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Utilizou-se um modelo desenvolvido em dinâmica de sistemas (DS) para avaliar o desempenho 

operacional do reservatório de Pedra do Cavalo, com duas simulações-base de disponibilidade 

hídrica – sem e com o efeito das mudanças climáticas (cenário A1B), com o objetivo de analisar a 

sustentabilidade do uso das suas águas no horizonte de 2016-2040. Os resultados alcançados, 

baseados nos índices de confiabilidade, elasticidade e sustentabilidade da demanda, evidenciam 

que  as  mudanças  climáticas  podem  impactar  negativamente  no  desempenho  desse  sistema 

hídrico.  À  projeção  mais  desfavorável,  com  alterações  do  clima,  foram explorados  mais  três 

cenários onde adotaram-se medidas que regulam o uso da água com o objetivo de melhorar o 

desempenho do reservatório no atendimento das demandas identificadas. Essas medidas incluem 

redução  da  vazão  mínima,  aumento  da  cota  de  restrição  para  operação  hidroenergética  e 

aplicação de taxa de redução de perdas nos sistemas de abastecimento de água. Mesmo com a 

adoção dessas medidas todos os cenários atestam uma tendência de vulnerabilidade quanto à 

disponibilidade  hídrica  do  reservatório  de  Pedra  do  Cavalo,  onde  o  funcionamento  da  usina 

hidrelétrica e as altas taxas de perdas dos sistemas de abastecimento contribuem para esse 

agravamento.
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Using a Dynamics System model to evaluate the operational performance of the Pedra do Cavalo 

reservoir, with two basic simulations of water availability - without and with the effect of climate 

changes (scenario A1B), with the aim of analyze the sustainability of the use of its waters in the 

2016-2040 horizon. The results obtained, based on the reliability, elasticity and sustainability of 

demand, show that climate change can negatively impact any performance for the water system. 

The most unfavorable projection, with climate change, was explored three more scenarios where 

the measures that regulate the use of water were adopted in order to improve the performance of 

the reservoir not meeting the identified demands. These measures of reduction of the minimum 

flow, increase of the quota of restriction for hydroenergetic operation and application of rates of 

reduction of losses in the systems of water supply. Even with the adoption of measures for all 

scenarios,  there is  a tendency of  vulnerability  regarding the availability  of  a  Pedra  do Cavalo 

reservoir, where hydroelectric operation and high rates of supply system losses contribute to this 

deterioration.
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1. INTRODUÇÃO

As  atividades  humanas  afetam  diretamente  a  disponibilidade  dos  recursos  hídricos,  tanto 

quantitativa quanto qualitativamente Estudos indicam que cerca de 80% da população mundial 

está atualmente exposta a altos níveis de alerta à segurança hídrica (VÖRÖSMARTY et al., 2013), 

e ameaças capazes de gerar instabilidade política já são notadas em algumas partes do mundo, 

como é  o  caso de conflitos  no Oriente  Médio  e  no Norte da África  (PATRICK,  2015).  Esses 

problemas  pioram  a  medida  que  as  atividades  humanas  avançam  e  afetam  diretamente  a 

disponibilidade tanto quantitativa quanto qualitativa (SINGH, 2016). 

Estima-se que até 2050, a população mundial atinja 9,7 bilhões de habitantes (UNESCO, 2015), 

apresentando um crescimento esperado de 55% na demanda mundial por água, segundo o The 

United Nations World Water Development Report 2015: Water for a Sustainable World (UNESCO, 

2015).

Embora o  Brasil  seja  considerado um país  rico  em disponibilidade de  água,  a  distribuição  é 

extremamente  desigual,  o  que  faz  com  que  essa  seja  uma  questão  de  natureza  regional. 

Vörösmarty et al. (2010) analisaram os recursos hídricos globais e constataram que em muitas 

regiões, dentre elas o Brasil, a incidência de ameaça à segurança hídrica era elevada e extensas 

áreas encontram-se sob em estado de alerta. 

Um agravante dessa situação são as mudanças climáticas. Registros observacionais e projeções 

climáticas fornecem evidências que os recursos de água doce são vulneráveis e têm potencial 

para  serem  impactados,  com  consequências  de  grande  alcance  para  as  sociedades  e  os 

ecossistemas, como degradação da qualidade das águas e o aumento da ocorrência de eventos 

hidrológicos extremos (BATES et al., 2008).  

Existem estudos que preveem os impactos das alterações climáticas em diversas áreas do país. 

Para a bacia do São Francisco, a vazão média projetada para o período de 2011 a 2040 é 30% 

menor  quando  comparada  ao  período  de  1961  a  1990  (FBDS,  2010).  Silva  (2012)  prevê  o 

aumento de aproximadamente 3% nas taxas de evaporação nos reservatórios das barragens da 

bacia  do rio  Paraguaçu,  e a redução de 21% nas taxas de precipitação até o ano de 2040, 

corroborando as estimativas de que as chuvas na região do alto Paraguaçu passarão a ter menor 

volume e a ser mais 



concentradas como consequência das mudanças climáticas e da degradação regional (MIRANDA 

et  al.,  2015).  As  projeções  para  esta  região,  segundo  o  quarto  relatório  do  Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), são de elevação de temperatura em 

até 4ºC (GENZ; TANAJURA e ARAÚJO, 2012).  

Estes estudos indicam a necessidade de estratégias de adaptação e gestão de riscos em recursos 

hídricos. As atuais práticas provavelmente serão insuficientes para reduzir os impactos negativos 

de mudanças climáticas sobre a garantia de abastecimento, risco de inundação, saúde, energia, e 

ecossistemas aquáticos (KUNDZEWICZ et  al.,  2007).  Os formuladores de políticas enfrentam, 

portanto, um desafio crítico que os obriga a equilibrar a demanda humana por água, ao mesmo 

tempo em que protegem ecossistemas frágeis.

Isso os coloca diante de um incontornável limite que é o pico ecológico de captação de água, 

definido pelo ponto no qual os custos da degradação ambiental ultrapassam os valores ganhos 

pela  exploração  da  água  (GLEICK  e  PALANIAPPAN,  2010).  Desse  modo,  o  aproveitamento 

sustentável  da potencialidade hídrica da bacia do rio  Paraguaçu torna-se fundamental,  sendo 

necessário  um  planejamento  integrado  que  vise  o  avanço  das  condições  socioambientais,  o 

aumento da quantidade e a melhoria da qualidade da água para os mais diferentes usos (JESUS 

e MORAIS, 2016).

A gestão dos recursos hídricos por abranger aspectos ambientais, políticos, econômicos e sociais, 

apresenta uma complexidade considerável. Diante disso, é importante o uso de uma metodologia 

que facilite a visualização das inter-relações entre os elementos do sistema. Dessa maneira é 

possível  encontrar  soluções  que  não  apenas  atinjam  os  eventos  que  são  sintomas 

comportamentais, mas que ajam na causa do problema, modificando o padrão de comportamento 

do sistema para um cenário mais favorável e com maior efetividade.

A Dinâmica de Sistemas (DS) apresenta-se como uma das ferramentas utilizadas para avaliação 

de  sustentabilidade  na  gestão  de  recursos  hídricos,  possibilitando,  através  da  modelagem  e 

simulação dinâmica da água ao longo do tempo, a obtenção de informações para criação de 

estratégias de gerenciamento proativas, a fim de maximizar a capacidade adaptativa do sistema 

como um todo (PARK; JEON e JUNG, 2013; NIAZI et al, 2014). 

Nesse contexto, esta dissertação explorou a metodologia da Dinâmica de Sistemas para avaliar a 

sustentabilidade  do  uso  da água  do  reservatório  de Pedra  do Cavalo  –  BA,  na bacia  do  rio 

Paraguaçu em cenários de variabilidade climática.



2. OBJETIVOS

1. OBJETIVO GERAL

Proposição de um modelo baseado em Dinâmica de Sistemas para analisar a sustentabilidade do 

uso da água do reservatório de Pedra do Cavalo. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Analisar o comportamento das principais variáveis do balanço hídrico do reservatório de 

Pedra do Cavalo, em cenários com e sem efeito das alterações climáticas;

• Elaborar projeções da demanda humanas e industriais para os sistemas de abastecimento 

de água que tem o reservatório de Pedra do cavalo como principal fonte;

• Desenvolver o modelo para simulação dinâmica de sistemas referente ao reservatório de 

Pedra do Cavalo;

• Caracterizar  o  desempenho  do  reservatório  de  Pedra  do  Cavalo,  no  atendimento  às 

demandar, por meio do uso de indicadores de performance. 



3. ASPECTOS GERAIS SOBRE AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Dados  de  temperatura  e  de  padrões  de  chuva  do  último  século  compilados  pelo  Painel 

Intergovernamental  sobre  Mudanças  Climáticas  (IPCC)  indicam  que  o  clima  está  mudando 

rapidamente, e que há um aumento gradual da temperatura média da terra (IPCC, 2001; 2007; 

2013).  Modelos  de  projeções  climáticas  indicam  que,  sob  um  cenário  mais  pessimista,  a 

temperatura da superfície da Terra poderá aumentar de 1,1 a 6,4 ºC durante o século XXI (IPCC, 

2013). 

O IPCC, criado pela Organização das Nações Unidas no ano de 1988, é uma rede internacional 

encarregada de estudar,  apoiar  e  divulgar  trabalhos  científicos  nas  avaliações do clima e  os 

cenários  de  mudanças  climáticas  para  o  futuro,  seus  impactos  e  níveis  de  adaptação  ao 

aquecimento, bem como buscar alternativas sustentáveis economicamente para proteger o clima 

do planeta, com o intuito de prover informações técnicas e científicas necessárias para a tomada 

de decisão pelos governantes. 

Composto por especialistas das áreas de climatologia, meteorologia, hidrometeorologia, biologia e 

ciências afins, esse painel publicou cinco relatórios, sendo o primeiro no ano de 1990. O Quadro  

apresenta os impactos/relevância dos quatro relatórios do IPCC (adaptado de SILVA, 2012).

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura UNESCO 

(2015), as mudanças climáticas são alterações originadas tanto por fatores naturais quanto pelas 

atividades humanas e podem afetar tanto a disponibilidade em longo prazo quanto a variabilidade 

de curto prazo dos recursos hídricos.  Potenciais  impactos regionais  das mudanças climáticas 

podem incluir o aumento da frequência e a magnitude das secas e inundações, e significativas 

mudanças  no  abastecimento  de  água  por  meio  de  alterações  na  precipitação,  temperatura, 

umidade, intensidade do vento (IPCC, 2013). O Brasil é um país de dimensões continentais, as 

mudanças climáticas não afetarão da mesma forma todas as regiões. De modo geral, é possível 

perceber um aumento nas temperaturas em todo o país, porém com intensidades diferentes em 

cada região. Já o regime de chuvas será diferente, com regiões tendo diminuição no volume de 

precipitações e outras tendo aumento (PMBC, 2014).

Quadro  - Relevância dos relatórios do IPCC. 

Relatório Ano de 
Publicação Relevância

Primeiro Relatório 
Científico (FAR) 1990

Foi  a  base  científica  para  os  trabalhos  realizados  na 

Convenção  sobre  Mudanças  Climáticas  das  Nações 

Unidas em 1992 no Rio de Janeiro.



Segundo 
Relatório 

Científico (SAR)
1996

Forneceu  as  bases  para  as  negociações-chaves  que 

levaram à adoção do Protocolo de Kyoto, em 1997.

Terceiro Relatório 
Científico (TAR) 2001

Concluiu  que as recentes mudanças climáticas já  estão 

afetando os sistemas físicos (clima, recursos hídricos) e 

biológicos (ecossistemas, saúde, humana, cidades).

Quarto Relatório 
Científico (AR4) 2007

Confirma  que  o  Planeta  está  aquecendo  e  que  este 

aquecimento e a elevação do nível do mar continuarão por 

muitos séculos, mesmo se as concentrações dos gases de 

efeito estufa forem estabilizadas. 

Quinto Relatório 
Científico (AR5) 2013

Afirma que para manter a subida da temperatura abaixo 

dos  2ºC  a  custos  aceitáveis,  será  necessário  diminuir 

globalmente  as  emissões  de  GEE  entre 40  a  70% 

até 2050, e eliminá-las totalmente até 2100.

Fonte: Adaptado de Silva (2012).

O primeiro   Relatório de Avaliação Nacional (RAN1), lançado em 2014 pelo Painel Brasileiro de 

Mudanças Climáticas (PBMC) afirma que na região Nordeste as temperaturas terão um aumento 

relativamente  baixo,  e  em ritmo mais  lento,  entre  0,5oC e 4oC até  2100,  sendo que o  maior 

aquecimento acontecerá no final do século. As chuvas também diminuirão em taxa menor, ficando 

em torno de 10% a 35% no período. De acordo com Marengo et al. (2011) o Nordeste do Brasil é 

a região mais vulnerável a mudanças climáticas. Num clima mais quente no futuro, a região pode 

se tornar árida, afetando a agricultura de subsistência, a disponibilidade de água e a saúde da 

população. 

Esses impactos podem gerar ondas de migração para as cidades da região ou de outras regiões, 

aumentando ainda mais os graves problemas sociais já existentes nos grandes centros urbanos 

(BARNETT et al., 2004). Um aquecimento de 2ºC na temperatura média em comparação com o 

período pré-industrial poderia representar um corte do crescimento econômico mundial entre 0,2% 

e 2%. O impacto de um aumento acima de 3ºC ainda é uma incógnita (IPCC, 2013). 

Para obter essas projeções de cenários futuros e realizar os estudos acerca dos impactos de 

ordem ambiental  e socioeconômica,  têm sido utilizados cada vez mais os modelos climáticos 

(REFSGAARD et al., 2013; HADDELAND et al,. 2013; VALERIO, 2014). Essa ferramenta é a base 

dos  resultados divulgados pelo  IPCC e tantos  outros  estudos sobre o  clima,  tendo adquirido 

grande importância na busca por soluções para mitigar os possíveis danos das mudanças e para 

orientar a gestão. 

O  Quarto  Relatório  de  Avaliação  (IPCC,  2007)  reuniu  projeções  de  mais  de  vinte  modelos 

sofisticados,  desenvolvidos por instituições do mundo todo.  Os modelos foram executados de 

acordo  com  diferentes  cenários  de  concentração  de  gases  de  efeito  estufa  na  atmosfera, 

http://www.insa.gov.br/wp-content/themes/insa_theme/acervo/painelbrasileiro.pdf


conhecidos como SRES (Special Report on Emissions Scenarios). Como não se pode prever a 

trajetória  futura  dos  gases  de  efeito  estufa  — que  depende  de  fatores  como  as  alterações 

demográficas e decisões sobre a produção de energia tem-se que se basear em cenários que 

representem diferentes rotas das emissões. 

Cada modelo climático é diferente, por isso simula uma versão diferente de um possível clima 

futuro.  Contudo,  eles demonstram que,  sob concentrações mais elevadas de gases de efeito 

estufa, maiores mudanças podem ser esperadas, as quais provavelmente produzirão impactos 

mais significativos.

Os cenários básicos do IPCC (desde a publicação do SRES até o AR4) foram divididos entre as 

famílias A1, A2, B1 e B2, onde ‘A’ e ‘B’ significam, respectivamente, baixo e alto comprometimento 

com o desenvolvimento sustentável, e ‘1’ e ‘2’ significam a integração ou fragmentação regional, 

respectivamente  (IPCC,  2001;  IPCC,  2007).  Desta  forma,  o  A1  é  um  mundo  integrado  não 

sustentável, de rápido crescimento econômico, de populações a serem estabilizadas, de rápidas 

mudanças tecnológicas e de convergência entre regiões. Este cenário possui três variantes que 

assumem diferentes misturas de fontes de energia: A1F1, no qual a ênfase tecnológica se dá por 

meio  da  intensificação  do  uso  de  combustíveis  fósseis;  A1T,  onde  prevalecem  as  fontes 

energéticas não fósseis;  e A1B, onde há um equilíbrio entre todas as fontes (BARKER et al., 

2007). 

A2  é  um  mundo  fragmentado  e  não  sustentável  no  qual  as  regiões  e  nações  apresentam 

autossuficiência  e  preservação  de  identidades  locais  com  um  crescimento  populacional 

relativamente alto. B1 é um mundo integrado e sustentável que apresenta uma rápida mudança 

para uma economia de serviços e de tecnologias limpas, e a busca de soluções globais para 

problemas econômicos, sociais e ambientais (excluindo mudanças climáticas). E finalmente, B2 é 

um mundo fragmentado e sustentável no qual as regiões e nações buscam vários modelos de 

desenvolvimento com diversas iniciativas locais que balanceiam objetivos econômicos, sociais e 

ambientais (RASKIN et al., 2005). 

Já a tipologia empregada no Relatório de Avaliação 5 (AR5) mudou de uma abordagem baseada 

em cenários de emissões para os cenários das forçantes radiativas (Representative Concentration 

Pathways  -  RCPs).  No  caso  da  nova  tipologia  de  cenários,  os  RCPs  foram  selecionados  e 

definidos como forçante radiativa total, a qual representa uma medida das emissões de gases 

estufa em Watts/m².

Essas  projeções  do  clima  futuro  são  feitas  a  partir  de  modelos  climáticos  denominados 

respectivamente Modelos Globais Atmosféricos (GCMS) ou Modelos Globais Acoplados Oceano 

Atmosfera (AOGCMs). Estes podem oferecer informações sobre mudanças de clima de grande 



utilidade para escala continental, e considerando a extensão do Brasil, podem certamente ajudar 

a  detectar  as  características  gerais  do  clima  futuro  (MARENGO  et  al.,  2007).  Porém,  esses 

modelos  não  conseguem  representar  bem  as  mudanças  no  clima  local  devido  a  efeitos 

orográficos  e  eventos  extremos  do  clima.  Em  nível  regional,  são  necessárias  técnicas  de 

regionalização para reduzir a resolução espacial e temporal dos resultados, permitindo a avaliação 

do impacto local (SANTOS et al., 2015).

Apesar dos níveis de incertezas associados aos modelos climáticos, estes ainda apontam como 

uma ferramenta de fundamental importância para conhecer os cenários projetados e seus efeitos, 

e a melhoria na qualidade das projeções climáticas aumenta a cada documento publicado. O 

último  relatório  (AR5),  por  exemplo,  apresentou  avanços  com  modelos  mais  consistentes  e 

projeções mais refinadas que os relatórios anteriores (MARENGO, 2014).

No Brasil, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC) do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE) trabalha com modelos regionalizados, como, por exemplo, o Modelo 

Regional ETA/CPTEC, com resoluções de até 10km (MOURÃO; CHOU e MARENGO, 2016). E 

tem empreendido um esforço contínuo no sentido de melhorar  a disponibilidade de possíveis 

resultados  climáticos  necessários  para  levar  a  uma  compreensão  mais  ampla  dos  impactos 

climáticos no país (LUCENA, SCHAEFFER e SZKLO, 2009). 

Diferentes estudos indicam vulnerabilidade de bacias  hidrográficas  brasileiras em relação aos 

impactos  de  possíveis  mudanças  climáticas  (SALAZAR;  NOBRE  e  OYAMA  et  al.  2007; 

MARENGO et al. 2007, AMBRIZZI et al. 2007). O gerenciamento adequado dos recursos hídricos 

face às mudanças climáticas irá depender do conhecimento de sua disponibilidade e de como 

essa disponibilidade será afetada pelos diferentes cenários. Desse modo, é necessário aprimorar 

os  estudos  existentes,  reduzindo  a  incerteza  e  aumentando  o  grau  de  detalhamento  da 

informação gerada.

1. IMPACTOS SOBRE OS RECURSOS HÍDRICOS

A variabilidade hidrológica é entendida como as alterações que possam ocorrer  na entrada e 

saídas dos sistemas hidrológicos. As principais entradas são a precipitação e a evapotranspiração 

(que depende de outras variáveis climáticas), enquanto que as principais variáveis de saída são o 

nível e a vazão de um rio (TUCCI, 2002). A relação entre as variáveis de entrada e saída dos 

sistemas hidrológicos apresentam um comportamento não linear.



Com o aquecimento da Terra, de acordo com o que indicam os modelos de mudança climática, 

esperam-se,  entre  outras  consequências,  alterações  nos  padrões  da  precipitação,  como  o 

aumento  da  intensidade  e  da  variabilidade,  o  que  poderá  afetar  significativamente  a 

disponibilidade e a distribuição temporal da vazão nos rios (DESSLER, 2011). 

Estudos mostram que os eventos hidrológicos críticos poderão tornar-se mais frequentes e mais 

intensos (KUNDZEWICZ et al, 2007). Adicionalmente aos impactos esperados na oferta hídrica, 

encontram-se  as  prováveis  mudanças  na  demanda.  A  elevação  da  temperatura  e  da 

evapotranspiração  poderá  acarretar,  entre  outros  efeitos  maior  necessidade  de  água  para  a 

irrigação, refrigeração, consumo humano e dessedentação de animais em determinados períodos 

e regiões. A este aumento de demanda associado à mudança do clima superpõe-se o crescimento 

da demanda devido a expectativa de crescimento populacional e desenvolvimento do país.

Na  bacia  do  Jaguaribe  no  estado  do  Ceará,  por  exemplo,  o  aumento  dos  níveis  de 

evapotranspiração pode ser de 27,50% no cenário A2 e 25,24% no cenário B2 (GONDIM et al., 

2011), o que irá acarretar no aumento do consumo de água para irrigação. 

O  efeito  projetado  das  mudanças  climáticas  é  variável,  dependendo  da  região  e  do  cenário 

climático considerado, mas relaciona-se, em grande parte, com as mudanças previstas para a 

precipitação (IPCC, 2001; KROL et al., 2006). Prevê-se o aumento da magnitude e frequência das 

vazões máximas e a redução das vazões mínimas em muitas  regiões  (MELLO;  OLIVEIRA e 

PRUSKI, 2008).

Whitehead et al. (2009) destacam como consequências da redução das vazões, em cenários de 

mudanças climáticas,  o aumento do tempo de residência da água e,  portanto,  o aumento do 

potencial de proliferação de algas tóxicas, redução dos níveis de oxigênio dissolvido e o aumento 

da taxa de sedimentação.

Por meio do acoplamento de modelos atmosféricos com os modelos hidrológicos, é que são feitas 

as avaliações da redução/aumento das vazões dos rios em cenários de mudanças climáticas. 

Existem duas metodologias para isto:  on-line,  na qual  há interação simultânea dos processos 

atmosfera-superfície, verticalmente e horizontalmente, e off - line, no qual o modelo atmosférico 

fornece dados para serem utilizados como entrada no modelo hidrológico (SILVA, 2005). Com o 

objetivo de melhorar a qualidade das informações, é que se combinou o resultado dos modelos 

atmosféricos e hidrológicos (STOCKER et al., 2010). Entretanto, divergências de alguns modelos 

climáticos, principalmente para o Brasil, é um fator limitante para uma análise mais conclusiva a 

respeito da disponibilidade de água resultante dos cenários do IPCC (SILVEIRA; SOUZA FILHO e 

CABRAL, 2013).



Pachauri e Reisinger (2007) apresentaram no relatório síntese do AR4 a Figura   que mostra as 

mudanças relativas no escoamento anual em porcentagem para o período 2090-2099 relativo aos 

anos de 1980-1999. São valores médios de 12 modelos climáticos com o cenário A1B. As áreas 

brancas indicam que menos de 66% dos modelos concordam com o sinal da mudança. Percebe-

se que grandes áreas do Nordeste, Centro Oeste, Sudeste e Norte encontram-se nessa situação. 

Apenas o leste da Amazônia e o Sul do País possuem áreas em que mais de 66% dos modelos 

concordam quanto ao sinal da mudança.

Mas, de modo geral mesmo com essas divergências de resultados em alguns casos verifica-se 

que  as  simulações  realizadas  na  escala  das  bacias  hidrográficas  concordam  com  estudos 

realizados a nível global (UK MET OFFICE, 2005). 

Figura  - Áreas que indicam menos de 66% de concordância (em branco) sobre o sinal da mudança climática. Fonte: 
Pachauri e Reisinger (2007).

Estudo realizado por Milly, Dunne e Vecchia (2005) indicaram que os rios no leste da Amazônia e 

Nordeste do Brasil devem ter redução da vazão de até 20%. UK Met Office (2005) utilizando o 

modelo climático do Hadley Centre HadGEM1 para os cenários A1B e A2 verificou compatibilidade 

com os resultados de Milly, Dunne e Vecchia (2005) para a Amazônia e discordância quanto à 

alteração da vazão no Nordeste. Já o estudo realizado por Ribeiro Neto, Montenegro e Cirillo 

(2011) encontraram valores próximos aos de Milly,  Dunne e Vecchia (2005) em simulação do 

balanço hídrico no Estado de Pernambuco.

No  Brasil  muitos  estudos,  como  os  citados  acima,  têm  sido  desenvolvidos  para  detectar  as 

influencias  das  mudanças  climáticas  nos  recursos  hídricos.  Na  bacia  do  rio  Tocantins,  por 



exemplo, para o cenário A1B (período de 2080-2090) haverá uma redução da vazão da ordem de 

30%, com a possibilidade de alcançar até 60% no período seco (TOMASELLA et al., 2009). A 

bacia  do  rio  Paraguaçu  também  sofrerá  com  a  diminuição  das  vazões.  Segundo  estudo 

desenvolvido por Genz, Tanajura e Araújo (2011) para os cenários A2, no período de 2070 a 2100, 

foi observada uma redução 73, 84 e 71%, nas vazões média, máxima e mínima respectivamente. 

Já para a bacia do rio Paracatu, estudos indicam uma tendência de aumento na disponibilidade 

hídrica em todas as estações fluviométricas, variando de 31 a 131% até 2099 para o cenário B2 

(MELLO; OLIVEIRA e PRUSKI, 2008).

Apesar da quantidade significativa de previsões do impacto das mudanças climáticas nas vazões 

dos rios brasileiros, poucos foram os estudos identificados que relacionam essas alterações a 

possíveis prejuízos no sistema de abastecimento de água (SILVA, 2005).  Dentre eles pode-se 

destacar o trabalho desenvolvido por Silva (2012), que avalia o impacto das mudanças climáticas 

no sistema de abastecimento de água de Salvador e prevê, considerando o cenário A1B para o 

período  de  2011  a  2040,  uma  diminuição  nos  índices  de  confiabilidade,  elasticidade, 

vulnerabilidade e sustentabilidade do atendimento à demanda dos usuários das águas da bacia. 

A redução da disponibilidade de água nos sistemas de abastecimento causada pela diminuição da 

vazão dos rios será um problema a ser enfrentado por muitos gestores da área de saneamento. 

Na cidade de Perth, Austrália, estima-se que a demanda por água será 40% maior que a água 

disponível (Figura  ),  devido a alterações nos volumes de entrada nos reservatórios, causadas 

pelas mudanças climáticas, e pelo aumento populacional (LOFTUS, 2011). No Peru a oferta de 

água doce na costa, onde mais de metade da população reside, registou uma redução de 12% ao 

longo de um período de 35 anos (BATES et al., 2008).



Figura  - Histórico da disponibilidade de água na cidade de Perth, Austrália. Fonte: Loftus (2011).

Adicionalmente aos problemas relacionados à quantidade de água, os sistemas de abastecimento 

poderão sofrer problemas relacionados à qualidade, e consequentemente aumento nos custos 

dos serviços para tratamento devido às mudanças climáticas. O aumento da temperatura tem 

efeito  significativo  nos  processos  de  coagulação,  floculação  e  sedimentação,  por  favorecer  a 

proliferação de algas, que por sua vez interferem na eficácia do sistema de tratamento. 

Outro impacto pertinente à realidade brasileira são os efeitos das mudanças climáticas no setor de 

energia hidrelétrica, uma vez que essa fonte representa aproximadamente 65% da energia gerada 

no país (ANEEL, 2016). Isto porque a geração de energia hidráulica possui uma relação direta 

com o clima e o ciclo hidrológico. 

O Relatório Mudanças climáticas e Segurança Energética no Brasil, publicado em 2008 afirma que 

se a queda na vazão anual média (quantidade média anual que flui para as usinas) no cenário A2 

(8,6%)  e  no  cenário  B2  (10,8%)  for  confirmada,  a  produção  total  de  energia  média  pelas 

hidrelétricas brasileiras cairia 1%, no cenário A2, e 2,2% no cenário B2. O efeito mais acentuado 

seria nas usinas do rio São Francisco, onde a produção poderia cair até 7,7%. 

Desde  o  aumento  da  intensidade  de  eventos  extremos  de  chuva  ou  de  longos  períodos  de 

estiagem, acrescidos de uma maior incidência da ocorrência de desastres naturais, cada possível 

efeito  das  alterações  climáticas  traz  consigo  uma  série  de  variadas  consequências  naturais, 

sociais e econômicas (KARAMOUZ; NAZIF e FALAHI, 2012). Diante desta situação, percebe-se a 

necessidade de estudos que auxiliem não só nas medidas de mitigação, mas também medidas de 

adaptação aos mais variados e complexos desafios impostos por este fenômeno. 





4. SUSTENTABILIDADE E GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS

O crescimento acelerado da população mundial, bem como a expansão dos setores industrial e 

agrícola,  e  a  precariedade  dos  serviços  de  saneamento  aumentaram  exponencialmente  a 

demanda dos serviços e produtos fornecidos por meio da água. Este aumento de demanda aliado 

à ação antrópica, produz ao longo dos anos efeitos significativos aos ecossistemas, como por 

exemplo,  mudança  nos  regimes  naturais  de  vazão  em  rios,  fragmentação  e  perda  de 

ecossistemas aquáticos, extinção de espécies, poluição dos corpos hídricos e esgotamento de 

aquíferos  subterrâneos  (VOROSMARTY;  LÉVÊQUE  e  RAVENGA,  2005;  DUAN;  FEDLER  e 

HOCHMUTH, 2012; SILVA, 2012). 

Conflitos entre usuários também podem surgir decorrente do crescimento da demanda, fazendo 

com que haja necessidade de serem propostas medidas de controle. Daí tem-se a gestão dos 

recursos hídricos, que existe para minimizar e/ou evitar situações de conflito, além de auxiliar na 

tomada de decisão. Uma gestão eficaz dos recursos hídricos não só agrega conhecimento em 

modelagem hidrológica, conservação da água e tratamento, mas também leva em conta fatores 

socioeconômicos, políticos, legais e ambientais (SEDLAK e SCHNOOR, 2013; SING; KHEDUN e 

MISHRA, 2014).

Um dos desafios para a gestão das águas neste século é garantir a oferta de água tanto para esta 

como para as futuras gerações,  na quantidade e qualidade desejada,  de forma a atenuar  os 

potenciais  conflitos  de água frente  ao cenário  de mudanças climáticas  e  má distribuição dos 

recursos (TUCCI,2002; KUNDZEWICZ et al, 2007). 

A gestão  integrada  dos  recursos  hídricos,  da  forma  como  hoje  vem  sendo  considerada  na 

literatura nacional e internacional (DOUROJEANNI e JOURAVLEV, 2010),  tem como principais 

fundamentos o uso sustentado dos recursos, a abordagem multissetorial e o emprego de medidas 

não  estruturais.  Essa  concepção  ampla  da  gestão  dos  recursos  é  um  pilar  do  conceito  de 

desenvolvimento sustentável, que associa o processo de desenvolvimento à equidade social e à 

manutenção da capacidade de suporte dos sistemas ambientais.

Diferentemente da abordagem atual, a gestão da água no século XX se baseou na ampliação de 

oferta para suprir as demandas humanas, através da construção de barragens e novos sistemas 

de  tratamento  de  água.  O planejamento  a  longo  prazo  era  feito  por  meio  da  construção  de 

cenários futuros através de variáveis como crescimento populacional, desenvolvimento econômico 

e  uso  da  água,  que  geravam  uma  demanda  projetada.  Esta  demanda  projetada  era  então 



comparada com a oferta esperada para que fosse possível identificar e justificar o uso de novas 

fontes para suprir a demanda futura.

Esta abordagem trouxe inúmeros benefícios para a população como redução da incidência de 

doenças, controle de eventos extremos como secas e inundações, e ampliação dos setores de 

energia elétrica e agricultura, porém contra estes benefícios, trouxe também prejuízos sociais, 

econômicos e ambientais. (GLEICK, 1998; GLEICK, 2003; BRANDES e BROOKS, 2007)

Já se discutem os efeitos negativos desta exploração e ampliação dos sistemas de oferta de água 

nos ecossistemas. Gleick e Palaniappan (2010) estudaram o conceito de pico ecológico de uso de 

água, definido pelo ponto no qual os custos da degradação ambiental  ultrapassam os valores 

ganhos pela exploração da água, mencionando o perigo de que muitos sistemas hídricos estejam 

chegando perto de sofrerem danos ecológicos irreversíveis.

Desta forma, nas últimas décadas tem se discutido a inclusão dos princípios de sustentabilidade 

na gestão das águas. Loucks, Stakhiv e Martin (2000) definiram o conceito de sustentabilidade 

hídrica como: 

“Gerenciamento  de  longo  termo,  onde  os  recursos 

hídricos  devem  ser  planejados,  projetados  e 

administrados de tal forma que permaneçam funcionais, 

suportando a vida em todos os níveis biológicos, e que os 

recursos de água e solo a eles relacionados não sejam 

irreversivelmente degradados ao longo do tempo”.

A gestão sustentável da água pretende, portanto, manter as funções-chave do sistema em longo 

prazo para evitar estados indesejados e mudanças catastróficas, buscando sempre o equilíbrio 

entre a exploração humana da água com a proteção ecológica. Isso implica na necessidade de 

uma gestão integrada e mais adaptativa, entre as quais se destaca a gestão da demanda (PAHL-

WOSTL, 2007; MYSIAK et al, 2010).

A gestão da demanda pode ser traduzida em medidas estruturais e não estruturais. No caso dos 

sistemas  públicos  de  abastecimento  de  água,  as  medidas  estruturais  consistem  no  uso  de 

alternativas tecnológicas de modo a promover a redução do consumo de água e melhoria do 

controle e operação, por exemplo, das redes de distribuição de água com redução das taxas de 

perdas. As medidas não estruturais traduzem-se em incentivos econômicos, leis, regulamentos e 

educação ambiental de modo a mudar o comportamento dos usuários das águas (HAMBIRAA; 

MOALAFHI e MULALE, 2011; SILVA, 2012).



Entretanto,  para  que  as  ações  de  sustentabilidade  sejam  inseridas  de  forma  objetiva  nos 

processos  de  gestão,  as  mesmas  devem  ser  mensuráveis  por  meio  do  estabelecimento  de 

ferramentas como, por exemplo, indicadores associados a parâmetros e métricas apropriadas, 

permitindo analisar os benefícios, impactos ou consequências de decisões gerenciais, planos ou 

políticas relacionadas à água na sociedade (LOURENÇO e CARVALHO, 2013).

No que diz respeito à determinação do desempenho de reservatórios, quanto a sustentabilidade 

hídrica, existem vários indicadores e critérios que podem ser utilizados. Critérios de performance, 

como  os  índices  de  confiabilidade,  resiliência  e  vulnerabilidade,  foram  apresentados  por 

Hashimoto, Stedinger e Loucks (1982), que têm por base a hipótese de que um sistema hídrico 

pode ser representado por um processo estocástico e estacionário. 

Através  desses  critérios  é  possível  analisar  o  desempenho  de  um  sistema  hídrico  de  três 

maneiras: pela frequência de falhas do sistema (confiabilidade), o sistema retorna ao seu estado 

satisfatório  depois  de  uma falha  (resiliência)  e  quais  as  consequências  que  uma falha  pode 

provocar (vulnerabilidade). Outras definição de índice de sustentabilidade para uso na análise de 

sistemas de recursos hídricos foi proposta por Xu et al. (2002) que define o índice como a relação 

entre um possível déficit de água em relação à oferta correspondente na mesma região.

Por não existir uma metodologia única (padrão) na formulação de um estudo de planejamento de 

recursos hídricos, dado que os objetivos e sua evolução temporal variam de região para região, 

inúmeros são os métodos e exemplos de objetivos a atingir, o que obriga a busca de abordagens 

adequadas  para  o  tratamento  e  enquadramento  de  alternativas  factíveis  de  solução  técnica, 

socioeconômica, ambiental e política.

Uma das questões mais discutidas em planejamento e gerenciamento de sistemas de recursos 

hídricos é como escolher e formalizar critérios que orientarão a escolha da melhor alternativa. 

Nesse  sentido,  uma  ferramenta  imprescindível  para  os  profissionais  do  gerenciamento  de 

recursos hídricos, é a Análise de Sistemas de Recursos Hídricos, onde sistema pode ser definido 

como qualquer estrutura, esquema ou procedimento, real ou abstrato, que num dado tempo de 

referência inter-relaciona-se com uma entrada, causa ou estímulo de energia ou informação, e 

uma saída, efeito ou resposta de energia ou informação. 

A análise de sistemas é uma metodologia que permite trazer o planejamento de recursos hídricos 

do estágio qualitativo para o quantitativo (Hermann, 1971), ou fazer a sistematização do processo 

de planejamento com elementos quantitativos e que, entre outras características principais,  se 

utiliza da construção e exploração de modelos matemáticos que permitem definir as capacidades 

a serem agregadas, bem como as regras de operação que conduzam à escolha de valores para 



as variáveis de decisão de maneira tal que as equações de condição sejam satisfeitas e que uma 

possível função-utilidade seja maximizada.

A adoção de técnicas de “análise de sistemas” no planejamento e gerenciamento de sistemas 

hídricos  representa  um grande avanço nas  atividades de projeto e  operação de sistemas de 

recursos  hídricos,  regra  geral  complexos,  os  quais  não se deve dimensionar/operar  sem que 

parâmetros  técnicos,  ambientais,  econômicos,   e  de outras  naturezas,  norteiem a tomada de 

decisão.

Segundo Lima e Lanna (2005), uma das principais áreas de aplicação dos modelos de análise de 

sistemas de recursos hídricos é no planejamento e na operação de sistemas de reservatórios. 

Lanna (1997) apud Andrade (2006a) considera que são dois os grandes propósitos da análise de 

sistemas de recursos hídricos, a saber: simular o comportamento da realidade do meio que se 

deseja representar e estudar; e otimizar os processos decisórios que atuam sobre a realidade. 

A simulação é uma técnica de modelagem usada para aproximar o comportamento espacial ou 

temporal de um sistema em um computador, representando as suas principais características por 

meio de descrições algébricas ou matemáticas. A sua principal desvantagem está na dificuldade 

de representação matemática de alguns processos físicos. Uma das técnicas utilizadas para a 

simulação computacional é a metodologia da Dinâmica de Sistemas. 

Para o desenvolvimento de modelos computacionais baseados na Dinâmica de Sistemas existem 

no mercado vários softwares, como: Dynamo, Powersim, Stella e o Vensim. O software Vensim 

PLE adotado nesse trabalho é distribuído gratuitamente no site do seu desenvolvedor (Ventana 

System) e pode ser utilizado livremente para fins acadêmicos. 

O Vensim fornece um modo simples de construir  modelos,  a  partir  de diagramas causais  ou 

diagramas  de  estoque  e  fluxo.  Os  estoques  são  as  integrais  e  os  fluxos  a  derivadas.  Para 

resolução da integração o software Vensim oferece duas técnicas: Euler e Runge-Kutta de quarta 

ordem (AK4) (GONÇALVES, 2009).



5. DINÂMICA DE SISTEMAS

A metodologia  de  Dinâmica  de  Sistemas  (DS)  foi  criada  pelo  professor  Jay  W.  Forrester  do 

Instituto  Tecnológico  de  Massachusetts  e  apresentada  inicialmente  em  seu  livro  Industrial 

Dynamics em 1961. Anos depois, com a cooperação de John F. Collins, Forrester escreveu Urban 

Dynamics, em 1969, ampliando o debate acerca da viabilidade de se modelar problemas sociais 

mais amplos (STERMAN 2000; VILLELA, 2005; AMBRÓSIO, BRAGA e RESENDE-FILHO, 2011; 

VAZ e MALDONADO; 2015).  

Diferentemente de outras técnicas de pesquisa – que, para entender a problemática a fragmentam 

em partes menores – a dinâmica de sistemas trata a questão como um todo. É uma metodologia 

que busca mapear sistemas organizacionais ou sociais, procurando examinar a inter-relação de 

suas influências, vendo-as num contexto sistêmico e entendendo-as como parte de um processo 

comum (ORELLANA-GONZÁLEZ, 2006). 

Por  intermédio  da  simulação,  procura  trazer  uma  melhor  compreensão  da  estrutura  e  das 

conexões  presentes,  avaliando  seu  comportamento  ao  longo  do  tempo  (JANSEN  e 

ROTONDARO, 2006). Esta ferramenta avalia os efeitos que a adaptação de uma nova politica ou 

de uma nova forma organizacional tem sobre o sistema real, permitindo que sejam desenvolvidas 

novas diretrizes de melhor gestão e controle (STERMAN 2000,  FORD, 2009;  PARK, JEON e 

JUNG, 2013; VAZ e MALDONADO; 2015). 

1. PENSAMENTO SISTÊMICO

O pensamento sistêmico surgiu com declínio do Fordismo, em oposição à visão reducionista da 

época,  como  uma  disciplina  que  se  preocupa  em  enxergar  a  totalidade  das  estruturas  que 

compõe  os  problemas  analisados  (FERREIRA,  2014).  É  uma  ferramenta  que  explora  as 

interdependências entre os elementos de um sistema, sendo capaz de analisar a realidade por 

perspectivas diversas e complementares (RAZA e STANDING, 2008).  

O enfoque dessa ferramenta é, acima de tudo, articular coerentemente diferentes metodologias 

para assim alcançar conclusões científicas no desenvolvimento de soluções para a realidade. 

Partindo do princípio que natureza não está dividida em áreas, muitos princípios e conclusões de 

algumas ciências também tem validade para outras (HARGREAVES e PODEMS, 2012).



Para Bider,  Bellinger  e  Perjons  (2011),  o  pensamento  sistêmico está fundamentando em três 

conceitos:  inter-relação,  perspectiva  e limite.  O conceito  da inter-relação refere-se a como as 

coisas  estão  ligadas  e  quais  as  consequências  disso.  Abrange  os  aspectos  dinâmicos,  da 

natureza não linear, do contexto das estruturas de relacionamento, dos processos e dos padrões. 

O das perspectivas está relacionado ao modo de percepção dos cenários, olhar por diferentes 

aspectos e fazer diferentes de análise. E o conceito dos limites, que pondera que colocar limites 

ao  redor  do  pensamento  não  é  opcional,  uma  vez  a  análise  deve  ser  menos  fragmentada 

possível.

A Figura  sintetiza aspectos relativos ao pensamento sistêmico e sua colocação sobre o problema. 

Tais  perspectivas  devem estar  presentes  no modelo  dinâmico de um sistema.  Uma definição 

primária de modelo é que ele é uma representação de uma parcela da realidade (SAYÃO, 2001). 

E quanto a parte dinâmica, esta deve ater-se ao entendimento de como as coisas se relacionam e 

como o sistema evolui, para capturar somente os fatores essenciais e abstrair-se dos demais. 

Figura  - Aspectos do pensamento sistêmico. Fonte: Chaim (2011).



Kirkwood (1998) destaca que um evento é gerado por um padrão de comportamento que, por sua 

vez, é gerado pela estrutura do sistema, e a não ser que se corrijam os problemas na estrutura do 

sistema (causas), as soluções apresentadas não produzirão resultados efetivos.

O pensamento sistêmico então surge como um conjunto de conhecimentos e ferramentas que são 

desenvolvidos para facilitar o entendimento dos padrões, e assim ajudar a alterá-los efetivamente 

(SENGE, 1994). Dessa maneira é possível encontrar soluções efetivas que não apenas atinjam os 

eventos que são sintomas comportamentais  do sistema,  mas que modifiquem seu padrão de 

comportamento para a construção de um cenário mais favorável. 

2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Para entendermos o conceito de sistema é preciso ter uma visão ampla do objetivo, complexidade 

e níveis de relacionamento entre os elementos analisados. Podendo assim, de forma abrangente, 

definir  sistema  como  um  conjunto  de  elementos  que  possuem  interação,  inter-relação,  ou 

interdependência que de forma conjunta produzem um resultado ou padrão de comportamento 

ao longo do tempo (KIM, 1998). 

A partir  desse conceito,  pode-se classificar  os sistemas em dois  tipos básicos (FORRESTER, 

1976 apud MIRCH, 2013):  os sistemas de ciclo aberto e os sistemas de ciclo de realimentação ou 

fechado. 

Segundo Forrester  (1976)  apud Mirch (2013),  um sistema de ciclo  aberto é caracterizado por 

saídas que reagem a entradas, porém as saídas não estão interconectadas às entradas e por isso 

não exercem influência sobre estas. Um sistema de ciclo aberto não reconhece e nem responde à 

sua própria estrutura, dessa forma a ação passada não tem controle sobre a ação futura. Pode 

ser é identificado por relações de causa e efeito lineares, que apesar da entrada (causa) resultar 

numa saída (efeito), este efeito não realimenta a causa geradora, ou seja, não existe feedback. 

(Figura ). 



Figura  - Representação do sistema linear. Fonte: Elaborado pela autora.

Já os sistemas de ciclo de realimentação ou fechado (Figura ) 

é influenciado pelo seu próprio comportamento anterior, onde a saída influencia a entrada. Nesse 

tipo de sistema as relações de causa e efeito confundem. Podemos citar os sistemas ambientais, 

onde,  por  exemplo,  uma mudança na temperatura irá  alterar  as varáveis  hidrológicas,  e uma 

alteração nas variáveis hidrológicas afetará diretamente a temperatura (SANNINO, 2006).

Figura  - Representação não-linear do sistema. Fonte: Elaborado pela autora.

É por meio da identificação dos processos de realimentação atuantes, que se faz possível 

explicar  o  comportamento  dos  elementos  dentro  do  sistema,  que  não seriam justificados 

apenas  através  de  relações  lineares  (KIRKWOOD,  1998;  ORELLANA-GONZALEZ,  2006; 

SIMONOVIC, 2008). Esse é o princípio básico da dinâmica de sistemas.



A DS é antes de tudo uma linguagem que permite expressar mais adequadamente as cadeias de 

eventos circulares (loops) existentes na natureza. Por meio de diagramas causais e de estoque e 

fluxo, é possível expressar graficamente os eventos criando modelos específicos associados a um 

determinado  problema,  para  a  avaliação  dos  padrões  de  comportamento  que  caracterizam a 

situação (SANNINO, 2006).

2.1. Diagramas causais

Os diagramas causais permitem representar qualitativamente os sistemas e evidenciar a dinâmica 

das suas relações (RAZA e STANDING, 2011). São constituídos pelos seguintes elementos:

• Variáveis:  são  os  fatores  relevantes  do  sistema.  A  escolha  das  variáveis  deve  ser 

acompanhada da definição operacional e da especificação das unidades que serão mensuradas 

individualmente. Elas precisam ser claras o suficiente para que se possa compreendê-las em sua 

representação;

• Relacionamentos: representam a influência de uma variável (A) em outra variável (B). Os 

relacionamentos são representados por setas para indicar estas influências. É importante salientar 

que para caracterizar um relacionamento entre duas variáveis, faz-se necessário que elas estejam 

diretamente  relacionadas.  Não  se  deve  traçar  um  relacionamento  entre  duas  variáveis  caso 

existam outras variáveis sendo influenciadas até que se chegue à variável efeito (CHAIM, 2011).

• Qualificação dos relacionamentos: indica quanto o aumento ou diminuição de uma variável 

provoca aumento ou diminuição em outra. O símbolo (+) representa uma relação proporcional 

direta:  aumento  na  variável  causa  pode  produzir  aumento  na  variável  efeito;  diminuição  na 

variável causa pode produzir diminuição na variável efeito. Por outro lado, o sinal (–) representa 

uma  relação  proporcional  inversa:  aumento  na  variável  causa  pode  produzir  diminuição  na 

variável efeito; diminuição na variável causa pode produzir aumento na variável efeito. 

• Realimentações  ou  loops:  Conjunto  circular  de  causas  onde  uma perturbação  em um 

elemento  causa  uma  variação  nele  própria  como  resposta.  Os  ciclos  de  retroalimentação 

negativos trabalham criando estabilidade. Os ciclos de retroalimentação positivos amplificam ou 

adicionam mudanças e possuem um comportamento previsível, pois as variáveis atuam de forma 

a reforçar ou acelerar a mudança inicial (SANNINO, 2006; CHAIM, 2011). Os relacionamentos 

entre as variáveis normalmente não são lineares e formam cadeias circulares de causa e efeito 

(CORBETT; SANDERS e OTTO, 2007).

• Delays: são atrasos que fazem com que uma ação possa produzir efeitos diferentes no 

tempo e espaço. A existência desse atraso ocorre quando os efeitos de uma variação num dos 



elementos  do  sistema  não  são  imediatos,  causando  neste  caso  efeitos  indesejados,  como 

oscilações ou amplificações. Na simbologia utilizada na construção de modelos, os  delays  são 

ilustrados por duas barras paralelas ao longo do relacionamento que produz efeitos com atrasos.

A  Figura   ilustra  os  elementos  básicos  para  a  modelagem dos  diagramas  causais.  Onde  as 

variáveis qualidade da água e consumo estão diretamente relacionadas. A qualificação destes 

relacionamentos  é  feita  da  seguinte  forma:  quanto  maior  a  qualidade  da  água  maior  será  o 

consumo (proporção direta – sinal positivo), em contrapartida o aumento desse consumo causará, 

num período de tempo maior (delay), a diminuição da qualidade da água (proporção inversa – 

sinal negativo). Percebe- se que a perturbação na variável água causa uma variação nela própria 

(ciclo de realimentação).

Figura  - Diagrama causal. Fonte: Elaborado pela autora.

Os diagramas causais por permitirem identificar e visualizar as variáveis e seus relacionamentos 

no  ambiente  em  estudo  são  utilizados  como  ferramenta  para  análise  qualitativa.  Esse 

entendimento acerca da estrutura do problema facilita a construção dos diagramas de estoque e 

fluxo (HERMSDORF, 2010).

2.2. Diagramas de estoque e fluxo

Baseado em um modelo  causal,  um modelo  de estoque e  fluxo pode ser  desenvolvido  para 

melhor representar as variações de nível em um estoque e o fluxo de quantidades dentro de um 

sistema (CHAIM, 2011; MIRCHI, 2013).

• Na perspectiva da DS, qualquer sistema pode ser descrito em um diagrama de estoque e 

fluxo (

), numa linguagem composta de quatro elementos:



• Fluxos: representam o transporte de recursos no sistema e são medidos em unidade de 

uma grandeza qualquer  por  unidade de tempo.  São indicados  por  setas  de  linha  dupla  com 

válvulas. 

• Estoques: são variáveis de estado e expressam o acúmulo de algum recurso ao longo do 

tempo através da integração dos seus fluxos. São representadas por retângulos.

Segundo Vieira (2008), o modelo matemático utilizado na dinâmica de sistemas para representar 

a forma agregada de estoque e fluxo tem a seguinte expressão:

Estoque t= 0t[ Fluxo de entrada (s)- Fluxo de saída (s)] ds+ Estoque t0

Onde, o Fluxo de entrada (s) representa o valor do fluxo de entrada em qualquer tempo s, entre o 

tempo inicial t0 e o tempo corrente t. Já, a taxa líquida de mudança de qualquer estoque, sua 

derivada, é o fluxo de entrada menos o fluxo de saída, definido pela seguinte equação diferencial:

dEstoquedt=Fluxo de entrada t- Fluxo de saída (t)

• Conversores:  são  parâmetros  utilizados  nas  formulações  que  compõe  o  sistema.  É  o 

processamento algébrico de qualquer combinação de estoques, taxas de fluxos, ou mesmo outros 

conversores (SANNINO, 2006). 

• Conectores: representados por setas de traço simples, estabelecem conexões entre taxas 

de fluxos,  conversores e estoques,  permitindo que essa informação passe de um ponto para 

outro. Eles definem de que maneira os elementos do sistema se dispõem conjuntamente. 

•

• Figura  - Representação das variáveis no diagrama de Estoque e Fluxo.
• Fonte: Elaborado pela autora.



A nuvem  da  esquerda,  na  Figura  7,  significa  que  não  estamos  interessados  em  analisar  o 

fenômeno “Chuvas”, não nos interessa de onde elas vêm ou porque ocorrem. Simplesmente nos 

interessa saber que elas afetam positivamente o nível dos reservatórios. Da mesma forma, não 

estamos interessados em analisar o fenômeno “Consumo de energia”, mas sim, como ele afeta 

negativamente o nível dos reservatórios.

3. DINÂMICA DE SISTEMAS E RECURSOS HÍDRICOS

Sistemas  naturais  relacionados  aos  recursos  hídricos  são  extremamente  complexos.  Essa 

complexidade  proveniente  da  interdisciplinaridade  dos  problemas  ainda  é  agravada  pelo 

comportamento dinâmico destes sistemas. Por esse motivo, modelos de simulação desempenham 

um importante papel no gerenciamento de recursos hídricos.  (SIMONOVIC, 2008; PARK; JEON e 

JUNG, 2013). 

O uso de recursos computacionais agregados à modelagem matemática é um grande auxiliador 

na solução de problemas complexos de gestão ambiental e de engenharia de recursos hídricos 

(BALDOCHI, 2002). Muitos métodos são usados para avaliar a segurança dos recursos hídricos, 

como a Análise da Hierarquia do Processo e Redes Neurais (SUN e CHI, 2008).  Mas, tendo-se 

em vista que os sistemas hídricos são sistemas dinâmicos que possuem relações circulares de 

causa e  efeito  (realimentação),  justifica-se o  uso da Dinâmica de Sistemas para uma melhor 

compreensão.

A Dinâmica de Sistemas (DS) surge como uma metodologia de modelagem computacional que, 

embasada no pensamento sistêmico, procura trazer uma melhor compreensão da estrutura e das 

conexões presentes em um sistema, avaliando seu comportamento ao longo do tempo e quais os 

impactos que os efeitos de feedback possuem no mesmo. Este conhecimento permite que sejam 

desenvolvidas diretrizes de melhor gestão e controle (STERMAN 2000; FORD, 2009; VILLELA, 

2005; GONÇALVES, 2009).

A utilização desta abordagem para modelagem hídrica com enfoque em sistemas  tem crescido 

nas últimas duas décadas (WINZ e BRIERLEY, 2009).  Por exemplo, Chen, Kao e Yang (2006) 

investigou o efeito da construção de um novo reservatório para resolver o problema de escassez 

de  água  na  região  de  Hsinchu,  Taiwan.  Ahmad  e  Prashar  (2010)  testaram  as  políticas  de 

conservação da água,  por meio de gestão da demanda,  para reduzir o consumo de água na 

região do Lago de Okeechobee,  EUA.  No Brasil  as Bacias do Piracicaba, Capivari e Jundiaí 

foram modeladas por Goulart Júnior et al. (2011), e com este estudo pode-se prever o colapso no 

abastecimento a partir de 2034, considerando as metas de consumo urbano per capita médio. Os 



modelos  de  gestão  de  recursos  nessa  metodologia  podem  ser  em  uma  ou  várias  bacias 

hidrográficas,  como  o  Rio  Amarelo  Modelo  de  bacia  (XU  et  al.,  2002),  ou  em  limites 

administrativos  (uma  cidade  ou  país),  como  o  modelo  do  Canadá  (SIMONOVIC  e 

RAJASEKARAN, 2004).

A escala temporal dos estudos é geralmente de longo prazo,  como 20 a 50 anos,  devido ao 

objetivo da simulação que de é visualizar  os padrões de comportamento criados a partir  dos 

efeitos de realimentação do sistema,  e não somente dos eventos recentes.  Os dados devem 

então  ser  coletados  e  organizados  na  perspectiva  das  variáveis  a  serem  modeladas  com  o 

objetivo de especificar e quantificar as relações do sistema em questão para então simulá-los e 

observar seu comportamento com o passar do tempo sob os mais variados pressupostos. 

 De  acordo  com  Marshall  e  Rossman  (2006),  dados  ambientais  são  em  geral  escassos,  e 

paradoxalmente imprescindíveis  para estudos.  A escassez decorre do alto  custo envolvido na 

aquisição  dos  dados  que  usualmente  são  obtidos  por  valores  medidos  em  poucos  pontos 

distribuídos na área de interesse. Para esse mesmo autor, os dados medidos de fato representam 

apenas  uma  diminuta  fração  do  todo,  tornando-se  fundamental  se  dispor  de  ferramentas 

confiáveis  que  permitam que  tais  dados  sejam interpolados  e  extrapolados,  tanto  no  espaço 

quanto no tempo.



6. BACIA DO PARAGUAÇU

A bacia hidrográfica do rio Paraguaçu é composta por mais de 150 rios, que cortam 86 municípios 

baianos (cerca de 20% do total de municípios do Estado) (SANTO e CARELLI, 2016).  Possui 

54.877 km² de área (INEMA, 2016), aproximadamente 10% do território do Estado, cruzando-o de 

Oeste para Leste, na parte central (Figura ). Vivem nesta área 1.657.254 pessoas (INEMA, 2016), 

aproximadamente  12% dos habitantes  da Bahia.  Representando o sistema fluvial  de  domínio 

estadual  mais importante,  a  bacia destaca-se pela variedade geoambiental  e fisiográfica,  pois 

abrange as regiões da Chapada Diamantina, domínios de clima semiárido do médio Paraguaçu e 

trechos de clima úmido nos arredores da Baía de Todos os Santos (ANA, 2001).

Figura  - Bacia hidrográfica do rio Paraguaçu, Bahia. Fonte: Bahia (2003).

A bacia hidrográfica do Paraguaçu possui um potencial hídrico predominantemente constituído por 

água de superfície, capaz de atender às demandas de abastecimento de água da sua população. 

As  principais  demandas,  segundo  relatório  parcial  do  diagnóstico  das  demandas  hídricas 

produzido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Paraguaçu (2015), ainda em fase de aprovação, 

são para irrigação (84,24%) e abastecimento humano (10,23%), as quais somadas equivalem a 

quase  95% da  demanda  total.  A área  total  irrigada  na  bacia  é  de  aproximadamente  18  mil 

hectares, dos quais 10 mil estão localizados no alto Paraguaçu, para produção de hortaliças, café 

e fruticultura de clima subtropical (JESUS e MORAIS, 2015).



Para garantir o abastecimento, tendo em vista à disponibilidade de água reduzida devido ao clima 

semiárido e à forte sazonalidade do regime hidrológico na bacia (GENZ, 2006), foram construídos 

reservatórios com a função principal de regularizar a vazão a fim de armazenar água excedente 

dos períodos úmidos para serem utilizados nos períodos secos. Atualmente, a bacia possui cinco 

grandes reservatórios: Apertado, Bandeira de Melo, França, São José do Jacuípe e Pedra do 

Cavalo. Há previsão de implantação de mais dois reservatórios nas nascentes do rio Paraguaçu: 

de Baraúnas e de Casa Branca. 

Entretanto, à medida que as demandas crescem, aumenta-se a preocupação com a capacidade 

de atendimento dos sistemas hídricos. O INEMA faz o levantamento do volume útil de água dos 

reservatórios públicos da Bahia. Os resultados para o mês de setembro de 2016 mostraram que 

16 principais barragens localizadas na Bahia, quatro estão em situação crítica, quatro em situação 

de alerta,  e  as oito restantes em situação normal.  A classificação da situação como crítica é 

definida sobretudo pelo volume útil de água existente e pelos usos a que a barragem se destina, 

sobretudo o abastecimento humano. Dos quatro barramentos em alerta, segundo avaliação da 

Sihs,  dois  são  estaduais  (Apertado  e  Pedra  do  Cavalo)  e  operados  pela  Companhia  de 

Engenharia Hídrica e de Saneamento (Cerb). Em Pedra do Cavalo, o volume útil é de 26,10%, 

com autonomia de 350 dias, o que significa que em um cenário hipotético sem chuvas, a água 

acumulada dura esse período (SOTERO, 2016).

A expansão da agricultura  irrigada no alto  Paraguaçu e  o  crescimento  urbano sem o devido 

investimento em saneamento ao longo da bacia têm sido grandes ameaças à disponibilidade de 

água limpa e em abundância na região. Somam-se a estes impactos, as estimativas de que as 

chuvas na região do alto Paraguaçu passarão a ter menor volume e a ser mais concentradas 

como consequência das mudanças climáticas e da degradação regional (MIRANDA et al., 2015). 

Esta tendência pode levar à transformação do semiárido nordestino em deserto e as projeções 

para  esta  região,  segundo  o  quarto  relatório  do  Painel  Intergovernamental  de  Mudanças 

Climáticas (IPCC), são de elevação de temperatura em até 4ºC (GENZ; TANAJURA e ARAÚJO, 

2011).   Desse modo,  o  aproveitamento sustentável  da disponibilidade hídrica da bacia  do rio 

Paraguaçu torna-se fundamental, sendo necessário um planejamento integrado que vise o avanço 

das condições socioambientais, o aumento da quantidade e a melhoria da qualidade da água para 

os mais diferentes usos (JESUS e MORAIS, 2015).

1. PEDRA DO CAVALO

Situada no baixo curso do Rio Paraguaçu, a barragem fica à montante da sede dos municípios de 

Cachoeira e São Félix. Neste reservatório está localizada a captação para o SIAA de Salvador, 



Feira de Santana, bem como diversas outras que abastecem municípios da região. O entorno da 

represa de Pedra do Cavalo abrange áreas dos municípios de Feira de Santana, Antônio Cardoso, 

Santo Estevão,  Cabaceiras  do Paraguaçu,  Governador  Mangabeira,  Cachoeira,  Conceição da 

Feira e São Gonçalo dos Campos.

O Reservatório de Pedra do Cavalo tem um volume de armazenamento de 4629 hm³ (na cota 120 

m), com vazão regularizada de projeto de 79 m³/s, para 95% de permanência (GENZ, 2006). A 

barragem principal é constituída de enrocamento com núcleo de argila, tem altura máxima de 142 

m e comprimento de 470 m. Os dois diques foram construídos em solo compactado e têm altura 

máxima de 26,5 m e 20,0 m e comprimento de 435 m e 200 m. O vertedouro de superfície conta 

com cinco  comportas,  de  18  m de  altura  por  15  m de  largura,  e  a  capacidade  máxima  de 

vertimento é de 12.000 m³/s (MEDEIROS; FONTES e CASTRO, 2015).

Desde seu projeto, Pedra do Cavalo, foi concebida para usos múltiplos da água do reservatório. 

Da conclusão da obra, no ano de 1985, até final de 2004, o reservatório foi operado visando o 

atendimento  de  demandas  do  abastecimento  doméstico,  comercial,  público  e  industrial  em 

municípios do entorno e da Região Metropolitana de Salvador - RMS, das demandas da irrigação, 

além do controle de cheias e do uso ecológico. Este último é associado à manutenção de uma 

descarga mínima no rio Paraguaçu, a jusante da barragem, com a justificativa de assegurar a 

conservação da fauna e  da flora,  mantendo  ambientes  propícios  às  atividades humanas  e  à 

preservação ambiental (ANDRADE, 2010).

Em 2002,  a Agência  Nacional  de Águas e Energia  Elétrica (ANEEL)  e  a empresa Votorantin 

Cimentos  Ltda.  firmaram  um  contrato  de  concessão  para  a  construção  e  exploração  do 

aproveitamento hidrelétrico de Pedra do Cavalo, com vigência de 35 anos e início da exploração 

em 2005. De acordo com esse contrato, a operação do reservatório deve respeitar, entre outros, 

os seguintes elementos: N.A. máximo maximorum à cota 124,00m; N.A. máximo normal à cota 

114,50m; N.A. mínimo operacional à cota 106,00m; (cota da soleira do sangradouro) e descarga 

mínima  de  10,0  m³/s  (GEOHIDRO,  2016).  O  N.A.  mínimo  operacional  da  Estação  de 

Bombeamento Principal da EMBASA, que capta água para o sistema de abastecimento da Região 

Metropolitana de Salvador corresponde a cota 105,0m.

Com a cota 106m estabelecida como a mínima operacional, dois aspectos importantes acerca do 

aproveitamento de Pedra do Cavalo são destacados: o Volume Útil Não Aproveitado e o Volume 

Morto  do  reservatório.  Ambos  são  ilustrados  na  Figura  ,  onde  estão  indicados  os  níveis 

operacionais  do reservatório  e  a  variação do nível  de  água no período entre  Janeiro/2004 e 

Dezembro/2015, sendo possível caracterizar também o volume de contenção de cheia e o volume 

útil aproveitado.



Figura  - Situação de Aproveitamento da Disponibilidade do Reservatório de Pedra do Cavalo. Fonte: Geohidro (2016)

O Volume Útil  Não Aproveitado deve-se ao estabelecimento de Níveis  de Segurança (NS1 = 

110,00 m; NS2 = 109,00 m; NS3 = 108,00 m) para garantia do abastecimento da RMS através da 

captação existente. Com isto, o critério atual de operação da barragem busca evitar que a cota 

110,00 m (referida pelo operador da barragem como meta da EMBASA) seja atingida (ANDRADE, 

2010;  GEOHIDRO, 2016),  resultando entre  a  cota  110,00 e  o  Nível  Mínimo controlado pelas 

comportas (cota 106m) um Volume Útil Não Aproveitado superior a 400 milhões de m³. O Volume 

Morto do reservatório é muito expressivo, superior a 2.000 milhões de m³, situando-se em torno de 

50% do Volume Total. Em relação ao Volume Útil (aproveitado + não aproveitado), o Volume Morto 

representa 150%.

Observa-se que até 2006, que retrata o período anterior e logo após a entrada em operação da 

UHE,  o  nível  médio  mantinha-se  em  torno  da  cota  116m  prevalecendo  as  condições  mais 

desejáveis para a operação dos sistemas de abastecimento de água da EMBASA; entre 2007 e 

2012 o nível médio oscilou em torno da cota 113m, sugerindo aumento da produção de energia na 

UHE em decorrência da redução do nível mínimo operacional da barragem para a cota 113m.

A Usina Hidrelétrica de Pedra do Cavalo (UHEPC) tem capacidade de gerar 165,3 MW em duas 

turbinas de eixo vertical com 82,65 MW de potência e vazão máxima de 80 m³/s cada (SILVA, 

2012), e fornece energia para abastecimento de Salvador e Região Metropolitana, microrregião de 

Feira de Santana e região Fumageira. Desde a entrada em operação da usina, a partir do ano de 

2005,  estabeleceram-se  conflitos  importantes  entre  os  usos  para  geração  de  energia, 

abastecimento  de  água  e  conservação  da  Reserva  Extrativista  Marinha  da  Baía  do  Iguape 

(Unidade  de  Conservação  criada  pelo  Governo  Federal  em  2000),  localizada  à  jusante  da 

barragem (GEOHIDRO, 2016).

Com a operação da UHEPC, o regime de vazões afluentes ao estuário do Paraguaçu sofreu 

alterações. Medeiros, Fontes e Castro (2015) destacam que com a barragem, e principalmente 

depois da UHEPC, houve uma redução na variabilidade das vazões a nível mensal e diário. Nesse 

estudo  as  vazões  diárias  são  destacadas  devido  a  sua  importância  para  manutenção  dos 

ecossistemas.  O regime hidrológico da bacia do rio Paraguaçu apresenta forte sazonalidade, com 

altas  vazões  ocorrendo  nos  meses  de  dezembro  a  abril,  com  máximas  principalmente  de 

dezembro a fevereiro (GENZ, 2006). A partir da implantação da UHEPC percebe-se uma redução 

na ocorrência de picos e enchentes, com alteração na sazonalidade (Figura ).



Figura  - Vazão média mensal a jusante do barramento nos três períodos de análise. Fonte: Medeiros, Fontes e Castro 
(2015)

A ocorrência de conflitos, envolvendo os diversos tipos de usuários na região de influência direta 

do reservatório de Pedra do Cavalo intensificou-se depois do funcionamento da hidrelétrica. A 

vazão definida pelo então Instituto do Meio Ambiente (IMA) de 10 m³ /s, é liberada por algumas 

horas do dia pelo acionamento de um hidrogerador, turbinando 40 m³/s entre 17:00h e 23:00h que 

é o período maior consumo de energia elétrica (ANDRADE, 2010).

 De acordo com o Plano de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador, este 

artifício altera a situação hidrológica do rio e causa impacto na qualidade da água a jusante, que a 

partir de então passou a ter uma menor concentração de sais que proporcionava o extrativismo 

pesqueiro (GEOHIDRO, 2016). Com isso, intensificaram-se os pedidos para a equalização dos 

diversos usos da água, e pela minimização e reparação dos impactos ambientais atribuídos à 

UHEPC, fazendo com que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado da Bahia 

passassem a arbitrar os diversos interesses em jogo.

A derivação de vazões e os níveis operacionais que a Votorantim venha a praticar, no intuito da 

geração  de  energia  elétrica,  podem  também  interferir  no  desempenho  das  captações  dos 

sistemas de abastecimento de água.  Andrade,  F.  W. Curi  e  R.  S.  Curi  (2006)  diagnosticaram 

situações potencialmente  limitadoras  à  operação de captações que  suprem às  demandas  do 

abastecimento humano. 

Silva (2012),  em relação aos efeitos das mudanças climáticas sobre a disponibilidade hídrica, 

observou uma redução significativa da vazão média mensal afluente a Pedra do Cavalo e um 

pequeno aumento da taxa de evaporação, reduzindo a disponibilidade hídrica. Em consequência, 

houve  uma  diminuição  nos  índices  de  confiabilidade,  elasticidade,  vulnerabilidade  e 



sustentabilidade do atendimento à demanda de Salvador e aos demais usuários das águas da 

bacia,  incluindo a redução do potencial  de geração de energia elétrica. Valério (2014) na sua 

avaliação  sobre  os  efeitos  das  alterações  na  precipitação,  devido  a  mudanças  climáticas  no 

regime hidrológico da bacia do rio Paraguaçu, observou para todos os cenários avaliados uma 

tendência na diminuição das chuvas e das vazões a curto e longo prazo.

A população atendida pelo reservatório é superior a 3 milhões de habitantes (JESUS e MORAIS, 

2015), e o risco de desabastecimento preocupa a EMBASA quanto à segurança operacional dos 

seus sistemas de abastecimento de água. Até antes do advento da UHE Pedra do Cavalo, a 

EMBASA operou o reservatório com êxito,  sempre procurando manter o nível da água à cota 

média de 116,00m (ANDRADE, 2010). Níveis de água abaixo do recomendado (114,5m) podem 

interferir no desempenho das referidas captações (GEOHIDRO, 2016).

 A água,  no  caso  da  geração  hidrelétrica,  é  insumo  produtivo  de  valor  significativo,  o  que 

possibilita a cobrança de tarifas que viabilizam retorno dos investimentos. As políticas de estímulo 

à geração descentralizada de energia elétrica promovem uma crescente participação de fontes 

alternativas na matriz energética nacional, e nesse contexto, as pequenas centrais hidrelétricas 

terão  certamente  um  papel  importante  a  desempenhar  (FGV,  2011).  Entretanto  estes  fatos 

causam uma assimetria considerável nas comparações econômicas entre o uso energético da 

água  e  os  demais.  Esta  assimetria  pode  ser  corrigida  com  uma  efetiva  proteção  jurídica  e 

normativa destes, o que releva a necessidade de uma melhor compreensão da complexa conexão 

que existe entre sustentabilidade, conflitos e a gestão de recursos hídricos (ANDRADE, 2006b).

Neste contexto, torna-se imprescindível que as decisões quanto ao gerenciamento e a operação 

do reservatório de Pedra do Cavalo, bem como o dos outros reservatórios, sejam tomadas com 

base  em  metodologias  integrativas  e  preditivas,  a  fim  de  mediar  situações  que  possam 

comprometer o atendimento do reservatório às suas demandas, no futuro. Os impactos que a 

exploração hídrica para irrigação à montante tem no reservatório na diminuição da vazão afluente, 

bem como os efeitos trazidos com as mudanças climáticas,  necessitam ser  incorporados nas 

decisões de operação.



7. METODOLOGIA

O  presente  trabalho  configurou-se  como  um  estudo  de  caso  do  tipo  exploratório-descritivo. 

Quanto  aos  meios  de investigação,  foi  feita  uma revisão bibliográfica,  conforme indicado nas 

seções anteriores, que possibilitou a construção de referencial teórico sobre assuntos que estão 

relacionados ao tema em questão. Além disso, foi feita uma pesquisa de natureza documental, 

cujas informações foram coletadas em periódicos especializados, artigos, dissertações e teses, e 

órgãos governamentais.

1. CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO

O Reservatório de Pedra do Cavalo, localizado no rio Paraguaçu, está a cerca de 40km de sua 

foz, na Baía de Todos os Santos, entre os municípios de Cachoeira e Governador Mangabeira - 

BA, nas coordenadas 12° 35´ 01” Sul e 38° 59` 55” Oeste (MEDEIROS; FONTES e CASTRO, 

2015). As principais características do reservatório estão apresentadas na Tabela  

Tabela  - Principais características da Barragem de Pedra do Cavalo. 

Área de drenagem 53.108k m²
NA Max*. maximorum 124,00 m
NA Max. normal, no período úmido (dezembro a março). 114,50 m
NA Max. normal de projeto, período seco (maio a outubro). 120,00 m
NA Max. normal, no mês de novembro. 119,00 m
NA Max. normal, no mês de abril. 119,50 m
Cota de restrição para operação hidroenergética 113,00 m
NA Min. para captação de água dos Sistemas de 
Abastecimento

106,00 m

Volume total, na El. 124,00 m 4.836 hm³
Área do reservatório, na El. 124,00 m 185,9 km²
Área do reservatório, na El. 120,00 m 157,5 km² 
Área do reservatório, na El. 114,50 m 132,0 km²
Vazão Média de Longo Termo 106 m³/s
Vazão Mínima Mensal 10,0 m³/s
Vazão Máxima Diária 1.500 m³/s

Fonte: Medeiros, Fontes e Castro (2015).

*NA Max. = nível de água máximo / ** NA Min. = nível de água mínimo

A vazão mínima de 10m³/s, também chamada de vazão de restituição, é aplicada para evitar a 

intermitência do trecho à jusante do reservatório. 



Quando a cota do reservatório é inferior a 113m, são gerados pulsos de vazão constante liberada 

por algumas horas do dia para chegar à vazão média diária de 10 m³/s (GENZ, 2008). Acima 

dessa cota, a empresa que controla a usina, Votorantim Energia – sob o comando da ONS, tem 

autorização para operar a hidrelétrica e gerar energia. 

2. CONDIÇÕES INICIAIS E PERÍODO DE SIMULAÇÃO

O horizonte de simulação do sistema compreende o período de abril de 2000 a março de 2040, 

adotando-se o mês com a unidade de tempo. O intervalo entre abril de 2000 e dezembro de 2015 

foi simulado utilizando dados reais, medidos pelas estações climatológicas e postos hidrológicos, 

com o objetivo de ter uma compreensão do comportamento do Reservatório de Pedra do Cavalo. 

Para os meses de janeiro de 2016 a março de 2040 utilizou-se as projeções existentes, sem 

considerar o efeito das mudanças climáticas e projeções que consideram esses efeitos para a 

bacia do rio Paraguaçu, que são do ano de 2011 a 2040. A projeção sem mudanças climáticas 

(SM) baseou-se nas séries históricas de precipitação, vazão afluente e temperatura dos anos de 

1961 a 1990 e admitiu-se que tais séries são estacionárias e as amostras, representativas (GENZ; 

SILVA e TANAJURA, 2012).

Para as projeções com mudanças climáticas (CM) as séries de precipitação e temperatura foram 

resultado das simulações do modelo regional do clima ETA/CPTEC sobre a América do Sul para o 

cenário A1B (estabilização de emissões). Para a projeção da vazão Genz, Silva e Tanajura (2012) 

utilizaram os dados gerados por  esse modelo regional  e  por  meio  do Modelo  Hidrológico de 

Grandes Bacias (MGB-IPH) simularam o processo de transformação de clima-precipitação-vazão 

e, assim, determinaram as séries de vazões afluentes com mudanças climáticas. 

Maiores  detalhes  a  respeito  da metodologia  para  a obtenção dessas séries  projetadas,  favor 

consultar o trabalho “Impacto das Mudanças Climáticas nas vazões do rio Paraguaçu – cenário 

A1B de 2011 a 2040” desenvolvido por Genz, Silva e Tanajura (2012).

3. DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS DA MODELAGEM

3.1. Precipitação



Os postos pluviométricos da rede de monitoramento hidrológico na bacia do Rio Paraguaçu, em 

especial a região do Reservatório de Pedra do Cavalo só foram atualizados até ano de 2003 

(Estação 01238915 – Pedra do cavalo).  Por isso considerou-se o posto de Feira de Santana 

(Estação 83221) para representar a caracterização da chuva nos anos de 2000 a 2015. 

Os dados foram coletados no Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa – BDMEP, 

do INMET e multiplicados pela área do espelho d’água do reservatório,  referente  ao mês da 

simulação, a fim de obter a contribuição da variável precipitação no volume de água de Pedra do 

Cavalo. 

3.2. Vazão Afluente

Para os anos de 2000 a 2015, a vazão de entrada no Reservatório de Pedra do Cavalo foi obtida 

por meio da rede de monitoramento hidrológico da bacia. Os dois afluentes do Reservatório de 

Pedra do Cavalo são o Rio Paraguaçu e o Rio Jacuípe. Os principais postos para a análise das 

vazões  destes  afluentes,  um pouco  antes  de  entrarem no  reservatório  são,  respectivamente, 

51350000 – Argoim e 51460000 – Ponte Rio Branco (Figura 11). 

Figura  - Parte da rede de monitoramento fluviométrico na bacia do Rio Paraguaçu. 
Fonte: GENZ (2006)

A vazão total de entrada no Reservatório de Pedra do Cavalo é o somatório da vazão destes dois 

postos, em períodos de tempos coincidentes. As séries de vazões mensais foram definidas após o 

preenchimento das falhas (Apêndice A) e a regionalização das vazões (Apêndice B). 



Para ambas as séries projetadas foi necessário considerar as demandas ao longo da bacia e 

subtraí-las da vazão afluente, para ter a real e efetiva vazão de entrada em Pedra do Cavalo. 

Essa consideração das demandas foi feita por Silva (2012) na sua análise da disponibilidade e 

demanda para o sistema de abastecimento de água de Salvador frente a cenários de mudanças 

climáticas. 

3.3. Evaporação

Neste trabalho esta variável foi determinada por meio do Método de Thornthwaite, que se constitui 

de  um  modelo  simples  baseado  em  dados  de  temperatura  média  do  ar  e  do  foto-período 

(comprimento do dia). As formulações e tabelas utilizadas podem ser vistas no Anexo I. Como 

será medida apenas a evaporação na área do espelho d’água do reservatório,  a componente 

transpiração não foi considerada. 

Assim como a precipitação, os dados mensais de temperatura média da região do reservatório 

para os anos de 2000 a 2015 foram obtidos do BDMEP do INMET, estação climatológica de Feira 

de Santana (Estação 83221) e a taxa de evaporação mensal foi multiplicada pela área do espelho 

d’água  referente  ao mês simulado,  a  fim de  obter  a  contribuição  da  variável  evaporação  no 

volume de água do reservatório de Pedra do Cavalo  

8.

1.1. Cota e área do espelho d’água

As equação da cota e da área do espelho d’água utilizadas para o cálculo da contribuição do 

volume  de  água  referente  à  variável  precipitação  e  à  evaporação,  e  para  a  definição  das 

operações de descarga, foram formuladas por meio da curva cota x área x volume (Anexo III). 

Abaixo seguem os gráficos criados a partir das informações disponíveis (Figura  e Figura ). 

Na busca do melhor ajuste entre os dados foram considerados somente os valores relativos a cota 

igual ou superior a 90,0 m, uma vez que com este procedimento, os ajustes de todas as curvas 

apresentam coeficiente de determinação igual a 1. 

Figura  - Gráfico Área x Cota do reservatório de Pedra do Cavalo. Fonte: SILVA (2012)

Figura 1. .
Figura  - Gráfico Cota x volume do reservatório de Pedra do Cavalo. Fonte: SILVA (2012)

 

1.2. Vazão defluente



A vazão defluente no período anterior à operação da usina foi considerada da seguinte forma 

(GENZ, 2006) para o período de estiagem (abril a novembro):

• Vazão afluente < 10 m³/s; Defluência = 5 m³/s;

• Vazão afluente ≥ 10 m³/s; Defluência = 12,5 m³/s

Para o período úmido (dezembro a março):

• Cota < 106 m; defluência = 0;

• 106 m ≤ Cota < 113 m; defluência = 10 m³/s;

• 113m ≤ cota < 120 m; defluência = 160 m³/s;

• Cota ≥ 120 m; defluência = valor máximo entre 160 m³/s e entre a vazão necessária para 

retornar o valor da cota 120 m. Com a ressalva de que esse valor deve ser inferior a 1.500 m³/s 

(vazão máxima diária), que traduz a capacidade da calha do rio à jusante da barragem.

Devido à falta de acesso a documentos e informações sobre a frequência da geração de energia e 

sobre os valores turbinados, não foi possível avaliar o comportamento real da operação da usina, 

nem das  vazões  defluentes  operadas.  Na  ausência  desses  dados  foram  feitas  as  seguintes 

considerações de operação: 

• Cota < 106 m; defluência = 0;

• 106 m ≤ Cota < 113 m; defluência = 10 m³/s;

• 113 m ≤ cota < 116 m; defluência = 80 m³/s;

• 116 m ≤ cota < NA Max. do período; defluência = 160 m³/s;

• Cota ≥ NA Max. do período; defluência = valor máximo entre 160 m³/s ou entre a vazão 

necessária para retornar o valor da cota ao máximo admitido no período. Com a ressalva de que 

esse valor deve ser inferior a 1.500 m³/s.

1.3. Captação: Demanda Hídrica para Abastecimento Humano

Para o cálculo da demanda hídrica de abastecimento humano no reservatório de Pedra do Cavalo 

foi considerado apenas o abastecimento humano urbano. São cinco os Sistemas Integrados de 

Abastecimento de Água (SIAA) que captam água do reservatório de Pedra do Cavalo: Região 

Metropolitana de Salvador, Feira de Santana, Santo Estevão, Zona Fumageira e Muritiba, além 

dos  sistemas  isolados  de  Cabaceiras  do  Paraguaçu  e  Antônio  Cardoso.  Para  o  cálculo  da 

demanda, foi feita para todas as cidades que compõe cada SIAA a projeção populacional: 2016 – 

2040 (Apêndice C). 



Os dados utilizados nessas projeções foram obtidos dos Censos do IBGE (1991, 2000 e 2010). 

Foram testados os métodos do crescimento aritmético, crescimento geométrico, curva logística e 

regressão  multiplicativa,  com  o  objetivo  de  encontrar  o  método  que  melhor  se  ajusta  ao 

crescimento  de  cada  cidade.  Os  valores  dos  volumes  micromedidos,  número  de  ligações 

faturadas e situação da micromedição contidas nos relatórios do Controle Operacional de Água e 

Esgoto – COPAE, foram fornecidos pela Empresa Baiana de Saneamento S.A. – EMBASA. O 

valor médio do número de habitantes por residência adotado para esse estudo foi 3,12 (IBGE, 

2010).

O consumo per capita de água  foi calculado de acordo com a equação:

Per capita (Ldia)= VmicroEfat*Sitmicro*Habres*30*1000

Vmicro = Volume micromedido (m³/mês)

Sitmicro = Situação da micromedição (%)

Efat = Economias faturadas 

Habres = Número de habitantes por residência 

A porcentagem de perdas, tantos físicas quanto comerciais, foi obtida a partir da equação:

Perdas=Per Capita1-IPD

IPD = Índice de perdas na distribuição (%)

O valor do consumo água per capita e da taxa de perdas utilizada na simulação foi resultado da 

média dos valores obtidos a cada mês (Apêndice D). 

1.4. Captação: Demanda Hídrica Industrial



A estimativa  da  demanda  hídrica  para  o  setor  industrial  na  bacia  do  rio  Paraguaçu,  mais 

especificamente no Reservatório  de Pedra do Cavalo foi  realizada considerando o Estudo de 

Demandas (2014), para revisão e atualização das proposições do Plano Diretor de Abastecimento 

de Água da Região Metropolitana de Salvador. O Estudo destaca como grandes consumidores de 

água bruta a RLAM (Refinaria Landulfo Alves), a Metacril e a Dow Química. 

1.5. Irrigação

A demanda de irrigação no reservatório foi adotada como sendo de 1,00 m³/s de acordo com 

estudos da SRH/BA (2002). 

1.6. Vazão outorgável no trecho

Existe uma vazão de 3,22 m³/s passível de ser outorgada até a entrada do Reservatório de Pedra 

do Cavalo. Segundo informações da SRH-BA, em 2005 definia-se, até a entrada do lago de Pedra 

do Cavalo, a vazão máxima outorgável de 8,22 m³/s, dos quais 5,0 m³/s já estariam alocados 

(ANDRADE, CURI, e CURI, R. S, 2006). 

1.7. Captação: Outros 

O Reservatório  de Pedra do Cavalo,  segundo Medeiros (2004) e Silva (2012),  não apresenta 

demandas hídricas significativas para dessedentação animal. Devido a dificuldade de mensurar 

infiltração no reservatório, tal demanda também será desconsiderada neste estudo. 

2. MODELO DINÂMICO DO RESERVATÓRIO DE PEDRA DO CAVALO

Para a construção do diagrama causal e do modelo de estoques e fluxos foi utilizado o software 

Vensim  –  PLE®  versão  6.4,  distribuído  gratuitamente  para  fins  acadêmicos  pelo  seu 

desenvolvedor  (Ventana Systems).  Esse  software  foi  escolhido  pela  sua  capacidade  de  criar, 

documentar, simular e analisar modelos de sistemas dinâmicos (AKHTAR et al., 2011), além de 

fornecer  um  ambiente  simples  e  flexível.  É  frequentemente  usado  por  pesquisadores  que 

trabalham com o enfoque de DS na modelagem de problemas complexos que integram variáveis 

físicas, sociais e econômicas, como é o caso dos recursos hídricos (KOUSHALI, MOSHTAGH e 

MASTOORI, 2015). 



A construção do modelo dinâmico de Pedra do Cavalo seguiu três etapas distintas descritas por 

Orellana-Gonzalez (2006): conceitualização do sistema, formulação matemática e simulação.

2.1. Diagrama Causal do Modelo (Etapa de conceitualização)

Na etapa de conceitualização foi  elaborado o diagrama causal  do modelo que representa  as 

relações mais importantes para o estudo da sustentabilidade do uso dos recursos hídricos no 

reservatório de Pedra do Cavalo. 

Observa-se na Figura  que o volume de Pedra do Cavalo sofre influência de muitas variáveis. A 

precipitação e a vazão afluente exercem uma influência positiva no reservatório: quanto maiores 

esses volumes, maior será o volume reservado. Enquanto que a evaporação, vazão defluente e a 

captação causam o efeito contrário. Um ciclo de retroalimentação negativo pode ser identificado 

entre a captação e o volume, e entre a vazão defluente, cota e volume. Ciclos dessa natureza 

atuam criando estabilidade no sistema. 

Outro  ponto  importante  a  se  destacar  é  que  o  efeito  da  adoção  de  politicas  públicas  para 

melhorias nas taxas de perdas, consumo per capita e adaptação às mudanças climáticas, não é 

imediato. 

Figura  - Diagrama causal do modelo do reservatório de Pedra do Cavalo.
Fonte: Elaborada pela autora.



2.2. Diagrama de fluxo e estoque (Etapa de formalização)

O diagrama causal do modelo permitiu desenhar o diagrama de estoques e fluxos (Figura ), que 

de forma mais  detalhada descreve o  funcionamento  do sistema do reservatório  de Pedra  do 

Cavalo, haja vista, ser a base na qual se define as equações do modelo (Etapa de formalização). 

As estruturas básicas para o desenho do diagrama são os estoques e os fluxos. 

Os estoques são as variáveis que acumulam mudanças influenciadas pelos fluxos. Nesse caso, o 

estoque – volume do reservatório, sofre a influência da oferta e da demanda hídrica. Os fluxos 

representam as ações que enchem e esvaziam o estoque, e mostram como os sistemas estão se 

desenvolvendo, são variáveis dependentes do tempo. 

Figura 2.

Figura  - Diagrama de fluxo e estoque do reservatório de Pedra do Cavalo. 
Fonte: Elaborada pela autora.

Figura 3. .
2.3. Descrição matemática do modelo



Todo modelo de estoque e fluxo carrega um sistema de equações matemáticas diferenciais que é 

usado  pelo  programa  de  simulação  para  traçar  a  dinâmica  do  sistema  modelado.  Assim  as 

relações são expressas através de um conjunto de fórmulas matemáticas.  Todas as variáveis 

presentes no modelo, bem como as fórmulas utilizadas encontram-se no Apêndice E.

2.4. Definição de critérios e elaboração de cenários

Os cenários de simulação utilizados neste trabalho foram elaborados com base em dois critérios 

iniciais de disponibilidade hídrica do reservatório de Pedra do Cavalo. Sendo o primeiro baseado 

na estacionariedade das séries hidrológicas e o segundo considerando as mudanças climáticas, e 

seus impactos na disponibilidade de água.  Para a simulação desses cenários base 1 e 2 foi 

considerado que:

• Vazão mínima liberada pelo sistema igual a 10 m³/s, estabelecida pelo órgão ambiental do 

estado;

• Cota de restrição para geração de energia igual a 113 m;

• Taxa de perdas dos SIAA constantes, igual a 50% para SIAA da Região Metropolitana de 

Salvador e 39% para os demais, de acordo com o tópico 7.3.6 e com os dados do Apêndice D. 

De acordo com essas premissas, serão aplicadas medidas com o objetivo de regular o uso da 

água ao cenário-base que apresentar comportamento mais desfavorável quanto ao atendimento 

das demandas humanas e industriais, com base nos indicadores adotados. Será feita a avaliação 

comportamento do reservatório quanto da aplicação dessas medidas. 

A escolha das medidas reguladoras foi feita com base na análise do diagrama causal do sistema 

(Figura 14) por serem as opções de gestão local mais prováveis, já que as variáveis: precipitação, 

vazão e evaporação, que também atuam na capacidade de regular o volume de água, são mais 

difíceis de se alterar. As escolhas são:

• Redução da vazão mínima para 3m³/s em casos no qual a cota do reservatório for inferior 

a 110 m. Essa medida já foi aplicada ao reservatório conforme Portaria do INEMA nº 3268/2012. 

• Aumento  de cota  de restrição  de operação  da hidrelétrica  para  114m.  A operação da 

hidrelétrica é um ponto chave para se avaliar e controlar a disponibilidade de água do reservatório 

uma  vez  que  altos  volumes  de  água  turbinados  podem  comprometer  a  capacidade  de 

regularização do sistema 



• Redução da taxa de perdas nos SIAA - Taxa de perdas iguais a 25% no ano final  da 

simulação (2040), valor atribuído como nível de perdas de água desejável (Ministério das Cidades, 

2011). Ou seja, uma taxa geométrica de 0,14% ao mês para o SIAA de Salvador e 0,07% ao mês 

para os demais. 

2.5. Índices de Performance

Para avaliação da sustentabilidade hídrica  do reservatório  de Pedra do Cavalo  em diferentes 

cenários  climáticos  foram  adotados  índices  de  sustentabilidade  operacional  baseados  em 

probabilidade:  confiabilidade  e  elasticidade  (SILVA,  2012;  MEDEIROS et  al.,  2004;  LOUCKS, 

1997), e índices de sustentabilidade da demanda, proposto por Xu et. al (2002). 

A  confiabilidade  mede  a  frequência  em  que  o  sistema  apresenta  falha  no  atendimento,  a 

elasticidade indica com que rapidez o sistema se recupera dessa falha.  Tais indicadores foram 

selecionados  por  permitirem  medir  o  desempenho,  especialmente  em  períodos  críticos 

(ANDRADE,  2006b).  Isto  possibilita  sua  utilização  no  planejamento  de  sistemas  de  recursos 

hídricos  e  especialmente  em  cenários  de  redução  da  disponibilidade  hídrica  decorrente  das 

alterações climáticas.

2.5.1. Confiabilidade

Neste estudo o índice de confiabilidade qualifica o quanto uma cota simulada é atendida em um 

limite  desejável.  O  Inema  em  2012,  através  da  Nota  Técnica  nº  007-12-COSEB-DIRAG, 

estabeleceu para o reservatório  de Pedra do Cavalo níveis  mínimos de água como forma de 

assegurar  o  atendimento  ao  abastecimento  humano.  Foram  definidos  três  níveis:  Nível  de 

Segurança  01  (NS01),  Nível  de  Segurança  02  (NS02)  e  Nível  de  Segurança  3  (NS03)  que 

correspondem respectivamente a ocorrência de valores de cota inferiores a 110 m, 109 m e 108 

m. 

Segundo a EMBASA, o NS01 já indica comprometimento do abastecimento humano (GEOHIDRO, 

2016). Por isso, foram considerados esses valores de cota para os cálculos da confiabilidade. A 

cada  mês  que  a  cota  do  reservatório  apresentar-se  abaixo  desses  valores  de  segurança  é 

registrada uma falha no sistema. O índice de confiabilidade vai representar para cada nível de 

segurança, a divisão dos meses sem falha pela quantidade de meses da simulação. 

α= 1K i=1KZi



K, que representa a quantidade de meses em estudo; 

Z, que pode assumir valores de 0 ou 1. Z será 1 se a cota mínima desejável no mês i for atingida, 

caso contrário o valor de Z será igual a 0.

Quanto mais próximo de 1 for o valor de α, melhor a confiabilidade do cenário.

2.5.2. Elasticidade

O índice de elasticidade representa a capacidade de recuperação de um sistema após uma falha. 

Considerando o mesmo conceito de falha e estado aceitável adotado no cálculo da confiabilidade, 

o índice de elasticidade é igual a quantidade de vezes que a cota passa de um estado inaceitável 

(com falha) para um estado aceitável dividida pela quantidade de meses que o nível é aceitável. 

W, que pode assumir valores de 0 ou1. W será 1 se a cota do reservatório no mês estiver em 

estado inaceitável e passar para estado aceitável no mês seguinte. Caso contrário W = 0. 

A definição do índice de elasticidade é feita pela divisão do somatório de W pelo somatório de Z 

(definido no cálculo da confiabilidade).

γ= i=1mW /  i=1mZ

m, representa a quantidade de meses simulados, nesse caso é igual a 480.

A avaliação do índice de elasticidade será feita apenas nos Cenários Base 1 e 2.

Os resultados dos índices de confiabilidade e elasticidade foram classificados, conforme Tabela 2.

Tabela  - Classificação dos índices de confiabilidade e elasticidade. 

Classificação Faixa dos resultados dos índices de desempenho
Alto 75 < valores do índice ≤ 100

Médio - Alto 50 < valores do índice ≤ 75
Médio - Baixo 25 < valores do índice ≤ 50

Baixo Valores do índice ≤ 25



Fonte: Silva (2012).

2.5.3. Sustentabilidade da demanda

O índice de sustentabilidade da demanda é definido como a relação entre um possível déficit de 

água em relação à oferta correspondente na mesma região (SÁNCHEZ-ROMÁN et al., 2009). Foi 

proposto por Xu et al (2002), obedecendo aos seguintes parâmetros:

IS= (OA-DA)/OA; OA>DA 0;                     OA≤DA
Onde: 

IS = Índice de Sustentabilidade;

OA = oferta de água;

DA = demanda de água.

Nesse  trabalho  a  oferta  de  água  será  o  somatório  do  volume  da  vazão  afluente  com  a 

precipitação,  e  a  demanda  será  caracterizada  pela  soma  da  evaporação,  irrigação,  vazão 

outorgável, vazão defluente e captação (humana e industrial). 



9. RESULTADOS

Neste capítulo estão apresentados e discutidos os resultados da presente pesquisa. Importante 

frisar  que nos gráficos as variáveis  sem o efeito das mudanças climáticas as linhas e barras 

estarão em tons de azul, e para os cenários que consideram os efeitos dessas mudanças em tons 

de laranja. A linha tracejada paralela ao eixo das ordenadas nos gráficos indica a transição dos 

dados medidos nas estações - 2000 a 2015, para os dados projetados - 2016 a 2040.

1. ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DAS VARIÁVEIS HIDROLÓGICAS

1.1. Precipitação

As séries de precipitação projetadas para o reservatório de Pedra do Cavalo obtidas pelo estudo 

de Genz, Silva e Tanajura (2012) apontam que as alterações no clima influenciariam diretamente o 

padrão de precipitação (Figura ). O total médio anual calculado para os anos de 2016 a 2040, sem 

considerar os efeitos das mudanças climáticas é de 1.247 mm/ano, enquanto que para o mesmo 

período, mas levando em conta as mudanças climáticas o valor é 913 mm/ano. O valor médio 

anual para os anos de 2000 a 2015 foi de 701 mm/ano. 

Figura  - Taxa de precipitação no reservatório de Pedra do Cavalo sem o efeito das mudanças climáticas (azul) e com o 
efeito das mudanças climáticas (laranja). Fonte: Elaborado pela autora.

O comportamento dessa variável ao longo o tempo, considerando essas duas projeções: sem 

efeito das mudanças climáticas (SM) e com o efeito das mudanças (CM) está apresentando na 

Figura . Foi feito o cálculo da média móvel, considerando 12 períodos para analisar a tendência 

das séries. Na hipótese do clima permanecer estável, a taxa de precipitação tenderia a um leve 

acréscimo  e  ficaria  na  faixa  dos  100  mm/mês.  Uma  justificativa  provável  para  esse 

comportamento é que as séries projetadas sem considerar a influência das alterações climáticas 

foram geradas  com base na  série  histórica  de precipitação dos  anos 1961 a  1990,  e  nesse 

período a concentração de gases estufa na atmosfera era inferior à concentração ente 2000 a 

2015, e um dos efeitos esperados para o Nordeste Brasileiro com o aumento dessa concentração 

é a diminuição das taxas de precipitação (PMBC, 2014).

Em contrapartida, caso as projeções para o reservatório considerando o cenário A1B se confirme, 

a taxa de precipitação passa a oscilar mais, e chega a atingir valores abaixo dos 50 mm/mês.



Figura  - Comparação do comportamento das precipitações sob as diferentes projeções climáticas. Fonte: Elaborado 
pela autora.

 Alterações  na  precipitação  modificarão  o  volume  do  reservatório  de  Pedra  do  Cavalo. 

Considerando como cota de referência  a  cota  113m,  a  vazão média  anual  correspondente  à 

precipitação líquida do reservatório seria de 6,23 m³/s em condições estáveis de clima e 4,56 m³/s 

considerando as mudanças climáticas no cenário A1B, haveria portanto, uma redução de quase 

30% no valor médio total. 

1.2. Vazão afluente

A  Figura   apresenta  as séries  de vazões utilizadas para avaliar  os  cenários  propostos  nesta 

dissertação. Estas séries correspondem às vazões médias mensais afluentes ao reservatório de 

Pedra do Cavalo sem e sob o efeito das mudanças climáticas. Os dados do período entre abril de 

2000 e dezembro de 2015 referem-se aos dados observados nas estações fluviométricas. Os 

dados projetados são referentes ao período de janeiro de 2016 e março de 2040 (GENZ, SILVA e 

TANAJURA). 

Figura  – Vazões médias mensais afluentes ao reservatório de Pedra do Cavalo

A redução das vazões afluentes médias, no reservatório de Pedra do Cavalo devido ao impacto 

das mudanças climáticas (cenário A1B) é notória. A linha azul na Figura 18 que representa as 

vazões médias  mensais  sem considerar  os  efeitos  das  mudanças climáticas,  apresenta  valor 

superior a 1250 m³/s, enquanto que o valor máximo mensal obtido por meio da série CM é igual a 

574 m³/s.

A vazão média mensal do período 2000 a 2015 foi equivalente a 70,13 m³/s. Para os valores 

projetados, as vazões médias foram 87,21 m³/s (SM) e 43,20 m³/s (CM), conforme a  Figura   e 

Figura . Estes resultados corroboram com tendência da diminuição da disponibilidade hídrica para 

cenários com a influência das alterações climáticas apontada GENZ et al. 2011) e estimada pelo 

IPCC (2007).



Figura  - Vazão afluente média mensal medida em 2000-2015 e vazão afluente média mensal projetada sem considerar 
os efeitos das mudanças climáticas para 2016 a 2040. Fonte: Elaborado pela autora.

Figura  - Vazão afluente média mensal medida em 2000-2015 e vazão afluente média mensal projetada considerando 
os efeitos das mudanças climáticas para 2016 a 2040. 

Fonte: Elaborado pela autora.

Para uma melhor visualização, os dados de vazão superiores a 500 m³/s não estão representados 

no gráfico, mas o seu valor foi contabilizado em todos os cálculos.

As curvas de permanência são muitas vezes empregadas como referência na determinação da 

máxima vazão outorgável. Na Bahia, quando não houver barramento, o somatório das vazões 

outorgadas não devem ultrapassar 80% da vazão de referência do manancial, estimada com base 

na vazão de até 90% (Q90) de permanência a nível diário. As curvas de permanência, com as 

vazões a nível mensal, das duas projeções climáticas em estudo, são apresentadas na Figura .  

Figura - Curva de permanência das séries de vazões afluentes projetadas (2016 a 2040). 
Fonte: Elaborado pela autora.

A Q90 calculada para as projeções de vazão sob a estabilidade climática é 11,09m³/s, e para as 

alterações segundo o cenário A1B é igual a 8,65m³/s. Portanto, caso as projeções se confirmem 

haverá  uma  redução  de  22%  na  vazão  de  referência.  Em  estudo  semelhante  Silva  (2012) 

encontrou valores de redução próximos de 40%. 

Com o objetivo de verificar o comportamento dos dados projetados com os valores observados de 

vazão nas estações fluviométricas, foi elaborado um gráfico para comparação (Figura ). Isso só foi 

possível porque as séries de vazões contemplam o horizonte de tempo – 2011 a 2040. (GENZ; 

SILVA e TANAJURA, 2012). 

Figura  - Comparação entre os valores de vazão afluente medidos e projetados. Fonte: Elaborado pela autora.

A média da vazão afluente real medida nesse período (2011 a 2015) foi 37,2 m³/s, enquanto a das 

projeções foram 71,2 m³/s (SM) e 140,7 m³/s (CM). Claro que uma série curta como esta (2011 a 

2015)  não irá  refutar  em nada a  qualidade das  simulações,  nem tampouco predizer  sobre  o 

comportamento do clima. Porém justifica as diferenças de valores encontrados por esse estudo e 

pelo  estudo  desenvolvido  por  Silva  (2012),  que  considerou  as  séries  projetadas  nas  suas 

totalidades (2011 a 2040). 



1.3. Evaporação

As taxas de evaporação SM e CM para o reservatório de Pedra do Cavalo foram calculadas por 

meio  das  equações  descritas  no  Anexo  I,  e  as  séries  do  fluxo  de  evaporação  possui  um 

comportamento sazonal, com valores baixos entre os meses de agosto e novembro, e altos entre 

os meses de fevereiro e junho, seguindo este padrão durante todo o período nas duas séries 

projetadas.

O valor  médio obtido para evaporação considerando os dados de temperatura sem influência 

climática é igual a 87,6 mm/mês, enquanto que para a projeção sob as alterações do clima esse 

valor sobe para 99,56 mm/mês. O valor de 99,56 mm/mês é próximo do valor calculado com os 

dados medidos de temperatura do período de 2000 a 2015, que foi de 103,9 mm/mês (Figura ).

Figura  - Comparação do comportamento da evaporação sob as diferentes projeções climáticas. Fonte: Elaborado pela 
autora.

Essa aproximação de valores talvez seja um indicativo de que o reservatório já possa estar sobre 

as influências das mudanças climáticas. A perda de água por evaporação preocupa as empresas 

de saneamento, pois ao reduzir a disponibilidade de água pode aumentar a salinidade da água 

reservada, impedindo o seu uso (GUGLIOTTI, 2015). 

A  vazão  média  anual  correspondente  à  evaporação  liquida  do  reservatório  para  o  período 

projetado de 2016 a 2040, considerando a mesma cota de referência utilizada para o cálculo da 

precipitação  líquida  –  113  m,  seria  de 5,25  m³/s  (SM)  e  5,97 m³/s  (CM).  Para  o  cálculo  da 

evaporação liquida no reservatório não foi utilizado nenhum coeficiente de redução de tanque, e 

essa evaporação calculada é feita com base apenas na área do espelho d’água do reservatório.

Outros trabalhos envolvendo o reservatório de Pedra do Cavalo resultaram em valores de taxas 

de  evaporação  distintas  da  encontrada  neste  estudo.  Genz  (2006)  estimou  a  evaporação  do 

reservatório com base nos dados do Tanque Classe A da barragem para os anos de 1992 a 1998, 

e encontrou o valor médio de evaporação mensal igual a 120 mm.  Andrade, F. W. Curi e R. S. 

Curi (2006) considerou o valor de 133 mm/mês baseado na publicação da Secretaria de Recursos 

Hídricos (2004),  que estimou a evaporação no lago também com base em dados de Tanque 

Classe A.  Silva  (2012)  em sua análise  sobre  a disponibilidade de água de Pedra  do Cavalo 

encontrou para o valor de 136,5 mm/mês para cenários estáveis de clima e 140 mm/mês nos 

cenários sob a influência das alterações climáticas. 



Do mesmo modo que se procedeu com a vazão, para a evaporação foi feita a comparação do 

comportamento dos dados reais,  obtidos por meio das estações meteorológicas,  e dos dados 

projetado (Figura ).

Figura  - Comparação dos valores de evaporação calculados com temperaturas medidas e projetadas. Fonte: 
Elaborada pela autora.

Pelo  gráfico  percebe-se  que  a  evaporação  calculada com dados  medidos  de temperatura  foi 

superior aos das duas projeções de evaporação, mas que o comportamento sazonal das taxas de 

evaporação  se  mantém  nas  três  séries  observadas  na  Figura  24,  porém  não  foi  observado 

nenhum evento ou obtida alguma informação que justifique esse fato.

2. AVALIAÇÃO DA CAPTAÇÃO: DEMANDA HUMANA E INDUSTRIAL 

2.1. Demanda Urbana

As demandas dos principais sistemas de abastecimento para o período simulado podem ser vista 

na Figura . O SIAA da Região Metropolitana de Salvador  representa quase 80% da totalidade das 

demandas, seguido pelo SIAA de Feira de Santana que é responsável por 17% da captação para 

abastecimento humano. Os outros sistemas menores juntos somam 3%. 

Figura  - Valores da vazão de captação para abastecimento humano. Fonte: Elaborado pela autora.

Atualmente o valor que a EMBASA capta do sistema para atender as demandas humanas está na 

faixa de 10m³/s. A previsão é que no ano de 2040 esse valor chegue a quase 11,5m³/s. 

O cálculo da demanda per capita e das perdas do SIAA da Região Metropolitana de Salvador, 

foram realizados considerando os dados dos relatórios COPAE referentes aos anos de 2006 a 

2015,  conforme  metodologia  de  cálculo  descrita  no  item  7.3.6.  Para  os  demais  sistemas 

considerou os dados referentes aos relatórios COPAE do SIAA de Feira de Santana para os anos: 

2000 a 2015. 

 O valor do consumo de água per capita médio calculado para o SIAA de SSA foi igual 139L hab.dia-1, enquanto que 
para o sistema de Feira de Santana o valor foi de 115L hab.dia-1, esses valores podem ser vistos na 

.



Figura  - Valor per capita médio dos principais sistemas de abastecimento água: a) Região Metropolitana de Salvador e 
b) Feira de Santana. Fonte: Elaborado pela autora.

  

Importante ressaltar que há uma tendência de redução dos valores médios nos dois sistemas. 

Esse fato pode ser associado a adoção de políticas de gestão do uso da água ou a uma restrição 

da oferta de água feita pela concessionária de abastecimento.  

Para as perdas o valor médio calculado para o sistema da Região Metropolitana de Salvador foi de 50%, enquanto para 
Feira de Santana o valor foi relativamente menor, sendo igual a 39%. Em ambos os casos o comportamento dessa taxa 

se manteve estável durante o período avaliado (
 e 

).

Figura  - Taxa média de perdas do SIAA da Região Metropolitana de Salvador.
 Fonte: Elaborado pela autora.

Figura  - Taxa média de perdas do SIAA de Feira de Santana. Fonte: Elaborado pela autora. 

2.2. Demanda Industrial

A demanda industrial para o período de simulação pode ser vista na 
. O valor atual captado está na faixa de 1,0 m³/s, e a projeção para o ano de 2040 é de que esse 

valor dobre. 

Figura  - Valores da vazão de captação para atendimento da demanda industrial. 
Fonte: Elaborado pela autora.

A soma das demandas humanas e industriais representa o valor total da captação de água no 

sistema. A previsão da demanda total, tanto humana quanto industrial, para o ano de 2040 é de 

13,5 m³/s. 



3. RESULTADO DAS SIMULAÇÕES

A partir dos dados adquiridos do reservatório de Pedra do Cavalo foram simulados dois cenários 

base para  avaliar  a  sustentabilidade operacional  e  ambiental  das disponibilidades hídricas no 

sistema. 

3.1. Cenário Base 1 – sem mudanças climáticas 

O valor do resultado da cota média prevista para esse cenário foi igual a 112,5m, valor abaixo da 

cota  de  restrição  para  geração  de  energia  (113,0m).  A  Figura   apresenta  a  evolução  do 

comportamento da cota para o período projetado, e destaca também os valores médios para o 

período anterior à operação da hidrelétrica, e para o período posterior a essa operação e anterior 

ao início da projeção.

10.
Figura  - Cota média para o Cenário Base 1 - sem mudanças climáticas.

Nesse cenário, dos 291 meses referentes ao período de janeiro de 2016 a março de 2040, em 

120 deles a cota esteve acima de 113m. Ou seja,  a hidrelétrica irá  operar sem restrição em 

41,23% das vezes. A vazão média defluente projetada para o período foi igual a 61,3m³/s (Figura

).

Figura  - Vazão de defluência média para o Cenário Base 1 - sem mudanças climáticas.

Quanto aos indicadores operacionais de sustentabilidade do reservatório, calculados baseado nos 

níveis de segurança estabelecidos pelo Inema e de acordo com as considerações feitas para o 

cenário base em questão, tem-se que o reservatório atingiu a cota 110 (NS01) apenas 03 vezes, 

resultando  numa  confiabilidade  igual  99,38%.  Dada  a  ocorrência  da  falha,  a  capacidade  de 

elasticidade do sistema é considerada de média a alta, sendo igual a 66,7%.

A ocorrência de cotas inferiores a 109m, e consequentemente a 108m, foi nula. O que resulta 

numa confiabilidade e elasticidade do sistema pra os níveis NS02 e NS03 igual a 100%. 

Para o indicador ambiental da sustentabilidade do sistema (IS), que relaciona a quantidade de 

água ofertada pela água demandada, o reservatório de Pedra do Cavalo é considerado como 

vulnerável.  A evolução do  índice  está  apresentada  na  Figura   onde a  linha  de tendência  foi 

elaborada pelo método da média móvel,  com n=12.  Os anos anteriores ao período projetado 

(2016 – 2040) foram utilizados para o cálculo da tendência. 



Figura  - Índice de sustentabilidade ambiental para o Cenário Base 1 - sem mudanças climáticas.

O valor do IS para os anos iniciais da projeção é aproximadamente 0,15 e esse valor se mantém 

até o ano de 2040, sugerindo uma estabilidade desse índice para esse cenário. Um IS desse valor 

indica que a demanda de água é 85% o valor da oferta de água.

1.1. Cenário Base 2 – com mudanças climáticas 

Para  esse  cenário  com  considerações  das  mudanças  climáticas,  o  resultado  da  cota  média 

calculada na simulação foi igual a 111,4m.  A distribuição dos valores das cotas calculadas tanto 

para o período projetado, quanto para o período de 2000 a 2015 estão apresentadas na Figura , 

com destaque para os valores médios de cada período. 

Figura  - Cota média para o Cenário Base 2 - com mudanças climáticas.

A frequência da geração de energia nesse cenário foi de 12,7%. Como consequência da redução 

das atividades da usina, a vazão defluente média passou a ser 26,17m³/s (Figura ).

Figura  - Vazão de defluência média para o Cenário Base 2 - com mudanças climáticas.

Os indicadores operacionais de sustentabilidade do reservatório apontam que a confiabilidade do 

sistema quanto ao NS01 é de 90,42%, ou seja, a classificação de desempenho do reservatório 

para esse nível é alta. Já a elasticidade foi classificada como baixa (17,4%).

Para o NS2 a confiabilidade, naturalmente, do reservatório é maior. A ocorrência de falhas é 9 em 

um horizonte de 291. O que retorna um índice alto de confiabilidade (98,13%), porém a essas 

falhas ocorrem em cadeia, o que leva a concluir que dada a ocorrência de uma falha o sistema 

não se recupera rapidamente e a falha se repete até que a cota volte  a se reestabelecer.  A 

elasticidade para esse cenário levando em conta o NS é igual a 11,11%. Já para o NS3 o sistema 

é 100% confiável e resiliente. 

O  indicador  da  sustentabilidade  da  demanda  do  sistema  (IS)  classifica  o  reservatório  como 

vulnerável. A Figura  apresenta o comportamento desse indicador no decorrer da projeção. 



Figura  - Índice de sustentabilidade ambiental para o Cenário Base 2 - com mudanças climáticas.

O valor do IS para os anos iniciais da projeção é aproximadamente 0,15 e classifica o reservatório 

como susceptível  a  passar  por estresse hídrico.  Ao final  do horizonte projetado esse número 

passou a ser 20% menor, se aproximando de 0,12, o que sugere uma tendência de decaimento. 

Um IS desse valor indica que a demanda de água é aproximadamente 90% o valor da oferta de 

água.

1.2. Comparação dos Cenários Base

A comparação dos resultados das simulações indica que as condições do reservatório de Pedra 

do Cavalo previstas para o cenário base 2 são mais desfavoráveis, o que já era esperado após 

ser feita a avaliação das variáveis hidrológicas para essa condição. A cota média do reservatório 

para este caso será mais de 1,0m menor. 

Cabe a observação que, a existência de uma cota mínima operacional para a geração de energia 

faz com que o reservatório seja operado de modo a se manter nessa cota de restrição. Ou seja, 

se a cota do reservatório ultrapassa essa cota de restrição há a liberação de uma saída de água 

maior do que a que estava sendo praticada até o valor da cota ficar abaixo do permitido. Quando 

isso acontece o reservatório volta a acumular até que o nível permitido para a geração de energia 

seja atingido. Porém no caso do cenário 2 essa velocidade de recuperação de armazenamento de 

água é mais lenta, porque há uma maior saída de água por evaporação e o volume de entrada 

pela vazão e precipitação é reduzido. 

O reflexo dessa recuperação mais lenta é a diminuição da frequência de geração de energia, que 

passou a ser três vezes menor, e consequentemente do volume médio da vazão defluente. Houve 

uma redução de 57% no valor dessa vazão. 

A ocorrência de cotas menores fez a confiabilidade do reservatório passar, considerando o NS01, 

de 99,38% para 90,42%. E reduções nas taxas de elasticidade também foram percebidas. Mesmo 

com valores  mais  baixos  de confiabilidade e elasticidade,  a classificação do desempenho do 

reservatório, que é feita de acordo com o resultado desses índices, continua sendo alta. 

Silva (2012) para os cenários envolvendo mudanças climáticas também encontrou valores mais 

baixos  de  confiabilidade  e  elasticidade  do  sistema  quando  comparado  aos  cenários  que 

consideram o clima estável. 



Entretanto,  quanto  ao  indicador  de  sustentabilidade  da  demanda  em  ambos  os  casos  o 

desempenho do reservatório ficou abaixo do mínimo esperado que é 0,2, o que indica condição 

de vulnerabilidade para o atendimento às demandas. A redução na oferta de água fez com que 

para o cenário 2 ainda fosse observada uma leve tendência de decaimento. 

A diferença na classificação do desempenho do reservatório quanto aos indicadores pode ser 

justificada pelo fato de que os indicadores de sustentabilidade operacional, que são confiabilidade 

e elasticidade, avaliam o reservatório de acordo com nível de água, ou seja, volume disponível 

para captação. Enquanto que o de sustentabilidade da demanda avalia se as entradas de água no 

sistema superam os  volumes  de  saída,  não  levando  em consideração  o  volume  de  água  já 

disponível. 

Independente dessas diferenças, para os resultados projetados o cenário 2 é o que apresenta as 

condições mais desfavoráveis de desempenho. Diante dessa condição, foram adotadas medidas 

que regulam o uso da água e avaliou-se a sensibilidade do reservatório  quanto da aplicação 

delas. 

1.3. Cenário Alternativo 2.1 – com mudanças climáticas e redução da vazão 
mínima 

A redução da vazão mínima ambiental de 10m³/s para 3m³/s nos casos em que a cota for inferior a 

111m não  apresenta  melhoria  significativa  no  valor  da  cota  média  projetada  para  o  sistema, 

mesmo reduzindo o valor médio defluente. 

O valor da cota que para o cenário base 2 foi de 111,4m, neste cenário foi igual a 111,48m. E a 

vazão média defluente passou de 26,17m³/s para 25,85m³/s. Houve um aumento da frequência da 

geração de energia em 10%. 

A confiabilidade calculada considerando o NS01 foi de 95,83%, o NS02 de 98,96% e o NS03 se 

manteve em 100%. 

A diminuição da vazão defluente fez com que o índice de sustentabilidade da demanda calculado 

obtivesse um desempenho um pouco mais favorável. A média do IS que era de 0,112 passou para 

0,12. 



1.4. Cenário Alternativo 2.2 – com mudanças climáticas e alteração na cota 
de restrição 

A mudança do valor da cota de restrição, para a geração de energia, de 113m para 114m fez com 

que o nível de água médio do reservatório previsto para o período de 2016 a 2040 passasse de 

111,4m pra  112,13m.  Com relação  à  frequência  do  funcionamento  da  hidrelétrica  não  houve 

mudanças significativas, foram 37 ocorrências no cenário base 2 e 34 ocorrências no cenário base 

2.1. Isto pode ser justificado pelo fato de que no cenário 2 apenas 3 das 37 vezes a cota para a 

geração de energia estava entre 113 e 114m. Quanto ao valor da vazão média defluente também 

não houve muita alteração (26,16m³/s para 26,45m³/s).

Os  índices  de  confiabilidade  tiverem  aumentos  representativos.  O  reservatório  para  NS1 

aumentou o valor de sua confiabilidade em 6,46%, o que resulta numa confiabilidade final igual a 

96,88%. E quanto aos níveis de alerta NS02 e NS03 não foram atingidos em nenhum momento da 

projeção. 

A alteração do valor da cota de restrição não foi suficiente para causar mudanças significativas na 

evolução do índice de sustentabilidade da demanda. O valor desse índice para esse cenário é 

igual é 0,115.

1.5. Cenário Alternativo 2.3 – com mudanças climáticas e redução da taxa 
de perdas

A redução das perdas nos sistemas de abastecimento, que captam água do reservatório de Pedra 

do Cavalo,  para o  período projetado teve com meta o valor  estabelecido pelo  Ministério  das 

Cidades, que foi de 25% até 2040. Então, uma taxa de decrescimento de 0,14%/mês foi aplicada 

para o SIAA de Salvador e de 0,07% para os demais sistemas. 

A Figura  mostra a projeção da redução das perdas, paralelamente a evolução da diminuição do 

consumo. 

Figura  - Evolução da redução das taxas de perdas e do volume capado.

A diminuição da captação de água teve um impacto positivo no cálculo da cota. A cota média para 

esse cenário foi de 111,76m. O reflexo do valor dessa cota média nos índices de sustentabilidade 

operacional  do  reservatório  ocorreu da seguinte  forma:  a  confiabilidade para  o  NS01 igual  a 

97,29%, para o NS02 igual a 98,13% e o NS03 igual a 100%. O valor da vazão média defluente 

27,93m³/s.



Quando ao índice de sustentabilidade da demanda o valor médio para o período projetado foi de 

0,114 

1.6. Comparação dos Cenários Alternativos

Todos  os  cenários  alternativos  apresentaram melhoria  no  resultados  dos  indicadores  quando 

comprados ao Cenário  Base 2  Porém nenhum resultado foi  superior  aos encontrados com a 

simulação  do Cenário  Base  1.  A comparação  entre  os  cenários  indica  que  a  intensidade  da 

melhora no desempenho do reservatório depende do tipo de indicador avaliado.

Considerando  o  valor  médio  da  cota  tem-se  que  o  cenário  alternativo  2.2  –  com mudanças 

climáticas  e  alteração  na  cota  de  restrição,  é  o  que  apresenta  melhor  desempenho  quando 

comparados com os cenários 2.1e 2.3 (Figura e Tabela ).

Figura  - Comparação dos valores médios de cota dos cenários.

Com relação ao indicador de confiabilidade o cenário 2.3 apresenta o melhor desempenho para o 

NS01 quando comparado com os outros dois, porém existe a ocorrência de cotas abaixo de 109 

(NS02), diferentemente dos cenários 2.1 e 2.2. Por isso, a medida de gestão do uso da água que 

causa melhor impacto no índice de confiabilidade é o aumento da cota de restrição. Isto pode 

estar associado ao fato de que o nível do reservatório é influenciado por esse valor de restrição. 

Ou seja, quanto maior a cota de restrição, maior será o valor da cota média. 

Tabela  - Comparativos dos valores de confiabilidade.

Confiabilidade 
NS01

Confiabilidade 
NS02

Confiabilidade NS03

Cenário Base 1 99,38% 100% 100%
Cenário Base 2 90,42% 98,13% 100%

Cenário Alternativo 2.1 95,83% 98,96% 100%
Cenário Alternativo 2.2 96,88% 100% 100%
Cenário Alternativo 2.3 97,29% 98,13% 100%

Para a comparação do indicador de sustentabilidade da demanda, todos os cenários alternativos 

propostos ficaram abaixo do limite considerado ideal, que seria de 0,2 (Figura ).



Figura  - Comparação dos valores dos Indicadores de Sustentabilidade da demanda.

O cenário alternativo 2.1 dos três foi o que apresentou melhor resultado. O que significa que no 

balanço das entradas e saídas de água no reservatório, a diminuição da vazão mínima m 7m³/s 

causou  maior  impacto  do  que  a  redução  da  captação,  ou  da  diminuição  do  valor  da  vazão 

defluente média pelo aumento da cota de restrição para geração de energia. 



11. CONCLUSÕES

A caracterização do reservatório de Pedra do Cavalo para a elaboração do círculo de causalidade 

e posteriormente  do modelo  matemático,  foi  construída especialmente  a partir  da  seleção de 

componentes  que  melhor  representassem  as  condições  naturais  do  reservatório  e  suas 

potencialidades, tanto para geração de energia quanto abastecimento humano e industrial. 

A metodologia  de  dinâmica  de  sistemas  se  mostrou  como  uma  ferramenta  adequada  para 

previsão  de  tendências  comportamentais  ao  longo  do  tempo  e  criação  de  cenários  para 

avaliações diversas que auxiliem na gestão dos recursos hídricos.  Os resultados obtidos pelo 

modelo proposto são satisfatórios, porém a ausência de dados medidos da vazão afluente para o 

período de 2000 a 2015 e maiores detalhes sobre o funcionamento da hidrelétrica aumentaram o 

grau de incerteza das projeções.

Quanto aos resultados foram observadas reduções nas vazões afluentes, alterações nas taxas de 

evaporação  e  precipitação  decorrentes  do  impacto  das  mudanças  climáticas  nos  recursos 

hídricos, o que irá acarretar na diminuição do volume de água disponível para atendimento das 

demandas, com consequente aumento da ocorrência de cotas inferiores ao limite tido com seguro 

pela EMBASA.

Em geral, tanto o índice de confiabilidade quanto o de elasticidade, foram reduzidos pelos efeitos 

das mudanças climáticas, e com as alterações dos valores futuros previstos para as variáveis 

hidrológicas o índice de sustentabilidade ambiental do reservatório também diminuirá. 

Em relação  às  captações,  observou-se  que  somente  por  meio  do  controle  operacional  mais 

rigoroso e contínuo,  neste estudo avaliado em termos de redução das perdas de água,  será 

possível compensar em parte o aumento da demanda causada pelo crescimento populacional. 

Entretanto  a  sensibilidade  do  reservatório  a  medidas  dessa  natureza  é  inferior  aos  efeitos 

causados pelas mudanças climáticas na disponibilidade de água do mesmo. 

O que não significa que a redução das perdas de água não deva mais ser considerada, uma vez 

que  ações  desse  tipo  envolvem benefícios  econômicos,  ambientais  e  sociais  que  não  foram 

detalhados nesse estudo.

O  aumento  da  cota  de  restrição  para  a  geração  de  energia  e  a  redução  da  vazão  mínima 

ambiental,  assim como a aplicação das  taxas  de redução perdas,  não superam os  impactos 

causados pela possível alteração do clima. Porém a adoção dessas medidas contribui para a 

melhora do desempenho do reservatório frente a cenário de mudanças climáticas. 



Dentre essas opções, o aumento da cota de restrição tem efeito imediato no volume de água do 

reservatório. Pedra do Cavalo se mostrou bastante sensível a operação da usina hidrelétrica e 

uma revisão, baseada nas possíveis influências do clima, das suas condições operacionais torna-

se necessária diante da crise no abastecimento que o reservatório possa vir a passar. 

A redução da vazão mínima apesar de também aumentar rapidamente a quantidade de água 

disponível  não  deve  ser  pensada  como  a  única  solução.  Muito  pelo  contrário,  ações  dessa 

natureza devem ser tomadas apenas para amenizar a crise e dar tempo para que medidas mais 

eficazes, tanto técnicas quanto ambientais, sejam tomadas. Essa redução diminui a quantidade de 

água demandada, o que contribui para a sustentabilidade na área a montante do reservatório, 

porém a jusante ocorre o efeito  contrário:  mudança na qualidade da água,  na quantidade de 

sedimento e de matéria orgânica e inorgânica afluentes ao estuário (GENZ, 2006).

Importante destacar que os resultados encontrados nesta pesquisa não podem e não devem ser 

vistos como uma predição de estados reais futuros. Esses resultados devem ser considerados 

como a projeção de possíveis impactos causados pelas mudanças climáticas e agravados pela 

forma como o reservatório é gerido. 



12. RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

As recomendações para estudos futuros são:

• Avaliação dos custos sociais, ambientais e econômicos quanto da aplicação das medidas 

de gestão propostas nos cenários alternativos;

• Aplicação de medidas de gestão do uso da água nos reservatórios a montante de Pedra 

do  Cavalo  para  avaliar  o  impacto  dessas  na  vazão  afluente  à  Pedra  do  Cavalo, 

principalmente no que diz respeito à irrigação;

• Investigar em detalhe a operação da usina hidrelétrica e sua influência no Reservatório de 

Pedra do Cavalo;

• Investigar em detalhe os riscos para o abastecimento da ocorrência do NS01, NS02 e 

NS03.

• Desenvolver  metodologia  para  incluir  a  variabilidade  climática  no  estabelecimento  das 

vazões mínimas – hidrograma ecológico.
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ANEXO I – EVAPORAÇÃO PELO MÉTODO DE THORNTHWAITE

Fórmula de Thornthwaite (1948) para cálculo da evaporação potencial acumulada mensal:

ETp=Fc x (ETp)NA

ETp = evaporação potencial acumulada, em mm/mês;

(ETp)NA = evaporação potencial não ajustada, em mm/mês, estimada para um mês-padrão de 30 

dias e com duração do período diurno de 12 horas; 

Fc = fator de correção, que leva em consideração o comprimento médio do dia e o número de dias 

do mês em questão.

Para  temperatura  média  do  ar  inferior  a  26,5°C,  Thornthwaite  propôs  estimar  a  evaporação 

potencial não ajustada, em mm/mês, segundo:

(ETp)NA=16 x (10 x TI)a

T = temperatura média mensal do ar, em °C; 

I = índice térmico anual (ou índice de calor), correspondente à soma de 12 índices mensais é 

dado por:

I= i=112(T15)1,514

Sendo Ti a temperatura média (°C) de cada mês. Na Eq. (2), o expoente a é uma função do índice 

térmico anual, sendo determinado por:

a = 6,75x10-7I3 – 7,71x10-5I2 + 1,792x10-2I + 0,49239



Para  temperatura  média  do  ar  igual  ou  superior  a  26,5°C,  a  equação  (2)  superestima  a 

evaporação potencial não ajustada. Neste caso, Thornthwaite propôs o uso da Tabela 1.

Tabela 1. Valores da evaporação potencial não ajustada para temperatura do ar igual 
ou superior a 26,5ºC.

(ETp)NA, em mm/mês

T (ºC) 0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9
26 - - - - - 135 135 138 138 138
27 138 141 141 141 144 144 144 144 147 147
28 147 150 150 150 150 153 153 153 153 156
29 156 156 156 156 159 159 159 159 162 162
30 162 162 162 165 165 165 165 165 168 168
31 168 168 168 171 171 171 171 171 171 174
32 174 174 174 174 174 174 177 177 177 177
33 177 177 177 177 180 180 180 180 180 180
34 180 180 180 183 183 183 183 183 183 183
35 183 183 183 183 183 183 183 183 183 183
36 183 183 186 186 186 186 186 186 186 186
37 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186

Finalmente,  para obter  a evaporação do mês em questão,  deve-se multiplicar  o resultado do 

cálculo de (ETp)NA, pelo fator de correção Fc. Para uso prático, valores de Fc são fornecidos na 

Tabela 2, em função da latitude e da época do ano.

Tabela 2. Fator de correção Fc para o método de Thornthwaite. 

Latitude Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez
5º N 1,00 0,93 1,03 1,02 1,06 1,03 1,06 1,05 1,01 1,03 0,99 1,02

Equador 1,02 0,94 1,04 1,01 1,01 1,01 1,04 1,04 1,01 1,04 1,01 1,04
5º S 1,04 0,95 1,04 1,00 1,02 0,99 1,02 1,03 1,00 1,05 1,03 1,06

10º S 1,08 0,97 1,05 0,99 1,01 0,96 1,00 1,01 1,00 1,06 1,05 1,10
15º S 1,12 0,98 1,05 0,98 0,98 0,94 0,97 1,00 1,00 1,07 1,07 1,12
20ºS 1,14 1,10 1,05 0,97 0,96 0,91 0,95 0,99 1,00 1,08 1,09 1,15
25º S 1,17 1,01 1,05 0,96 0,94 0,88 0,93 0,98 1,00 1,10 1,11 1,18
30º S 1,20 1,03 1,06 0,95 0,92 0,85 0,90 0,96 1,00 1,12 1,14 1,21
35º S 1,23 1,04 1,06 0,94 0,89 0,82 0,87 0,94 1,00 1,13 1,17 1,25
40º S 1,27 1,06 1,07 0,93 0,86 0,78 0,84 0,92 1,00 1,15 1,20 1,29



14. ANEXO II – CURVA COTA X ÁREA X VOLUME DO RESERVATÓRIO
15. DE PEDRA DO CAVALO

Tabela 3. Curva cota x área x volume

Cota (m) Área
(km2)

Volume
 (hm3)

90 65,232 1.424,765
91 67,402 1.491,081
92 69,572 1.559,567
93 71,742 1.630,223
94 73,912 1.703,05
95 76,082 1.778,047
96 78,252 1.855,213
97 80,423 1.934,551
98 82,593 2.016,809
99 84,763 2.099,735
100 86,933 2.185,583
101 90,182 2.274,139
102 93,430 2.365,945
103 96,679 2.460,999
104 99,927 2.559,301
105 103,176 2.660,852
106 106,424 2.765,651
107 109,673 2.873,699
108 112,921 2.984,996
109 116,170 3.099,541
110 119,418 3.217,335
111 123,807 3.338,947
112 128,196 3.464,948
113 132,585 3.595,338
114 136,974 3.730,117
115 141,363 3.869,285
116 145,752 4.012,841
117 150,141 4.160,787
118 154,53 4.313,122
119 158,918 4.469,845
120 163,307 4.630,958
121 169,019 4.797,12
122 174,731 4.968,995
123 180,443 5.146,581
124 186,154 5.329,879
125 191,866 5.518,889

125,5 194,722 5.615,536



16. APÊNDICE A - PREENCHIMENTO DE FALHAS NAS SÉRIES DE VAZÕES

Para o preenchimento das falhas mensais de vazão dos postos de Argoim (51350000) e de Ponte 

Rio Branco (51460000), dentro o período de validação dos dados (abril de 2000 a dezembro de 

2015)  os  postos  a  montante  serviram de  apoio  às  análises  de  correlação.  É  comum utilizar 

regressão linear nas aplicações hidrológicas (Clarke, 1993 apud GENZ, 2006). Sarmento et al. 

(2011), relataram que se o valor do coeficiente de determinação (R²) for igual ou superior a 0,7 

considera-se que há consistência nos dados preenchidos.

A série  de  dados  mensais  em  Argoim  possui  falha  de  dados  em  apenas  6  dos  48  meses 

estudados. Para suprir as demandas relativas ao preenchimento destas falhas, a estação que se 

apresenta como a mais apropriada, por ser a estação a montante mais próxima e por apresentar 

grande coeficiente de correlação linear (R=0,984 – série histórica 1973 a 2015) com a estação de 

Argoim (Figura ), é a de Fazenda Santa Fé (51330000).  

17.
Figura  Regressão linear entre dados dos postos de Argoim e Fazenda Santa Fé.

Para preencher as lacunas, buscou-se processo bastante simples e apoiado na comparação do 

comportamento das duas estações. Cinco das seis falhas são relativas aos períodos de dez/2003, 

nov/2006, dez/2006, dez/2007 e dez/2009; nestes casos existe valor medido em Fazenda Santa 

Fé. O procedimento utilizado foi a análise de regressão dos dados, que indicou que os dados têm 

um alto coeficiente de determinação (R² = 0,9691), e sua relação pode ser expressa através da 

equação: y = 1,2024x – 5,9159. Onde os valores de “y” (vazão no posto Argoim) foram calculados 

substituindo os valores de vazões correspondentes no posto Fazenda Santa Fé – “x”.  Apenas 

para a falha no mês de dez/2014 não havia valor correspondente na estação Fazenda Santa Fé, 

nem nas outras duas subsequentes estações a montante (Iaçu – 51280000 e Itaeté – 51240000). 

Nestes casos, o valor da vazão foi obtido por meio da média simples da vazão do posto de Argoim 

do mês imediatamente antes da falha e imediatamente depois.

Quadro  Dados fluviométricos – médias mensais Fazenda Santa Fé (51330000) – em m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2000 178,23 71,02 104,71 124,0
3 73,86 55,34 57,5

5
31,4

5 23,38 5,91 88,01 201,20

2001 50,69 11,13 39,08 23,68 36,20 29,97 24,9
2

32,6
9 39,57 45,11 13,49 71,69

2002 470,46 215,09 26,76 18,22 22,43 17,53 27,6
0

22,0
7 15,03 26,9

9 8,93 6,78

2003 77,61 65,10 21,87 28,29 17,04 58,76 12,6
6

33,1
0 22,94 3,28 23,70 1,04

2004 241,18 154,17 197,61 78,40 39,42 28,63 31,6
3 5,63 0,82 0,50 71,83 61,83



2005 34,19 205,23 65,71 104,1
8 77,66 53,37 42,7

0
56,1

6 22,70 4,34 10,78 87,40

2006 14,05 1,95 102,55 346,9
9 164,19 31,99 9,49 153,95 69,51

2007 34,85 190,68 52,45 34,93 15,61 42,1
2

14,7
1 13,60 11,04 1,92 40,36

2008 4,59 19,24 68,15 119,75 29,46 17,06 30,3
5 4,73 4,02 1,37 5,09 116,33

2009 83,07 19,49 16,99 104,8
9 41,29 23,90 9,89 3,99 42,51 42,5

1 67,50 29,31

2010 24,40 4,03 28,78 90,09 22,52 4,86 9,17 30,6
4 4,34 2,83 23,03 112,23

2011 38,84 19,05 94,12 63,28 9,97 9,13 16,1
5 4,02 1,61 83,78 79,03

2012 9,50 29,26 4,44 1,63 1,50 0,85 0,81 3,17 4,73 0,38 22,10 2,43

2013 42,31 12,99 1,30 7,70 2,53 13,48 18,8
6 11,02 21,52 3,30 1,40 299,36

2014 53,70 22,96 54,77 83,25 44,44 11,83 12,0
2 7,83 0,69 0,22 57,58

2015 26,72 41,75 54,47 44,15 108,51 36,43 44,0
5

41,6
7 11,60 1,01 2,36

Quadro   Dados fluviométricos – médias mensais Argoim (51350000) – em m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 210,75 72,76 115,12 142,60 76,26 50,35 55,40 27,52 21,76 8,69 112,39 230,20
2001 53,94 15,06 42,07 24,99 35,98 28,70 26,81 31,00 42,61 50,55 17,33 81,25
2002 558,72 279,97 31,40 23,62 27,68 23,55 33,45 28,87 22,43 35,89 14,12 14,10
2003 89,02 81,79 26,52 39,18 26,45 68,62 20,20 39,68 30,16 10,61 29,64 0,00*
2004 394,61 206,62 235,34 93,61 44,69 33,73 35,79 11,97 5,05 3,41 75,80 79,00
2005 40,94 245,49 79,64 123,65 93,59 60,00 48,61 63,46 29,50 9,42 21,06 111,09
2006 18,95 5,70 120,44 381,74 193,43 36,94 20,88 8,75 11,59 179,44 179,20 77,66
2007 39,67 237,59 57,30 41,62 20,13 46,94 20,20 18,86 17,00 5,07 44,09 42,62
2008 9,18 35,16 88,86 137,68 33,96 21,78 34,84 9,83 8,61 4,66 8,49 128,75
2009 107,82 23,08 22,82 125,64 49,04 28,39 16,10 8,54 76,84 84,03 35,10 29,32
2010 37,46 9,60 38,92 112,04 29,49 11,07 13,80 37,37 8,96 6,53 25,57 126,40
2011 48,60 25,80 114,97 99,31 73,01 17,70 15,75 21,96 10,47 5,98 86,33 86,28
2012 16,83 30,60 9,17 5,24 5,67 4,58 4,74 5,38 12,36 3,28 37,37 7,29
2013 57,34 24,58 4,06 11,38 7,55 19,22 32,45 18,01 33,11 10,83 4,96 303,27
2014 70,99 29,35 58,26 88,05 47,09 18,24 18,62 13,45 3,92 1,72 59,64 47,33
2015 35,02 52,88 52,28 57,78 110,21 40,14 46,84 47,54 14,47 3,68 2,82 4,86

*como o valor retornado foi negativo, substitui-se por zero. 

No posto Ponte Rio Branco a série de dados mensais possui falha de dados em vinte e dois 

meses.  Para suprir  as demandas relativas ao preenchimento destas falhas, a estação que se 

apresenta como a mais apropriada, por ser a estação a montante mais próxima e por apresentar 

uma correlação linear considerável (R=0,837 – série histórica 1973 a 2015) com a estação de 

Ponte Rio Branco (Figura ), é a de Riachão do Jacuípe (51440000). 



O mesmo método de preenchimento das falhas usado para a estação de Argoim foi utilizado para 

o posto de Ponte Rio Branco. A diferença é que a análise de regressão dos dados retornou a uma 

linha de tendência polinomial de grau 4. 

Figura   Regressão 4º graus entre dados dos postos de Ponte Rio Branco e Riachão.

Coincidentemente, também para a falha no mês de dez/2014 não havia valor correspondente na 

estação Riachão do Jacuípe, nem nas outras duas subsequentes estações a montante (Gavião II 

– 51430000 e São José do Jacuípe – 51420000). Nestes casos, o valor da vazão foi obtido por 

meio da média simples da vazão do posto de Ponte Rio Branco do mês imediatamente antes da 

falha e imediatamente depois. 

Quadro   Dados fluviométricos – médias mensais Riachão (51440000) – em m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 6,91 0,97 0,42 7,05 1,04 0,68 0,30 0,18 0,09 0,03 30,84 1,49
2001 0,34 0,07 0,29 0,07 0,05 0,05 0,11 0,24 0,25 0,07 0,05 9,37
2002 44,42 27,98 1,12 0,46 0,39 0,33 0,34 0,45 0,11 0,14 0,09 0,37
2003 0,32 0,13 0,16 0,13 6,67 0,65 0,42 0,28 0,17 0,09 0,44 0,13
2004 70,62 9,11 10,96 0,42 0,31 0,34 0,33 0,16 0,09 0,06 0,45 0,24
2005 0,51 1,38 1,68 0,88 1,98 0,59 0,45 0,37 0,20 0,07 1,01 1,71
2006 0,17 0,05 7,50 4,22 0,62 0,44 0,41 0,37 1,86 4,39 0,57
2007 0,09 5,46 0,53 0,39 0,28 0,27 0,21 0,18 0,18 0,03 0,17
2008 0,14 2,24 1,38 0,13 0,07 0,18 0,14 0,07 0,05 0,04 0,55 5,69
2009 0,39 0,22 0,08 1,10 0,48 0,14 0,04 0,04 0,04 17,06 0,93 0,34
2010 1,52 0,08 2,28 5,44 0,10 0,01 0,34 0,11 1,89 2,23 0,44 4,41
2011 0,69 0,12 0,92 0,15 0,38 0,23 0,04 0,04 0,04 0,81 0,89 1,87
2012 0,07 0,07 0,04 0,01 0,05 0,10 0,07 0,07 0,07 0,07 6,14 0,04
2013 3,96 0,30 0,04 0,03 0,07 0,07 0,04 0,04 0,04 0,01 0,01 7,34
2014 0,26 0,26 1,12 2,23 0,07 0,04 0,04 0,03 0,01 0,03 0,10
2015 0,51 0,19 3,82 0,63 0,29 0,14 0,04 0,05 0,10 0,07

Quadro   Dados fluviométricos – médias mensais Ponte Rio Branco (51460000) – em m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 13,47 3,51 0,51 10,28 1,57 1,35 0,29 0,17 0,08 0,04 8,31 3,01
2001 0,67 0,06 0,21 0,04 0,02 0,11 0,18 0,49 0,15 1,77 1,76 14,62
2002 103,12 57,00 1,86 0,59 0,41 0,31 0,29 0,29 0,09 0,03 1,79 2,01
2003 0,40 0,20 8,37 3,01 2,11 0,92 1,20 1,94 1,86 1,79 2,07 1,82
2004 25,67 27,34 1,15 0,68 0,75 0,41 0,11 0,59 1,79 1,77 2,08 1,91
2005 8,81 1,55 1,75 4,26 1,54 0,72 0,14 0,03 3,46 1,78 2,57 3,24



2006 0,07 0,00 15,20 6,48 0,84 1,77 2,22 0,17 0,06 0,05 5,85 0,98
2007 0,01 8,93 1,13 0,90 0,80 0,38 0,15 0,09 0,05 0,00 0,96 1,86
2008 0,27 9,27 13,97 0,01 0,05 0,17 0,05 0,00 0,00 0,39 24,99 8,37
2009 1,50 2,83 0,50 2,60 1,79 0,19 0,03 0,00 51,30 1,63 0,28 1,99
2010 3,37 0,17 15,43 92,43 0,58 0,08 6,12 1,29 0,09 18,30 1,29 26,38
2011 0,81 0,12 1,39 0,37 0,25 0,05 0,02 0,00 0,00 3,27 2,08 3,12
2012 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10 0,04
2013 30,10 0,42 0,00 0,45 0,10 0,03 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 7,09
2014 0,29 2,39 2,23 2,23 0,71 0,10 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,26
2015 0,51 1,48 0,71 32,76 5,34 2,33 1,82 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00

Com relação ao regime fluvial o rio Jacuípe, por nascer e desaguar em áreas semiáridas é um rio 

considerado intermitente. Parte de sua regularidade é assegurada por meio de barragens (SANTO 

e CARELLI, 2016). Devido a esta questão que as vazões medidas no posto Ponte Rio Branco, em 

alguns meses, são nulas ou muito próximas de zero. 



18. APÊNDICE B – REGIONALIZAÇÃO DE VAZÃO

Para gerar a série de vazões médias mensais afluentes ao reservatório de Pedra do Cavalo, 

foram usadas funções de transferência de vazão levando-se em conta, além das vazões medidas 

nas estações Argoim e Ponte Rio Branco, fatores de proporcionalidade entre áreas de drenagem 

(OTSUKI et al, 2011). As vazões afluentes foram estimadas pela equação: 

QPC nm = QAR nm+ QRB nm

Onde QPC  é a vazão afluente em Pedra do Cavalo, QAR  a vazão do Rio Paraguaçu medida no 

posto Argoim e QRB  a vazão do rio Jacuípe medida no posto Ponte Rio Branco, e ambas afluem 

ao reservatório de Pedra do Cavalo no mês  m e no ano  n.  A  Erro: Origem da referência não

encontrada indica  o  posicionamento  dos  postos  fluviométricos.  Ponte  Rio  Branco  está 

praticamente inserido no reservatório, já Argoim fica um pouco mais afastado. 



A proporcionalidade das áreas de drenagem deve ser realizada da seguinte forma:

Q1S1= Q2S2

Onde:

Q1 = vazão afluente no local do posto base

Q2 = vazão afluente final (medida no posto + contribuição do trecho)

S1  = área de drenagem no local do posto base

S2  = área de drenagem do posto final



Para o estudo em questão tem-se que:

Tabela  Estações fluviométricas e suas respectivas áreas de drenagem.

Posto Área de 

drenagem
Área de drenagem da estação Argoim - 51350000 37.245km²

Área de drenagem da estação Ponte Rio Branco - 51460000 10.560km²
Área de drenagem para o rio Paraguaçu até Pedra do Cavalo 41.050km²

Área de drenagem para o rio Jacuípe até Pedra do Cavalo 12.600km²

QPC1=  41.050 37.245  x QAR  = 1,19QAR           e QPC2=  12.600 10.560  x QRB = 

1,19QRB

Portanto,  os  valores  das  contribuições  das  vazões  do  rio  Paraguaçu  e  do  rio  Jacuípe  no 

reservatório de Pedra do Cavalo serão multiplicados por 1,19 para assim serem somados e então 

ter-se a vazão final que chega ao lago. 

Quadro   Dados fluviométricos – médios mensais Argoim (51350000) – em m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 210,75 72,76 115,12 142,60 76,26 50,35 55,40 27,52 21,76 8,69 112,39 230,20
2001 53,94 15,06 42,07 24,99 35,98 28,70 26,81 31,00 42,61 50,55 17,33 81,25
2002 558,72 279,97 31,40 23,62 27,68 23,55 33,45 28,87 22,43 35,89 14,12 14,10
2003 89,02 81,79 26,52 39,18 26,45 68,62 20,20 39,68 30,16 10,61 29,64 0,00*
2004 394,61 206,62 235,34 93,61 44,69 33,73 35,79 11,97 5,05 3,41 75,80 79,00
2005 40,94 245,49 79,64 123,65 93,59 60,00 48,61 63,46 29,50 9,42 21,06 111,09
2006 18,95 5,70 120,44 381,74 193,43 36,94 20,88 8,75 11,59 179,44 179,20 77,66
2007 39,67 237,59 57,30 41,62 20,13 46,94 20,20 18,86 17,00 5,07 44,09 42,62
2008 9,18 35,16 88,86 137,68 33,96 21,78 34,84 9,83 8,61 4,66 8,49 128,75
2009 107,82 23,08 22,82 125,64 49,04 28,39 16,10 8,54 76,84 84,03 35,10 29,32
2010 37,46 9,60 38,92 112,04 29,49 11,07 13,80 37,37 8,96 6,53 25,57 126,40
2011 48,60 25,80 114,97 99,31 73,01 17,70 15,75 21,96 10,47 5,98 86,33 86,28



2012 16,83 30,60 9,17 5,24 5,67 4,58 4,74 5,38 12,36 3,28 37,37 7,29
2013 57,34 24,58 4,06 11,38 7,55 19,22 32,45 18,01 33,11 10,83 4,96 303,27
2014 70,99 29,35 58,26 88,05 47,09 18,24 18,62 13,45 3,92 1,72 59,64 47,33
2015 35,02 52,88 52,28 57,78 110,21 40,14 46,84 47,54 14,47 3,68 2,82 4,86

Quadro  Dados fluviométricos médios mensais da contribuição do rio Paraguaçu no reservatório de Pedra do Cavalo – 
em m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 250,79 86,58 136,99 169,69 90,75 59,92 65,93 32,75 25,89 10,34 133,74 273,94
2001 64,19 17,92 50,06 29,74 42,82 34,15 31,90 36,89 50,71 60,15 20,62 96,69

2002 664,88 333,1
6 37,37 28,11 32,94 28,02 39,81 34,36 26,69 42,71 16,80 16,78

2003 105,93 97,33 31,56 46,62 31,48 81,66 24,04 47,22 35,89 12,63 35,27 0,00

2004 469,59 245,8
8 280,05 111,40 53,18 40,14 42,59 14,24 6,01 4,06 90,20 94,01

2005 48,72 292,1
3 94,77 147,14 111,37 71,40 57,85 75,52 35,11 11,21 25,06 132,20

2006 22,55 6,78 143,32 454,27 230,18 43,96 24,85 10,41 13,79 213,53 213,24 92,41

2007 47,21 282,7
3 68,19 49,53 23,95 55,86 24,04 22,44 20,23 6,03 52,47 50,72

2008 10,92 41,84 105,74 163,84 40,41 25,92 41,46 11,70 10,25 5,55 10,10 153,21
2009 128,31 27,47 27,16 149,51 58,36 33,78 19,16 10,16 91,44 100,00 41,77 34,89
2010 44,58 11,42 46,31 133,33 35,09 13,17 16,42 44,47 10,66 7,77 30,43 150,42
2011 57,83 30,70 136,81 118,18 86,88 21,06 18,74 26,13 12,46 7,12 102,73 102,67
2012 20,03 36,41 10,91 6,24 6,75 5,45 5,64 6,40 14,71 3,90 44,47 8,68
2013 68,23 29,25 4,83 13,54 8,98 22,87 38,62 21,43 39,40 12,89 5,90 360,89
2014 84,48 34,93 69,33 104,78 56,03 21,71 22,15 16,00 4,67 2,05 70,97 56,32
2015 41,67 62,93 62,21 68,76 131,15 47,77 55,73 56,57 17,22 4,38 3,35 5,78

Quadro  Dados fluviométricos – médios mensais Ponte Rio Branco (51460000) – em m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 13,47 3,51 0,51 10,28 1,57 1,35 0,29 0,17 0,08 0,04 8,31 3,01
2001 0,67 0,06 0,21 0,04 0,02 0,11 0,18 0,49 0,15 1,77 1,76 14,62
2002 103,12 57,00 1,86 0,59 0,41 0,31 0,29 0,29 0,09 0,03 1,79 2,01
2003 0,40 0,20 8,37 3,01 2,11 0,92 1,20 1,94 1,86 1,79 2,07 1,82
2004 25,67 27,34 1,15 0,68 0,75 0,41 0,11 0,59 1,79 1,77 2,08 1,91
2005 8,81 1,55 1,75 4,26 1,54 0,72 0,14 0,03 3,46 1,78 2,57 3,24
2006 0,07 0,00 15,20 6,48 0,84 1,77 2,22 0,17 0,06 0,05 5,85 0,98
2007 0,01 8,93 1,13 0,90 0,80 0,38 0,15 0,09 0,05 0,00 0,96 1,86
2008 0,27 9,27 13,97 0,01 0,05 0,17 0,05 0,00 0,00 0,39 24,99 8,37
2009 1,50 2,83 0,50 2,60 1,79 0,19 0,03 0,00 51,30 1,63 0,28 1,99
2010 3,37 0,17 15,43 92,43 0,58 0,08 6,12 1,29 0,09 18,30 1,29 26,38
2011 0,81 0,12 1,39 0,37 0,25 0,05 0,02 0,00 0,00 3,27 2,08 3,12
2012 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,10 0,04
2013 30,10 0,42 0,00 0,45 0,10 0,03 0,01 0,03 0,02 0,00 0,00 7,09
2014 0,29 2,39 2,23 2,23 0,71 0,10 0,03 0,04 0,00 0,00 0,00 0,26
2015 0,51 1,48 0,71 32,76 5,34 2,33 1,82 0,14 0,01 0,00 0,00 0,00



Quadro  Dados fluviométricos médios mensais da contribuição do rio Jacuípe no reservatório de Pedra do Cavalo – em 
m³/s.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
2000 16,03 4,18 0,61 12,23 1,87 1,61 0,35 0,20 0,10 0,05 9,89 3,59
2001 0,80 0,07 0,25 0,05 0,02 0,13 0,21 0,58 0,18 2,11 2,10 17,40
2002 122,71 67,83 2,21 0,70 0,49 0,37 0,35 0,35 0,11 0,04 2,14 2,40
2003 0,48 0,24 9,96 3,58 2,51 1,09 1,43 2,31 2,21 2,13 2,47 2,17
2004 30,55 32,53 1,37 0,81 0,89 0,49 0,13 0,70 2,14 2,11 2,47 2,27
2005 10,48 1,84 2,08 5,07 1,83 0,86 0,17 0,04 4,12 2,12 3,05 3,86
2006 0,08 0,00 18,09 7,71 1,00 2,11 2,64 0,20 0,07 0,06 6,96 1,17
2007 0,01 10,63 1,34 1,07 0,95 0,45 0,18 0,11 0,06 0,00 1,14 2,21
2008 0,32 11,03 16,62 0,01 0,06 0,20 0,06 0,00 0,00 0,46 29,74 9,96
2009 1,79 3,37 0,60 3,09 2,13 0,23 0,04 0,00 61,05 1,94 0,33 2,37

2010 4,01 0,20 18,36 109,9
9 0,69 0,10 7,28 1,54 0,11 21,78 1,54 31,39

2011 0,96 0,14 1,65 0,44 0,30 0,06 0,02 0,00 0,00 3,89 2,48 3,71
2012 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,06 0,05
2013 35,82 0,50 0,00 0,54 0,12 0,04 0,01 0,04 0,02 0,00 0,00 8,44
2014 0,35 2,84 2,65 2,65 0,84 0,11 0,04 0,04 0,00 0,00 0,00 0,30
2015 0,61 1,76 0,85 38,98 6,35 2,78 2,17 0,17 0,01 0,00 0,00 0,00

Quadro   Dados fluviométricos  médios mensais reservatório de Pedra do Cavalo.

ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
200

0
266,8

2 90,76 137,60 181,9
3 92,62 61,5

2 66,27 32,9
5 25,99 10,39 143,6

3 277,52

200
1 64,99 17,99 50,31 29,79 42,84 34,2

8 32,12 37,4
7 50,88 62,27 22,72 114,09

200
2

787,5
9

400,9
9 39,58 28,81 33,43 28,3

9 40,15 34,7
0 26,80 42,74 18,94 19,18

200
3

106,4
1 97,57 41,52 50,21 33,99 82,7

5 25,47 49,5
3 38,10 14,76 37,74 2,17

200
4

500,1
3

278,4
1 281,42 112,21 54,07 40,6

3 42,72 14,9
5 8,14 6,17 92,67 96,28

200
5 59,20 293,9

8 96,85 152,2
1 113,20 72,2

6 58,01 75,5
5 39,22 13,33 28,11 136,05

200
6 22,63 6,78 161,41 461,9

8 231,18 46,0
6 27,49 10,6

1 13,86 213,5
9

220,2
1 93,58

200
7 47,22 293,3

6 69,53 50,60 24,91 56,3
1 24,22 22,5

5 20,29 6,03 53,61 52,92

200
8 11,25 52,87 122,37 163,8

5 40,47 26,1
2 41,52 11,70 10,25 6,01 39,84 163,17

200
9

130,0
9 30,83 27,75 152,6

1 60,49 34,0
1 19,19 10,1

6 152,49 101,9
4 42,10 37,27

201
0 48,59 11,63 64,68 243,3

2 35,78 13,2
7 23,70 46,0

1 10,77 29,55 31,96 181,81

2011 58,80 30,84 138,47 118,62 87,18 21,1
2 18,77 26,1

3 12,46 11,01 105,2
1 106,39

201
2 20,10 36,41 10,91 6,24 6,75 5,45 5,64 6,40 14,71 3,90 75,53 8,72

201
3

104,0
5 29,75 4,83 14,08 9,10 22,9

1 38,63 21,4
7 39,42 12,89 5,90 369,33

201
4 84,82 37,77 71,98 107,4

3 56,87 21,8
2 22,19 16,0

4 4,67 2,05 70,97 56,63

201 42,28 64,69 63,06 107,7 137,51 50,5 57,90 56,7 17,24 4,38 3,35 5,78
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19. APÊNDICE C– PROJEÇÃO POPULACIONAL

Quadro  Equações para a projeção da população dos Sistemas de Abastecimento que captam água em Pedra 
do Cavalo.

Sistema de Abastecimento Cidade Método R²

Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água - Feira 

de Santana

Feira de Santana Crescimento Logístico 0.954 P= 1.016,2741+e0,41+0,035T
São Gonçalo do Campo Regressão Multiplicativa 0.936 ��=24,288+80.33(

Conceição de Feira Regressão Multiplicativa 0.976 ��=16,067+102.31(

Tanquinho Projeção Geométrica 0.586

Santa Bárbara Regressão Multiplicativa 0.926 ��=16,768+106.31(

Santanópolis Projeção Geométrica 0.558

Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água - Zona 

Fumageira

Cruz das Almas Regressão Multiplicativa 0.966 ��=45,858+1025.65(

Sapeaçu Regressão Multiplicativa 0.803 ��=15,192+127.13(

Conceição de Almeida Projeção Geométrica 0.422

Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água - Muritiba

Muritiba Regressão Multiplicativa 0.596 ��=24,534+3,136.67(



São Felix Regressão Multiplicativa 0.791 ��=12,182+415.52(

Cachoeira Regressão Multiplicativa 0.970 ��=28,290+518.76(

Governador Mangabeira Projeção Geométrica 0.441

Sistema Integrado de 

Abastecimento de Água - Santo 

Estevão

Santo Estevão Regressão Multiplicativa 0.987 ��=37,007+237.35(

Ipecaetá Projeção Geométrica 0.127

Serra Preta Projeção Aritmética 0.753 ��=18,055−120.78(

Anguera Regressão Multiplicativa 0.985 ��=7,859+71,56(

Sistema Integrado de 
Abastecimento de Água - 

Salvador e Região Metropolitana

Salvador Crescimento Logístico 0.864 P= 2.945,4011+e-0,77+0,102T
Amélia Rodrigues Regressão Multiplicativa 1.000 ��=22,779+249,25(

Santo Amaro Regressão Multiplicativa 0.819 ��=54,160+1,286(

Conceição do Jacuípe Regressão Multiplicativa 0.960 ��=22,905+197.62(

Candeias Regressão Multiplicativa 0.926 ��=67,941+561.63(

São Francisco do Conde Regressão Multiplicativa 0.988 ��=20,238+718.13(

Madre de Deus Regressão Multiplicativa 0.996 ��=9,183+86.73(



Lauro de Freitas Crescimento Logístico 0.995 P= 273,3451+e1,025+0,,074T
Simões Filho Crescimento Logístico 0.979 P= 263,4071+e1,008+0,042T

Sistema Isolado Antônio Cardoso Antônio Cardoso Regressão Multiplicativa 0.411 ��=11,328+9.25(

Sistema Isolado Cabaceiras do 
Paraguaçu Cabaceiras do Paraguaçu Regressão Multiplicativa 0.943 ��=14,523+47.98(

Fonte: IBGE (2010)

20. APÊNDICE D – PER CAPITAS E PERDAS NOS SIAA FEIRA DE SANTANA E DA 
REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR

Quadro  - Dados de controle de perdas do sistema integrado de abastecimento de água de Feira de Santana 2000 a 
2015. FONTE: EMBASA, 2016.

Ano Mês
Volume 

micromedido 
mensal

Economias Per Capita (sem perdas)

Situação da 
micromedição Faturadas Micromedid

as

2000

Janeiro 1.204.841 96,32% 90006 86694 33,80% 3,12
Fevereiro 1.172.368 96,32% 90006 86694 41,00% 3,12

Março 1.167.381 96,32% 90006 86694 43,90% 3,12
Abril 1.135.721 96,32% 90006 86694 38,50% 3,12
Maio 1.143.592 96,32% 90006 86694 38,70% 3,12

Junho 1.092.206 96,32% 90006 86694 36,70% 3,12
Julho 964.085 96,32% 90006 86694 44,00% 3,12

Agosto 1.018.671 96,32% 90006 86694 39,50% 3,12
Setembro 995.554 96,32% 90006 86694 38,90% 3,12
Outubro 1.037.149 96,32% 90006 86694 43,10% 3,12

Novembro 1.100.289 96,32% 90006 86694 41,60% 3,12
Dezembro 1.161.449 96,32% 90006 86694 43,00% 3,12

2001 Janeiro 1.201.477 96,57% 91884 88732 38,50% 3,12
Fevereiro 1.216.991 96,57% 91884 88732 34,50% 3,12

Março 1.184.134 96,57% 91884 88732 40,40% 3,12
Abril 1.230.186 96,57% 91884 88732 36,90% 3,12
Maio 1.049.036 96,57% 91884 88732 44,50% 3,12

Junho 1.156.004 96,57% 91884 88732 28,10% 3,12
Julho 1.050.648 96,57% 91884 88732 33,10% 3,12

Agosto 1.006.053 96,57% 91884 88732 36,60% 3,12



Setembro 970.990 96,57% 91884 88732 36,10% 3,12
Outubro 1.002.763 96,57% 91884 88732 39,80% 3,12

Novembro 1.049.167 96,57% 91884 88732 44,90% 3,12
Dezembro 1.076.490 96,57% 91884 88732 47,40% 3,12

2002

Janeiro 1.103.405 97,13% 102387 99448 41,60% 3,12
Fevereiro 1.135.410 97,13% 102387 99448 37,70% 3,12

Março 1.088.302 97,13% 102387 99448 46,00% 3,12
Abril 1.166.266 97,13% 102387 99448 39,40% 3,12
Maio 1.154.575 97,13% 102387 99448 39,60% 3,12

Junho 1.139.681 97,13% 102387 99448 37,60% 3,12
Julho 1.136.002 97,13% 102387 99448 39,90% 3,12

Agosto 1.067.177 97,13% 102387 99448 41,90% 3,12
Setembro 1.043.769 97,13% 102387 99448 37,20% 3,12
Outubro 1.164.166 97,13% 102387 99448 37,70% 3,12

Novembro 1.180.768 97,13% 102387 99448 38,70% 3,12
Dezembro 1.439.969 97,13% 102387 99448 31,60% 3,12

2003

Janeiro 1.327.116 95,16% 107290 102097 37,50% 3,12
Fevereiro 1.376.511 95,16% 107290 102097 28,30% 3,12

Março 1.286.851 95,16% 107290 102097 38,90% 3,12
Abril 1.315.317 95,16% 107290 102097 32,90% 3,12
Maio 1.259.782 95,16% 107290 102097 35,30% 3,12

Junho 1.249.889 95,16% 107290 102097 31,30% 3,12
Julho 1.155.510 95,16% 107290 102097 34,70% 3,12

Agosto 1.166.362 95,16% 107290 102097 36,50% 3,12
Setembro 1.056.289 95,16% 107290 102097 41,10% 3,12
Outubro 1.110.503 95,16% 107290 102097 41,00% 3,12

Novembro 1.170.722 95,16% 107290 102097 35,60% 3,12
Dezembro 1.318.529 95,16% 107290 102097 38,30% 3,12

2004

Janeiro 1.264.912 94,80% 114869 108896 34,80% 3,12
Fevereiro 1.318.172 94,80% 114869 108896 30,70% 3,12

Março 1.468.121 94,80% 114869 108896 24,70% 3,12
Abril 1.453.734 94,80% 114869 108896 26,10% 3,12
Maio 1.300.580 94,80% 114869 108896 30,20% 3,12

Junho 1.191.601 94,80% 114869 108896 31,10% 3,12
Julho 1.179.373 94,80% 114869 108896 34,90% 3,12

Agosto 1.340.518 94,80% 114869 108896 27,10% 3,12
Setembro 1.066.379 94,80% 114869 108896 42,30% 3,12
Outubro 1.175.202 94,80% 114869 108896 42,80% 3,12

Novembro 1.387.307 94,80% 114869 108896 30,20% 3,12
Dezembro 1.340.408 94,80% 114869 108896 39,00% 3,12

2005 Janeiro 1.335.235 95,61% 118.698 113487 42,10% 3,12
Fevereiro 1.431.391 95,61% 118.698 113487 25,30% 3,12

Março 1.378.098 95,61% 118.698 113487 37,00% 3,12
Abril 1.270.581 95,61% 118.698 113487 36,40% 3,12
Maio 1.348.738 95,61% 118.698 113487 30,80% 3,12

Junho 1.388.672 95,61% 118.698 113487 19,80% 3,12



Julho 1.228.900 95,61% 118.698 113487 33,00% 3,12
Agosto 1.188.457 95,61% 118.698 113487 34,30% 3,12

Setembro 1.158.263 95,61% 118.698 113487 40,30% 3,12
Outubro 1.255.212 95,61% 118.698 113487 40,20% 3,12

Novembro 1.310.831 95,61% 118.698 113487 38,20% 3,12
Dezembro 1.431.375 95,61% 118.698 113487 38,40% 3,12

2006

Janeiro 1.347.514 94,72% 126.927 120225 42,70% 3,12
Fevereiro 1.391.700 94,72% 126.927 120225 36,40% 3,12

Março 1.421.601 94,72% 126.927 120225 38,20% 3,12
Abril 1.529.976 94,72% 126.927 120225 30,80% 3,12
Maio 1.414.430 94,72% 126.927 120225 32,70% 3,12

Junho 1.310.489 94,72% 126.927 120225 31,90% 3,12
Julho 1.272.825 94,72% 126.927 120225 37,00% 3,12

Agosto 1.176.787 94,72% 126.927 120225 41,30% 3,12
Setembro 1.242.257 94,72% 126.927 120225 38,00% 3,12
Outubro 1.332.282 94,72% 126.927 120225 37,10% 3,12

Novembro 1.333.107 94,72% 126.927 120225 41,00% 3,12
Dezembro 1.350.456 94,72% 126.927 120225 42,70% 3,12

2007

Janeiro 1.394.972 92,76% 135.117 125335 45,30% 3,12
Fevereiro 1.500.585 92,76% 135.117 125335 33,90% 3,12

Março 1.457.765 92,76% 135.117 125335 39,70% 3,12
Abril 1.401.287 92,76% 135.117 125335 40,70% 3,12
Maio 1.396.824 92,76% 135.117 125335 37,80% 3,12

Junho 1.341.142 92,76% 135.117 125335 35,90% 3,12
Julho 1.321.110 92,76% 135.117 125335 36,30% 3,12

Agosto 1.335.304 92,76% 135.117 125335 36,50% 3,12
Setembro 1.193.872 92,76% 135.117 125335 40,40% 3,12
Outubro 1.502.901 92,76% 135.117 125335 31,30% 3,12

Novembro 1.357.682 92,76% 135.117 125335 42,70% 3,12
Dezembro 1.488.934 92,76% 135.117 125335 41,50% 3,12

2008

Janeiro 1.712.963 91,69% 141.415 129663 35,40% 3,12
Fevereiro 1.549.415 91,69% 141.415 129663 36,20% 3,12

Março 1.501.096 91,69% 141.415 129663 40,10% 3,12
Abril 1.456.571 91,69% 141.415 129663 37,10% 3,12
Maio 1.436.448 91,69% 141.415 129663 39,10% 3,12

Junho 1.427.336 91,69% 141.415 129663 36,10% 3,12
Julho 1.350.317 91,69% 141.415 129663 39,20% 3,12

Agosto 1.318.319 91,69% 141.415 129663 41,10% 3,12
Setembro 1.315.192 91,69% 141.415 129663 41,60% 3,12
Outubro 1.372.300 91,69% 141.415 129663 43,60% 3,12

Novembro 1.433.707 91,69% 141.415 129663 44,50% 3,12
Dezembro 1.507.540 91,69% 141.415 129663 40,70% 3,12

2009 Janeiro 1.938.125 93,02% 149.818 139361 25,50% 3,12
Fevereiro 1.492.189 93,02% 149.818 139361 35,60% 3,12

Março 1.783.763 93,02% 149.818 139361 32,10% 3,12
Abril 1.781.466 93,02% 149.818 139361 29,90% 3,12



Maio 1.577.469 93,02% 149.818 139361 35,00% 3,12
Junho 1.450.912 93,02% 149.818 139361 37,70% 3,12
Julho 1.396.876 93,02% 149.818 139361 41,30% 3,12

Agosto 1.411.799 93,02% 149.818 139361 42,90% 3,12
Setembro 1.400.517 93,02% 149.818 139361 44,90% 3,12
Outubro 1.441.537 93,02% 149.818 139361 47,60% 3,12

Novembro 1.548.844 93,02% 149.818 139361 43,40% 3,12
Dezembro 1.605.829 93,02% 149.818 139361 42,90% 3,12

2010

Janeiro 1.650.772 97,24% 158.830 154446 42,10% 3,12
Fevereiro 1.679.861 97,24% 158.830 154446 35,10% 3,12

Março 1.655.690 97,24% 158.830 154446 42,60% 3,12
Abril 1.689.323 97,24% 158.830 154446 35,30% 3,12
Maio 1.610.513 97,24% 158.830 154446 38,20% 3,12

Junho 1.509.236 97,24% 158.830 154446 34,30% 3,12
Julho 1.541.825 97,24% 158.830 154446 35,00% 3,12

Agosto 1.449.321 97,24% 158.830 154446 40,50% 3,12
Setembro 1.380.514 97,24% 158.830 154446 41,30% 3,12
Outubro 1.474.668 97,24% 158.830 154446 45,30% 3,12

Novembro 1.600.079 97,24% 158.830 154446 36,70% 3,12
Dezembro 1.817.216 97,24% 158.830 154446 34,90% 3,12

2011

Janeiro 1.707.271 98,15% 168.109 164999 37,80% 3,12
Fevereiro 1.655.080 98,15% 168.109 164999 31,50% 3,12

Março 1.632.929 98,15% 168.109 164999 41,40% 3,12
Abril 1.691.535 98,15% 168.109 164999 35,70% 3,12
Maio 1.664.838 98,15% 168.109 164999 36,10% 3,12

Junho 1.640.280 98,15% 168.109 164999 32,60% 3,12
Julho 1.496.485 98,15% 168.109 164999 43,20% 3,12

Agosto 1.475.477 98,15% 168.109 164999 43,70% 3,12
Setembro 1.511.772 98,15% 168.109 164999 42,00% 3,12
Outubro 1.553.431 98,15% 168.109 164999 43,40% 3,12

Novembro 1.653.963 98,15% 168.109 164999 37,10% 3,12
Dezembro 1.637.237 98,15% 168.109 164999 44,50% 3,12

2012

Janeiro 1.686.573 98,45% 177.410 174660 42,40% 3,12
Fevereiro 1.658.165 98,45% 177.410 174660 40,60% 3,12

Março 1.762.855 98,45% 177.410 174660 42,50% 3,12
Abril 1.771.801 98,45% 177.410 174660 38,30% 3,12
Maio 1.770.084 98,45% 177.410 174660 35,70% 3,12

Junho 1.654.036 98,45% 177.410 174660 38,00% 3,12
Julho 1.641.191 98,45% 177.410 174660 39,00% 3,12

Agosto 1.563.348 98,45% 177.410 174660 41,80% 3,12
Setembro 1.583.026 98,45% 177.410 174660 44,70% 3,12
Outubro 1.618.272 98,45% 177.410 174660 45,40% 3,12

Novembro 1.707.410 98,45% 177.410 174660 41,40% 3,12
Dezembro 1.772.561 98,45% 177.410 174660 44,70% 3,12

2013 Janeiro 1.672.413 98,49% 186.200 183388 46,20% 3,12
Fevereiro 1.787.331 98,49% 186.200 183388 37,90% 3,12



Março 1.764.072 98,49% 186.200 183388 44,40% 3,12
Abril 1.796.304 98,49% 186.200 183388 39,10% 3,12
Maio 1.833.301 98,49% 186.200 183388 38,40% 3,12

Junho 1.642.901 98,49% 186.200 183388 42,80% 3,12
Julho 1.645.958 98,49% 186.200 183388 43,10% 3,12

Agosto 1.580.379 98,49% 186.200 183388 45,00% 3,12
Setembro 1.510.037 98,49% 186.200 183388 44,00% 3,12
Outubro 1.579.552 98,49% 186.200 183388 46,60% 3,12

Novembro 1.791.521 98,49% 186.200 183388 38,50% 3,12
Dezembro 1.726.528 98,49% 186.200 183388 44,20% 3,12

2014

Janeiro 1.922.260 98,57% 194.290 191512 38,40% 3,12
Fevereiro 1.790.568 98,57% 194.290 191512 36,00% 3,12

Março 1.766.655 98,57% 194.290 191512 42,90% 3,12
Abril 1.730.583 98,57% 194.290 191512 43,20% 3,12
Maio 1.797.929 98,57% 194.290 191512 39,80% 3,12

Junho 1.740.806 98,57% 194.290 191512 37,30% 3,12
Julho 1.546.463 98,57% 194.290 191512 45,40% 3,12

Agosto 1.578.772 98,57% 194.290 191512 44,70% 3,12
Setembro 1.472.048 98,57% 194.290 191512 44,80% 3,12
Outubro 1.490.359 98,57% 194.290 191512 50,50% 3,12

Novembro 1.701.283 98,57% 194.290 191512 43,00% 3,12
Dezembro 1.577.308 98,57% 194.290 191512 48,10% 3,12

2015

Janeiro 1.876.438 98,66% 202.324 199613 41,60% 3,12
Fevereiro 1.755.177 98,66% 202.324 199613 37,80% 3,12

Março 1.775.667 98,66% 202.324 199613 43,60% 3,12
Abril 1.659.882 98,66% 202.324 199613 45,10% 3,12
Maio 1.736.257 98,66% 202.324 199613 43,50% 3,12

Junho 1.614.793 98,66% 202.324 199613 44,20% 3,12
Julho 1.552.944 98,66% 202.324 199613 46,30% 3,12

Agosto 1.522.719 98,66% 202.324 199613 48,40% 3,12
Setembro 1.541.615 98,66% 202.324 199613 47,10% 3,12
Outubro 1.587.627 98,66% 202.324 199613 49,40% 3,12

Novembro 1.747.989 98,66% 202.324 199613 45,50% 3,12
Dezembro 1.708.994 98,66% 202.324 199613 48,70% 3,12

Média Simples 39,00%

Quadro  - Dados de controle de perdas do sistema integrado de abastecimento de água da Região Metropolitana de 
Salvador 2005 a 2015. FONTE: EMBASA, 2016.

Ano Mês
Volume 

micromedido 
mensal

Economias Per Capita (sem perdas)

Situação da 
micromedição Faturadas Micromedid

as
2005 Janeiro 10.297.250 88,99% 756730,00 673414 53,40% 3,12

Fevereiro 10.494.316 88,99% 756730,00 673414 47,50% 3,12
Março 10.205.266 88,99% 756730,00 673414 52,70% 3,12



Abril 10.561.250 88,99% 756730,00 673414 48,30% 3,12
Maio 9.856.470 88,99% 756730,00 673414 52,10% 3,12

Junho 10.067.043 88,99% 756730,00 673414 48,30% 3,12
Julho 9.800.218 88,99% 756730,00 673414 51,00% 3,12

Agosto 9.263.932 88,99% 756730,00 673414 53,50% 3,12
Setembro 9.665.680 88,99% 756730,00 673414 50,00% 3,12
Outubro 9.822.580 88,99% 756730,00 673414 52,30% 3,12

Novembro 10.069.626 88,99% 756730,00 673414 49,10% 3,12
Dezembro 10.428.863 88,99% 756730,00 673414 49,30% 3,12

2006

Janeiro 10.536.567 88,80% 786426,00 698346 48,60% 3,12
Fevereiro 10.420.095 88,80% 786426,00 698346 45,70% 3,12

Março 10.460.995 88,80% 786426,00 698346 50,40% 3,12
Abril 10.636.975 88,80% 786426,00 698346 46,80% 3,12
Maio 10.692.280 88,80% 786426,00 698346 47,00% 3,12

Junho 10.026.475 88,80% 786426,00 698346 47,90% 3,12
Julho 9.664.123 88,80% 786426,00 698346 51,00% 3,12

Agosto 10.388.121 88,80% 786426,00 698346 47,50% 3,12
Setembro 9.785.604 88,80% 786426,00 698346 48,20% 3,12
Outubro 10.069.517 88,80% 786426,00 698346 48,30% 3,12

Novembro 10.361.027 88,80% 786426,00 698346 46,40% 3,12
Dezembro 10.163.311 88,80% 786426,00 698346 50,50% 3,12

2007

Janeiro 10.699.716 88,27% 812102,00 716842 49,80% 3,12
Fevereiro 11.015.007 88,27% 812102,00 716842 42,20% 3,12

Março 10.611.597 88,27% 812102,00 716842 49,20% 3,12
Abril 10.404.227 88,27% 812102,00 716842 47,70% 3,12
Maio 10.651.108 88,27% 812102,00 716842 47,60% 3,12

Junho 10.277.429 88,27% 812102,00 716842 46,50% 3,12
Julho 10.213.380 88,27% 812102,00 716842 49,30% 3,12

Agosto 9.839.224 88,27% 812102,00 716842 50,50% 3,12
Setembro 9.880.225 88,27% 812102,00 716842 47,40% 3,12
Outubro 9.951.586 88,27% 812102,00 716842 49,40% 3,12

Novembro 10.072.785 88,27% 812102,00 716842 49,50% 3,12
Dezembro 10.490.218 88,27% 812102,00 716842 48,20% 3,12

2008

Janeiro 10.600.135 88,66% 830004,00 735882 48,70% 3,12
Fevereiro 10.441.919 88,66% 830004,00 735882 45,50% 3,12

Março 10.848.881 88,66% 830004,00 735882 46,70% 3,12
Abril 10.558.822 88,66% 830004,00 735882 45,50% 3,12
Maio 9.987.150 88,66% 830004,00 735882 50,70% 3,12

Junho 10.162.557 88,66% 830004,00 735882 48,00% 3,12
Julho 10.058.265 88,66% 830004,00 735882 49,10% 3,12

Agosto 9.536.955 88,66% 830004,00 735882 51,40% 3,12
Setembro 9.709.859 88,66% 830004,00 735882 49,00% 3,12
Outubro 9.986.163 88,66% 830004,00 735882 50,50% 3,12

Novembro 10.276.718 88,66% 830004,00 735882 49,30% 3,12
Dezembro 10.693.291 88,66% 830004,00 735882 49,30% 3,12

2009 Janeiro 10.354.791 90,64% 883562,00 800861 51,00% 3,12



Fevereiro 10.524.930 90,64% 883562,00 800861 45,10% 3,12
Março 10.504.612 90,64% 883562,00 800861 51,50% 3,12
Abril 10.585.796 90,64% 883562,00 800861 48,50% 3,12
Maio 10.556.923 90,64% 883562,00 800861 47,90% 3,12

Junho 10.365.664 90,64% 883562,00 800861 47,50% 3,12
Julho 10.178.119 90,64% 883562,00 800861 50,10% 3,12

Agosto 9.699.436 90,64% 883562,00 800861 51,20% 3,12
Setembro 10.260.069 90,64% 883562,00 800861 47,80% 3,12
Outubro 10.251.039 90,64% 883562,00 800861 51,10% 3,12

Novembro 10.638.587 90,64% 883562,00 800861 47,30% 3,12
Dezembro 11.524.667 90,64% 883562,00 800861 47,30% 3,12

2010

Janeiro 11.738.001 91,17% 944271,00 860892 46,30% 3,12
Fevereiro 11.184.899 91,17% 944271,00 860892 42,90% 3,12

Março 11.720.552 91,17% 944271,00 860892 48,00% 3,12
Abril 12.148.388 91,17% 944271,00 860892 43,60% 3,12
Maio 11.382.025 91,17% 944271,00 860892 48,70% 3,12

Junho 11.398.368 91,17% 944271,00 860892 45,90% 3,12
Julho 11.168.945 91,17% 944271,00 860892 48,00% 3,12

Agosto 10.558.862 91,17% 944271,00 860892 49,40% 3,12
Setembro 10.805.536 91,17% 944271,00 860892 47,50% 3,12
Outubro 10.783.795 91,17% 944271,00 860892 49,50% 3,12

Novembro 11.311.210 91,17% 944271,00 860892 47,10% 3,12
Dezembro 11.584.956 91,17% 944271,00 860892 47,50% 3,12

2011

Janeiro 11.578.874 92,85% 957740,00 889262 47,10% 3,12
Fevereiro 11.204.041 92,85% 957740,00 889262 44,10% 3,12

Março 11.171.671 92,85% 957740,00 889262 50,80% 3,12
Abril 11.684.682 92,85% 957740,00 889262 46,30% 3,12
Maio 11.211.468 92,85% 957740,00 889262 49,20% 3,12

Junho 10.869.222 92,85% 957740,00 889262 47,70% 3,12
Julho 10.679.056 92,85% 957740,00 889262 51,30% 3,12

Agosto 10.446.359 92,85% 957740,00 889262 51,10% 3,12
Setembro 10.886.381 92,85% 957740,00 889262 46,50% 3,12
Outubro 10.914.840 92,85% 957740,00 889262 49,70% 3,12

Novembro 11.160.464 92,85% 957740,00 889262 47,50% 3,12
Dezembro 10.966.470 92,85% 957740,00 889262 51,40% 3,12

2012 Janeiro 11.542.579 93,86% 968518,00 909051 49,60% 3,12
Fevereiro 11.349.432 93,86% 968518,00 909051 47,20% 3,12

Março 11.205.040 93,86% 968518,00 909051 52,20% 3,12
Abril 11.430.366 93,86% 968518,00 909051 47,90% 3,12
Maio 11.620.897 93,86% 968518,00 909051 49,60% 3,12

Junho 11.308.087 93,86% 968518,00 909051 48,00% 3,12
Julho 10.917.361 93,86% 968518,00 909051 50,90% 3,12

Agosto 10.746.620 93,86% 968518,00 909051 52,10% 3,12
Setembro 10.936.945 93,86% 968518,00 909051 50,00% 3,12
Outubro 10.829.195 93,86% 968518,00 909051 52,00% 3,12

Novembro 10.914.511 93,86% 968518,00 909051 50,20% 3,12



Dezembro 10.974.428 93,86% 968518,00 909051 53,90% 3,12

2013

Janeiro 11.276.241 94,92% 993053,00 942606 53,00% 3,12
Fevereiro 11.385.665 94,92% 993053,00 942606 48,50% 3,12

Março 11.187.704 94,92% 993053,00 942606 53,80% 3,12
Abril 11.380.328 94,92% 993053,00 942606 50,50% 3,12
Maio 11.553.509 94,92% 993053,00 942606 52,60% 3,12

Junho 10.972.923 94,92% 993053,00 942606 50,70% 3,12
Julho 10.935.379 94,92% 993053,00 942606 53,40% 3,12

Agosto 10.573.763 94,92% 993053,00 942606 54,60% 3,12
Setembro 10.537.345 94,92% 993053,00 942606 52,00% 3,12
Outubro 10.806.282 94,92% 993053,00 942606 54,60% 3,12

Novembro 10.612.529 94,92% 993053,00 942606 54,10% 3,12
Dezembro 10.642.424 94,92% 993053,00 942606 54,50% 3,12

2014

Janeiro 11.588.930 95,29% 1029122,00 980650 52,30% 3,12
Fevereiro 11.695.780 95,29% 1029122,00 980650 46,70% 3,12

Março 11.578.529 95,29% 1029122,00 980650 51,70% 3,12
Abril 11.504.567 95,29% 1029122,00 980650 50,10% 3,12
Maio 11.129.372 95,29% 1029122,00 980650 53,30% 3,12

Junho 11.059.425 95,29% 1029122,00 980650 51,40% 3,12
Julho 10.958.766 95,29% 1029122,00 980650 53,20% 3,12

Agosto 10.772.792 95,29% 1029122,00 980650 53,60% 3,12
Setembro 11.057.891 95,29% 1029122,00 980650 51,30% 3,12
Outubro 11.156.002 95,29% 1029122,00 980650 52,90% 3,12

Novembro 10.842.047 95,29% 1029122,00 980650 52,10% 3,12
Dezembro 11.201.833 95,29% 1029122,00 980650 53,10% 3,12

2015

Janeiro 12.130.773 96,13% 1020579,00 981083 55,90% 3,12
Fevereiro 11.177.850 96,13% 1020579,00 981083 56,00% 3,12

Março 11.257.301 96,13% 1020579,00 981083 53,30% 3,12
Abril 11.318.144 96,13% 1020579,00 981083 55,00% 3,12
Maio 10.984.345 96,13% 1020579,00 981083 53,80% 3,12

Junho 10.997.954 96,13% 1020579,00 981083 53,10% 3,12
Julho 10.446.667 96,13% 1020579,00 981083 55,40% 3,12

Agosto 10.266.606 96,13% 1020579,00 981083 54,00% 3,12
Setembro 10.359.220 96,13% 1020579,00 981083 57,00% 3,12
Outubro 10.470.734 96,13% 1020579,00 981083 54,90% 3,12

Novembro 10.506.302 96,13% 1020579,00 981083 55,40% 3,12
Dezembro 11.239.655 96,13% 1020579,00 981083 53,00% 3,12

Média Simples 50,00%



21. APÊNDICE E – FORMULAÇÃO DO MODELO NO VENSIM PLE®

• ("(abr)"= PULSE TRAIN(1 , 1 , 12 , 480)

Units: Dmnl
• "(dez-mar)"= PULSE TRAIN(9, 4 ,12 , 480)

Units: Dmnl
• "(mai-out)"=PULSE TRAIN( 2 , 6 , 12 , 480 )

Units: Dmnl
• "(nov)"=PULSE TRAIN( 8 , 1 , 12 , 480 )

Units: Dmnl
• AFLUENTE = WITH LOOKUP (Time, série vazão afluente)

Units: m³/mês
• "ANT/CAB"="Percapita ANT/CAB"*"População ANT/CAB"*"Perdas SIAA ANT/CAB"

Units: m³/mês
• “AREA”=IF THEN ELSE (COTA<90, (282.43*(COTA^3)) - (23758*(COTA^2)) + (659334*COTA) 

-3e+006, (299.21*(COTA^3)) -(40121*(COTA^2)) + (2e+006*COTA) +1e+007 )

Units: m²
• “Captação”=  INDUSTRIAL+SIAA  MUR+SIAA  SSA+SIAA  STO+SIAA  FUM+SIAA 

FSA+"ANT/CAB"

Units: m³/mês
• “COTA”=  IF  THEN  ELSE  (Volume  PdC>0  AND  Volume  PdC  <  1.42477e+009, 

15.199*LN(Volume PdC)  -  233.38,  (2e-028*((Volume PdC)^3))-(3e-018*((Volume PdC)^2))+(2e-

008*(Volume PdC ))+64.546)

Units: m
• “COTA DESCARGA”= IF THEN ELSE ((Volume PdC + Q afluente + Q precip - Q evap - Q 

captação - Q infiltração - Q outorgável) > 0 AND (Volume PdC +Q afluente   + Q precip - Q evap 

-Q  captação  -  Q  infiltração  -  Q  outorgável)  <1  .42477e+009,  15.199*LN(Volume  PdC+Q 

afluente+Q  precip  -Q  evap-Q  captação-Q  infiltração-Q  outorgável)-233.38  ,(2e-028*((Volume 

PdC+Q afluente+Q precip-Q evap-Q captação -Q infiltração-Q outorgável)^3))-(3e-018*((Volume 

PdC+Q afluente+Q precip-Q evap-Q captação-Q infiltração-Q outorgável )^2))+(2e-

008*((Volume PdC +Q  afluente+Q  precip  -Q  evap-Q  captação-Q  infiltração-Q  outorgável)))

+64.546)

Units: m
• “Cota mínima de Operação UHE”= 113

Units: m
• "Descarga seco (mai-out)"= IF THEN ELSE(Time<=58,  "Pré-UHE (mai-out)","Pós-UHE (mai-

out)")

Units: m³/mês
• "Descarga seco/umido (nov)"= IF THEN ELSE(Time<=58,"Pré-UHE (nov)", "Pós-UHE (nov)")

Units: m³/mês



• "Descarga úmido (dez-mar)"= IF THEN ELSE(Time<=58, "Pré-UHE (dez-mar)","Pós-UHE (dez-

mar)")

Units: m³/mês
• "Descarga úmido/seco (abr)"= IF THEN ELSE(Time<=58, "Pré-UHE (abr)","Pós-UHE (abr)")

Units: m³/mês
• “EVAP” = WITH LOOKUP (Time, série evaporação)

Units: m/mês
• FINAL TIME  = 480

Units: Month
The final time for the simulation.

• “INDUSTRIAL” = WITH LOOKUP (Time, série projeção industrial)

Units: **undefined**
Obs.:0.21% CRESCIMENTO

• INITIAL TIME  = 1

Units: Month
The initial time for the simulation.

• "Percapita ANT/CAB"= 3.45

Units: m³/(mês*hab)
• “Percapita SIAA FSA”= 3.45

Units: m³/(hab*mês)
• “Percapita SIAA FUM”= 3.45

Units: m³/(mês*hab)
• “Percapita SIAA MUR”= 3.45

Units: m³/(mês*hab)
• "Percapita SIAA SSA (antes da ETA)"= 4.17

Units: m³/(mês*hab)
• "Percapita SIAA SSA (depois da ETA)"= 4.17

Units: m³/(mês*hab)
• “Percapita SIAA STO”= 3.45

Units: m³/(mês*hab)
• "Perdas SIAA ANT/CAB"= 1.64

Units: Dmnl
• “Perdas SIAA FSA”= 1.64

Units: Dmnl
• “Perdas SIAA FUM”= 1.64

Units: Dmnl
• “Perdas SIAA MUR”= 1.64

Units: Dmnl
• "Perdas SIAA SSA (antes da ETA)"= 2

Units: Dmnl
• "Perdas SIAA SSA (depois da ETA)"= 2

Units: Dmnl
• “Perdas STO”= 1.64



Units: Dmnl
• “Período de operação turbina”= 24

Units: horas
• "População  ANT/CAB"  =  WITH  LOOKUP  (  Time,  série  população  Antônio  Cardoso  e 

Cabaceiras)

Units: habitantes
• “População SIAA FUM” = WITH LOOKUP (Time, série população Sistema de Abastecimento 

Integrado de Agua Zona Fumageira)

Units: habitantes
• “População  SIAA MUR”  =  WITH  LOOKUP  (Time,  série  população  Sistema  Integrado  de 

Abastecimento de Água Muritiba)

Units: m³/mês
• "População SIAA SSA (depois da ETA)" = WITH LOOKUP (Time, série população Sistema 

Integrado de Abastecimento de Água da Região Metropolitana de Salvador – antes da ETA)

Units: habitantes
• “População  SIAA STO”  =  WITH  LOOKUP  (Time,  série  população  Sistema  Integrado  de 

Abastecimento de Água Santo Antônio de Jesus)

Units: habitantes
• "Pós-UHE  (abr)"=  IF  THEN  ELSE  (COTA  DESCARGA<106,0,IF  THEN  ELSE  (COTA 

DESCARGA>=106:AND:COTA  DESCARGA  <=  Cota  mínima  de  Operação  UHE,  Vazão 

ambiental,IF  THEN  ELSE(COTA  DESCARGA>Cota  mínima  de  Operação  UHE  :AND:COTA 

DESCARGA<=116,Turbinagem  baixa  *Período  de  operação  turbina,IF  THEN  ELSE(COTA 

DESCARGA>116:AND:COTA  DESCARGA<=119.5,  Turbinagem  alta  *Período  de  operação 

turbina,IF THEN ELSE (COTA DESCARGA>119.5,MIN(MAX((11.953*(COTADESCARGA^4.1305)-

4.55e+009), Turbinagem alta *Período de operação turbina), 3.888e+009),0)))))

Units: m³/mês
• ("Pós-UHE  (dez-mar)"=  IF  THEN  ELSE  (COTA DESCARGA<106,0,IF  THEN  ELSE  (COTA 

DESCARGA>=106:AND:COTA  DESCARGA  <=Cota  mínima  de  Operação  UHE  ,Vazão 

ambiental,IF  THEN  ELSE(COTA  DESCARGA>Cota  mínima  de  Operação  UHE  :AND:COTA 

DESCARGA<=114.5,Turbinagem  alta  *Período  de  operação  turbina,  IF  THEN  ELSE(COTA 

DESCARGA>1  14.5,  MIN(MAX((11.953*(COTA  DESCARGA^4.1305)  -3.81e+009),Turbinagem 

alta*Período de operação turbina), 3.888e+009),0))))

Units: m³/mês
Obs.: Por conta do nível máximo em dezembro ser 114,5m aplica-se apenas a turbinagem alta



• "Pós-UHE  (mai-out)"=  IF  THEN  ELSE  (COTA DESCARGA<106,0,IF  THEN  ELSE  (COTA 

DESCARGA>=106:AND:COTA  DESCARGA  <=Cota  mínima  de  Operação  UHE  ,Vazão 

ambiental,IF  THEN  ELSE(COTA  DESCARGA>Cota  mínima  de  Operação  UHE  :AND:COTA 

DESCARGA<=116,Turbinagem  baixa  *Período  de  operação  turbina,  IF  THEN  ELSE(COTA 

DESCARGA>116:AND:COTA DESCARGA<=120,Turbinagem  alta*Período  de  operação  turbina 

,IF  THEN  ELSE  (COTA  DESCARGA>120,  MIN(MAX((11.953*(COTA  DESCARGA^4.1305)-

4.63096e+009),Turbinagem alta *Período de operação turbina) ,3.888e+009),0)))))

Units: m³/mês
• "Pós-UHE  (nov)"=  IF  THEN  ELSE  (COTA  DESCARGA<106,0,IF  THEN  ELSE  (COTA 

DESCARGA>=106:AND:COTA  DESCARGA  <=Cota  mínima  de  Operação  UHE  ,Vazão 

ambiental,IF  THEN  ELSE(COTA  DESCARGA>Cota  mínima  de  Operação  UHE  :AND:COTA 

DESCARGA<=116,Turbinagem  baixa*Período  de  operação  turbina,  IF  THEN  ELSE(COTA 

DESCARGA>116:AND:COTA DESCARGA<=119,Turbinagem alta*Período de operação turbina , 

IF THEN ELSE (COTA DESCARGA>119,  MIN(MAX((11.953*(COTA DESCARGA^4.1305)-

4.47e+009), Turbinagem alta *Período de operação turbina),3.888e+009 ),0)))))

Units: m³/mês
• “PRECIP” = WITH LOOKUP ( Time, série precipitação)

Units: m/mês
• "Pré-UHE (abr)"= IF THEN ELSE (Q afluente<=2.592e+007 ,1.296e+007 ,3.24e+007 )

Units: m³/mês
• "Pré-UHE  (dez-mar)"=  IF  THEN  ELSE  (COTA DESCARGA<106,0,IF  THEN  ELSE  (COTA 

DESCARGA>=106:AND:COTA  DESCARGA  <=116.6,2.592e+007,IF  THEN  ELSE  (COTA 

DESCARGA>116.6:AND:COTA  DESCARGA<=120,  4.1472e+008,IF  THEN  ELSE  (COTA 

DESCARGA>120, MIN(12.18*(COTA DESCARGA^4.1267 )-4.01284e+009,3.888e+009),0))))

Units: m³/mês
• "Pré-UHE (mai-out)"= IF THEN ELSE (Q afluente<=2.592e+007 ,1.296e+007 ,3.24e+007 )

Units: m³/mês
• "Pré-UHE (nov)"= IF THEN ELSE (Q afluente<=2.592e+007 ,1.296e+007 ,3.24e+007 )

Units: m³/mês
• “Q afluente”= AFLUENTE

Units: m³/mês
• “Q captação”= Captação

Units: m³/mês
• “Q descarga”= "(abr)"*"Descarga úmido/seco (abr)")+("(mai-out)"*"Descarga seco (mai-out)" )+

("(nov)" *"Descarga seco/umido (nov)")+("(dez-mar)"*"Descarga úmido (dez-mar)") 

Units: m³/mês
• “Q evap”= AREA*EVAP

Units: m³/mês
• “Q infiltração”= 2.592e+006

Units: m³/mês



• “Q outorgável” = 7.776e+006

Units: m³/mês
• “Q precip” = AREA*PRECIP

Units: m³/mês
• “SIAA FSA”= Percapita SIAA FSA*População SIAA FSA*Perdas SIAA FSA

Units: m³/mês
• “SIAA FUM”= Percapita SIAA FUM*População SIAA FUM*Perdas SIAA FUM

Units: m³/mês

• “SIAA MUR”=Percapita SIAA MUR*População SIAA MUR*Perdas SIAA MUR

Units: m³/mês
• “SIAA SSA”= (0.6*"Percapita SIAA SSA (depois da ETA)"*"População SIAA SSA (depois da 

ETA)" *"Perdas SIAA SSA (depois da ETA)")+( "Percapita SIAA SSA (antes da ETA)"*"População 

SIAA SSA (antes da ETA)" *"Perdas SIAA SSA (antes da ETA)")

Units: m³/mês
• “SIAA STO”= Percapita SIAA STO*População SIAA STO*Perdas STO

Units: m³/mês
• “Turbinagem alta”= 1.72e+007

Units: m³/mês
Obs.: 1.72e+007 =160m³/s = duas turbinas a 100%

• “Turbinagem baixa”= 8.64e+006

Units: m³/mês
Obs.: 8.64e+006 = 80m³/s = uma turbina a 100%
• “Vazão ambiental”= IF THEN ELSE(COTA<=111 , 7.776e+006, 2.592e+007 )

Units: m³/mês
Obs.: Apenas para o cenário alternativo 2.1

• “Volume PdC”= INTEG ( Q afluente+Q precip-Q captação-Q descarga-Q evap-Q infiltração-Q 

outorgável)

• Units: m³
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