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ALOCAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES HÍDRICAS DO RESERVATÓRIO 

BARAÚNAS - BA: UM ESTUDO PROSPECTIVO 

Paulo Romero Guimarães Serrano de Andrade 1; Túlio Santos da Cunha 2 

 
RESUMO – A região semiárida do Nordeste brasileiro é marcada por relativa escassez hídrica, 

consequência da distribuição pluviométrica, variável no tempo e no espaço, refletindo-se no regime 
dos rios. Para amenizar essa irregularidade, são construídos reservatórios para compensar as 
deficiências hídricas em períodos secos, regulando a manutenção da vazão dos cursos de água ou para 
atender às variações das demandas dos usuários. Este trabalho, um estudo de caso, avalia as 
disponibilidades hídricas do reservatório Baraúnas, ora em construção na parte alta do rio Cochó, no 
município de Seabra-BA, uma região pontuada por graves problemas de escassez hídrica, o que se 
agrava pela presença de conflitos entre os diversos usos e usuários da água. Para simular a operação 
fez-se uso de modelo computacional, idealizados cenários de planejamento que consideram a 
sazonalidade climática, definição de prioridades de atendimento de demandas do abastecimento 
humano, industrial, da irrigação e de exigências ambientais, observados limites físicos e operacionais 
do reservatório. Os resultados alcançados indicam que o reservatório Baraúnas atende às demandas 
projetadas, justificando a sua construção, diagnostica falhas quando se simula um cenário com 
incremento de vazões para a irrigação, e subsidiar a tomada de decisão para futuros planos 
operacionais. 
 
ABSTRACT– The semi-arid region of Northeast Brazil is marked by relative water scarcity, a 
consequence of rainfall distribution, which varies in time and space, reflecting on the regime of rivers. 
In order to alleviate this irregularity, reservoirs are built to compensate for water deficiencies in dry 
periods, regulating the maintenance of the flow of watercourses or to meet variations in user demands. 
This work evaluates the water availability of the Baraúnas reservoir, now under construction on the 
upper part of the Cochó River, in the municipality of Seabra-BA, a region punctuated by serious water 
scarcity problems, aggravating conflicts between the various uses and users of water. To simulate the 
operation, a computational model was used, idealized planning scenarios that consider climatic 
seasonality, definition of priorities to meet the demands of human, industrial supply, irrigation and 
environmental requirements, observing the physical and operational limits of the reservoir. The 
results achieved indicate that the Baraúnas reservoir meets the projected demands, justifying its 
construction, diagnoses failures when simulating a scenario with increased irrigation flows, and 
becomes subsidies for decision making in the selection of future operational plans 

Palavras-Chave – Operação de reservatórios; usos múltiplos; simulação. 
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1 - INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, o uso dos recursos hídricos vem experimentando grande expansão em 

razão, principalmente, do desenvolvimento econômico, dados que provoca o aumento das 

quantidades demandadas e das variedades da utilização da água. Com o intuito de amenizar, ou até 

sanar, déficits de atendimento das demandas, principalmente em regiões semiáridas, ações de 

ampliação de infraestrutura como construção de barragens e reservatórios, adutoras, poços e cisternas 

de consumo, entre outros, são cada vez mais frequentes no Nordeste do Brasil, como é o caso da 

implantação da barragem de Baraúnas, que vem sendo construída sob a responsabilidade da Secretaria 

de Infraestrutura Hídrica e Saneamento (SIHS) do Governo do Estado da Bahia. 

2 - OBJETIVO 

Simular a operação do reservatório de Baraúnas visando subsidiar regras de gerenciamento para 

uso racional das suas disponibilidades hídricas, com vistas à minimização de conflitos. 

3 RESERVATÓRIOS E ANÁLISE DE SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

3.1 Reservatórios 

3.1.1 Conceituação 

Os reservatórios têm por finalidade acumular água para aumentar a disponibilidade hídrica nos 

períodos chuvosos para compensar as deficiências nos períodos de estiagem, exercendo um efeito de 

regularizador das vazões naturais. Segundo Andrade (2006), um reservatório é uma construção 

formada pelo barramento artificial de um curso de água ou pela formação artificial de lagos, com 

vazões defluentes sujeitas a controle. Qualquer que seja o tamanho do reservatório, ou a finalidade 

da água acumulada, sua principal função é a de regulador, objetivando a manutenção da vazão dos 

cursos de água ou atendendo às variações da demanda dos usuários. 

3.1.2 Volumes e Níveis Operacionais 

Uma forma de se representar um reservatório, do ponto de vista físico, se dá através de 

elementos operacionais como níveis de água (NA) e volumes operacionais, conforme figura 1. 

3.1.3 Operação de Reservatórios 

De uma forma simples, a questão da análise e operação de reservatórios pode ser resumida na 

necessidade da determinação da capacidade de acumulação para atender certa demanda, com um nível 

de confiança aceitável, variável no tempo. Há várias formas de operar reservatórios, porém todas 

indicam priorizar o volume do reservatório ou a vazão efluente (vazão regularizada) que se pretende 

alcançar, em determinados períodos de tempo (ANDRADE, 2010). 
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Figura 1 – Níveis e volumes característicos de um reservatório (adaptado de Andrade, 2006). 

De acordo com (WURBS, 1996, apud ANDRADE, 2006), um das regras de operação mais 

empregada inclui a divisão do volume útil do reservatório em distintas “zonas” que possuem políticas 

de descargas próprias, onde os volumes de cada uma pode ser constante ao longo do ano ou variar de 

maneira sazonal. A modelagem matemática que suporta o planejamento e operação de reservatórios 

utiliza-se, regra geral, de modelos baseados nas técnicas de análise de sistemas de recursos hídricos. 

3.2 Análise de Sistemas de Recursos Hídricos 

A Análise de Sistemas de Recursos Hídricos é uma técnica de solução de problemas complexos 

de engenharia de recursos hídricos, a partir da abordagem sistêmica e do uso de técnicas 

computacionais agregadas à modelagem matemática de sistema hídricos. São dois os grandes 

propósitos dessa análise: simular o comportamento da realidade que se quer representar, e otimizar 

os processos decisórios que atuam sobre esta realidade (LANNA, 2002 apud ARAGÃO 2008). 

3.2.1 Modelos de Simulação 

A simulação é um método de modelagem usada para aproximar o comportamento de um 

sistema no computador, representando todas as mais importantes características de um sistema por 

uma descrição matemática. O planejamento e a operação de reservatórios requisitam o uso de modelos 

específicos, muitos envolvendo a equação do balanço hídrico. Reservatórios projetados para controle 

de cheias podem ser analisados por um modelo em tempo real; reservatórios de múltiplos usos podem 

ser abordados através de modelos de simulação e/ou através de modelos de otimização, com grande 

uso de modelos baseados em “rede de fluxo”. 

3.2.1.1 Modelos de Redes de Fluxo 

Segundo (DORATIOTO, 2004) a modelagem em rede de fluxo possibilita tomar uma decisão 

através de um conjunto de soluções viáveis que podem ser melhoradas por técnicas específicas, sendo 
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capazes de simular o comportamento de operações, sujeitos a metas de níveis de água nos 

reservatórios, prioridades e algumas limitações. A bacia onde se insere o reservatório é então 

estruturada como uma rede de fluxo, com nós e arcos, esses representando adutoras, canais naturais 

ou artificiais, trechos de rios, etc., servindo de conexão entre os nós, que são elementos pontuais do 

sistema. O sistema deve garantir que o balanço de massa esteja satisfeito em cada nó, mediante 

balanço entre a oferta e demanda, ganho ou perda no transporte. 

4 ESTUDO DE CASO 

4.1 Características Gerais da Região de Estudo 

O presente trabalho faz um prognóstico operacional do reservatório da barragem de Baraúnas 

no rio Cochó, ora em construção pelo Governo do Estado da Bahia. Controlando uma área de 

drenagem de 1.621 km², a barragem se localiza-se na região da Chapada Diamantina, no município 

de Seabra, próximo ao povoado de Ingazeiras (figura 2). Tem por coordenadas 41°30’42’’ de 

longitude Oeste e o 12°30’13’’ de latitude Sul, distando cerca de 500 km de Salvador. 

 
Figura 2 – Localização da barragem de Baraúnas no Estado da Bahia (Fonte: CERB, 2015) 

4.1.1 Clima, geologia, solos e hidrografia 

O clima é do tipo subúmido a seco, apresentando índice hídrico variando entre 0 e -20, 

considerado um déficit moderado de água. A precipitação média anual está entre 800 a 1.200 mm, 

sendo os meses de novembro, dezembro e janeiro os mais chuvoso, com temperaturas médias anuais 

entre 24°C a 25°C. Em termos geológicos, a região e se enquadra no Domínio Aquífero dos 

Metassedimentos refere um conjunto litológico tal que suas características geológicas são muito 

variadas, em decorrência dos posicionamentos temporais e tectônicos das suas unidades constituintes. 

Em geral, muito menos no município de Seabra, observam-se áreas e relevos cársticos (cavernas, 

dolinas, vales secos e até rios subterrâneos). Predominância na região solos Neossolos, pouco 

desenvolvidos e rasos, com variadas classes de textura, com ocorrência de pedregosidade e 
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rochosidade (PERH-BA, 2004). A bacia do rio Cochó, onde se localiza a barragem de Braúnas, faz 

parte da Unidade de Balanço UB 10.3 (bacia do rio Cochó e do rio Santo Antônio) da RPGA X - Rio 

Paraguaçu, conforme o PERH-BA (2012). 

4.1.2 Aspectos do abastecimento de água da cidade de Seabra 

Dados divulgados pelo SNIS (2008) registram que o índice de atendimento da população rural 

de Seabra por sistema de abastecimento era da ordem de 52%. Já o índice de atendimento de água da 

sua população urbana era de 100%. Atualmente, a cidade sofre com esquemas de racionamento no 

abastecimento de água, regra geral de 24h com água por até 7 dias sem água nas redes de distribuição. 

4.2 Estruturação da Metodologia 

Na análise operacional do reservatório Baraúnas, utilizou-se modelo AcquaNet desenvolvido 

a partir de 2002 pelo Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões (LabSid) da Escola 

Politécnica/USP, atualmente denominada de LabSid AcquaNet 2013 (ACQUANET, 2015). 

4.2.1 Dados gerais de entrada no Modelo 

Para rodar o AcquaNet (no modo simulação contínua, opção de cálculo calibração), a edição de 

dados se divide, basicamente, em: (i) edição das demandas e prioridades de atendimento; (ii) dados 

do reservatório e de evaporação mensal; (iii) edição dos links (capacidades máxima e mínima, custos). 

4.2.1.1 Demandas hídricas 

No horizonte do ano 2042, a população a ser atendida pelos reservatório de Baraúnas é de 

64.512 habitantes. A tabela 1 apresenta as demandas urbana, rural e animal.  

Tabela 1 – Demanda humana e animal (Fonte: Adaptado de CERB, 2015) 

 

A demanda de irrigação foi estimada em 80,0 l/s para atender uma área de até 130 ha. A 

demanda total de projeto (horizonte de 2042) é de 251,54 l/s, já incorporada de 8,10 l/s para 

manutenção da vazão ecológica no rio Cochó. 

4.2.1.2 Dados da barragem e do reservatório Baraúnas 

Barragem: a barragem é do Tipo Gravidade, com maciço em concreto compactado a rolo 

(CCR); sua crista está na cota 886,50 m, tendo a largura 4,30 m. As figuras 2a e 2b apresentam vistas 

da área do barramento e das obras em andamento. 



 
     
 

XV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

6

 

Figura 2 (a) - Visão área do barramento                      Figura 2 (b) – Concretagem da barragem 
Fonte: adaptado (CERB, 2015; SIHS 2019)   Fonte: adaptado (Andrea Farias/Pref.de Seabra, Abr.2019) 
 

Reservatório: O NA máximo normal se estabelece na cota 880,0 m e o NA mínimo operacional é na  cota 867,0 

m, que correspondem aos volumes de 23,711hm³ e de 2,848 hm³, respectivamente. A vazão regularizada com 

garantia de 100% é de 0,252 m³/s; a vazão de referência (Q90%) é de 0,0404 m³/s, com demanda ecológica 

calculada em 8,1 l/s (CERB, 2015). 

4.2.1.3 Pluviometria, vazões afluentes ao reservatório e evaporação 

 Para a série histórica 1966-2011 (dados do posto de Boninal No. 0.012410 e do posto de Guiné 

- No. 01241032), a precipitação média anual na área foi estimada em 579,4mm/ano. A vazão média 

do rio Cochó, no local da barragem de Baraúnas, foi estimada em 0,0809 m³/s, com potencial de 

acumulação de 25,512 hm³/ano. A evaporação é 1.061,1 mm/ano, com base em dados da estação 

climatológica de Lençóis, operada pelo INMET. 

 
4.2.2 Cenários de Planejamento 

 Na avaliação das disponibilidades hídricas do reservatório, levando em conta aspectos 

climatológicos e de volumes meta, foram idealizados seis (6) cenários, sendo quatro cenários 

considerados como climatológicos normais (série de precipitações e vazões para 1966–2011) e dois 

cenários secos (série reduzida de cinco anos, de 2007 a 2011), conforme tabela 2. 

4.2.3 Prioridades de atendimento das demandas 

Várias prioridades foram adotadas (Tabela 3) para atendimento das demandas e de 

volumes meta para o reservatório, sabendo-se que quanto menor o módulo de cada uma, maior 

será a prioridade no atendimento. 

Para evitar que excessos de água fluam por elos não pertencentes ao caminho natural 

da água na bacia, define-se uma “Demanda Artificial” no fim da rede, no rio Cochó, 

denominada “Dreno”, com prioridade P= 99 para não competir com as demandas do sistema. 
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Tabela 2 – Cenários de planejamento 
Cenário Elementos característicos 

C1 Atendimento da demanda de projeto = 251,54 l/s (sendo 80/l/s da irrigação); Período 
climatológico normal; Volume meta de 100%; Vinicial = Vmax normal. 

C2 Atendimento da demanda de projeto = 251,54 l/s (sendo 80/l/s da irrigação); Período 
climatológico normal; Volume meta de 100%; Vinicial = 0,5Vmax normal 

C3 Atendimento da demanda de projeto = 251,54 l/s (sendo 80/l/s da irrigação); Período 
climatológico seco; Volume meta de 100%; Vinicial = Vmax normal. 

C4 Atendimento da demanda de projeto = 251,54 l/s (sendo 80/l/s da irrigação); Período 
climatológico seco; Volume meta de 100%; Vinicial = 0,5Vmax normal. 

C5 Atendimento demanda de projeto = 331,54 l/s (sendo 160 l/s da irrigação); Período 
climatológico normal; Volume meta de 100%. 

C6 Atendimento demanda de projeto = 331, 54 l/s (sendo 160 l/s da irrigação); Período 
climatológico seco; Volume meta de 100%. 

 
Tabela 3 – Prioridade para alocação de água no modelo AcquaNet 

Demandas/ Reservatório C1 C2 C3 C4 C5 C6 
Demandas Prioridades 

Abastecimento de água 15 15 15 15 15 15 
Vazão Ecológica 30 30 30 30 30 30 
Demanda da Irrigação 60 60 60 60 60 60 
Dreno (Demanda Final) 99 99 99 99 99 99 
2 Reservatório (Volume Meta) Prioridades 
Baraúnas 90 90 90 90 90 90 

 
Para evitar que excessos de água fluam por elos não pertencentes ao caminho natural 

da água na bacia, define-se uma “Demanda Artificial” no fim da rede, no rio Cochó, 

denominada “Dreno”, com prioridade P= 99 para não competir com as demandas do sistema. 

4.2.4 Tipologia do Sistema pra o AcquaNet 

Como indicado na figura 3, a tipologia do modelo no Acquanet se fez para representar 

o sistema real em estudo. Foram estabelecidos limites operacionais para os “Arcos” da rede de 

fluxo, como: (i) Adutora a jusante do reservatório até o SAA de Seabra (VazãoMax.=106,00 l/s, 

VazãoMin.=0,00 l/s); (ii) Adutora a jusante do reservatório até o SAA de Boninal (VazãoMax 

=37,00l/s, VazãoMin.=0,00 l/s); (iii) Adutora a jusante do reservatório até o SAA de Mucugê 

VazãoMax.=9,00, VazãoMin.=0,00 l/s; (iv) Adutora a jusante do reservatório até o SAA de Piatã 

(VazãoMax.=11,00 l/s, VazãoMin.=0,00 l/s); (v) Adutora a jusante do reservatório até o perímetro 

irrigado (VazãoMax.=80,00 l/s, VazãoMin=0,00 l/s); (vi) Trecho do rio a jusante do reservatório 

até o dreno artificial do Rio Cochó (VazãoMax.=53.350,0 l/s, VazãoMin=8,1 l/s). 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 Desempenho do Reservatório 

Foi verificado o desempenho do reservatório para alocação de água entre os múltiplos 
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usos, como, por exemplo, abastecimento humano, irrigação e vazão ecológica, assim como o 

comportamento do sistema em cada cenário quanto a eventuais falhas de atendimento às 

demandas hídricas para o período simulado. 

 

 
Figura 4 - Tipologia do Sistema Hídrico 

 

 Volumes Alocado e Curvas de Permanência 

A tabela 4 apresenta os valores totais alocados do reservatório de Baraúnas, volumes totais 

das demandas e a garantia de atendimento das demandas. Para cada cenário de período climatológico 

normal (C1, C2 e C5) foram analisados 552 meses e 60 meses para o período climatológico seco (C3, 

C4 e C6). 

Tabela 4 – Volumes alocados, demandas hídricas e garantias de atendimento. 
Cenários Volume Alocado (hm³) Demanda   Hídrica Total (hm³) Garantia (%) 

C1 11.385,682 138,552 100 

C2 11.368,335 138,552 100 

C3 1.155,202 15,06 100 

C 4 1007,7 15,06 100 

C5 10.500,3 182,712 99,46 

C 6 934,752 19,86 100 

Em todos os cenários o reservatório dá garantia satisfatória no atendimento das demandas. 

Apenas para no C5, onde o período de análise é de 46 anos e com o dobro da área irrigada, tem-se 

falhas no atendimento. Em todos os cenários simulados não há vertimento e nem esvaziamento do 

reservatório, razão do volume meta estabelecido. As figuras 4 e 5 mostram curvas de permanência da 
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vazão regularizada pelo reservatório e a vazão demandada, para períodos climatológicos normais e 

secos, com volume inicial com 100% de sua capacidade e com 50% dessa. 

Figura 4 - Permanência da vazão regularizada x vazão demandada (períodos climatológicos normais) 

 

Figura 5 - Permanência da vazão regularizada x vazão demandada (período climatológico seco) 

 

5.2 Atendimento às Demandas (abastecimento público, vazão ecológica) 

A tabela 4 apresenta o resumo das demandas de abastecimento público e da vazão ecológica 

atendidas, nos 552 meses de simulação para um período climatológico normal (C1, C2 e C5), e para 

60 meses analisados de período climatológico seco (C3, C4 e C6). Pela tabela 4 observa-se que para 

os cenários simulados apenas o C5 apresenta falhas no atendimento da demandas. Como os cenários 

5 e 6 foram simulados fazendo-se o dobro da demanda de irrigação, só no C5 se obteve falhas, mesmo 

sendo com período climatológico normal. No C6, no período de clima seco, deve-se isso ao período 

ser maior, 552 meses, fazendo com que o balanço hídrico acumule mais déficit. Dreno: o atendimento 

da “demanda dreno” não ocorre em nenhum cenário, pois, além de ser definida com valor alto (53.350 
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m³/s), recebe menor prioridade (P=99), forçando o modelo a guardar água no reservatório para atender 

demandas mais prioritárias. 

Tabela 5 - Atendimento às demandas de abastecimento público e vazão ecológica. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

O reservatório de Baraúnas pode atender às demandas de projeto impostas. Dentre os 6 

cenários simulados apenas o Cenário C5 apresentou falhas, onde se dobra a vazão para irrigação em 

relação à demanda inicial. Nos demais cenários simulados o reservatório garante em 99,46% o 

atendimento das demandas. O modelo Acquanet respondeu bem aos objetivos propostos no estudo. 
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