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RESUMO - Na Bacia do Canindé, região com grande escassez hídrica no Estado do Piauí, existe 
grandes barragens com pouca ou nenhuma utilização. Na região semi-árida, caracterizada pela 
presença de rios intermitentes, é a existência de grandes reservatórios artificiais com capacidade de 
regularização plurianual que permite disponibilizar a água de forma duradoura no período de 
estiagem ao permitir a regularização dos caudais anuais. A capacidade de regularização de um 
reservatório é determinada por dois fatores principais: a capacidade máxima de acumulação de 
água; e a variabilidade da série de vazões afluentes ao mesmo. Assim, a acuidade na avaliação da 
vazão regularizada por um açude está diretamente relacionada ao conhecimento preciso das vazões 
afluentes, ou seja, da hidrologia local. Para as simulações foi utilizado o modelo ACQUANET 
(MODSIM). Como resultado das simulações foram obtidas vazões regularizadas atrelada as suas 
respectivas garantias, o que servirá como subsídio para diversos estudos sobre a utilização destas 
reservas hídricas. 
 
Abstract  - In the Canindé Basin, a region with great water shortage in the state of Piaui, there are 
large reservoirs with little or no use. In semi-arid region, characterized by the presence of 
intermittent rivers, is the existence of large reservoirs with a capacity of multi settlement that allows 
the water to provide a lasting drought in the period to allow the adjustment of the annual flow. The 
ability to settle a reservoir is determined by two main factors: the maximum capacity of 
accumulation of water, and the variability of the series of tributaries flow rates the same. Thus, the 
accuracy in assessing the flow settled by a weir is directly related to detailed knowledge of 
tributaries flow rates, or the local hydrology. For the simulation model was used ACQUANET 
(MODSIM). As a result of the simulations were obtained flow rates paid geared their respective 
guarantees, which serve as allowance for various studies on the use of water reserves. 
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INTRODUÇÃO 

A gestão de recursos hídricos visa solucionar conflitos relacionados à utilização da água 

corrigindo, a partir de instrumentos técnicos e legais, o desequilíbrio espacial e temporal entre 

disponibilidades e demandas hídricas. Deve ser estabelecido um mecanismo e adotadas ferramentas 

que permitam a transparência do processo, de maneira a não suscitar conflitos entre os distintos 

usuários. No semi-árido piauiense, região com grande escassez hídrica, existem grandes barragens 

com pouca ou nenhuma utilização. Nesta área, escolheu-se a Bacia do Canindé para o 

desenvolvimento de uma metodologia visando obter a vazão regularizada e garantias de 

atendimento à demandas a partir das águas armazenadas nos reservatórios de acumulação que 

apresentem capacidade de regularização plurianual. Neste trabalho será simulado o comportamento 

desses reservatórios utilizando o modelo de rede de fluxo ACQUANET (MODSIM), que representa 

um sistema de recursos hídricos utilizando uma rede formada por elementos pontuais (reservatórios, 

demandas, importações e confluências) e ligações (trechos de rios, adutoras, canais naturais ou 

artificiais e outros elementos semelhantes), sendo capaz de representar um sistema de recursos 

hídricos de forma adequada, realista e flexível, além de incluir algoritmos de otimização que 

buscam distribuir a água de forma mais eficiente. 

 

METODOLOGIA 

Foi utilizado como modelo de simulação o ACQUANET (modelo em rede de fluxo), no qual 

a metodologia do uso consiste em se obter uma solução “ótima” para situações de disponibilidade 

de água insuficiente para todos os usos conflitantes na bacia. 

Para a verificação do comportamento da rede hídrica, é necessária a elaboração dos cenários, 

que são compostos por um conjunto de informações indispensáveis para realização do processo de 

simulação da rede de fluxo. Para os reservatórios, as informações dividem-se em: dados físicos 

(capacidade máxima de acumulação, volume mínimo operacional e curva cota-área-volume); dados 

hidrológicos (vazões afluentes e taxas de evaporação líquidas); e dados operacionais (meta de 

volume acumulado para cada mês). Já as demandas são caracterizadas pelas vazões mensais 

necessárias ao atendimento. Devem ser informadas, ainda, as prioridades tanto para o atendimento 

às demandas quanto para o armazenamento de água nos reservatório. 

Para aplicação do modelo de rede de fluxo na área em estudo foi construído o sistema de 

recursos hídricos composto pelos cinco reservatórios com capacidade de regularização plurianual 

existentes na bacia, Bocaina, Jenipapo, Pedra Redonda, Petrônio Portela e Salinas, além de nós 

representativos das demandas hídricas de cada reservatório, de acordo com o tipo, e nós de 

passagem que permitem a confluência das vazões.  
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 As demandas consideradas para cada reservatório são: abastecimento humano, 

abastecimento animal, irrigação de culturas permanentes, irrigação de culturas temporárias e 

demanda ecológica. 

 

1-Área de estudo 

A Bacia do Canindé está localizada aproximadamente entre as coordenadas 5°38' e 9°34' de 

latitude sul e entre 40°55' e 43°25' de longitude a oeste de Greenwich (Figura 1). 

 
Figura 1 - Localização da Bacia do Canindé, PI 

 

A área da bacia é da ordem de 79.733km², correspondendo a 31,8% da área total do Estado. A 

hidrografia desta bacia é caracterizada pelo rio Canindé e os seus afluentes, quase todos intermi-

tentes. Com um curso de cerca de 470 km, o Canindé recebe a contribuição de diversos cursos 

d’água entre os quais se destacam, pela margem esquerda, os rios Areia, Araújo, Boqueirão, 

Buritizinho, Caldeirões, Fortaleza, Lages, Mocha, Malhadinha, Oiteiro, Piauí, Serra, Serra Branca e 

Salinas. Já pela margem direita são observados o rio Arraial, Carnaúba, Corrente, Descanso, Dois 

Coqueiros, Emparedado, Gameleira, Itaim, Jacaré, Mocambo, Porção, Quilombo, Talhado e Tapuio. 

(FAHMA, 1999). 

Na bacia encontram-se construídas dez barragens de médio e grande porte, dentre elas as 

barragens Bocaina, Jenipapo, Pedra Redonda, Petrônio Portela e Salinas, escolhidas para este 

estudo. As características principais dos reservatórios estudados são mostradas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Características dos reservatórios. 

 
         Barragem Bocaina Jenipapo Pedra 

Redonda 
Petrônio 
Portela 

Salinas 

Município Bocaina 
São João 
do Piauí 

Conceição do 
Canindé 

São 
Raimundo 
Nonato 

São Francisco do 
Piauí 

Latitude -6,92 -8,45 -7,9333 -8,88888 -7,083333 
Longitude -41,38 -42,17 -41,555 -42,3222 -42,08333 
Área da Bacia 
Hidrográfica 
(km2) 

960 14.602,00 3.409  6.000,00 2.813  

Área da Bacia 
Hidráulica 
(ha.) 

1.100 2.100,00 2.440  4.173,46 5.408  

Capacidade 
Máxima (Hm3) 

106 248 206 181,2 387,4 

Cota da soleira 
do 
sangradouro 
(m) 

276 246 278 - 170 

Rio Barrado Guaribas Piauí Canindé Piauí Salinas 
 
 
2-O Modelo Acquanet (Modsim) 

A atual complexidade dos problemas relacionados à gestão de recursos hídricos requer o 

emprego de instrumentos e técnicas capazes de auxiliar na tomada de decisão, em especial em 

períodos de escassez. Dentre essas técnicas, duas merecem destaque: a simulação matemática e a 

modelagem em rede de fluxo (Azevedo et al., 1997). 

A simulação matemática é uma técnica bastante flexível e por isso muito utilizada, tendo, 

porém, como desvantagem, não oferecer aos usuários a chance de restringir o espaço decisório. Por 

conseguinte, a solução dos problemas é alcançada através de um processo de tentativa e erro. Por 

outro lado, a modelagem de rede de fluxo, além de possibilitar a redução do espaço de decisão a um 

conjunto de soluções viáveis, essas podem ser otimizadas por meio de programação linear. 

A versão amplamente difundida do MODSIM no Brasil utiliza o algoritmo out-of-kilter 

(OKM) para otimizar a resolução do problema de fluxo da rede iterativamente, de forma seqüencial, 

ao longo do tempo. O algoritmo OKM foi utilizado em um grande número de modelos de rede de 

fluxo como o Acres International Ltd. Model, o WASP (modelo utilizado para o sistema de 

abastecimento de Melburne) e o DWRSIM, desenvolvido pelo Deparatmento de Recursos Hídricos 

da Califórnia (LABADIE, 1994).  

 A versão aqui utilizada foi a ACQUANET, à qual incorporada interface gráfica, em ambiente 

Windows, desenvolvida na Universidade de São Paulo - USP, pelo Prof. Dr. Rubem La Laina Porto.  

Dados 
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O MODSIM (ACQUANET), por ser um modelo de rede de fluxo, representa os sistemas de 

recursos hídricos por uma rede formada de "nós" e "arcos". Os nós representam os reservatórios, 

demandas, reversões e confluências. Já os arcos são os elos de ligações (links) entre os nós e 

representam trechos de rios, adutoras, canais e outras estruturas semelhantes. 

A vantagem do ACQUANET é a facilidade de simulação para vários cenários operacionais 

uma vez que só as prioridades das várias demandas e os níveis de armazenamento dos reservatórios 

necessitam ser mudados. O modelo permite que os tomadores de decisão não só classifiquem a 

importância da água entre os setores conflitantes, levando em consideração as vazões mínimas dos 

rios como também avaliem as alternativas para o planejamento. 

O modelo (ACQUANET) incorpora automaticamente uma série de funções que são comuns 

na simulação de bacias hidrográficas sem que o usuário tenha que se preocupar em programá-las. 

Segundo Azevedo et al. (1997), as mais importantes funções são descritas a seguir: 

- os usuários podem colocar quantos nós de demanda forem necessários para levar em conta 

as demandas na bacia (consultivas ou não). O modelo atenderá a estas demandas de acordo com um 

valor de prioridade atribuída pelo usuário, que pode variar de 1 a 99 (o valor 1 é a maior 

prioridade). Na realidade as prioridades P e os custos C estão relacionados de forma biunívoca (C = 

10P - 1000), o que significa que os valores de C que representam prioridades são sempre negativos. 

Portanto, ao atender uma prioridade o modelo estará diminuindo os custos da rede de um valor C 

por unidade de vazão fornecida; 

 - a operação dos reservatórios é feita utilizando-se o conceito de volume meta ou nível 

meta, ao qual se atribui uma prioridade. Desta forma sempre que o volume armazenado for menor 

que o volume meta, o reservatório guardará água desde que as outras prioridades da rede sejam 

menores. O volume armazenado acima do nível meta tem custo zero, ou seja, é livre para atender a 

quaisquer demandas por menores que sejam suas prioridades; 

 - as perdas por evaporação dos reservatórios são levadas em conta por meio de processo 

iterativo; 

 - o modelo calcula a produção de energia elétrica (de ponta ou de base) desde que sejam 

fornecidas as características da usina; 

 - o modelo faz o balanço (água superficial - água subterrânea), desde que sejam 

fornecidas as características do aqüífero. 

 - o modelo é capaz de gerar planos operacionais a fim de satisfazer metas, prioridades e 

limitações específicas, podendo também ser usado para avaliar compromissos (trade-offs) entre 

usos conflitantes da água durante períodos de escassez de água. 
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3-Determinação da Vazão Regularizada 

A vazão regularizada corresponde à vazão constante que pode ser liberada por uma 

barragem, sendo atrelada a uma garantia de fornecimento. Normalmente se trabalha, especialmente 

em nível de planejamento, com as garantias de 100, 95, 90, 85 e 80%. Assim, a garantia de 100% 

indica que em qualquer momento a vazão regularizada correspondente poderá ser obtida a partir da 

barragem, independente da severidade da estiagem. Já para a vazão regularizada com 90% serão 

verificadas falhas de atendimento em 10% do tempo: 1 ano a cada 10 ou 10 meses a cada cem, etc. 

 Para os grandes reservatórios da bacia do rio Canindé foram determinadas as vazões 

regularizadas com 100, 95, 90, 85 e 80% de garantia, tanto como um fim em si como para balizar as 

demais simulações realizadas. 

 Foi criada uma rede de fluxo simplificada, em que cada barragem dispõe de apenas uma 

demanda que representa a vazão por ela regularizada. Tais demandas foram consideradas totalmente 

consuntivas, fato coerente com a realidade local tendo em vista a grande distância entre os 

reservatórios e a acentuada perda no percurso decorrente das altas taxas de evaporação e de 

infiltração características da região. 

 Foi estabelecido, ainda, que cada barragem teria como volume meta o valor de 100% de sua 

capacidade, entretanto com uma prioridade inferior às demandas, admitidas com prioridade 

máxima, ou seja, com o valor de 1. Assim, sempre que houver excesso hídrico ele será totalmente 

armazenado, garantindo uma situação mais favorável aos períodos seguintes. Em outras palavras, 

caso seja possível os reservatórios sempre estarão cheios.  

 Como pode ser observado na figura 2, que representa a rede de fluxo construída, apenas as 

barragens Petrônio Portela e Jenipapo podem, efetivamente, constituir um sistema de reservatórios 

em que demandas localizadas a jusante de Jenipapo poderiam ser atendidas pela vazão liberada em 

Petrônio Portela, podendo-se optar por reservar mais água em um dos dois açudes, dependendo de 

uma estratégia de operação. Na prática tal sistema é inviabilizado pelas altas perdas no percurso, já 

discutidas anteriormente. Assim, da vazão liberada em Petrônio Portela, apenas uma parte reduzida 

alcançaria o reservatório de Jenipapo, repondo o volume liberado por este. Tal fato seria 

extremamente prejudicial em termos de eficiência de utilização da água, bem como reduziria o 

atendimento aos possíveis usuários implantados a jusante da barragem. 
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Figura 2 – Rede de fluxo adotada para o estudo das vazões regularizadas 

 

 Desta forma, ainda que em conjunto, os reservatórios foram considerados isoladamente, de 

forma a maximizar a utilização em seus entornos. Para que tal fato fosse considerado pelo modelo 

foi necessário definir uma prioridade para a demanda representativa da vazão regularizada em 

Jenipapo inferior à prioridade de acumulação na barragem Petrônio Portela. As prioridades adotadas 

estão apresentadas na tabela 2, lembrando que, para o Acquanet, a prioridade máxima é dada pelo 

valor unitário e a mínima pelo valor 99.  

 
Tabela 2 – Prioridades adotadas 

 
Elemento 

Prioridade 
Tipo Nome 
Demanda QregPP 1 
Demanda QRegPR 1 
Demanda QRegBoc 1 
Demanda QRegSal 1 
Demanda QRegJen 60 
Demanda Dreno 99 
Reservatório PetronioPortela 50 
Reservatório Bocaina 90 
Reservatório PredraRedonda 90 
Reservatório Salinas 90 
Reservatório Jenipapo 90 
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 Como pode ser observado, foi seguida a recomendação do manual do programa de se adotar 

uma demanda de grande valor mas de baixíssima prioridade no final da rede a fim de que a mesma 

absorva os grandes excessos que não puderam ser armazenados nos reservatórios, evitando, assim, 

que estas grandes vazões passem pelos nós de demandas e mascarem os resultados, especialmente o 

de vazão média fornecida. 

 Definidas as prioridades e informadas as vazões afluentes a cada reservatório, seus volumes 

característicos (máximo, mínimo e inicial), as relações cota-área-volume e as lâminas médias 

evaporadas, iniciou-se o processo de determinação das vazões regularizadas. Para todas as 

simulações, o volume inicial de todas as barragens foi adotado igual à metade de sua capacidade. 

 Como critério inicial, definiu-se como vazão requerida a cada demanda representativa da 

regularização o valor de 20% da vazão média afluente a cada reservatório. Realizada a simulação, 

foi observado o grau de atendimento a cada demanda na opção Resultados – Resumo das 

Demandas, conforme apresentado na figura 3.  

 

Figura 3 – Resumo dos resultados observados para as demandas 
 
 Como pode ser percebido, foram observadas falhas de atendimento das vazões requeridas 

em Jenipapo (1,93% do tempo abaixo do valor necessário) e em Petrônio Portela (3,99% de 

freqüência de falhas). Como resumo são apresentados pelo programa, ainda, o período máximo de 

meses consecutivos em que houve falha de atendimento (tempo abaixo da demanda necessária), a 

soma de todos os volumes que não foram atendidos no período simulado (volume acumulado dos 

déficits) e a vazão média fornecida para cada demanda. 

 Assim, para a determinação da vazão regularizada com 100% de garantia é necessário se 

determinar os valores limites de demandas em que não são verificadas falhas no atendimento. Desta 

foram, foram aumentadas as demandas para Bocaina, Pedra Redonda e Salinas e reduzidas as 

demandas de Jenipapo e Petrônio Portela. Tal procedimento de ajuste foi repetido até que fossem 

obtidas as vazões máximas demandadas que apresentassem um grau de atendimento de 100%. Tais 

valores de vazões são apresentados na tabela 3.  Já as figuras 4 e 5 trazem o resumo dos resultados 
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obtidos pelo Acquanet para as vazões determinadas e para tais vazões acrescidas de 0,001 m³/s, 

precisão mínima dos dados de entrada. 

 
Tabela 3 – Vazões regularizadas com 100% de garantia 
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Q100 (m³/s) 1,016 1,151 1,252 0,528 1,943 

 Obs.: Q100 – vazão regularizada com 100% de garantia 
 
 
 

Figura 4 – Resultado da simulação para Q100 

 
 

Figura 5 – Resultado da simulação para Q100 + 0,001 m³/s 

 
 É possível observar uma leve discrepância entre as vazões demandadas e a vazão média 

fornecida devido ao procedimento de cálculo do modelo. Segundo Roberto (2002), “os cálculos do 

Modsim envolvem, em geral, números inteiros, o que favorece muito a velocidade de 

processamento do modelo”. Ou seja, as vazões são transformadas em números inteiros, 

correspondentes ao volume mensal, o que ocasiona “erros” de arredondamento.  
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 Como já mencionado o procedimento foi repetido para determinação da vazão regularizada 

com 100, 95, 90, 85 e 80% de garantia. A tabela4 a seguir traz, em síntese, os resultados destas 

simulações. 

Tabela 4 – Vazões regularizadas com 100, 95, 90, 85, 80% de garantia. 
B
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Q100(m³/s) 1,016 1,151 0,528 1,252 1,943 

Q95 (m³/s) 1,520 1,850 0,850 2,020 3,350 

Q90 (m³/s) 1,910 2,865 1,080 2,750 4,500 

Q85 (m³/s) 2,234 3,343 1,259 3,265 5,077 

Q80 (m³/s) 2,492 3,650 1,482 3,675 5,640 

  Obs.: Q100 - vazão regularizada com 100% de garantia; Q95 - vazão regularizada com 95% de garantia; Q90 vazão 
regularizada com 90% de garantia; Q85 - vazão regularizada com 85% de garantia; Q80 - vazão regularizada com 80% de 
garantia. 

 
Como já foi dito a vazão regularizada é um parâmetro importante para balizar o 

planejamento de utilização dos volumes disponibilizados por um reservatório de acumulação, sendo 

assim, estes resultados serviram como subsidio a futuros estudos nestes reservatórios.  

 

CONCLUSÕES 

Em termos gerais, a Q95 foi a única vazão de referência em que foi observado a atendimento 

integral às garantias estabelecidas, ou seja, todos os usos simulados apresentaram um risco de não 

serem atendidos de, no máximo, 5%. Para as demais vazões referenciais, sempre foi observado um 

risco de desabastecimento superior ao valor nominal, especialmente quanto à irrigação.  

A utilização da Q90, entretanto, mostrou-se mais racional, por permitir um incremento 

considerável na área irrigada em comparação à Q95 (7.246,84 ha a mais no total, considerando as 

cinco barragens), e apresentar níveis de atendimento às demandas prioritárias satisfatórios. Além 

disso, as áreas irrigadas que sofreram racionamento durante a operação ainda apresentam garantias 

da ordem de 80%, valor bem razoável para culturas temporárias onde se pode admitir um maior 

risco. 

Portanto, para a região com características semi-áridas, em que as variações das vazões 

afluentes são mais acentuadas e são verificados períodos mais severos de estiagem, a Q90 apresenta 

menor desvio entre as garantias nominais e as efetivamente observadas durante a operação do 

reservatório, confirmando a regra já praticada pela maioria dos Estados inseridos ou com áreas 

significativas nesta região característica. Assim a vazão regularizada com 90% de garantia deve ser 

utilizada como vazão de referência para concessão da Outorga de Recursos Hídricos. 
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