water transfer costs and the disbursement related to incremental regularized flow gain 
provided by PISF for the horizons 2010 and 2025.
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INTRODUÇÃO

O Projeto de Integração de Águas do Rio São Francisco com Bacias do Nordeste Setentrional 

(PISF) prevê uma entrada de água, via leito natural do rio Paraíba até atingir o açude Poções no 

município de Monteiro. A adução terá uma parcela de 4,2 m3/s de vazão firme e 5,8 m3/s de vazão 

flutuante,  a  ser  disponibilizada  dependendo  das  condições  hídricas  do  reservatório  Sobradinho. 

Dentre as regiões que serão beneficiadas pelo referido eixo, situam-se: o Cariri, o Curimataú e o 

Seridó, nas quais é observado o maior problema concernente ao abastecimento de água do Estado e 

onde está inserido o município com menor índice pluviométrico do Brasil: Cabaceira,  com uma 

média anual em torno de 300 mm.

A escassez de água é agravada pelo déficit crônico do balanço hídrico regional, que envolve a 

pluviometria e a evaporação. O clima tropical, com elevada temperatura e alta insolação, ocasiona 

taxa de evaporação de até 2.500 mm ao longo do ano, estabelecendo sempre a uma situação de 

déficit hídrico na bacia. O manejo das reservas hídricas é refém da incerteza quanto à afluência 

hídrica para o próximo período de chuva. Dessa maneira, a operação dos reservatórios é limitada em 

função da necessidade de se armazenar água como garantia para anos vindouros, quando poderá ou 

não haver uma recarga hídrica.

O  PISF  já  possui  Outorga  Preventiva  conferida  pela  Resolução  N.º  29/2005  da  Agência 

Nacional  de  Águas  (ANA,  2005a),  que  reservou  a  vazão  de  26,4  m³/s  no  rio  São  Francisco, 

correspondente à demanda para consumo humano e dessedentação animal projetada para o ano 2025 

na  bacia  receptora.  Entretanto,  o  §2º  do  Art.  1º  dessa  Resolução  estabelece  que:  “Enquanto  a 

demanda real for inferior à demanda projetada de que trata o caput, o empreendimento poderá 

atender o uso múltiplo dos recursos hídricos na região receptora”.

Este estudo tem por objetivos avaliar, sob o ponto de vista hídrico, a sustentabilidade da bacia 

do rio Paraíba no cenário sem e com o aporte da vazão do Eixo Leste do PISF. Neste sentido, foram 

analisadas proposta para a integração deste aporte hídrico com bacias deficitárias da Paraíba, para 

diversos cenários de alocação de água.

Os resultados mostraram que, no  cenário  sem a transposição,  os reservatórios da bacia não 

atendem as demandas atuais e que as perdas relativas à evaporação e vertimentos somam 71,5% das 

capacidades dos reservatórios. No cenário com a transposição foi observado uma redução de 40% 

das perdas hídricas nos reservatórios. Os ganhos de vazão regularizadas nos melhores cenários de 

alocação de água podem variar de 4,17 m3/s a 6,20 m3/s. Foi observado também que em nenhum 

cenário estudado reservatório Acauã não atendeu a demanda de 10 m3/s prevista para o  Canal da 

Integração.  Na  proposta  da  AESA,  apresentada  em  2007,  os  custos  totais  anuais  estimados, 
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relativos à adução de água bruto do Eixo Leste do PISF para a bacia do rio Paraíba, foram: R$ 

27,248 e R$ 38,148 milhões, para os horizontes de 2010 e 2025, respectivamente.

A ÁREA ESTUDADA

Localização

A bacia hidrográfica do Rio Paraíba, localizada ente as latitudes 6º51'31" e 8º26'21" Sul e as 

longitudes 34º48'35" e 37º2'15" a Oeste de Greenwich é a segunda maior do Estado da Paraíba, 

abrangendo uma área de 20.071,82 Km2, que representa 38% do seu território e uma população de 

1.828.178 habitantes, correspondente a 52% da sua população total. Considerada uma das bacias 

mais importantes do semi-árido nordestino, ela é composta pela sub-bacia: Taperoá (5.666,38 km2), 

Alto  Paraíba  (6.717,39  km2),  Médio  Paraíba  (3.760,65  km2)  e  Baixo  Paraíba,  a  jusante  do 

reservatório Acauã até sua foz no oceano Atlântico (3.925,40 km2), mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Localização da Bacia hidrográfica do Rio Paraíba

Características fisico-climáticas

Em termos de climatologia, de acordo com a classificação de Köeppen, a região do Alto Curso 

do Rio Paraíba possui clima do tipo BSwh’ (semi-árido quente) e do Baixo Curso do Rio Paraíba 

vigora o clima do tipo Aw’ (úmido). A vegetação natural predominante é caatinga hiperxerófila, 

hipoxerófila, floresta caducifólia e subcaducifólia na região do Alto PB, Médio PB e Taperoá. Na 

região do Baixo Curso do Rio Paraíba ainda existem algumas áreas com a vegetação nativa da Mata 

Atlântica e ecossistemas associados. As precipitações médias anuais variam de 400 mm, na região 

do Alto Paraíba até 1700 mm na região do Baixo Paraíba. A evaporação média anual varia entre 

1.300 mm (Baixo PB) até 2.500 mm (Alto PB). Na bacia estudada observa-se a ocorrência de solos 

do tipo Bruno não Cálcico, que cobrem todo o cristalino e, na região do Baixo Paraíba, os solos 
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mais  representativos  são:  Bruno  não  Cálcico,  Litólico,  Solonetz  Solodizado,  Regossolo  e 

Cambissolo.

Balanço hídrico

Segundo  o  Plano  Estadual  de  Recursos  Hídricos  -  PERH/PB (SECTMA,  2006),  a  maior 

reserva hídrica da Paraíba está concentrada na vazão regularizada dos reservatórios (21,7 m3/s), 

responsáveis por 72,4% da disponibilidade total. Desta vazão, 95% é atribuída a 43 reservatórios 

com capacidade  superior  a  10  hm3,  sendo que  10 deles  encontram-se na  bacia  do rio  Paraíba, 

regularizando 7,18 m3/s (61,3%) das disponibilidades da bacia. A maior disponibilidade da bacia 

estudada encontra-se na sub-bacia do Médio Paraíba (99,5%) em virtude da presença do reservatório 

Epitácio Pessoa (Boqueirão), segunda maior reserva hídrica do Estado.

As demandas totais referentes aos usos de abastecimento urbano e rural, pecuária, indústria e 

irrigação somam 11,26 m3/s.  A maior demanda está concentrada no sub-bacia do Baixo Paraíba 

(6,22 m3/s), que representa 55,3% do total.  Neste contexto, a bacia apresenta um balanço hídrico 

deficitário  da  ordem de  4,08  m3/s,  apresentando  saldo  positivo  somente  na  sub-bacia  do  Alto 

Paraíba, com valor de 0,09 m3/s (Tabela 1).

Tabela 1 – Balanço hídrico atual da bacia do Rio Paraíba
Sub-bacia

hidrográfica

Disponibilidades Demandas Saldo
(m3/s)(m3/s) (%) (m3/s) (%)

Alto Paraíba 2,55 35,6 2.46 21,8 0.09

Médio Paraíba 1,99 27,7 2.21 19,6 -0.22

Baixo Paraíba 2,45 34,2 6.22 55,3 -3.76

Taperoá 0,18 2,5 0.37 3,3 -0.19

Soma 7.18 100,0 11.26 100,0 -4.08

Estudo do PISF para a bacia do Rio Paraíba

As  avaliações  de  demandas  e  ofertas  hídricas  nas  regiões  beneficiadas  pelo  Projeto  de 

Integração  do  rio  São  Francisco  com as  Bacias  do  Nordeste  Setentrional  (PISF)  constam  dos 

Estudos de Inserção Regional, realizados pelo MI. Neste estudo foram analisadas as ofertas hídricas 

de açudes existentes, potenciais de uso de águas subterrâneas, demandas hídricas concentradas em 

núcleos  urbanos,  distritos  industriais  existentes  e  previstos,  perímetros  de irrigação  existentes  e 

previstos, áreas potencialmente irrigáveis e usos difusos da água referentes ao consumo humano, 

animal e irrigação ao longo de rios e canais previstos pelo PISF.

Na análise do balanço hídrico das bacias receptoras foram consideradas duas condições: sem e 

com a  vazão  aduzida  do  PISF.  Na  condição  sem  o  projeto foram  contabilizadas  as  ofertas  e 

demandas  hídricas  atuais  e  futuras  em  diversas  sub-bacias,  contemplando  suas  interrelações 

hidrológicas. Na condição  com o projeto foram realizadas simulações do sistema de reservatórios 

integrados considerando variações ao longo do tempo das vazões bombeadas, em função dos níveis 
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de armazenamento no reservatório de Sobradinho. Os resultados estão aprestados na Nota Técnica 

Nº 390/2005/SOC (ANA, 2005b).

O pedido de outorga apresentado no PISF está baseado no levantamento da situação hídrica 

nas bacias receptoras que considerou, para a estimativa da oferta hídrica superficial,  somente os 

açudes com capacidade acima de 10 hm³. Estes açudes estão localizados tanto nas calhas dos rios 

principais quanto em afluentes dos rios que serão beneficiados com as vazões do PISF. A Tabela 2 

apresenta os açudes considerados com as respectivas vazões regularizadas com 100% de garantia.

Tabela 2 – Reservatórios contemplados nos estudos do PISF
Reservatórios
contemplados

Vazão regularizada (g=100%)
 (m3/s)

Santo Antônio 0.01

Cordeiro 0.37

Camalaú 0.28

Sumé 0.17

Taperoá 0.02

Soledade 0.11

Epitácio Pessoa 2.9

Acauã 1.86

Poções 0.472

Serra Branca I 0.01

Serra Branca II 0.01

Gramame-Mamuaba 3.38

São Salvador 0.2

Várzea Grande 0.01

Taperoa II 0.05

Soma 9.852

O levantamento das demandas hídricas que poderiam ser atendidas pelo PISF e por fontes 

hídricas  locais  foi  encaminhado  pelo  Ministério  da  Integração  Nacional  a  ANA por  meio  dos 

Estudos  de  Inserção  Regional,  juntamente  com  o  pedido  de  outorga  preventiva.  O  referido 

levantamento foi baseado na análise prospectiva do abastecimento de água, da irrigação, dos usos 

difusos da água, dos cenários de demandas hídricas nas bacias receptoras e identificação de sub-

projetos integráveis. As demandas referem-se a áreas urbanas, distritos industriais, perímetros de 

irrigação e usos difusos ao longo dos canais e rios perenizados por açudes existentes que receberão 

águas do Rio São Francisco. Para a estimativa das demandas de irrigação,  o PISF considerou o 

consumo específico de 0,45 l/s/ha. A Tabela 3 apresenta as demandas hídricas para bacias do Estado 

da Paraíba, para os horizontes de 2005 e 2025.

Tabela 3 – Demandas hídricas estabelecidas pelo PISF
Bacia

hidrográfica
Ano
2005

Qurb

(m3/s)
Qrural

(m3/s)
QBeda/Pisc.

(m3/s)
QIndust

(m3/s)
QIrrig

(m3/s)
Ano
2025

Paraíba 6,09 4,20 0,15 0,84 3,00 1,42 9,61

Piranhas 4,30 1,00 0,16 0,82 0,019 14,11 16,28
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Do balanço hídrico na bacia do Rio Paraíba foi descontado o percentual de 15% da vazão 

regularizada do reservatório Acauã (último do sistema), atribuído às perdas de gestão, que segundo 

o  PISF  “são inevitáveis  pela  necessidade  de  manter  vazões  nos  trechos  finais  dos  rios  para 

utilização  dos  usuários”. O  resultado  do  confronto  disponibilidade  versus  demanda,  segundo 

estudos do PISF mostrou valores deficitários de 3,30 m3/s e de 12,10 m3/s para os horizontes 2010 e 

2025, respectivamente, conforme mostrado na Tabela 4. Nesta, pode-se observar uma diferença de 

0,78 m3/s entre o valor encontrado pelo PERH/PB e o valor estabelecido no estudo do PISF.

Tabela 4 – Balanço hídrico por sub-bacia do rio Paraíba 
Sub-bacia

hidrográfica
Oferta
hídrica

Demandas (m3/s) Defict Hídrico (m3/s)

Ano 2010 Ano 2025 Ano 2010 Ano 2025

Alto PB 1,50 1,80 3,60 0,30 2,10

Baixo 8,10 11,10 18,00 3,00 10,00

Total 9,60 12,90 21,60 3,30 12,10

O ESTUDO PROPOSTO

Considerações gerais

A entrega da vazão de 10 m3/s do Eixo Leste do projeto São Francisco para a Paraíba se dará 

via  leito  de  rio  até  atingir  o  reservatório  Poções,  no  município  de  Monteiro,  dividida  em dois 

segmentos: 4,2 m3/s de vazão firme e 5,8 m3/s de vazão flutuante. Esta última a ser disponibilizada 

dependendo das condições hídricas do reservatório de Sobradinho (ANA, 2005b). A partir dessa 

condição, foi elaborada uma proposta de integração das vazões aduzidas para o Eixo Leste/PISF 

com a infraestrutura hídrica existente,  em implantação e projetada para as bacias deficitárias do 

setor Leste da Paraíba. Foram analisadas duas formas de condução da vazão do PISF, a partir do 

reservatório Poções, com objetivos específicos.

A proposta inicial foi desenvolvida no âmbito da Agência Executiva de Gestão das Águas do 

Estado da Paraíba (AESA), em 2007, com consulta a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba 

(CAGEPA) visando definir os sistemas de abastecimento com déficit hídrico e localidades a serem 

atendidas. O atendimento das demandas hídricas foi proposta de duas maneiras, relacionadas com a 

alocação da vazão aduzida pelo PISF: parte da vazão fixa (4,2 m3/s) por meio de um sistema de 

adutoras  composta  de  Eixo  Principal,  3  Eixos  Adutores  e  14  ramais.  A segundo parcela  seria 

distribuída, a partir do reservatório Poções, via leito do Paraíba até o reservatório Acauã (Figura 2).

Sistema Adutor 
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O sistema  adutor  proposto  consiste  de  um Eixo  Principal  que  partirá  de  uma  Estação  de 

Tratamento  de Água (ETA) a  ser  implantada  a  jusante  do reservatório  Poções  até  a  cidade  de 

Remígio, 3 Eixos Adutores e 14 Ramais, descritos a seguir:

Figura 2 – Proposta para integração do Eixo Leste/PISF com bacias da Paraíba

 Eixo Principal  : partindo da Estação Central de Tratamento de Água (ETA), alcançando a BR-

412 até o ponto final,  na cidade de Remígio, totalizando uma extensão aproximada de 200 

Km. Deste eixo partirão 3 ramais;

 Eixo Serra de Teixeira  : partindo da BR-412, nas proximidades da cidade de Sumé, pela PB-

210 passando pelo município de São José dos Cordeiro até alcançar a cidade de Imaculada. A 

vazão de adução estimada foi de 275 l/s e uma extensão aproximada de 148 Km. Deste eixo 

partirão 3 ramais;

 Eixo Seridó  : partindo do município de Remígio até a cidade de Picuí, com vazão e extensão 

estimadas em 178 l/s e 86,2 Km, respectivamente. Deste eixo partirão 6 ramais; e

 Eixo do Brejo:   partindo da cidade de Remígio margeando a PB-105, passando pela cidade de 

Arara,  de onde seguirá  margeando a  PB-085 até  a  cidade  de Serraria,  com uma extensão 

aproximada de 32 Km. Deste eixo partirão 2 ramais.

O  sistema  será  responsável  pelas  interligações  da  vazão  do  PISF  com  as  infraestruturas 

hídricas  nas  bacias  hidrográficas  do  rio  Paraíba,  Espinharas,  Seridó,  Jacu,  Curimataú  e 
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Mamanguape,  com  as  seguintes  características:  extensão  total  aproximada  de  670  Km,  67 

municípios beneficiados, população atendida estimada em 1.120.000 habitantes e vazão aduzida de 

2,78 m3/s, para o horizonte 2025.

Estimativa das demandas

Demandas de abastecimento

Para  a  estimativa  das  demandas  urbanas  atuais  foram  utilizados  dados  dos  sistemas  de 

abastecimento de água operados pela CAGEPA. As demandas futuras foram estimadas com base nas 

projeções de população do PERH/PB, considerando os seguintes consumos per capita estabelecidos 

pelo PISF:

 Municípios com população > 100.000 hab ...................................... 200 l/hab.dia

 Municípios com população < 100.000 hab ...................................... 150 l/hab.dia

 Município com população < 4.000 hab............................................. 120 l/hab.dia

 Consumo rural .................................................................................. 120 l/hab.dia

As demandas rurais foram obtidas considerando o atendimento pelo sistema adutor de 70% da 

população. Aos valores finais das demandas de abastecimento foi acrescentada um percentual de 

40% referente às perdas na captação, na reservação e na distribuição de água. A Tabela 5 mostra os 

valores finais das demandas hídricas de abastecimento por eixo adutor, para o horizonte de 2025.

Tabela 5 - Demandas hídricas de abastecimento por eixo adutor
Eixo

adutor

Extensão

(Km)

No. de municípios

atendidos

População 2025 (hab.) Demandas

Hídricas2 (l/s)Urbana Rural1

Serra de Teixeira 148,10 07 32.706 22.510 120
Do Brejo 33,0 20 130.152 62.652 526
Seridó 86,2 09 38.931 22.613 132
Central 199,7 75 851108 212.293 2.000

(1)– considerando o atendimento de 70% da população;  (2) - considerando uma perda de 40% no sistema

Demandas de Irrigação

Para  a  estimativa  das demandas  hídricas  de  irrigação  dos  perímetros  irrigados  da  área 

estudada (Sumé, Poções, Congo e Vereda Grande) foi considerado o consumo unitário de 0,45 l/s.ha 

e o período de irrigação de 6 meses, correspondente aos meses de junho a novembro. A Tabela 6 

mostra as áreas potenciais destes perímetros, as demandas hídricas e as respectivas fontes hídricas.
 

Tabela 6 – Demandas hídricas para irrigação e respectivas fontes hídricas

Perímetros
irrigados

Área potencial
(ha)

Demanda
(m3/s)

Volume por período
(hm3)

Fonte
hídrica

Sumé 222 0,10 1,555 Aç. Sumé
Poções 356 0,16 2.488 Aç. Poçoes

Congo 156 0,07 1.089 Aç. Cordeiro

Vereda Grande 289 0,13 2.022 Aç. Ep. Pessoa
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Na  Tabela  7  encontram-se  resumidas  às  demandas  hídricas  totais  estabelecidas  para  os 

reservatórios beneficiados diretamente pela adução da vazão do PISF, para o horizonte de 2025. 

Ressalta-se que, a vazão de 10 m3/s defluente do reservatório de Acauã é destinada ao suprimento 

das demandas de irrigação das áreas litorâneas do Estado,  por meio do Canal da Integração.  A 

demanda de abastecimento do reservatório Cordeiro é referente à adutora do Congo.

Tabela 7 - Demandas hídricas para os reservatórios beneficiados diretamente pelo PISF
Reservatórios
beneficiados

Capacidade máxima
(hm3)

Demandas hídricas 2025 (m3/s)

Abastecimento Irrigação

Poções 29,86 0,020 0,16
Camalaú 46,44 0,015 --

Cordeiro 69,97 0,250 0,07

Epitácio Pessoa 411,69 2,010 0,13

Acauã 253,14 1,000 10,00

Avaliação das disponibilidades hídricas

Balanço hídrico dos reservatórios

Para a caracterização das efetivas disponibilidades hídricas das bacias receptoras consistiu na 

quantificação das vazões regularizadas pelo sistema de reservatórios já existentes nas mesmas. Para 

tanto foi utilizado o modelo  ModSim P32 (Labadie et al., 1989), para a simulação integrada do 

sistema de reservatórios existente em cada uma das bacias receptoras com capacidade superior a 10 

hm3 e que dispunham de dados de projeto. 

O principal  resultado  obtido  mediante  a  aplicação  do  referido  modelo  são  as  curvas  que 

relacionam as vazões regularizadas com as respectivas garantias, para cada reservatório beneficiado 

pelo PISF. A metodologia usual para a avaliação da disponibilidade hídrica de um dado reservatório 

tem  como  ponto  central  a  chamada  equação  do  balanço  hídrico,  a  qual  contabiliza  todas  as 

afluências ou aportes aos reservatórios bem como todas as retiradas ou eventuais sangrias. Essa 

equação tem, em geral, a seguinte formulação:

iabV
is

V
ieV

ipV
iaV

irV
irV −−−++

−
=

1   (1)

Onde,

Vri  - representa o volume armazenado no mês i;
Vri−1-  representa o volume armazenado no mês i-1;
Vai -  representa o volume afluente ao reservatório no mês i;
Vpi - representa a precipitação direta sobre o espelho d’água no mês i;
Vei  - representa o volume evaporado no reservatório no mês i;
Vsi  - representa o volume sangrado no mês i; e

iabV - representa o volume regularizado ou retirado no mês i
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Quando um reservatório, em um dado mês não consegue suprir a vazão de retirada, diz-se 

que ocorreu uma falha do reservatório no suprimento. A garantia de abastecimento (g) para uma 

certa vazão regularizada pré-fixada é dada pela relação:

100*1 




 −=

n

nf
g   (2)

Onde,

nf – representa o número de falhas anotadas no período de simulação; e

n – representa o número de períodos simulados.

A solução da equação do balanço hídrico e o correspondente cálculo de “g” para uma faixa de 

valores  de  vazão  regularizada  permite  o  estabelecimento  da  chamada  curva  de  garantia  do 

reservatório, curva esta que relaciona vazão regularizada com níveis de garantia. O nível de garantia 

adotado usualmente em estudos hidrológicos para fins hidroagrícolas no Brasil é de 90%, para fins 

energéticos 95% e para fins de abastecimento humano, garantia superior a 99%.

Para a simulação do sistema foram utilizados dados de vazão da série pseudo-histórica de 55 

anos, correspondente ao período de 1935 a 1989.

Modelagem do sistema

A modelagem da bacia do Rio Paraíba para as simulações dos cenários foi realizada em três 

módulos:  Tributário Taperoá, Tributário Paraíba e o sistema Boqueirão-Acauã, Figuras 3, 4 e 5, 

respectivamente. 

Cenários estudados

Para a simulação do sistema de reservatórios da bacia do rio Paraíba foram adotados 6 (seis) 

cenários de alocação de água do PISF, conforme descritos a seguir:

 Cenário 1, referente a situação atual do sistema hídrico, sem o aporte da vazão do PISF. O 

objetivo foi obter os déficits hídricos dos reservatórios no atendimento as demandas atuais de 

abastecimento e irrigação;

 Cenário 2 , referente a  proposta apresentada pelo PISF (ANA, 2005), com transposição de 

uma vazão fixa de 4,2 m3/s (no horizonte 2025), via leito de rio. Os objetivos deste cenário 

foram:

 verificar a substentabilidade hídrica do sistema no suprimento dos déficits hídricas 
observados no cenário 1; e 

 quantificar as perdas hídricas por evaporação e vertimentos nos reservatórios e por 
infiltração no leito natural do rio.
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Figura 3 - Esquema para simulação do tributário Taperoá 

Figura 4 - Esquema para simulação do tributário Paraíba 

Figura 5 - Esquema para simulação do sistema Boqueirão-Acauã 

 Cenário 3, referente a proposta com transposição para duas situações de adução de vazão da 

parcela fixa ao sistema:

 Situação 1- metade da vazão estabelecida para o horizonte 2025, nos primeiros 10 
anos do projeto (Q2018 = 1,4 m3/s), via adutora; e

 Situação 2 – vazão de 2,8 m3/s no leito do rio, correspondente a diferença entre a 
vazão fixa (PISF) menos a vazão restante (QPISF – Q2018).
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 Cenário 4 – proposta com transposição para duas situações de adução de vazão da parcela fixa 

ao sistema:

 Situação 1 - vazão total estabelecida para o horizonte 2025 (Q = 2,8 m3/s) via adutora; e

 Situação 2 – vazão de 1,4 m3/s no leito do rio, correspondente a diferença entre a vazão fixa 
menos a vazão restante (QPISF – Q2025).

 Cenário 5 – proposta com transposição para duas situações de adução de vazão total de 9,61 

m3/s ao sistema:

 Situação 1- vazão total estabelecida para o horizonte 2025 (Q2025 = 2,8m3/s) via 
adutora; e

 Situação 2 – no leito do rio, as seguintes vazões foram analisadas:

a. vazão mínima, igual a igual a 1,4 m3/s; correspondente a diferença (QPISF – Q2025); e

b. vazão máxima, igual a parcela variável (5,41 m3/s) mais a vazão mínima Qmáx= 6,81 
m3/s.

 Cenário 6 – proposta da AESA, com transposição para duas situações de adução de vazão total 

de 9,61 m3/s ao sistema:

 Situação 1 - via adutora: vazão total Q2025 = 2,0 m3/s; e

 Situação 2 – no leito do rio:

a. vazão mínima de 2,2 m3/s durante os 12 meses; e

b. vazão máxima de 7,61m3/s durante 6 meses (junho a novembro).

ANÁLISES DOS RESULTADOS

Cenário sem a transposição

Neste  cenário  foi  estudada  a  capacidade  dos  reservatórios  do  sistema  no  atendimento  as 

demandas hídricas atuais sem o aporte da vazão do eixo Leste/PISF. Os resultados apresentados na 

Tabela 8 mostram que apenas as demandas de abastecimento são atendidas pelos reservatórios, com 

níveis de garantias superiores a 99%. Com relação às demandas de irrigação, somente o reservatório 

Epitácio Pessoa apresentou capacidade de suprir; entretanto, vale ressaltar que na simulação deste 

cenário não foram consideradas perda referente ao deslocamento da água, da fonte hídrica até o 

perímetro de Vereda Grande.

Tabela 8 - Demandas hídricas e garantias de atendimento dos reservatórios

Reservatórios

Demanda (m3/s) Garantias (%)

Abastecimento Irrigação Abastecimento Irrigação

Poções 0,010 0,16 99,8 50,0

Camalaú 0,015 --- 100,0 ---

Cordeiro 0,250 0,07 99,1 50,0

Ep. Pessoa 1,310 0,17 100,0 100,0
Acauã 1,900 --- 100,0 ---
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Neste cenário, as perdas hídricas totais médias (evaporação e vertimento) observadas foram da 

ordem de 71,5% das capacidades dos reservatórios, sendo que, 52,4% foi atribuída as perdas por 

vertimento (Tabela 9).

Tabela 9 – Perdas hídricas dos reservatórios: situação de operação atual
Reservatórios Cap. máx

(hm3)
QReg

(m3/s)
Perdas (hm3/ano) Perdas (%) da capacidade

Evap. Vert. Evap Vert

Poções 29,86 0,010 10,128 20,237 33,9 67,8
Camalaú 46,44 0,015 10,248 25,448 22,1 54,8

Cordeiro 69,97 0,250 10,800 26,657 19,2 38,1

Ep. Pessoa 411,69 1,310 46,284 136,476 11,2 33,2

Acauã 253,14 1,000 23,588 172,151 9,3 68,0

Total 811,10 2,585 103,668 380,968 -- --

Média 162,2 0,517 20,7 76,2 19,1 52,4

Este  fato  é  decorrente  de  grandes  volumes  mantidos  nos  reservatórios  em  virtude  das 

incertezas  quanto  aos  afluxos  hídricos  futuros  aos  reservatórios.  A  título  de  investigação  foi 

realizada uma simulação do sistema na situação de retirada máximas  dos reservatórios,  aquelas 

correspondentes  as  vazão  máximas  regularizáveis.  O  resultado  apresentados  na  Tabela  10 

mostraram resultados importantes atribuídos a melhor operação dos reservatórios: ganho médio de 

vazão  regularizável  de  0,152  m3/s,  redução  média  das  perdas  por  evaporação  de  0,6  hm3/ano, 

redução média das perdas por vertimento de 50,7 hm3/ano e redução percentual de 26% das perdas 

totais, passando de 71,5% para 53% das capacidades dos reservatórios.

Tabela 10 - Perdas hídricas dos reservatórios: situação de operação para retiradas máximas
Reservatórios Cap. máx

(hm3)
QReg
(m3/s)

Perdas (hm3/ano) Perdas (%) da capacidade

Evap. Vert. Evap Vert

Poções 29,86 0,031 9,864 18,624 33,0 62,4
Camalaú 46,44 0,060 9,612 24,120 20,7 51,9

Cordeiro 69,97 0,250 13,440 26,657 19,2 38,1

Ep. Pessoa 411,69 1,400 45,552 20,056 11,1 4,9

Acauã 253,14 1,600 21,840 38,090 8,6 15,0

Total 811,10 3,341 100,308 127,548 -- --

Média 162,2 0,669 20,1 25,5 18,5 34,5

Cenários com a transposição

Várias simulações foram realizadas da capacidade dos reservatórios considerando o aporte da 

vazão do Eixo Leste do PISF (cenários C2 a C6) e comparadas o cenário hídrico atual do sistema, 

sem o aporte da transposição (C1). Os resultados estão apresentados na Tabela 11.

Os resultados mostraram que o maior ganho de vazão regularizada do sistema foi obtido na 

simulação do Cenário C6, ganho de 4,17 m3/s em relação ao cenário sem transposição. Entretanto, 
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para o reservatório  Acauã observou-se um maior  ganho de vazão regularizada  de 6,20 m3/s  no 

cenário C5. Este fato é decorrente da maior transferência de água do reservatório Epitácio Pessoa 

para  o  reservatório  Acauã,  8,43  m3/s,  correspondente  ao  volume  médio  mensal  de  21,858 hm3 

(Tabela 12)

Tabela 11 - Vazões máximas disponíveis e respectivas perdas hídricas

Cenários
Vazão

 Transposição
(m3/s)

Vazão máxima 
disponível

(m3/s)

Ganho de vazão 
 (c/ relação ao C1)

(m3/s)

Vazão máxima
Acauã
(m3/s)

Vol. médio de 
evaporação
(hm3/mês)

C1 --- 3,34 --- 1.60 9,539

C2 4,2 7,25 3,91 4,72 5,797

C3 2,8 5,92 2,58 5,10 5,791
C4 1,4 4,72 1,38 3,90 5,842

C5 4,1* 7,02 3,68 6,20 5,934

C6 4,9* 7,51 4,17 5,55 5,648

(*) – Vazão média no leito do rio

Tabela 12 – Vazões afluentes ao reservatório Epitácio Pessoa e volumes transferidos para Acauã

Cenários
Afluxos hídricos para o reservatório Epitácio Pessoa Transferência hídrica do reservatório

 Epitácio Pessoa para AcauãTributário Paraíba Tributário Taperoá

(m3/s) (%) (m3/s) (%) Vazão (m3/s) Vol. med. mensal (hm3)

C1 3,275 79 0,904 21 3,38 8,761

C2 7,340 89 0,904 11 6,55 16,972

C3 5,980 87 0,904 13 6,69 17,330

C4 4,650 84 0,904 16 5,15 13,338

C5 7,260 89 0,904 11 8,43 21,858

C6 8,060 90 0,904 10 7,92 20,520

Os resultados  das  simulações  dos cenários  com a transposição  mostraram que houve uma 

redução média das perdas por evaporação da ordem de 3,74 hm3/mês, que representa uma redução 

de 40% em relação ao cenário sem a transposição. Este fato está associado ao maior aproveitamento 

hídrico dos reservatórios decorrente da operação dos mesmos para volumes mínimos operacionais, 

somente viável em função da garantia ao abastecimento humano trazida pelo aporte hídrico do Eixo 

leste/PISF.  A figura 6 mostra  os percentuais  dos volumes nos reservatórios  Poções,  Camalaú  e 

Cordeiro operados no cenário sem a transposição (C1) e com o aporte da vazão do PISF.

Outra análise feita neste estudo refere-se à quantificação das perdas hídricas decorrentes do 

deslocamento da água no rio Paraíba (perda em trânsito), para os cenários com a transposição. Neste 

aspecto, os resultados das simulações apresentados na Tabela 13 mostram que a perda média de 

água no leito do rio foi de 14,1 l/s.km, algo em torno de 35% da vazão aduzida pelo PISF para a 

Bacia do Rio Paraíba. Na referida tabela observa-se ainda que o valor médio desta perda foi maior 

entre os reservatórios Epitácio Pessoa e Acauã do que no trecho a montante do Epitácio Pessoa, cuja 

uma extensão é maior. Este fato se deve ao tipo de subsolo observado na sub-bacia do Alto e do 
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Médio  Paraíba,  onde  há  uma  mudança  do  embasamento  cristalino para  sedimentar e  também, 

devido  aos  valores  elevados  das  vazões  transferidas  do  reservatório  Epitácio  Pessoa  para  o 

reservatório  Acauã,  com  objetivo  de  suprir  a  demanda  de  10  m3/s  requerida  pelo  Canal  da 

Integração.

Figura 6 - Comportamento nos reservatórios: com e sem a transposição

Tabela 13 - Perdas de água em trânsito para os cenários com a transposição

Cenários Montante do Epitácio Pessoa Epitácio Pessoa - Acauã Perdas
(hm3/mês)

Perdas hídricas do sistema

(km) (hm3/mês) (%) (km) (hm3/mês) (%) (%) (% /km) (l/s.km)

C2 2,623 12,2 5,072 23,0 7,695 35,2 0,17 14,6

C3 2,559 14,5 5,051 22,6 7,610 37,1 0,18 14,5

C4 113 2,541 17,8 90 5,583 29,5 8,124 47,3 0,23 15,4

C5 2,591 12,2 4,326 16,5 6,917 28,7 0,14 13,1

C6 2,473 11,6 4,366 16,7 6,839 28,3 0,14 13,0

Média 2,579 13,7 5,008 21,7 7,587 35,3 0,17 14,1

Vazões alocadas e custo unitário de adução de água bruta

Também foram objetos de análises deste estudo, os custos referentes às perdas hídricas em 

trânsito e das vazões incrementais ao sistema, nos cenários e situações de alocação de água do Eixo 

Leste/PISF para o sistema do rio Paraíba. Na Tabela 14 mostra os resultados de ganhos de vazão 

regularizada e perdas hídricas em trânsito para o sistema Paraíba e para o reservatório Acauã. 

Tabela 14 - Ganho de vazão regularizada e perdas hídricas do sistema e do reservatório Acauã

Cenários

Reservatórios do Sistema do Rio Paraíba* Reservatório Acauã

Vazão média PISF 
(m3/s)

Perdas médias em 
trânsito (m3/s)

Vazão máxima
Regularizada (m3/s)

Perdas médias em 
trânsito (m3/s)

Vazão  max. 
disponível** (m3/s)

C1 --- -- 3.34 -- 1.60

C2
4.2 2.98 7.25 1.97 4.72

C3
2.8 2.95 5.92 1.95 5.10

C4 1.4 3.38 4.72 2.40 3.90

C5 4.1 2.66 7.02 1.67 6.20

C6 4.9 3.74 7.51 2.78 5.55

(*) – Demandas totais (abastecimento e irrigação) supridas pelos reservatórios
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(**) – Vazões máximas disponíveis para atendimento as demandas de jusante, inclusive do Canal da Integração

Os valores custos associados ao ganho de vazão e perdas hídricas foram obtidos com base nos 

valores apresentados na Tabela 14 e nas tarifas estabelecidas pela Nota Técnica Nº 390/2005/SOC 

(ANA,  2005):  R$  0,147/m3 (horizonte  2010)  e  R$  0,207/m3 (horizonte  2025),  considerando 

bombeamento diário de 20 horas. Os resultados estão mostrados na Tabela 15.

Tabela 15 - Custos das perdas hídricas do sistema para os cenários com transposição

Cenários Qmed
(m3/s)

Vol. Med. 
mensal *

(hm3/mês)

Perda em 
trânsito

(%)

Vol. Med.
de perda

(hm3/mês)

Custo mensal 
das perdas
  (1000 R$)

Diferença em 
relação ao C2

  (1000 R$/mês)
2010 2025 2010 2025

C2 4.2 9.072 35 3.175 476,28 666,79 --- ---

C3 2.8 6.048 37 2.238 335,66 469,92 140,62 196,86

C4 1.4 3.024 47 1.421 213,19 298,47 263,09 368,32

C5 4.1 8.856 29 2.568 385,24 539,33 91,04 127,46

C6 4.9 10.584 29 3.069 460,40 644,57 15,88 22,23

Os resultados apresentados na Tabela 15 mostraram que o maior custo associado as perdas 

hídrica foi no Cenário C2, ou seja, com a adução da vazão fixa (4,2 m3/s) via leito do rio Paraíba, 

proposta do estudo do PISF. A melhor proposta de alocação de água foi obtida no Cenário C4, com 

o menor custo associado às perdas hídricas. Neste cenário propõe a adução da vazão de 2,8 m3/s via 

sistema adutor e de 1,4 m3/s via leito do rio Paraíba. Os custos mensais das perdas seriam de R$ 

213.190,00 no horizonte de 2010 e de R$ 298.470,00 no horizonte de 2025.

A proposta idealizada pela AESA para a integração da vazão do Eixo Leste do PISF com as 

bacias beneficiadas na Paraíba seria: alocar 2,0 m3/s via sistema adutor, destinada exclusivamente 

para o abastecimento  humano e,  a  vazão excedente  variando de 2,20 m3/s  (Qmínima)  a  7,61 m3/s 

(Qmáxima), dependendo do nível do reservatório de Sobradinho, seria transportada pelo leito do rio 

Paraíba (cenário 6). Os custos relativos à adução de água bruta foram estimados considerando os 

ganhos de vazão regularizada para o sistema Paraíba (até o reservatório Epitácio Pessoa) e para o 

reservatório Acauã. Os resultados apresentados na Tabela 16 mostraram que os custos anuais por 

vazão unitária regularizada incremental foi superior para o reservatório Acauã do que para o sistema 

Paraíba. Neste reservatório os valores variaram entre R$ 6,50 milhões (em 2010) e R$ 6,86 milhões 

(em 2025) para cada m3/s regularizada a mais. Este custo é importante par os estudos de viabilidade 

econômica e financeira do Canal da Integração.

Tabela 16 - Análises de custos versus ganhos de vazão regularizada do sistema
Ganho de Vazão 

Regularizada (m3/s)
Custo anual da tarifa de água*

(milhões R$)
Custo anual / Ganho de Qreg

(milhões R$ / m3/s)

Sistema
Paraíba

Reservatório
Acauã

Horizontes Sistema PB Reserv.  Acauã

2010 2025 2010 2025 2010 2025

4,17 3,95 19,360 27,110 4,640 6,500 4,900 6,860
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Neste  cenário,  o  sistema  estudado  foi  simulado  visando obter  a  melhor  situação  para  a 

alocação de água do reservatório Acauã para suprimento das demandas hídricas, considerando a 

vazão de 10 m3/s prevista para o Canal da Integração. Pelos resultados obtidos (Tabela 17) ficou 

evidenciado que o reservatório não atendeu a referida demanda do canal.  Entretanto,  na melhor 

situação de alocação das disponibilidades hídricos, considerando o consumo unitário de 0,45 l/s.ha 

(PISF)  e  ainda  o  ciclo  vegetativo  da  cana-de-açúcar (principal  cultivo  da  região  litorânea  do 

Estado) de cinco meses, com a irrigação no período de outubro a fevereiro, é possível irrigar de 

12.200  hectares.  A  vazão  média  alocada  de  7,5  m3/s  para  a  demanda  de  irrigação  o  período 

considerado  foi  superior  a  demanda  estabelecida  pelo  PERH/PB,  de  5,71  m3/s  para  as  bacias 

hidrográficas do  Baixo Paraíba, Miriri, Maranguape e Camaratuba, principais regiões de cultivo 

desta lavoura. Para o período restante (março a setembro), a vazão alocada pelo reservatório seria de 

2,0 m3/s.

Tabela 17 – Demandas e disponibilidades hídricas do reservatório Acauã
Demandas

hídricas
Valores médias mensais (m3/s)

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set

Abastecimento 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Perenização 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Canal da integração 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0

Total 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

A Tabela 18 mostra os custos totais anuais relativos à adução de água bruto do Eixo Leste do 

PISF para a bacia do rio Paraíba para os horizontes de 2010 e 2025. Os custos com a vazão fixa são 

maiores nos dois horizontes por ser bambeado durante os 12 meses e, no caso da vazão variável, 

esta foi considerada na simulação com bombeamento durante o período de junho a novembro, que 

corresponde aos meses sem com menor afluência hídrica aos reservatórios.

Tabela 18 - Custos totais anuais relativos à adução de água bruta: Eixo Leste/PISF
Vazão aduzida - Eixo Leste/PISF Custo anual de adução de água bruta

(milhões R$)
Tipo (m3/s) Ano 2010 Ano 2025

Fixa 4,20 16,556 23,179
Variável 5,41 10,692 14,969

TOTAL 9,61 27,248 38,148

CONCLUSÕES

Os principais resultados obtidos pelo estudo para os cenários com e sem a transposição da 

vazão do eixo Leste/PISF estão descritos a seguir.
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No cenário   sem a transposição   

 O sistema de reservatórios da bacia do rio Paraíba atendeu as demandas de abastecimento e, 

somente o reservatório Epitácio Pessoa apresentou capacidade de suprir as demandas atuais de 

abastecimento e de irrigação com garantias estabelecidas pelo estudo;

 A forma com estão sendo operados atualmente os reservatórios, o sistema perde anualmente, 

em  média,  71,5%  das  capacidades  dos  reservatórios  por  evaporação  e  vertimentos.  Na 

otimização da alocação das disponibilidades hídricas dos reservatórios, houve uma redução de 

26% das perdas.

No cenário   com a transposição   

 Os resultados mostraram que o maior ganho de vazão regularizada do sistema foi obtido na 

simulação  do  Cenário  C6,  ganho  de  4,17  m3/s  em  relação  ao  cenário  sem  transposição. 

Entretanto, para o reservatório Acauã observou-se um maior ganho de vazão regularizada de 

6,20 m3/s no cenário C5;

 Os resultados  das  simulações  dos cenários  com a transposição  mostraram que houve uma 

redução média das perdas por evaporação da ordem de 40% em relação ao cenário sem a 

transposição;

 Os resultados que o maior custo associado às perdas hídricas foi observado com a adução da 

vazão fixa (4,2 m3/s) via leito do rio Paraíba;

 Em todos os cenários estudados ficou evidenciado que o reservatório Acauã não atendeu a 

demanda de 10 m3/s prevista para o Canal da Integração; e

 Os custos totais anuais relativos à adução de água bruto do Eixo Leste do PISF para a bacia do 

rio Paraíba foram de R$ 27,248 e R$ 38,148 milhões, para os horizontes de 2010 e 2025, 

respectivamente.
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