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Resumo - A modelagem hidrológica possui papel fundamental na tomada de decisão das entidades 

governamentais responsáveis pela gestão de recursos hídricos. As complexidades existentes na 

avaliação de demandas de usuários, condições meteorológicas e geomorfológicas, bem como 

características técnicas das estruturas de operação, associadas a necessidades sociais conflitantes 

reproduzem incertezas nos modelos de balanço hídrico de reservatórios. A barragem Senador Nilo 

Coelho, localizada na bacia do rio Terra Nova, Sertão Central de Pernambuco, é um dos reservatórios 

aptos a receber águas do Projeto de Integração do São Francisco (PISF). Além disso, Nilo Coelho 

possui importância regional por ser uma importante fonte de regularização para a produção agrícola, 

tanto a montante quanto a jusante do barramento, o que historicamente gera conflitos pelo uso da 

água. A análise feita através do modelo HEC-HMS demonstrou que a previsão no balanço hídrico é 

mais eficaz quando consideramos fatores sociais, fazendo com que a curva de dados observados se 

aproxime da curva estimada. Os resultados também demonstram a importância da consolidação dos 

instrumentos de gestão, como a outorga e o sistema de informações sobre recursos hídricos, para 

proporcionar a utilização racional e integrada dos recursos hídricos. 

 

Palavras-Chave – balanço hídrico, segurança hídrica, governança 

 

HYDRO-SOCIAL APPROACH OF RESERVVOIRS IN PERNAMBUCO 

SEMIARID REGION: A CASE STUDY OF NILO COELHO RESERVOIR IN 

TERRA NOVA RIVER 

Abstract - Hydrological modeling plays a fundamental role in decision-making by government 

entities responsible for water resource management. The complexities that exist in the assessment of 

user demands, meteorological and geomorphological conditions, as well as technical characteristics 

of operating structures, associated with conflicting social needs, reproduce uncertainties in reservoir 

water balance models. The Nilo Coelho dam, located in the Terra Nova river basin, Sertão Central de 
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Pernambuco, is one of the reservoirs capable of receiving water from the São Francisco Integration 

Project (PISF). In addition, Nilo Coelho has regional importance for being an important source of 

regularization for agricultural production, both upstream and downstream from the dam, which 

historically generates conflicts over the use of water. The analysis made using the HEC-HMS model 

showed that the prediction of the water balance is more effective when we consider social factors, 

making the observed data curve approach the estimated curve. The results also demonstrate the 

importance of consolidating management instruments, such as the grant and the information system 

on water resources, to provide a rational and integrated use of water resources. 

 

Keywords – water balance, water security, governance 

 

INTRODUÇÃO 

A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997) preconiza que 

a utilização dos recursos hídricos deve ser racional e integrada, com base na adequação da gestão de 

recursos hídricos às diversidades físicas, bióticas, demográficas, econômicas, sociais e culturais. Para 

isso, dispõe de instrumentos como os Planos de Recursos Hídricos, a outorga dos direitos de uso e o 

Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos. No entanto, apesar de serem amplamente utilizadas, 

essas ferramentas necessitam de estudos aprofundados de base técnica e, principalmente social, a fim 

de que reproduzam de maneira fidedigna os diversos fatores que interferem na tomada de decisão, 

buscando, dessa forma, mitigar desigualdades de acesso à água e trazer eficiência da gestão desse 

recurso. 

No semiárido nordestino, a variabilidade temporal da precipitação, frequentemente provoca 

situações de escassez hídrica. Nesse cenário, os reservatórios possuem uma importante função na 

regularização de vazões, fazendo com que o excesso de vazão do período chuvoso possa compensar 

os déficits existentes durante o período de estiagem. Assim, a fim de que haja a melhor utilização da 

água nessas regiões, as entidades governamentais gestoras de recursos hídricos devem dispor de 

modelos de balanço hídrico a fim de auxiliar nas decisões. 

Em um reservatório, a vazão de entrada contempla diversos fluxos que contribuem para o 

volume acumulado, como fluxos provenientes do escoamento superficial de rios e riachos, o fluxo 

subterrâneo dos aquíferos próximos e a própria precipitação que cai diretamente sobre a superfície do 

reservatório. Já as vazões de saída são compostas pelas retiradas de água para atender os usos para 

irrigação e abastecimento humano, seja no próprio reservatório ou a jusante, através de 

descarregadores de fundo ou tomada d’água. Ainda, podemos considerar as vazões ambientais, 

vazões de navegação ou geração de energia elétrica como retiradas a depender dos usos que se fazem 

no barramento (Collischonn, 2015). 

O caso em estudo pode ser classificado como uma situação típica de Hidrologia Social, em que 

é preciso utilizar novas ideias e adotar conceitos inovadores. Nestes casos é preciso pensar na 

segurança hídrica, nas interações entre a sociedade e o meio ambiente, de modo que para a tomada 

de decisão é necessário em cada caso, analisar as evidências, observar bem os dados e realizar 

robustas previsões (Scott et al, 2019). 

Embora haja clareza nas variáveis físicas que envolvem um modelo hidrológico, fatores sociais, 

econômicos e políticos podem repercutir muito sobre as previsões. Nesse sentido, a abordagem 

através de um estudo de caso proporciona incorporar aspectos qualitativos em um modelo de base 

teórica, explorando um sistema dentro do contexto da vida real aparado por múltiplas fontes de 

informação. Portanto, compreender quais atividades humanas têm tido um impacto significativo, 

quem são os principais atores e quais são os principais fatores afetando atividades e atores, é 

fundamental para desenvolver modelos confiáveis (Mostert, 2018). Sendo assim, o objetivo do 

trabalho é demonstrar através de um caso real, como variáveis sociais interferem em um modelo de 

reservatório, afetando a tomada de decisão. A análise avalia os usos efetivos de água do reservatório 

Nilo Coelho, localizado no município de Terra Nova/PE, os quais sejam usuários de montante, que 
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captam diretamente do reservatório para uso na agricultura, e usuários de jusante, que dependem da 

abertura da tubulação de descarga de fundo (DF) e tomada d’água (TD) para perenização do rio Terra 

Nova. 

 

METODOLOGIA 

Área de estudo 

A bacia hidrográfica do rio Terra Nova localiza-se no Sertão Central de Pernambuco, e constitui 

Unidade de Planejamento e Gestão 10 (UP-10), de acordo com a caracterização adotada pelo Plano 

Estadual de Recursos Hídricos - PERH (PERNAMBUCO, 1998). Ao todo, a bacia possui 4.906 km² 

de área e abrange áreas dos municípios de: Cedro, Serrita, Verdejante, Salgueiro, Terra Nova, 

Mirandiba e Cabrobó, e em menor proporção, os municípios de Parnamirim, Belém de São Francisco 

e Carnaubeira da Penha (Figura 1). 

 
Figura 1 - Localização da bacia hidrográfica do rio Terra Nova – UTM (WGS84) 

 

A bacia hidrográfica está inserida no semiárido nordestino, apresentando distribuição temporal 

da precipitação bem definida, sendo o período úmido compreendido entre os meses de janeiro e abril, 

com precipitação média anual de 568 mm. O período seco, com pouca ou quase nenhuma 

precipitação, vai de maio a dezembro. Para a região de Terra Nova/PE, tomando como referência o 

reservatório Chapéu, localizado no município vizinho de Parnamirim/PE, a evaporação total anual é 

de 2.911 mm, atingindo o valor máximo de 342 mm por mês em outubro (ANA, 2017a). 
Tabela 1 – Evaporação mensal para a região de Terra Nova. 

Evaporação (mm/mês) Evaporação 
total anual 
(mm) 

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

215 173 174 143 176 207 246 307 326 342 328 273 2.911 

 

A barragem Sen. Nilo Coelho, possui importância estratégica no acesso à água para os 

municípios de Terra Nova e Cabrobó, e tem como principal finalidade a irrigação. Trata-se de uma 
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barragem em alvenaria de pedras, com capacidade de acumulação de 22.710.913 m³, com 271 m de 

extensão e cerca de 13 m de altura. Sua construção foi realizada em 1928, passando por uma 

ampliação, que elevou o nível da cota de soleira do vertedouro em 2 m. Atualmente, a barragem 

encontra-se com anomalias estruturais, o que impossibilita o reservatório de receber grandes volumes 

de forma segura. 

Projeto de Transposição do rio São Francisco 

O sertão central de Pernambuco ganhou maior relevância no cenário nacional por contemplar 

as obras do Projeto de Integração do São Francisco com as Bacias do Nordeste Setentrional (PISF). 

O projeto de transposição do rio São Francisco objetiva suprir o déficit hídrico de diversas regiões de 

quatro Estados do Nordeste (Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará). O sistema PISF 

abrange estruturas de captação, transporte, bombeamento e reservação de água bruta, suas estruturas 

auxiliares, bem como as faixas de domínio do projeto (correspondente a 100 metros para cada lado), 

desde a captação junto ao Rio São Francisco, entre os reservatórios de Sobradinho e Itaparica, até os 

Portais de Entrega (reservatórios do PISF, galerias e ramais de captação). As principais estruturas são 

dois canais divididos em Eixo Norte (PE e CE), influenciando diretamente a bacia de Terra Nova, e 

o Eixo Leste (PE, PB e RN) (ANA, 2017b). 

O projeto permite a perenização de riachos, quando os Portais de Entrega liberam a água para 

o leito fluvial, possibilitando o uso da água do rio São Francisco por agricultores e famílias 

ribeirinhas. Em Pernambuco, o Eixo Norte possui 7 Portais de Entrega, sendo 6 deles pertencentes à 

Bacia Hidrográfica de Terra Nova (ANA, 2005). Outro ponto que merece destaque é o fato de que os 

Reservatórios Serra do Livramento, Mangueira, Negreiros e Milagres, todos no Eixo Norte, possuem 

a capacidade de liberar vazões em riachos afluentes de Nilo Coelho. 

 

Aspectos sociais que interferem no balanço hídrico 

A análise do balanço hídrico do reservatório Nilo Coelho foi feita com o auxílio do programa 

HEC-HMS, desenvolvido pelo Corpo de Engenheiros do Exército dos Estados Unidos (USACE) 

aplicado ao longo do período de estiagem, em razão dos baixíssimos índices pluviométricos (Figura 

3), o que simplifica a análise do escoamento superficial, por ser pouco significativo e não ser o 

objetivo deste trabalho. A simplificação ocorre na medida em que dados de características da bacia 

como tipo do solo para avaliação das perdas, barramentos nos riachos tributários e usos difusos não 

são necessários já que não há escoamento na bacia a ser contabilizado. Assim, o modelo avalia o 

período de 01 de maio a 31 de dezembro de 2020, período com menores valores acumulados. 

 
Figura 3 – Pluviometria no município de Terra Nova/PE entre os anos de 2009 e 2020 
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A montante de Nilo Coelho existem reservatórios que contribuem para o modelo e que não 

fazem parte do PISF (Tabela 2), assim como existem os reservatórios do próprio PISF que podem 

contribuir para o volume acumulado em Nilo Coelho. Atualmente, em ambos os casos as liberações 

de água dos reservatórios não respeitam um calendário pré-definido e, ocorrem para atender 

demandas da população que solicita aos órgãos responsáveis pela operação conforme a necessidade. 

A entidade empreendedora da barragem avalia a disponibilidade, considerando, dentre outros fatores, 

o prolongamento da estiagem e níveis mínimos para manutenção da pesca. Tais decisões são 

realizadas em conjunto com a população através de um Termo de Alocação de Água (TAA) elaborado 

pelo Conselho de Usuários (CONSU-Nilo Coelho). Atualmente, o CONSU encontra-se desativado e 

as ações quase sempre dependem de uma liderança que informa ao empreendedor a situação 

emergencial a fim de que seja avaliada a possibilidade de liberação da água a jusante. Embora a 

existência de um conselho proporcione um ambiente para dirimir conflitos pelo uso da água, a 

barragem Nilo Coelho já sofreu casos de depredação das estruturas de controle, como obstruções e 

furtos durante a implementação do TAA. 

 
Tabela 2 – Principais reservatórios a montante da barragem Senador Nilo Coelho. 

Barragem Município Latitude (°) Longitude (°) 
Capacidade de 

Acumulação 

Área de 

Contribuição 

(km²) 

Boa Vista Salgueiro -8,060435 -39,053121 16.448.450 208 

Salgueiro Verdejante -8,029611 -39,061095 14.698.200 193 

Abóboras Parnamirim -8,087196 -39,428966 14.350.000 310 

Poço Grande Serrita -7,865946 -39,185447 3.922.380 171 

Cocos Parnamirim -8,112621 -39,461523 1.887.600 20 

Barrinha Cedro -7,725109 -39,26676 1.959.976 25 

 

Neste cenário, pode acontecer de um reservatório ser operado por pessoal não autorizado, sem 

que o órgão empreendedor da barragem tome ciência imediata dessa ação. Como consequência disso, 

as informações de abertura e fechamento registradas pelo órgão empreendedor ficam incompletas, 

prejudicando a gestão e a tomada de decisão. Assim, monitoramentos de volumes reservados e 

estudos de alocação de água são dificultados, tendo em vista a imprevisibilidade das operações, que 

pode ocasionar o afastamento das curvas de dados observados dos valores estimados. Atualmente, a 

válvula gaveta da barragem Nilo Coelho, a estrutura responsável pelas liberações a jusante, encontra-

se danificada em razão de depredação durante um período de conflito pelo uso da água, de tal forma 

que não é possível a abertura completa da descarga, limitando os valores das vazões máximas. Nesse 

contexto, a limitação da estrutura de controle aparece como fator complicador no desenvolvimento 

de modelos de previsão hidrológica, controle e operação de reservatórios. 

A modelagem se divide em duas partes, a primeira é a elaboração de um modelo inicial baseado 

em hipóteses simplificadoras, utilizando dados de referência como evaporação média do reservatório, 

demandas médias previstas no termo de alocação de água (TAA), e equações fundamentais da 

hidráulica para estimativas das vazões liberadas através da Descarga de Fundo (DF) e Tomada D’água 

(TD). A segunda parte consiste na calibração contínua das variáveis de entrada e saída do modelo. 

Utilizando os dados observados de nível do reservatório buscou-se aproximar a série de registros os 

dados simulados. A análise foi feita diariamente a fim de buscar representar com maior acurácia as 

diferentes conformações de usos e perdas do reservatório. 

As demandas dos usuários são estabelecidas, nos Termos de Alocação de Água (TAA) 

elaborados no âmbito do conselho de usuários, cuja condução é realizada pela Agência Pernambucana 

de Águas e Clima (APAC). As vazões definidas buscam atender usos de montante, os quais sejam 

irrigação e consumo animal, assim como usos de jusante para a mesma finalidade. Adicionalmente, 

o TAA estabelece valores para perenização do rio Terra Nova (Tabela 3). 
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Tabela 3 – Demandas dos usuários estimadas em l/s. 

 Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Irrigação + Consumo Animal 
(Montante) 

60 60 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 

Irrigação + Consumo Animal (Jusante) 233 
 

233 
 

108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 

Perenização 260 260 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 233,3 
Fonte: Termo de Alocação de Água 2019/2020 e 2020/2021 (APAC, 2019; APAC,2020). 

 

Estruturas de saída 

Vertedouro e crista - A barragem Nilo Coelho possui vertedouro em perfil Creager com 

elevação da soleira de 107 m e comprimento de 126 m. Não é objeto do presente trabalho a avaliação 

do reservatório durante vertimentos, mas apenas no período seco, ou seja, quando o vertedouro não 

opera. Nesse sentido, considerou-se uma hipótese simplificada de vertedouro em parede espessa e 

coeficiente de descarga igual a 2 a fim de representar os primeiros dias de simulação, quando houve 

um breve vertimento. 

Descarga de fundo (DF) - A descarga de fundo do reservatório está posicionada na elevação 

central de 98,10 m e possui no paramento de montante do reservatório um diâmetro de 600 mm e 

sofre uma redução para 300 mm. Na extremidade de saída há uma válvula gaveta que apresenta 

problemas de operação onde não é possível abri-la ou fechá-la completamente. Um fator importante 

a considerar é que existe água acumulada na região da bacia de dissipação, alterando a característica 

hidráulica de bueiro com saída livre, e que também não pode ser considerado um bueiro funcionando 

como conduto forçado, já que o nível a jusante não supera o diâmetro da tubulação. É possível 

também que haja obstrução por entulhos, galhos ou sedimentos na entrada da tubulação. Ao longo de 

todo o período simulado, a DF permaneceu aberta. 

A calibração dos parâmetros de área da seção da tubulação e coeficiente de descarga desses 

parâmetros interfere no volume do reservatório para todos os meses do ano. O ajuste é necessário 

quando o objetivo é aproximar ou afastar a curva observada da estimada. Considerando as condições 

atuais do reservatório, os dois parâmetros são de difícil estimativa, pois não se sabe se a válvula 

gaveta está parcialmente aberta ou totalmente aberta, tampouco sabe-se qual o coeficiente que melhor 

representa, considerando inclusive o acúmulo de água a jusante da descarga e que interfere na saída. 

Nesse sentido, a faixa de valores de calibração estiveram entre 200 mm (0,03 m²) e 300 mm (0,07 

m²) para o diâmetro efetivo. Já quando bueiros funcionam como conduto forçado (quando o nível 

d’água a jusante supera a altura do bueiro), deve-se levar em consideração as perdas na entrada, ao 

longo da tubulação e na saída. 

Tomada d’água (TD) - A tomada d’água, por sua vez, está posicionada mais acima da DF, na 

elevação central de 99,70 m, possui diâmetro de 200 mm, sem reduções ou válvulas. A sua 

extremidade de controle é constituída de um flange cego, que pode ser, eventualmente, retirado 

completamente conforme as necessidades de uso a jusante. Durante o período estudado, o flange cego 
foi furtado e a tubulação permaneceu aberta entre os meses de outubro e dezembro. 

Fundamentalmente, o funcionamento hidráulico das tubulações de saída é definido pela 

expressão da teoria dos orifícios (AZEVEDO NETTO, 2015). Assim, a vazão liberada passa a ser 

uma função da altura de carga, podendo ser calculada pela seguinte expressão geral: 

       𝑄 = 𝐶𝑑𝐴√2𝑔ℎ (1) 
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Onde Cd é o coeficiente de descarga; A corresponde à área da seção transversal (m²); e h é a 

altura de carga a partir do centro da tubulação. Além da variação do nível, que afeta a variável h da 

equação, há a dificuldade de se chegar a valores precisos para o coeficiente Cd, dada as condições 

atípicas de operação das estruturas anteriormente relatadas, bem como as características de 

rugosidade da tubulação que podem afetar as vazões calculadas. Azevedo Netto (2015) recomenda 

que se considere o comprimento relativo do tubo (L/D) para definição do Cd, o que conduziria a 

valores entre 0,52 e 0,58 para o caso específico de Nilo Coelho. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em tese, o reservatório Nilo Coelho efetuaria as liberações ou reduções no volume apenas com 

a abertura da descarga de fundo ou tomada d’água. No entanto, no modelo simulado, a aplicação do 

campo de liberações adicionais visa ajustar erros provenientes das estimativas de evaporação, 

infiltrações, bem como os próprios usos demandados para o reservatório. Essa possibilidade, permite 

o ajuste mais refinado na curva de volumes armazenados de acordo com a necessidade do modelo, 

mas dentro de limites razoáveis, já que o usuário pode inserir uma curva de vazões com flexibilidade 

nos intervalos de tempo. 

Da mesma forma, o programa permite que o usuário defina uma curva de vazões criadas, sem 

a necessidade de executar um modelo hidrológico. Assim, os valores podem ocorrer por motivos 

diversos e sem perdas associadas. No caso específico do modelo calibrado, a fonte é direcionada para 

o reservatório Nilo Coelho e representa vazões de recessão dos riachos provenientes de chuvas 

ocorridas em períodos anteriores não simulados, representa um possível escoamento de base, 

aberturas não informadas de reservatórios situados a montante e, finalmente, vazões provenientes de 

eventuais liberações ou percolações dos reservatórios do PISF (Figura 4.a). Ainda, durante o processo 

de calibração foi identificado um momento de estabilização dos decréscimos nos níveis de Nilo 

Coelho. A análise verificou chuvas pontuais e que foram interpretadas como ocorridas diretamente 

no reservatório, sendo representadas como um pico de vazão pontual com 1,2 m³/s (volume de chuva 

convertido em vazão) expresso na Figura 4.a. 

 
Figura 4 – Parâmetros de entrada e saída do reservatório. (a) Vazões de entrada: vazões naturais, liberações de 

barragens e reservatórios do PISF e chuva pontual ocorrida em novembro; (b) Vazões de saída: descarga de fundo; (c) 

Vazões de saída: consumo de usuários de montante entre maio e setembro, abertura de tomada d’água em setembro até 

dezembro; (d) Volumes evaporados. 

 
(a) 

 
(b) 
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(c) 

 
(d) 

 

A princípio, as retiradas de água do reservatório para agricultura ao longo do período seco 

deveriam aumentar, tendo em vista que as reservas de água nas camadas superficiais do solo se 

exaurem em função da evapotranspiração, e não há chuvas significativas a fim de realizar a recarga. 

No entanto, os usuários tendem a perder o acesso à água do reservatório à medida que seus níveis são 

rebaixados, isso porque cada vez que o reservatório rebaixa alguns centímetros, extensas áreas de 

terra deixam de ser atendidas, fazendo com que os agricultores tenham que utilizar tubulações mais 

extensas para poderem realizar a irrigação de suas plantações. Assim, se por um lado o período seco 

representa a maior necessidade dos usuários pela água, aumentando o consumo, por outro, as 

limitações de distância e equipamentos reduzem a possibilidade de utilização da água. A calibração 

do modelo apontou para demandas dos usuários de montante apenas entre os meses de maio e 

setembro (Figura 4.c). 

O melhor ajuste da tubulação de descarga de fundo foi obtido para uma seção com área de 

0,05m² e Coeficiente Cd de 0,45. A vazões de descarga estão expressas na Figura 4.b. Já a tubulação 

de tomada d’água obteve o melhor ajuste para um Coeficiente Cd de 0,54 e área 0,031 m², cujas 

vazões estão expressas na Figura 4.c, em um período que vai do final de setembro até dezembro. Os 

volumes evaporados obtidos a partir de valores médios do reservatório Chapéu e disponibilizado pela 

ANA estão expressos na Figura 4.d. 

 
Figura 5 – Saída final do modelo e quadro com coeficiente de determinação (R²) em cada mês. 
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A saída final do modelo (Figura 5) demonstra um bom ajuste, verificado a partir de coeficiente 

de determinação acima de 0,97 a partir do mês de junho. Em maio apresentou valor menor, 

provavelmente em razão das simplificações impostas à estrutura vertente. 

 

CONCLUSÕES 

As incertezas na gestão de recursos hídricos advindas de condicionantes sociais, políticas e 

econômicas superam as existentes em grandezas físicas. O gestor, ao executar seu planejamento 

anual, enfrenta dificuldades: na integração entre as entidades governamentais, o que torna impreciso 

o calendário de liberações de reservatórios a montante, dificulta a troca de informações e cooperações 

técnicas; na segurança das operações quando há a ação desautorizada de usuários que abrem, fecham, 

furtam ou depredam as válvulas; nas regras de plantio e tipos culturas, para estimar meses com maior 

consumo de água por parte dos agricultores; e na flexibilidade do planejamento, quando surgem 

demandas dos usuários fora do planejado e previsto no TAA. 

Implementar o que preconiza a Política Nacional de Recursos Hídricos tem-se demonstrado 

uma tarefa bastante difícil para os gestores, muito em face das diversidades físicas, bióticas, 

demográficas, econômicas, sociais e culturais encontradas. No entanto, a ampliação na 

implementação dos instrumentos de gestão, a fim de aproximar os valores estimados dos reais, 

proporcionará um ambiente favorável ao planejamento, trazendo eficiência à gestão da água. Assim, 

dentre outras ações, é importante a realização de cadastro dos usuários, caracterizando tipos de 

cultivo, métodos de irrigação e áreas potenciais de irrigação, a regularização dos usuários através da 

outorga, a consolidação dos Conselhos de Usuários, a intensificação na segurança contra vandalismos 

nas estruturas e a garantia da operação conforme previsto, a atuação efetiva dos empreendedores na 

manutenção e recuperação de barragens, e principalmente, a integração entre entes federais, estaduais 

e municipais. 
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