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APLICAÇÃO DE CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE NA AVALIAÇÃO 

DE DESEMPENHO DE UM SISTEMA HÍDRICO DE USOS MÚLTIPLOS 

Paulo Romero Guimarães Serrano de Andrade1; Wilson Fadlo Curi2 & Rosires Catão Curi3 

RESUMO --- A pesquisa na área da análise de sustentabilidade de sistemas de recursos hídricos 
reflete a necessidade de projetá-los e gerenciá-los sob uma perspectiva sistêmica, à luz de 
considerações ambientais e sócio-econômicas. Com foco na sustentabilidade hídrica, embora 
existam na literatura vários indicadores que podem ser utilizados, a principal dificuldade está na 
aplicação de critérios práticos para uma avaliação operacional. Este trabalho, resumindo aspectos do 
estudo da operação integrada de um sistema hídrico formado por cinco reservatórios e perímetros de 
irrigação, localizados na bacia do rio Capibaribe, no Estado de Pernambuco, trata da aplicação de 
um critério de sustentabilidade para avaliar o seu desempenho operacional otimizado, com base em 
índices de confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade. Observadas prioridades no suprimento de 
outros usos das águas dos reservatórios, a avaliação de desempenho do sistema hídrico deu-se pela 
análise do atendimento às demandas de irrigação, associado à receita líquida potencial anual 
advinda da produção agrícola irrigada. O esquema metodológico adotado possibilita melhor 
compreender o desempenho de sistemas de reservatórios de usos múltiplos, favorecendo a tomada 
de decisão na seleção de planos operacionais que melhor se adaptem às necessidades das demandas 
e às condições de disponibilidades hídricas, diante das incertezas hidrometeorológicas. 

ABSTRACT --- Research in the area of the sustainability of water resources systems reflects the 
need of engineering systems design and management the in light of environmental and 
socioeconomic considerations. Although a number of sustainability indexes have been proposed in 
the literature and are used in the analysis of water resources systems, the main challenge lies on the 
development of practical criteria for evaluating the system sustainability. This work summarize the 
analysis of an integrated system of five reservoirs and an irrigated perimeter, located at the 
Capibaribe River basin in the Pernambuco State, with application of a sustainability criterion for 
optimized operational evaluation, on the basis of concepts of reliability, resiliency and vulnerability 
performance indexes. The sustainability criterion was applied to the fulfilment of irrigation water 
demand along with its net profit generation while observing the meeting of other reservoirs’ higher 
priority water demand requirements. The adopted methodology can provide a better understanding 
of multiuse reservoirs systems, providing support on the selection of operational policies that better 
adequate the fulfilment of water demands in face of hydrological water availability and its related 
hydro-meteorological uncertaintie. 

Palavras-chave: Sustentabilidade hídrica, planejamento, operação de reservatórios. 
_______________________ 
1) Professor Adjunto do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas - CETEC da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - UFRB, Campus 

Universitário de Cruz das Almas, s/no., 44380-000 Cruz das Almas - BA. E-mail: prserrano@yahoo.com.br. 2) Professor associado do Depto. de 
Física da UFCG - Campus I, Av. Aprígio Veloso, 882, 58429-900 Campina Grande, PB. E-mail: wfcuri@pesquisador.cnpq.br. 3) Professora 
Associada da UFCG, CTRN, Av. Aprígio Veloso,882, 58429-900 Campina Grande, PB. E-mail: rosirescuri@pesquisador.cnpq.br. 

 



XVIII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 2 

1 - INTRODUÇÃO 

Devido a aspectos como a complexidade dos sistemas hídricos, incertezas futuras, presença de 

conflitos pelo uso da água, e necessidade de investimentos quase sempre vultosos, as decisões em 

relação aos sistemas hídricos devem ser estudadas e seus efeitos devem ser simulados para permitir 

que o melhor plano de ação seja escolhido. No processo decisório, por envolver a participação de 

vários setores da sociedade, tornando a tarefa mais complexa, é recomendável que planejamentos 

estratégicos sejam desenvolvidos visando contemplar a distribuição eqüitativa da água, o seu uso 

racional, a maximização do desenvolvimento econômico e social, a minimização dos impactos 

ambientais, entre outros fatores. 

Dentre as diferentes obras hidráulicas que podem ser projetadas e construídas para alocação da 

água para diferentes usos, os reservatórios têm adquirido grande relevância ao longo da história. No 

Brasil, até recentemente, os reservatórios eram construídos para o uso preponderante da geração de 

energia. Com o advento da Lei Federal Nº 9.433, foi realçada a importância da maximização dos 

benefícios econômicos e sociais resultantes do aproveitamento múltiplo dos recursos hídricos, 

ensejando garantir o suprimento de água para as diversas demandas, seja o abastecimento de 

cidades e indústrias, a geração de energia elétrica, a irrigação, os usos ligados à recreação e lazer 

das pessoas, o controle de cheias e o controle da poluição hídrica. 

No setor de recursos hídricos do Nordeste brasileiro, há carência da prática de metodologias 

que visem analisar dois dos principais problemas relacionados a reservatórios já existentes, que são: 

a alocação ótima de disponibilidades hídricas e a reavaliação de regras operacionais, embasadas em 

critérios de sustentabilidade. Nos últimos anos, técnicas modernas de gestão de recursos hídricos 

vêm sendo difundidas e aplicadas à alocação de recursos hídricos, voltadas à promoção do 

desenvolvimento sócio-econômico da região. O uso destas técnicas no dimensionamento e operação 

da infra-estrutura hídrica regional, entretanto, é ainda limitado, embora se saiba que sua aplicação 

pode permitir o aumento da eficiência econômica dos investimentos. 

No estado de Pernambuco a história evidencia a falta de planejamento estratégico dos recursos 

hídricos, resultando em déficit na oferta de água em algumas bacias hidrográficas. Um exemplo do 

problema é a bacia do rio Capibaribe, que integra quarenta e dois municípios, dos quais vinte e sete 

têm suas sedes ali localizadas, incluindo-se a cidade de Recife, capital do estado. As populações, 

urbana e rural, sofrem permanentemente com limitações e/ou falta de água nos sistemas públicos de 

abastecimento de água, que não acompanham o crescimento das cidades. Segundo Andrade (2006), 

a bacia do Capibaribe é responsável por 43%, aproximadamente, do fornecimento de água para o 

abastecimento da Região Metropolitana do Recife – RMR (população de quase 3,3 milhões de 

habitantes), através do Sistema Tapacurá. 
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Problemas de qualidade da água também estão presentes na bacia do Capibaribe, devido ao 

elevado grau de degradação decorrente da poluição dos recursos hídricos por lançamentos de 

efluentes industriais e esgotos sanitários, gerando conflitos pelo uso das águas. Mediante o uso de 

critério de sustentabilidade, o presente trabalho tem por objetivo possibilitar a identificação das 

melhores alternativas operacionais de um sistema hídrico formado por cinco reservatórios, 

associados a perímetros de irrigação, localizados na bacia do rio Capibaribe, no Estado de 

Pernambuco. No estudo foram aproveitados resultados da alocação ótima das águas e análise de 

desempenho do sistema de reservatórios, quando sujeito a diferentes cenários operacionais 

considerando aspectos hidroclimáticos, de demandas dos múltiplos usos da água, do controle de 

cheias e de requerimentos ambientais. 

 

2 - SUSTENTABILIDADE DE RECURSOS HÍDRICOS 

Na área do meio ambiente, o novo paradigma do desenvolvimento sustentável foca o 

gerenciamento ambiental no atendimento das necessidades das gerações atuais e futuras. O 

desenvolvimento é sustentável, como bem define o Relatório da Comissão Brundtland – Our 

Common Future (WCDE, 1987), se “ele atende as necessidades do presente sem comprometer a 

habilidade das gerações futuras em atender as suas próprias necessidades”. No caso dos sistemas de 

recursos hídricos, a sustentabilidade pressupõe um gerenciamento de longo termo implicando que 

os mesmos 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. 

Em que pese existir na literatura diversas definições de recursos hídricos sustentáveis, vale 

referenciar a apontada por Feng (2001), que diz: “recurso hídrico sustentável é a água disponível 

para os usos ambientais e humanos, que pode ser obtida de alguma fonte hídrica natural, observadas 

as limitações da combinação de possibilidade tecnológica, eficiência econômica, segurança 

ambiental, e aceitabilidade humana”. De outra forma, é possível afirmar que o gerenciamento 

sustentável de sistemas de recursos hídricos é função de variados objetivos como o econômico, o 

ambiental, o ecológico, o social e físico, e que por isso deve, inevitavelmente, envolver um processo 

de tomada de decisão, multidisciplinar e multiparticipativo, numa escala espacial e temporal 

apropriada. 

2.1 - Reservatórios sustentáveis 

Para atender o desenvolvimento futuro da sociedade e o crescimento populacional, na escala 

mundial, haverá a necessidade de se ofertar mais água, que se fará, mais significativamente, 

mediante a construção de novos reservatórios, os quais se constituem em uma das formas mais 
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efetivas de se disponibilizar e controlar os recursos hídricos superficiais. Entretanto, o 

planejamento, o projeto, a construção e a operação de reservatórios são problemas complexos e 

difíceis de equacionar, mormente quando se focaliza o desenvolvimento sustentável. Considera-se 

como um reservatório sustentável aquele projetado e gerenciado de acordo com os princípios da 

sustentabilidade, fazendo parte integral do sistema holístico composto pela sociedade, terra, ar e 

água. 

Portanto, a operação e a manutenção de reservatórios sustentáveis devem observar, entre 

outras práticas, a conservação da natureza nas áreas de entorno; a manutenção da vida biótica 

normal; o controle de sedimentos; o gerenciamento conjunto envolvendo todos os componentes 

relacionados à bacia hidrográfica e ao sistema de recursos hídricos, o uso de informações e 

tecnologias de suporte a decisão, visando favorecer o uso múltiplo das disponibilidades hídricas. 

2.1.1 Indicadores para determinação do desempenho de sistemas hídricos 

Uma importante característica de sistemas hídricos é sua capacidade de atender as demandas 

de forma satisfatória diante das incertezas futuras. Para compreender e avaliar os resultados da 

operação de reservatórios integrados a sistemas de recursos hídricos, há necessidade de adotar 

critérios que representem o grau de atendimento aos objetivos desses sistemas. Srinivasan et al. 

(1999) citam regras de operação de reservatórios desenvolvidas com base no bom senso, e/ou 

experiência própria de operadores, as quais podem ser usadas sob condições normais, não se 

adequando à ocorrência de períodos de déficits hídricos, o que pode resultar em conseqüências 

irreversíveis. 

A quantificação das características dos déficits e a incorporação explícita deles em projetos de 

sistemas de reservatórios, ou em modelos de operação, podem representar uma significativa 

contribuição, onde a performance operacional é usualmente expressa em termos de indicadores e/ou 

de critérios de desempenho. Segundo McLaren e Simonovic (1999), indicadores são úteis para o 

monitoramento e medição do estado de um determinado sistema, em um dado tempo, pela 

consideração de um número gerenciável de variáveis ou características. Um critério de 

sustentabilidade é um referencial de comparação contra o qual um indicador de sustentabilidade é 

medido (isto é, a meta ou condição ideal na comparação relativa de indicadores). 

Quanto à determinação do desempenho de reservatórios, existem na literatura vários 

indicadores que podem ser utilizados. Ganoulis (1994) define como Índices de Desempenho (ou 

Índices de Performance - PI) as medidas que indicam o comportamento do sistema quando 

condições externas criam efeitos adversos incidentes, em alguns períodos, podendo acarretar o não 

cumprimento das funções projetadas para o reservatório, configurando uma situação de falha do 

sistema. Lima, et al.(2003) atestam que existem vários indicadores que podem ser utilizados para 
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determinar o desempenho de um sistema de recursos hídricos, registrando que freqüentemente as 

medidas mais usadas estão relacionadas com a média e a variância, o que muitas vezes não é 

suficiente quando ocorre uma falha no sistema. Junior e Lanna (2002) usaram índices de 

comportamento como o somatório dos valores dos déficits e o somatório do quadrado dos valores 

dos déficits, baseados diretamente na quantidade de falhas e nos déficits de atendimento às 

demandas previstas, visando o comportamento operacional de reservatórios. 

Os índices apresentados por Hashimoto et al. (1982), como confiabilidade, resiliência e 

vulnerabilidade, têm grande potencialidade para o planejamento de recursos hídricos, favorecendo o 

prognóstico de cenários futuros, importantes nas decisões operacionais. Na hipótese de que um 

sistema hídrico pode ser representado por um processo estocástico e estacionário, estes índices 

permitem analisar as falhas do sistema, a partir de três maneiras: a) qual é a freqüência de falhas do 

sistema (confiabilidade); b) como o sistema retorna ao seu estado satisfatório depois de uma falha 

(resiliência), e c) quais as conseqüências que uma falha pode provocar (vulnerabilidade). 

Representações matemáticas desses parâmetros podem ser consideradas como a seguir: 

 
a) Confiabilidade 

Para cada uso da água de um sistema de recursos hídricos, pode-se definir um nível desejável 

de atendimento de uma demanda X0, a ser especificado, o qual que irá permitir a identificação de 

valores satisfatórios e não satisfatórios para a variável em consideração. Segundo Kjeldsen e 

Rosbjerg (2001), se para uma série de tempo de uma variável que define a performance de um dos 

usos da água, Xt, t = 1, …, N, uma falha é observada quando Xt < X0. Chamando de “n” o número 

de intervalos de tempo (hora, dia, mês, etc.) onde Xt < X0, a duração e o volume de déficit da j-

ézima ocorrência de um período de falha podem ser denotadas por dj and Sj, respectivamente, com j 

= 1, …, M, onde M é o número de eventos de ocorrência de falhas. Os termos duração, dj, e o 

volume de déficit, Sj, podem ser entendidos como ilustrado na figura 1: 

 

Figura 1 - Definição de duração e de volume de déficit em um período de falhas. 
(Fonte: adaptado de Kjeldsen e Rosbjerg, 2001) 
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Com base nas considerações anteriores, observada a figura 1, a confiabilidade C do sistema 

pode ser expressa como: 

{ }
N

n
XXP t −=≤= 1C 0         (1) 

 
A confiabilidade é considerada o oposto do risco. Quanto mais próximo de 1 o valor de C, 

melhor será a confiabilidade do sistema. 

 
b) Resiliência 

Dado que um sistema hídrico se encontrar em falha, é interessante saber por quanto tempo ele 

assim se comportará. A resiliência R mede, em escala de tempo, a capacidade do sistema em 

retornar ao estado satisfatório, uma vez que a falha ocorre (um sistema pouco resiliente se 

caracteriza por eventos prolongados de falhas, com recuperação lenta), podendo ser definida como 

o inverso do valor esperado, E, do tempo médio em que o sistema permanece em falha, ou seja: 
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c) Vulnerabilidade 

Embora um sistema possa se encontrar em estado insatisfatório, este fato, no entanto, não 

demonstra quais as conseqüências que a falha pode ocasionar. Observada a figura 1, a 

vulnerabilidade V mede a severidade das falhas a que o sistema está sujeito, podendo ser expressa: 
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        (3) 

Quanto maior o déficit hídrico, maior será a vulnerabilidade de um sistema. Um sistema pode 

ser muito resiliente, mas bastante vulnerável, enquanto outro pode ser pouco resiliente, mas pouco 

vulnerável. 

2.1.2 Critérios de sustentabilidade de sistemas hídricos 

Na literatura de engenharia, o paradigma da sustentabilidade é, geralmente, visto como um 

problema de otimização multiobjetivo, podendo considerar, entre outros, a minimização de custos 

de investimento e de operação, uso de energia, locação de áreas de terras, produção de esgotos, etc., 

ou a maximização do benefício de produtos (como o biogás, ou a água potável, a produção agrícola, 

etc.), favorecendo o bom desempenho de um sistema, a aceitação social e a acessibilidade (Raval e 

Donnelly, 2002; Balkema et al. 2002, apud Sahely et al., 2005). Não há dúvida que alguns desses 

objetivos podem ser conflitantes. 
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Definições e algumas aplicações de critérios de sustentabilidade para uso na análise de 

sistemas de recursos hídricos podem ser encontradas nos estudos de Vieira (1995), Loucks (1997), 

Matheson et al. (1997), Azevedo et al. (2000), Simonovic et al. (2001), Kjeldsen e Rosbjerg (2001), 

Silva et al., (2002). Usando-se medidas estáticas a partir da análise de séries de tempo, outros 

critérios propostos são sinergia, reversibilidade, robustez, diversidade, funcionalidade, entre outros, 

como referidos por Baetz e Korol (1995) e Mc-Laren e Simonovic (1999). 

Kjeldsen e Rosbjerg (2001) e Sahely et al. (2005) registram que Loucks (1997) propôs um 

índice de sustentabilidade baseado em critérios de risco relacionados aos indicadores de 

confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade, o qual possibilita calcular a sustentabilidade relativa de 

sistemas de recursos hídricos e comparar diferentes cenários de planejamento. O critério de 

sustentabilidade definido por Louks (Louks, 1997; UNESCO, 1999), permite avaliar o desempenho 

de sistemas hídricos pela análise do atendimento de demandas, observadas e estabelecidas 

prioridades no suprimento de outros usos das águas dos reservatórios, como no estudo de caso 

abordado no presente trabalho. Observados as definições desses índices, como representados pelas 

equações 1, 2 e 3, o critério de sustentabilidade (S) pode ser expresso por: 

 
S = C * R * (1 – V)          (4) 

onde: 

S - sustentabilidade relativa do sistema hídrico no atendimento das demandas. 

C – confiabilidade dos pontos de demandas. 

R – resiliência dos pontos de demandas. 

V- vulnerabilidade dos pontos de demandas. 

A sustentabilidade de um sistema hídrico aumentará na razão direta de aumentos da 

confiabilidade e da resiliência, e de decréscimo da vulnerabilidade. 

 

3 - ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso considera um sistema hídrico localizado na bacia hidrográfica do rio 

Capibaribe no estado de Pernambuco, formado pelos reservatórios Jucazinho, Carpina, Goitá, 

Tapacurá e Várzea de Una, idealizando-se agregar perímetros de irrigação para cada um deles. 

3.1 - Bacia do rio Capibaribe 

O estado de Pernambuco, pelo Plano Estadual de Recursos Hídricos - PERH-PE (1998) está 

dividido em 29 unidades de planejamento (UP), como se apresenta na figura 2. A bacia do 

Capibaribe (UP2), com uma área de 7.557,41 km2, localiza-se na porção norte-oriental de 

Pernambuco, fazendo parte das Mesorregiões Metropolitana do Recife, Mata Pernambucana e, em 
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maior porção, na Mesorregião do Agreste Pernambucano. A figura 3 ilustra a hidrografia da bacia 

do Capibaribe, posicionando os reservatórios do estudo. 

 

 

Figura 2 – Unidades de Planejamento Hídrico do Estado de Pernambuco. 

 

 

Figura 3 - Bacia do rio Capibaribe e a localização dos reservatórios em estudo. 

3.1.1 Características gerais 

Segundo a classificação climática de Thornwaite, o clima se apresenta variado na bacia, sendo 

do tipo úmido B2s em Recife; subúmido C2s entre Glória do Goitá e Paudalho; seco subúmido C1s 

em Carpina, e semi-árido Dd a partir da cidade de Limoeiro até os limites do oeste da bacia. Cerca 

de 95% da superfície da bacia do Capibaribe está assentada sobre a formação cristalina, constituída 

por rochas do pré-cambriano indiviso e pré-cambriano superior. Os solos se apresentam, no geral, 

muito rasos e com uma grande freqüência de afloramentos rochosos, exceto na faixa litorânea. 

Predomina na porção semi-árida da bacia a vegetação caatinga do tipo hipo e hiperxerófila, 

com alguns enclaves de mata serrana que formam pequenos brejos de altitude; na sua parte oriental, 

encontra-se em menor porção a zona fitogeográfica da Mata, representada pelas sub-zonas úmida e 

seca, bastante degradadas, coberta parcialmente com cana-de-açúcar e pastagens. O relevo da bacia 

não é homogêneo, apresentando-se desde montanhoso e forte ondulado nas regiões do extremo 

oeste, sudoeste e sul; na zona central o relevo é suave e ondulado, amenizando-se no sentido leste, 

passando de suave ondulado a plano na parte litorânea da bacia. 
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Tratando-se de uma região em que as precipitações pluviais se apresentam com distribuição 

mensal e interanual bastante irregular, o mesmo se observa em relação aos deflúvios. O potencial de 

águas superficiais na bacia pode ser resumido pelos parâmetros: a) potencialidade de 632,3 x 106 

m3/ano; b) vazão média anual de 20,05 m3/s; c) precipitação total anual de 1.095,0 mm; d) 

rendimento médio de 7,98%; e) vazão específica de 2,77 l/ s / km2 (fonte: PERH/PE, 1998). 

3.2 – Dados do sistema hídrico em estudo 

Os cinco reservatórios de usos múltiplos, agregados a perímetros de irrigação, formam um 

complexo sistema de recursos hídricos composto por dois reservatórios em série - Jucazinho e 

Carpina, e três em paralelo - Goitá, Tapacurá e Várzea do Una. A tabela 1 apresenta algumas das 

principais características consideradas no estudo para os reservatórios. 

Tabela 1 - Elementos operacionais dos reservatórios. 

Reservatório Volumes Operacionais (m3) Reservatório Volumes Operacionais (m3) 
Máximo normal 327.035.812 Máximo normal 53.000.000 
Mínimo normal 16.811.807 Mínimo normal 810.000 

 
Jucazinho 

Volume de espera 100.000.000 

Goitá 

Volume de espera 27.000.000 
Máximo normal 270.000.000 Máximo normal 11.600.000 
Mínimo normal 1.509.000 Mínimo normal 671.000 

Carpina 

Volume de espera 170.000.000 

Várzea do 
Una 

Volume de espera - 
Máximo normal 98.700.00    
Mínimo normal 2.200.000    

Tapacurá 

Volume de espera -    
 

A quantificação das estimativas das demandas atuais de água considera três categorias de 

usuários: o abastecimento urbano; a irrigação - onde a água é um bem de consumo intermediário, e 

o uso ecológico - que visa assegurar, ao longo das calhas dos rios a jusante das barragens, um 

padrão mínimo de qualidade da água para preservação da fauna e flora, e para a manutenção de 

ambiente propício às atividades humanas. Não se contempla no estudo a demanda para 

dessedentação animal uma vez que essa atividade é ainda explorada em regime extensivo, de baixo 

nível tecnológico, baixa eficiência e produtividade. 

3.2.1 Demandas do abastecimento urbano 

As demandas do abastecimento urbano a serem atendidas pelos reservatórios estão 

apresentadas na tabela 2. 

Tabela 2 - Demandas do abastecimento urbano. 

Reservatório Demanda 
(m3/s) 

Reservatório Demanda 
(m3/s) 

Jucazinho 1,80 Tapacurá e Várzea do Una 4,0 
Carpina 1,50 a 1,00 Goitá - 
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Para Jucazinho, a vazão de 1,80 m3/s (Qprojeto do sistema adutor em construção) considera o 

abastecimento humano e industrial. Para o Carpina as demandas referem um possível aporte de 

vazão de reforço para abastecimento de Recife. A demanda dos reservatórios Tapacurá e Várzea do 

Una (4,0 m3/s), contando com vazão possível de ser captada por duas elevatórias de água bruta 

(Tiúma e Castelo), localizadas no rio Capibaribe, a jusante, corresponde ao abastecimento de parte 

da cidade de Recife e das cidades Camaragibe e São Lourenço da Mata, incluindo uso industrial, 

respeitada a capacidade de tratamento da ETA Mal.Castelo Branco, que integra o Sistema Tapacurá. 

3.2.2 Áreas potencialmente irrigáveis 

O desenvolvimento da irrigação na região de influência dos reservatórios é um reclamo social 

sempre presente. A expansão da agricultura dar-se-á pela exploração agrícola de áreas 

potencialmente irrigáveis, considerados: as características do solo e respectiva aptidão agrícola; 

tipos e parâmetros fenológicos das culturas; aspectos hidroclimáticos, planos culturais e sistemas de 

irrigação. A tabela 3 apresenta os perímetros de irrigação considerados. 

Tabela 3 - Perímetros de irrigação idealizados para os reservatórios. 

Reservatório Perímetro Área (ha) Reservatório Perímetro Área (ha) 
Trapiá 4.500 Tapacurá Tapacurá 4.000 Jucazinho 
Várzeas-Passira 6.750 Goitá Goitá 4.000 

Carpina Carpina 1.800 Várzea Una Várzea doUna 4.000 

3.2.3 Dados de precipitação 

Na avaliação do regime de chuvas na bacias dos reservatórios Jucazinho e Carpina, foram 

usados dados do trabalho de Andrade (2000), considerado o período base 1935 a 1992. No caso dos 

reservatórios Tapacurá, Goitá e Várzea do Una, são aproveitados dados do trabalho de Barbosa et 

al. (2001), período 1968 a 1989. As precipitações médias estão apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4 - Precipitação média nas bacias dos reservatórios. 

 
 

A precipitação efetiva mensal para os perímetros Trapiá, Carpina e Várzeas - Passira foi 

estimada pelos dados homogeneizados de precipitação dos postos Algodão do Manso (código 

3858925), Carpina (3859751) e Salgadinho (3858869), respectivamente; para os perímetros 
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Tapacurá, Goitá e Várzea do Una, foram adotados dados dos postos Vitória de Santo Antão (código 

3869242), Chã de Alegria (3869057) e Nossa Sra. da Luz (3869181), respectivamente. 

3.2.4 Vazões afluentes 

Dados de fluviometria das bacias e de vazões médias mensais afluentes aos reservatórios 

foram considerados como apresentados nos trabalhos de Andrade (2000) e Barbosa et al. (2001) 

para os sub-sistemas Jucazinho - Carpina e Tapacurá - Goitá - Várzea do Una, respectivamente.  

3.2.5 Evaporação nos reservatórios e evapotranspiração nos perímetros irrigados 

Foram utilizados registros de estações meteorológicas próximas aos reservatórios e perímetros 

irrigados, resguardadas condições fisiográficas assemelhadas, como exemplificadas na tabela 5. 

Tabela 5 - Lâminas corrigidas (mm) de evaporação média mensal nos reservatórios. 

 

3.2.6 Vazão ecológica 

Para o rio Capibaribe não se conhece trabalho que tenha analisado a sua capacidade de 

autodepuração. Estudos do DNOCS (1992) e CISAGRO (1991) permitiram adotar a vazão de 0,50 

m3/s a ser sustentada por cada reservatório nos meses de estiagem (setembro a fevereiro). 

4 - METODOLOGIA 

Extrato de parte do trabalho desenvolvido por Andrade (2006), a metodologia empregada 

segue a tendência atual das pesquisas sobre modelos para planejamento de sistemas de 

reservatórios, que recomenda a adoção de esquema de análise combinando técnicas de otimização e 

simulação. Na otimização da operação do sistema hídrico, usou-se o modelo ORNAP, versão 1.02 

(Curi e Curi, 2001), baseado em técnicas de programação não linear. Na simulação da operação do 

sistema hídrico, aproveitando políticas operacionais realizadas a partir do modelo de otimização, 

usou-se o modelo AcquaNet (LabSid/USP, Versão 3.11.00 - 2005), uma interface renovada do 

modelo de simulação MODSIM. 

4.1 - Estruturação do sistema hídrico para o ORNAP 

O sistema hídrico foi estruturado em duas etapas, a saber: sub-sistema Jucazinho - Carpina e 

sub-sistema Tapacurá-Goitá-Várzea do Una. Na 1ª.etapa, como representado na figura 4, as 
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variáveis de decisão são as vazões mensais regularizados por cada um dos reservatórios e as áreas 

das culturas que geram maior receita líquida, por perímetro irrigado. 

 

Figura 4 - Arranjo esquemático do sub-sistema Jucazinho-Carpina. 

 
Na segunda etapa, analisa-se o sub-sistema formado pelos reservatórios Tapacurá, Goitá e 

Várzea do Una, conforme representado na figura 5. As variáveis de decisão são áreas das culturas 

que geram maior receita líquida em cada perímetro irrigado, e as vazões aduzidas dos reservatórios 

Tapacurá e Várzea do Una para a ETA Mal. Castelo Branco, contemplando ainda vazões mensais 

regularizadas para jusante por cada reservatório. Como a função objetivo do modelo visa maximizar 

a receita líquida advinda da agricultura irrigada e piscicultura extensiva nos reservatórios, no 

processo de otimização foram usados dados de custos de produção das culturas selecionadas; custos 

da água, mão-de-obra, e outros insumos, preços de comercialização, sendo definidos planos de 

cultivos para os perímetros de irrigação, entre outros parâmetros agronômicos, hidrológicos e 

operacionais. 

 
 

 

Figura 5 - Arranjo esquemático do sub-sistema Tapacurá-Goitá e Várzea do Una. 
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4.1.1 Cenários de estudo 

Para o sub-sistema Jucazinho-Carpina, baseado na série de totais anuais de precipitação para o 

período 1956-1992 (36 anos), foram caracterizadas as situações climáticas: i) situação média, 

representada pela série de precipitações médias mensais do período 1957-1992, e ii) situação seca 

(período 1957-1960). Em ambos os casos as séries de precipitação foram compatibilizadas no 

processo de otimização com as correspondentes séries de vazões médias mensais afluentes aos 

reservatórios. Os parâmetros básicos dos cenários estão apresentados na Tabela 6, onde os índices 

“m” e “s” referenciam se o cenário pertence à situação climática média ou seca, respectivamente. 

 

Tabela 6 - Cenários no ORNAP para o Sub-Sistema Jucazinho-Carpina. 

Situação climática 
Média Seca 

Cenário Cenário 

Parâmetro 
Operacional 

 
Un. 

Cm1 Cm2 Cm3 Cm4 Cs1 Cs2 
Vrmax(1) hm3 327,035 327,035 327,035 327,035 327,035 327,035 
Vrmax(2) hm3 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 270,000 
Vro(1) hm3 0,69Vrmax 0,69Vrmax 0,50Vrmax 0,50Vrmax 0,69Vrmax 0,50Vrmax 
Vro(2) hm3 0,37Vrmax 0,37Vrmax 0,37Vrmax 0,30Vrmax 0,37Vrmax 0,30Vrmax 
Vrmin(1) hm3 16,811 16,811 16,811 16,811 16,811 16,811 
Vrmin(2) hm3 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 1,509 
Vesp(1) hm3 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 0 
Vesp(2) hm3 170,000 170,000 170,000 170,000 170,000 0 
Qd1 m3/s 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 
Qd2 m3/s 1,50 1,00 1,50 1,00 1,00 1,00 

(1) Reservatório Jucazinho ; (2) Reservatório Carpina 

Da Tabela 6, explica-se: i) Vrmax, é o volume máximo mensal permitido para o reservatório; 

ii) Vro, é o volume no início do processo de otimização; iii) Vrmin, é o volume mínimo que permite 

uma boa operação hidráulica da tomada d’água; iv) Vesp, é o volume de espera; v) Qd1, é a vazão 

de projeto da adutora de Jucazinho, e vi) Qd2, é a demanda para ser atendida pelo reservatório 

Carpina visando reforço do abastecimento de água do Recife, via sistema Tapacurá. 

De forma semelhante, para o sub-sistema Tapacurá, Goitá e Várzea do Una foram 

caracterizadas uma situação climática média (período 1968-1989) e de seca (1968-1971), com base 

nos dados de precipitação da série 1968-1989. Foram adotados então três cenários para a situação 

climática média - Cm5, Cm6, Cm7, e dois para a seca - Cs3 e Cs4. 

4.2 - Estruturação do sistema hídrico para o AcquaNet 

Na estruturação do sistema hídrico, uma hipótese básica foi verificar a disponibilidade hídrica 

superficial dos sistemas produtores, quando operando numa configuração integrada, resguardando-

se as restrições de interligações e de transferência de água entre eles. A topologia do sistema hídrico 

formado pelos cinco reservatórios, perímetros de irrigação, localidades abastecidas, entre outros 

pontos de passagem, é formada por vinte e um (21) nós e vinte (20) arcos, conforme apresentada na 
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figura 6. A tabela 7 apresenta a correspondência de cada arco da rede de fluxo com o sistema 

hídrico, considerado o sentido de montante para jusante, com final no mar. 

 

 
Figura 6 - Topologia da rede de fluxo do sistema hídrico. 

 

Tabela 7 - Descrição dos arcos da rede fluxo do sistema hídrico no AcquaNet. 

Limites (m3/s) Arco Nome do Arco / Correspondência Física 
Máximo Mínimo 

1 Adutora 1: Sistema adutor de água tratada de Jucazinho 2,00 1,80 
2 Adutora 2: adutora fictícia para o perímetro Trapía 4,00 0,00 
3 RioCapib 1: trecho do rio Capibaribe a jusante da barragem de Jucazinho 1.000,00 0,50 
4 Adutora 3: adutora fictícia para o perímetro Várzeas/Passira 4,00 0,00 
5 RioCapib 2: trecho do rio Capibaribe a jusante da derivação da Adutora3 1.000,00 0,50 
6 Adutora 4: adutora fictícia para o perímetro Carpina 4,00 0,00 
7 RioCapib 3: trecho do rio Capibaribe a jusante da barragem Carpina 300,00 1,50 
8 Rio Goitá: trecho do rio Goitá a jusante da barragem de mesmo nome 100,00 0,50 
9 Adutora 6: adutora fictícia para o perímetro Goitá 3,00 0,00 

10 RioCapib 4: trecho do Capibaribe a jusante da confluência com rio Goitá 400,00 1,50 
11 RioTapac: trecho do Tapacurá, a montante da confluência do Capibaribe 150,00 0,50 
12 RioTapac 2: trecho do Tapacurá a jusante da barragem de mesmo nome 150,00 0,50 
13 Adutora 7: adutora fictícia para o perímetro Tapacurá 3,00 0,00 
14 Adutora 8: adutora para a ETA / abastecimento de Recife 2,40 2,00 
15 Rio VUna: trecho do rio Várzea do Una a jusante da barragem 10,00 0,50 
16 Adutora 9: adutora fictícia para o perímetro Várzea do Una 0,90 0,00 
17 Adutora 10: adutora para a ETA / abastecimento de Recife 0,54 0,50 
18 RioCapib 5: trecho do Capibaribe a jusante da confluência do Tapacurá 600,00 1,50 
19 Adutora11:Captações Tiúma-Castelo para a ETA/abastecimento de Recife 1,50 0,50 
20 RioCapib 6: trecho do rio Capibaribe a jusante das EEAB Tiúma-Castelo 700,00 0,50 

 
 

4.2.1 Cenários de estudo 

Os cenários de simulação foram criados a partir da variação das prioridades para cada 

elemento do sistema, sejam demandas ou reservatórios, testados nas situações climáticas média e 

seca, como apresentados na tabela 8, observadas sugestões apontadas no trabalho de Graham, et 

al.(1986). Como a piscicultura gera menos renda e mão de obra do que a agricultura irrigada, as 

prioridades para volumes metas nos reservatórios são inferiores às prioridades da irrigação, da 

vazão ecológica e do abastecimento, nesta seqüência. 
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Tabela 8 - Cenários e esquemas de prioridade para alocação de água pelo AcquaNet. 

Cenário Demandas / Reservatórios 
 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1. Demandas Prioridade (Pr) 
Abastec. humano (todos reservatórios *) 2 2 2 2 2 2 
Vazão ecológica (todos os reservatórios) 4 4 4 4 4 4 
Demanda final (final mar) 99 99 99 99 99 99 
Irrigação do perímetro Trapiá 6 6 8 8 10 10 
Irrigação do perímetro Várzeas-Passira 8 10 6 10 6 8 
Irrigação do perímetro Carpina  10 8 10 6 8 6 
Irrigação do perímetro Goitá 6 6 8 8 10 10 
Irrigação do perímetro Tapacurá  8 10 6 10 6 8 
Irrigação do perímetro Várzea do Una 10 8 10 6 8 6 
2. Reservatórios (volumes meta) Prioridade (Pr) 
Jucazinho  50 50 50 50 50 50 
Carpina 50 50 50 50 50 50 
Tapacurá 50 50 50 50 50 50 
Goitá 50 50 50 50 50 50 
Várzea do Una 50 50 50 50 50 50 
* Exceto para o reservatório Goitá. 

 
Na simulação da operação integrada do sistema hídrico, utiliza-se como dado de entrada 

básico as vazões médias mensais otimizadas para cada perímetro de irrigação, referidas às maiores 

receitas líquidas advindas da produção agrícola irrigada. Os cálculos pelo AcquaNet foram feitos na 

forma “simulação contínua” - opção de cálculo “calibração”, observados limites físicos dos 

reservatórios compatíveis com aqueles adotados no modelo de otimização. 

4.2.2 Sustentabilidade 

Para transformar dados dos resultados da simulação em informações relevantes à análise de 

desempenho do sistema hídrico, foram computados os valores dos indicadores confiabilidade, 

resiliência e vulnerabilidade, fazendo-se avaliações e classificações de preferências de cenários pelo 

cálculo da sustentabilidade para cada demanda de irrigação, por cenário e por perímetro irrigado. 

5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A “Função Objetivo” especificada no modelo de otimização, que visa maximizar a receita 

líquida RL advinda da produção agrícola irrigada, é o instrumento básico para a aferição de 

desempenho e valoração de resultados. No caso do sub-sistema Jucazinho-Carpina, por exemplo, a 

determinação da RL ficou subordinada a seiscentas e noventa equações de natureza não linear, que 

obrigam o modelo a respeitar às limitações físicas dos reservatórios, perímetros e equipamentos 

hidráulicos, limitações hidrológicas, legais e econômicas, intrínsecas ao sub-sistema. Considerando 

o cenário Cm4, a Tabela 9 apresenta resultados otimizados para áreas de plantio e receita líquida 

RL anual. Na Tabela 10 estão apresentadas relações entre os valores médios das áreas cultivadas 

(somatório das áreas irrigadas com culturas permanentes e sazonais, seja na safra ou na entressafra), 
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e o grau de ocupação dos terrenos disponíveis pela agricultura irrigada, dentro das condições 

estipuladas no estudo para os três perímetros vinculados aos reservatórios Jucazinho e Carpina. 

 

Tabela 9 - Área e receita líquida anual ótimas no cenário Cm4. 

Perímetro 
Trapiá Carpina Várzeas-Passira 

Cultura 

Área 
(ha) 

RL 
(R$*1000) 

Área 
(ha) 

RL  
(R$*1000) 

Área 
(ha) 

RL  
(R$*1000) 

RL total 
por 

cultura 
(R$*1000) 

Banana 513,66 6.016,68 299,99 3.518,92 107,39 1.258,66 10.794,26 
Tomate(s) 299,85 6.210,89 99,74 2.072,21 249,71 5.181,72 13.464,82 
Melancia(es) Nc - 149,66 642,28 399,92 1.709,43 2.351,71 
Melão(es) Nc - 149,86 445,16 13,23 38,94 484,10 
Feijão(s) 5,40 (-1,05) 14,86 (-2,15) 16,32 (-2,62) (-5,81) 
Feijão(es) 12,26 2,12 5,08 1,03 2,06 0,38 3,53 
Milho(s) 11,50 17,22 199,89 306,54 498,42 759,08 1.082,84 
Graviola 219,99 1.783,44 399,58 3.243,66 20,78 168,54 5.195,64 
Goiaba 23,64 118,94 299,58 1.510,74 20,03 100,88 1.730,56 
Coco anão Nc - 399,52 8.338,11 1.479,79 31.243,49 39.581,60 
Algodão(es) 10,16 (-44,73) nc - 10,60 (-46,56) (-91,29) 
Área/Perímetro 1.096,46 - 1.780,16 - 2.816,98 - 
RL / Perímetro - 14.103,52  20.076,50 - 40.411,95 

- 

RL total (R$) 74.591.970,00 
nc – cultura não plantada no perímetro 

 
Tabela 10 - Grau de utilização das áreas disponíveis no cenário Cm4. 

Perímetro Área disponível 
(ha) 

Área de plantio otimizada 
(ha) 

Ocupação da área 
disponível (%) 

Trapiá 4.500 1.096,46 19,26 
Carpina 1.800 1.780,16 31,27 
Várzeas e Passira 6.750 2.816,98 49,47 

Total 13.050 5.693,60 43,64 
 

A figura 10 permite uma melhor visualização da participação percentual de cada cultura na 

formação da receita líquida RL anual total auferida no processo de otimização considerando os três 

perímetros - Trapiá, Carpina e Várzeas e Passira, nas condições do cenário Cm4. 

 

Figura 10 - Participação de cada cultura na formação da RL anual otimizada. 
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A Tabela 11 apresenta as vazões médias ótimas calculadas para os perímetros Trapiá, Carpina 

e Várzeas/Passira no cenário Cm4. 

 

Tabela 11 - Vazões mensais ótimas para os perímetros no cenário Cm4 (m3/s). 

Perímetro Trapiá (vazão média mensal = 0,302 m3/s) 
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

0,245 0,000 0,055 0,252 0,284 0,428 0,420 0,285 0,360 0,410 0,494 0,386 
Perímetro Carpina (vazão média mensal = 0,316 m3/s) 

Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 
0,000 0,000 0,000 0,052 0,456 0,867 0,705 0,638 0,594 0,392 0,073 0,012 

Perímetro Várzeas-Passira (vazão média mensal = 0,644 m3/s) 
Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

0,133 0,000 0,000 0,477 0,846 1,363 1,105 1,035 1,010 0,840 0,448 0,477 
 

Para o sub-sistema Tapacurá-Goitá-Várzea do Una, a Tabela 12 apresenta relações entre os 

valores médios das áreas cultivadas (somatório das áreas irrigadas com culturas permanentes e 

sazonais, seja na safra ou na entressafra), e o grau de ocupação dos terrenos disponíveis pela 

agricultura irrigada, considerando os três perímetros idealizados. A Tabela 13, por cada cenário 

testado para a situação climática média, apresenta vazões médias ótimas para os três perímetros. 

Tabela 12 - Áreas disponíveis x áreas otimizadas por cenário no ano médio. 

Cenário Área total disponível 
(ha) 

Área de plantio otimizada 
(ha) 

Ocupação da área disponível 
(%) 

Cm5 12.000 2.201,87 18,35 
Cm6 12.000 2.112,52 17,61 
Cm7 12.000 2.673,26 22,27 

Tabela 13 - Vazões mensais ótimas para os perímetros em cada cenário (m3/s). 

Cm5 Cm6 Cm7 Perímetro de irrigação 
Vazão média mensal (m3/s) 

Tapacurá 0,013 0,003 0,087 
Goitá 0,553 0,567 0,571 
Várzea do Una 0,005 0,088 0,143 

 
A análise de resultados da simulação, foi feita em relação aos cenários planejados – C1 a C6 

(tabela 8). A tabela 14 resume a freqüência de falhas no atendimento das demandas definidas para a 

situação climática média, valendo comentar: i) todas as demandas do abastecimento humano foram 

atendidas, como tentadas no estudo (ex.: suprimento da vazão 1,80 m3/s pelo Sistema Adutor 

Jucazinho para abastecimento humano; regularização da vazão de 1,5 m3/s, a partir do reservatório 

Carpina, para reforço do abastecimento de Recife, via EEAB Tiúma/Castelo; suprimento da vazão 

de 2,20 m3/s para a ETA Mal. Castelo Branco, a partir do reservatório Tapacurá; e o suprimento da 

vazão de 0,50 m3/s para a mesma ETA, a partir do reservatório Várzea do Una). ii) foi atendida a 

vazão ecológica de 0,50 m3/s, em todos os cenários iii) a demanda final (Final Mar), não é atendida 
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em nenhum cenário, vez que a prioridade atribuída para tal foi muito baixa (Pr=99); iv) ocorrem 

falhas no atendimento das demandas da irrigação, em vários cenários. 

Tabela 14 - Freqüência de falhas no atendimento das demandas (situação climática média). 
Cenário Demandas 

C1 C2 C3 C4 C5 C6 
1. Demandas Falhas (%) 
Abast JUCZ (abastecimento humano) 0 0 0 0 0 0 
Abast Rec1 (abast. do Tapacurá para a ETA) 0 0 0 0 0 0 
Abast Rec2 (abast. de Várzea do Una para ETA)  0 0 0 0 0 0 
Abast Rec3 (abast. da EEAB Tiúma para a ETA) 0 0 0 0 0 0 
Final Mar (demanda final) 100 100 100 100 100 100 
Vazão ecológica Jucazinho  (Qe Jucz) 0 0 0 0 0 0 
Vazão ecológica Carpina     (Qe Carp) 0 0 0 0 0 0 
Vazão ecológica Goitá        (Qe Goitá) 0 0 0 0 0 0 
Vazão ecológica Tapacurá (Qe Tapac) 0 0 0 0 0 0 
Vazão ecológica Vz. Una (Qe VzUna) 0 0 0 0 0 0 
Irrig Trapiá (irrigação do perímetro Trapiá) 46,95 46,96 46,97 46,95 46,96 46,97 
Irrig VzPassira (irrigação perímetro Várzeas-Passira) 47,73 47,72 47,73 47,72 47,73 47,73 
Irrig Carpina (irrigação do perímetro Carpina) 0 0 0 0 0 0 
Irrig Goitá (irrigação do perímetro Goitá) 16,29 16,27 16,29 16,28 16,29 16,28 
Irrig Tapacurá (irrigação do perímetro Tapacurá) 16,67 8,33 7,95 8,33 7,95 8,33 
Irrig VzUna (irrigação do perímetro Várzea do Una) 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 

5.2.1 Avaliação de desempenho do sistema hídrico 

A avaliação de desempenho do sistema hídrico ficou restrita ao atendimento das demandas da 

irrigação, pelo uso do critério de sustentabilidade (S), com base nos indicadores de confiabilidade 

(C), resiliência (R) e vulnerabilidade (V). A tabela 15 apresenta resultados para o indicador de 

confiabilidade. 

Tabela 15 - Confiabilidade dos pontos de demandas nos cenários. 

Cenário 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 
Demandas 

Confiabilidade C (%)  
Irrig Trapiá  (irrigação perímetro Trapiá) 53,79 53,79 47,35 53,03 53,03 53,03 
Irrig VzPassira (irrigação perímetro Vz.Passira) 52,27 51,89 52,27 52,27 52,27 52,27 
Irrig Carpina  (irrigação perímetro Carpina) 100 100 100 100 100 100 
Irrig Goitá  (irrigação perímetro Goitá) 84,09 84,09 84,09 83,71 83,71 83,70 
Irrig Tapacurá  (irrigação perímetro Tapacurá) 91,67 90,91 92,05 91,67 91,67 91,67 
Irrig VzUna  (irrigação perímetro Vz. do Una) 93,18 93,56 93,18 93,19 93,18 93,18 

 
Valores da sustentabilidade relativa (S) do sistema, referidos ao atendimento das demandas de 

irrigação, para o caso da simulação na climática média, estão apresentados na tabela 16. Para definir 

o “benefício potencial” (em R$), considerados os cenários de melhores resultados obtidos pelo 

processo de otimização (Cm4 e Cm5, na situação climática média), multiplica-se o valor da 

sustentabilidade (S) de cada demanda de irrigação pela receita líquida potencial (RL) anual advinda 

da produção agrícola irrigada, para cada perímetro, como estão apresentadas na tabela 17. Em 

seguida, fazendo-se o somatório das parcelas resultantes dessa multiplicação, obtêm-se para cada 
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um dos cenários testados na simulação os respectivos valores dos “benefícios potenciais” (em R$), 

como estão apresentados na tabela 18. 

 

Tabela 16 - Sustentabilidade das demandas de irrigação (situação climática média). 

Cenário da simulação 
C1 C2 C3 C4 C5 C6 

 
Perímetro 

Sustentabilidade S (%) 
Trapiá 13,10 14,00 11,10 14,00 13,20 12,80 
Várzeas-Passira 5,90 5,80 6,00 5,60 5,50 6,00 
Carpina 100 100 100 100 100 100 
Goitá 78,90 78,90 78,80 78,50 76,80 75,30 
Tapacurá 40,50 36,50 39,20 37,70 49,50 49,40 
Várzea do Una 46,50 49,10 46,50 45,30 47,90 51,00 

 

Tabela 17 - Receita líquida potencial anual otimizada (cenários do ORNAP). 

Cenário Cm4 Cenário Cm5 Perímetro 
RL (R$) 

Perímetro 
RL (R$) 

Trapiá 14.103.520,00 Goitá 17.717.870,00 
Várzeas-Passira 40.411.950,00 Tapacurá 8.308.000,00 
Carpina 20.076.500,00 Várzea do Una 6.235.720,00 

Total RLCm4 (R$) 74.591.970,00 Total RLCm5 (R$) 32.261.590,00 
 

Tabela 18 - Benefício de cada cenário em função do critério de sustentabilidade. 

Cenário Benefício Potencial (R$) Cenário Benefício Potencial(R$) 
C1 44.566.015,07 C4 44.132.492,32 
C2 44.484.330,61 C5 44.873.651,10 
C3 44.192.824,75 C6 44.946.216,36 

 

Pelos valores da Tabela 18, é possível afirmar que o melhor cenário de alocação ótima de água 

para atender as demandas da irrigação é o cenário C6, que confere prioridades de Pr =10 para os 

perímetros Trapiá e Goitá; Pr = 8 para os perímetros Várzeas-Passira e Tapacurá, e Pr = 6 para os 

perímetros Carpina e Várzea do Una. 

6 - CONCLUSÕES 

A análise de otimização evidenciou-se pela determinação da vazão mensal ótima a ser liberada 

de cada reservatório para atender demandas de irrigação, o que é priorizado para culturas de maior 

retorno financeiro. Os resultados otimizados mostram que as áreas máximas cogitadas para os 

perímetros não são, totalmente, factíveis de serem beneficiadas. A análise integrada do sistema de 

recursos hídricos, pelo uso do modelo de simulação, demonstrou que as vazões do abastecimento 

humano e a ecológica foram atendidas, seja na situação climática média, seja na seca. A aplicação 

do critério de sustentabilidade às demandas de irrigação, associado à receita líquida potencial anual 

da produção agrícola irrigada, marcando a contribuição deste estudo, permite definir benefícios 

potencias dessa atividade, considerando que a agricultura irrigada está sujeita às incertezas 

hidrometeorológicas. O esquema metodológico adotado mostrou-se adequado na determinação de 
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políticas operacionais para o sistema hídrico, favorecendo uma visão sistêmica da bacia 

hidrográfica, podendo auxiliar no gerenciamento da operação de reservatórios e melhorar a 

eficiência do uso da água em regiões submetidas a problemas de escassez hídrica. 
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