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Resumo - Tendo em vista a expansão do sistema de abastecimento de água da cidade de Montes 

Claros - MG, desenvolveu-se um estudo de reavaliação da vazão limite que poderia ser captada do 

reservatório de regularização do rio Juramento, sem risco de ocorrência de falhas do sistema. Tal 

barramento localiza-se nas proximidades de um contexto geológico caracterizado por um domínio 

cárstico, com presença de sumidouros e surgências de água subterrânea, dificultando a 

regionalização de variáveis hidrológicas. Elaborou-se então uma reavaliação da vazão regularizada 

de projeto, a partir de informações locais da rede de monitoramento operada pela COPASA-MG. A 

série existente de afluências mensais ao reservatório foi estendida para um período mais longo por 

modelo chuva-vazão. Uma vez simulado o balanço hídrico do reservatório para os cenários de 

interesse, as elevações resultantes foram submetidas a um estudo estatístico do risco de ocorrência 

de falhas, utilizando-se o método de Gould-McMahon. Visando uma definição de critérios 

operacionais ao longo do ano, foram estimadas as probabilidades de ocorrência de um rebaixamento 

excessivo do NA na estiagem, condicionadas aos níveis observados em abril. Para isto efetuou-se 

por modelo auto-regressivo, a geração de uma série sintética de 500 anos de afluências, a partir da 

série original. 

 

Abstract – Given the possibility of an eventual expansion of the water supply system of the city of 

Montes Claros (MG), a study was carried out for evaluating the highest flow that may be drawn 

from the Juramento river, within an acceptable risk of failure. The existing dam is located within a 

geological context characterized by a karstic domain, with the presence of caves and groundwater 

sources, making dificult the hydrological regionalization. A re-evaluation of the design regulated 

flow has been performed on the basis of local information from a number of  gauging stations 
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operated by COPASA-MG. The existing series of inflows to the reservoir has been extended for a 

longer period by means of a rainfall-runoff model. After performing the reservoir water balance, the 

resulting series of water elevations have been submitted to a statistical study of risk of failure, using 

the Gould-McMahon method. In order to define an operational criterion for reservoir releases 

throughout the year, the probabilities of excessive depletion during the dry season have been 

estimated, conditioned on water elevations observed in april. This has been done on the basis of a 

stochastically generated series of 500 years.  

 

 

Palavras-chave - reservatório de regularização, critérios operacionais 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

O reservatório de regularização do sistema de captação Verde Grande está localizado no Rio 

Juramento, bacia do Rio São Francisco. Foi construído pela  COPASA - MG no início da década de 

80, para complementação do abastecimento de água da cidade de Montes Claros. A bacia 

contribuinte ao reservatório drena uma área total aproximada de 330 Km2,  sendo os rios Juramento, 

Saracura e o córrego Canoas os seus tributários mais significativos.   

Devido à necessidade de expansão deste sistema, foi solicitado pela empresa o 

desenvolvimento de um estudo hidrológico  de definição da vazão   limite que poderia ser retirada 

do reservatório, sem risco de ocorrência de um rebaixamento excessivo do NA.  

A região onde está localizado o reservatório do Rio Juramento insere-se nas proximidades de  

um contexto geológico caracterizado por um domínio cárstico, que é a bacia do Rio Verde Grande, 

com a presença de muitos sumidouros e  surgências de água subterrânea, dificultando a estimativa 

das variáveis hidrológicas por meio de estudos de regionalização. Sendo assim, tornou-se necessária 

uma reavaliação da vazão regularizada de projeto por meio de estudos mais atualizados, elaborados 

a partir de informações locais de fluviometria, pluviometria e climatologia, originadas de postos 

pertencentes à rede de monitoramento da empresa, implantada nesta região em 1987. 

No desenvolvimento deste trabalho, foram inicialmente estimadas as afluências ao 

reservatório durante o período de 1987 a 1999, a partir de informações  provenientes do 

monitoramento local. Para isto, transformou-se as leituras de réguas linimétricas em vazões, por 

meio de curvas-chave características das estações fluviométricas dos tributários, extrapoladas para 

cotas mais elevadas pelo método de Stevens. A série de vazões obtida foi estendida para o período 



 

de 1941 a 1987 por modelo chuva-vazão. Utilizou-se para isto o modelo SMAP em bases mensais, 

calibrado com as vazões acima citadas, os totais pluviométricos mensais provenientes  da rede de 

monitoramento local e  evapotranspiração potenciais estimadas pelo modelo  de Morton (Reis, R. J., 

1996), que leva em consideração a nebulosidade, temperatura e umidade relativa do ar. Tais 

características climatológicas foram provenientes de estação localizada  nas  proximidades da 

barragem.  

Uma vez definida a série de afluências ao reservatório efetuou-se seu balanço hídrico  em 

bases mensais, para valores variados da vazão captada. A partir das séries de elevações do NA 

simuladas, elaborou-se um estudo estatístico de probabilidades de falha do sistema, condicionadas 

aos níveis observados  no início do ano, utilizando-se  o método de Gould – McMahon da matriz de 

probabilidades de transição. Em seguida, foram estimadas  as probabilidades de ocorrências  de 

diversas elevações do NA nos meses de estiagem, condicionadas aos níveis observados em abril, 

final da estação  chuvosa. Para isto,  gerou-se uma série sintética de 500 anos de afluências através 

de modelo  auto-regressivo, a partir da série existente e estendida. Tal estudo estatístico possibilita a 

definição de critérios operacionais anuais, tendo em vista as elevações do NA observadas no início 

da estiagem. Os procedimentos do cálculo acima  descrito estão apresentados de forma sucinta a 

seguir. 

 

AVALIAÇÃO DAS AFLUÊNCIAS AO RESERVATÓRIO 

 

Disponibilidade de dados fluviométricos 

 

No período de 1987 a 1999, as afluências ao reservatório foram estimadas a partir dos dados 

disponibilizados  pela rede hidrométrica  da bacia do rio Juramento, operada pela COPASA - MG 

desde 1987. Esta rede é constituída por quatro estações fluviométricas, duas no rio Juramento           

( Brejinho e Fazenda Moinho ) e duas no rio Saracura (Fazenda Pacífico e Lama Preta ), cujas 

localizações estão indicadas no mapa da bacia, apresentado na Fig. 1.  

Para estimativa das vazões médias mensais características destes mananciais, foram  

inicialmente construídas as curvas-chave de cada estação, efetuando-se a extrapolação para cotas 

mais elevadas pelo método de Stevens, o que possibilitou a transformação das leituras diárias de 

réguas linimétricas em vazões médias diárias. Das quatro estações  em operação, apenas aquelas  

duas (Brejinho e Lama Preta), que produziram  curvas-chave  mais consistentes, foram selecionadas 

para caracterização das descargas nos mananciais em que estão localizadas. Suas descargas 



 

específicas foram utilizadas  para o cálculo das descargas produzidas no restante da bacia, através de 

proporcionalidade de área.  

Devido à ocorrência de retiradas para irrigação no rio Juramento, no trecho situado  entre as 

estações fluviométricas de Brejinho e Fazenda Moinho, os dados da estação Fazenda Moinho foram 

utilizados  na reconstituição das vazões naturais  do rio Juramento, para estimativa da vazão  

retirada pelos irrigantes  no trecho a montante. 

A expansão da série existente de vazões médias mensais afluentes ao reservatório foi efetuada 

por modelo chuva-vazão  

 

Disponibilidade de dados pluviométricos e climatológicos  

 

Para calibração do modelo chuva-vazão  no  período de 1987 a  1999, foram utilizados dados 

climatológicos e pluviométricos disponíveis na rede de monitoramento local, composta de três 

estações pluviométricas e uma climatológica, plotadas no mapa da bacia  (Fig. 1). A série de totais 

pluviométricos mensais desta rede foi submetida a um estudo de consistência, elaborado a partir de 

informações provenientes de outras estações pluviométricas da região,  operadas por outras 

entidades, relacionadas a seguir. 

- Estação pluviométrica localizada em Juramento, operada pelo  DNOCS de 1965 a 1994. 

- Estação pluviométrica localizada em Montes Claros, operada pela ANEEL, cujos dados  

relativos ao período 1941 a 1994 foram aqui utilizados.  

- Estação pluviométrica localizada em Montes Claros, operada pelo INMET, cujos dados  

relativos ao período 1941 a 1994 foram aqui utilizados.  

No período de 1987 a 1994, a consistência dos dados mensais das estações da COPASA - MG 

foi elaborada por correlação com  a estação do DNOCS localizada em Juramento. As falhas e os 

valores discrepantes foram substituídos por valores calculados a partir de regressão linear com os 

dados desta estação . No período de 1995 a 1999, as falhas das estações da COPASA - MG foram 

preenchidas  por correlação entre elas, através da equação: 
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Onde Px é a precipitação na estação onde se deseja preencher as falhas, P1, P2 e P3 as 

precipitações mensais correspondentes nas outras três estações, M1, M2 e M3  as médias das 



 

precipitações mensais nas outras três estações e Mx a média das precipitações mensais na estação 

enfocada. 

Após preenchidas as falhas e substituídos os valores discrepantes,  efetuou-se a curva de dupla 

acumulação entre os totais mensais de cada estação com a média dos totais mensais das outras 

quatro estações, para verificação da  tendência linear característica da homogeneidade existente 

entre elas, requerida no processo de   consistência dos dados. 

Para o período 1965 a 1987, utilizou-se no modelo  chuva-vazão os totais pluviométricos  

mensais provenientes da estação  localizada em Juramento, operada pelo DNOCS. Para  o período 

de 1941 a 1965, a série de totais pluviométricos mensais disponibilizadas  pelo monitoramento do 

INMET em Montes Claros foi selecionada, juntamente com aqueles provenientes da estação 

pluviométrica operada pela ANEEL, também em Montes Claros, sendo esta última utilizada no 

preenchimento de falhas. 

Os totais evaporimétricos mensais foram estimados a partir do modelo CRLE desenvolvido  

por Morton, testado por Reis, R. J. (1996), onde a evapotranspiração  e evaporação potenciais são 

calculadas a partir de dados de nebulosidade, temperatura e umidade relativa do ar provenientes da 

estação climatológica local, operada pela COPASA-MG (Fig. 1).  
 

 

Figura 1 – Bacia Hidrográfica do rio Juramento 

 



 

 

 

O Modelo Chuva-Vazão 

 

A expansão da série existente de vazões médias mensais para o período de 1941 a 1987 foi 

efetuada por modelo chuva-vazão. Utilizou-se o modelo SMAP, idealizado por Lopes et al (1981),  

aqui recodificado para bases mensais. Tal modelo foi calibrado com dados  de vazão, de 

precipitação e de clima referentes ao período de 1987 a 1999, provenientes do monitoramento local 

efetuado pela COPASA - MG.  

Originalmente, este modelo foi idealizado em bases diárias, mas, devido à dificuldade de se 

simular vazões diárias para um  período tão extenso (50 anos), juntamente com a falta de 

informações disponíveis sobre precipitação e evaporação locais, efetuou-se sua adaptação para bases 

mensais. O princípio do modelo original é quantificar os processos de  formação de vazão a partir 

de três componentes: escoamento superficial, escoamento sub-superficial e escoamento de base.  

 Executa-se inicialmente um balanço da umidade do solo, que é subdividido em  três 

reservatórios: a superfície, o solo não saturado e o aquífero. Para cada evento de precipitação, uma 

fração é transferida para o escoamento superficial , definido nesta adaptação  para bases mensais 

por: 

 

     ES = P (TU) E2                                                                                                                               (2) 

 

Onde: 

ES = escoamento superficial 

P = precipitação 

TU = taxa de umidade do solo 

E 2 = expoente da função de produção. 

 

A taxa de umidade do solo é definida por: 

 

     TU = RSOLO /  SAT                                                                       (3) 

 

Onde: 

RSOLO = umidade atualizada do solo 

SAT = capacidade de saturação, equivalente ao volume dos poros  



 

 

O parâmetro E 2 é um parâmetro importante na quantificação do escoamento superficial, 

porque expressa a fração da precipitação que será transformada em escoamento. A recarga no 

aquífero ( REC) no modelo mensal é calculada a partir de um coeficiente de recarga denominado  

CREC, que depende da permeabilidade do solo: 

 

     REC = RSOLO . (TU) 4 . CREC                                                     (4) 

 

O escoamento básico (EB) é definido por: 

 

     EB = RSUB (1 - K)                                                                         (5) 

 

Onde RSUB é o nível do reservatório subterrâneo e K o coeficiente de recessão do 

escoamento básico. A vazão na saída da bacia  de área A é definida por: 

 

     Q = A(EB +ES) / 86.4                                                                    (6) 

 

A calibração do modelo  chuva-vazão  foi efetuada separadamente para as estações 

fluviométricas de Brejinho, no rio Juramento, e Lama Preta, no rio Saracura. Primeiramente, 

executou-se a calibragem automática pelo método de Rosenbrock e, em seguida, tal calibragem foi 

refinada  pela calibragem manual. Os parâmetros cujos valores são estimados e inseridos na 

calibragem manual são: 

E 2 = expoente que quantifica a parcela da chuva  transformada em escoamento  superficial. 

CREC = coeficiente de recarga do  teor de umidade do solo. 

K = fator de recessão do escoamento básico .  

SOLIN = valor inicial da umidade do solo. 

SAT = capacidade de saturação do solo. 

SUBIN = vazão inicial do escoamento básico. 

         Os dados de entrada para calibração são a área de drenagem da bacia, as precipitações totais 

mensais, as evapotranspirações totais mensais e as vazões médias mensais observadas em cada 

estação fluviométrica. Para calibração do modelo na estação Brejinho, utilizou-se os totais 

pluviométricos mensais observados na estação Saracura. 
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Figura 2 - Calibração do Modelo Chuva-Vazão - Estação Brejinho 
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Figura 3 - Calibração do Modelo Chuva-Vazão - Estação Lama – Preta 

 

 



 

         Na calibração da estação fluviométrica Lama Preta, elaborou-se o polígono de Thiessen, onde 

a chuva média mensal na bacia é calculada a partir da influência ponderada das precipitações nas 

estações  de Juramento, Canoas e Saracura.  

Os resultados obtidos  estão apresentados nas Figs. 2 e 3, onde estão representados os valores 

das vazões médias mensais simuladas e observadas nestas estações e, em eixo secundário, as alturas 

mensais de precipitação consideradas em  cada uma destas calibrações.  

Uma vez calibrados os parâmetros do modelo chuva-vazão, tanto o preenchimento das  falhas 

na série de vazões observadas nas estações de Brejinho e Lama Preta, quanto a expansão da série 

existente para um período mais longo (1941 a 1987), foram efetuados utilizando os mesmos valores 

para os parâmetros. No período de 1987 a 1999, as vazões totais afluentes ao reservatório foram 

calculadas considerando para as áreas da bacia situadas a jusante das estações fluviométricas 

calibradas, as mesmas vazões específicas observadas nas   respectivas estações, e as falhas  foram 

preenchidas por vazões  simuladas. 

No período de 1941 a 1987, foram simuladas as vazões  produzidas na bacia com os mesmos 

parâmetros calibrados, utilizando-se as precipitações mensais da estação DNOCS no período de 

1965 a 1987 e as precipitações da estação INMET no período de 1941 a 1965. As 

evapotranspirações mensais utilizadas foram as médias mensais de longo termo, calculadas com 

base   no período de 1987 a 1999, estimadas pelo modelo de Morton (Reis, J. R. , 1996). 

 

O BALANÇO HÍDRICO DO RESERVATÓRIO 

  

O balanço hídrico do Reservatório de Juramento foi simulado mensalmente, considerando 

como variáveis as vazões médias mensais afluentes ao reservatório, a evaporação média mensal, as 

captações médias mensais, a precipitação sobre o espelho d’água, o fluxo residual no rio Juramento 

a jusante da barragem e a vazão média mensal retirada para irrigação no rio Juramento. Tais 

variáveis foram  englobadas em uma equação de balanço, onde os níveis médios mensais  são dados 

pelo nível do mês anterior, acrescidos das entradas e saídas em cada  mês. Os cálculos foram 

efetuados em planilha Excel. As áreas e os volumes  relativos a cada elevação do reservatório foram 

retirados da curva cota x volume original do reservatório.  Duas condições  limítrofes foram 

impostas à evolução dos níveis ao longo do tempo, que são os níveis máximo e mínimo que  podem 

ser atingidos. O nível máximo foi considerado como  sendo a elevação  640,25 m (soleira do 

vertedor) e o  nível mínimo a elevação  632,5 m, que é  a cota mínima operacional do sistema. As 

vazões médias mensais  retiradas para irrigação no rio Juramento foram estimadas pela  diferença 



 

entre as vazões naturais e aquelas observadas na estação fluviométrica Fazenda Moinho, adotando-

se o valor constante de 200 l/s. 

O modelo de simulação do balanço hídrico foi calibrado pela comparação dos níveis 

simulados com os observados no reservatório durante o período de 1994 a 1999, considerando como 

captações os volumes reais aduzidos para a ETA  durante este mesmo período. Os resultados 

obtidos estão apresentados na  Fig. 4. 
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Figura 4 - Calibração do Balanço Hídrico do Reservatório 

 

Uma vez calibrado o balanço hídrico, partiu-se para a simulação de cenários, que têm como 

variável a vazão captada. Simulou-se para as captações de 0,5 a 1,4 m3/s , a evolução dos níveis 

médios mensais do reservatório, ao longo de um período de aproximadamente 50 anos. A variação 

do NA ao longo deste período amostral foi submetida a um estudo estatístico de probabilidades de 

ocorrência de falhas através do método da matriz de probabilidades de transição de Gould - 

McMahon. 

 

 

 

 

 

 

 



 

O  ESTUDO ESTATÍSTICO      

  

Considerações iniciais  

 

         O estudo estatístico de probabilidades condicionadas de ocorrência de um rebaixamento 

excessivo do reservatório, em função  da vazão retirada para captações e dos níveis  observados no 

início do ano, foi elaborado por  duas metodologias diferentes. 

         Inicialmente, utilizou-se o método de Gould - McMahon para estimativa das probabilidades de 

falha do reservatório, em função dos níveis observados no início do ano e da vazão captada. Este 

método é muito utilizado na  fase de projeto de reservatórios porque estima também a probabilidade 

total de falha do reservatório para determinado valor da vazão captada, independentemente do nível 

observado no início do ano. 

       Visando  um suporte maior na definição dos critérios operacionais ao longo do ano, tendo em 

vista os níveis observados no início do período de estiagem, elaborou-se um estudo estatístico de 

probabilidades de ocorrências dos diversos níveis operacionais do reservatório durante os meses 

mais críticos, em função da vazão captada e dos níveis observados em  abril,  que é o final do 

período chuvoso. Tais metodologias e os resultados obtidos estão apresentados de forma sucinta a 

seguir. 

 

O Método de  Gould- McMahon 

 

 A teoria estocástica aplicada a reservatórios de acumulação foi introduzida por Moran (1959). 

De acordo com essa teoria, os níveis discretos de armazenamento em um reservatório podem ser 

modelados por uma cadeia de Markov homogênea de  ordem 1, ou seja, uma seqüência  de eventos  

aleatórios, onde a probabilidade de ocorrência de determinado evento pode  ser expressa 

exclusivamente em função do evento  ocorrido no instante anterior, não interessando  o que ocorreu 

em instantes passados. O modelo proposto por Moran foi modificado por Gould (1961) para 

permitir a aplicação da metodologia em intervalos mensais. Posteriormente, McMahon e Mein 

(1986) permitiram o aperfeiçoamento da metodologia original de Gould. O método aqui 

denominado Gould-McMahon permite que para uma dada capacidade de armazenamento, as 

probabilidades  de falha no sistema possam ser estimadas. 

Inicialmente, é construída a matriz de probabilidades de transição, a qual indica as 

probabilidades de se atingir  determinada elevação no final do ano, tendo em vista a elevação 



 

observada no início do ano. Nesta matriz, cada elemento a ij , onde i é a linha a que ele pertence e j a 

coluna, é caracterizado como: 

- A linha i caracteriza a elevação em que o NA do reservatório se encontrava no início do ano. 

- A coluna j caracteriza a elevação que o reservatório atingirá no final do ano.   

Para a construção desta matriz, são efetuados os seguintes procedimentos: 

- Divide-se a profundidade do reservatório em diversas classes de elevações, no caso de 

Juramento, de 1 m de amplitude, compreendidas entre a elevação mínima de  633 m e a 

máxima de 641 m. O enquadramento das elevações resultantes nas classes existentes é 

efetuado através do arredondamento para cima destas elevações. A classe 634 engloba as 

elevações compreendidas entre 633 e  634. A classe 633 caracteriza a falha do sistema, 

porque o NA mínimo operacional é 632,5. 

- Tomam-se as séries de afluências médias mensais ao reservatório, a evaporação e as outras 

variáveis consideradas no balanço hídrico e simula-se a série de elevações do NA resultantes 

em cada mês, considerando-se, no modelo de simulação do balanço, a hipótese de que a 

elevação do NA no início de cada ano é sempre a mesma. Os valores das elevações impostas 

no início  de cada ano são os diversos valores das classes de elevações  do NA em que foi 

subdividido o reservatório. 

- Obtidos os valores das elevações do NA no final de cada ano, efetua-se um estudo de  

freqüências relativas de ocorrências de cada elevação no final do ano, para cada elevação 

imposta no início do ano, montando-se assim a matriz de probabilidades de transição. 

  Esta matriz de probabilidades de transição foi construída para valores da vazão captada que 

variaram entre 0,5 m3/s e 1,4 m3/s , determinando-se os níveis atingidos no final do ano, em função 

dos níveis observados  no início do ano. Os resultados obtidos para as captações 0,9 e 1,0 m3/s 

estão apresentados na Tabela 1, a título de exemplo. 

 As probabilidades de ocorrência de falha, em função dos níveis observados  no início do ano, 

foram calculadas de forma similar. Introduzindo-se na simulação do balanço hídrico a hipótese que 

o NA no início  do ano é sempre o  mesmo, efetuou-se um estudo de freqüência de ocorrências da 

elevação 633, considerada falha do sistema, obtendo-se desta forma as probabilidades de ocorrência  

de falha, em função dos níveis observados no início do ano (Tabela 1).  

   Multiplicando-se a matriz de probabilidades de transição por ela mesma diversas vezes, 

obtém-se a matriz do estado de equilíbrio, que seria a tendência do sistema, independentemente de 

seu  estado inicial. Ao  multiplicar-se  tal  matriz pela matriz de probabilidades de falha, obtém-se a 

probabilidade total de ocorrências de falha. Através desta probabilidade, pode-se avaliar se o 

reservatório foi bem dimensionado  ou não. No caso de  Juramento, verificou-se que, para uma 



 

captação de 1,0 m3/s, existe uma probabilidade de falha de 2,37 %,  a qual é perfeitamente 

admissível. Para uma captação de 0,9 m3/s, o risco de falha cai para 1,02 %, e para captação de  1,2 

m3/s, aumenta para 8,4 %. 

 

Probabilidades de Ocorrências ao Longo do Ano das Diversas Elevações Operacionais do NA, 

Condicionadas aos Níveis Observados em Abril.  

 

A definição de critérios operacionais durante os meses de estiagem pode ser efetuada a partir 

da estimativa dos riscos de um rebaixamento excessivo do reservatório neste período, em função 

dos níveis observados no início de abril e das vazões que se deseja captar. Sendo assim, a partir da 

simulação do balanço hídrico, elaborou-se um estudo estatístico de probabilidades condicionadas  

de ocorrências das diversas elevações do NA, com a construção de matrizes semelhantes àquelas 

apresentadas no item anterior, mas tendo como condição inicial as elevações  observadas no final da 

estação  chuvosa.  

 Para esta estimativa, foi necessária a geração de uma série sintética de 500 anos de vazões 

médias mensais, para que  fossem observadas freqüências significativas de ocorrências de elevação 

do NA em cada uma das diversas classes de elevações nas quais foi  subdividido o reservatório. Tal 

série foi gerada através de modelo PARMA (Salas et al, 1996), a partir da série existente. A 

validade desta série foi verificada  pela metodologia de Gould - McMahon, cujos resultados foram 

comparados com aqueles resultantes da série original. A Tabela 3 mostra a comparação destes  

resultados para a captação  0,9 m3/s . 

Para estimativa de tais probabilidades, efetuou-se inicialmente a simulação do balanço hídrico 

do reservatório para um período de tempo contínuo, estimando-se as elevações mensais resultantes 

de diversos valores da vazão captada. Em seguida, para  cada valor da vazão captada, elaborou-se 

um estudo de freqüências de ocorrência de diversas elevações do NA, em cada mês do período de 

estiagem (agosto a dezembro), associadas às elevações ocorridas  no mês de abril. Na matriz 

construída para cada um destes meses, cada  linha corresponde a uma elevação ocorrida  em abril e 

cada coluna uma elevação ocorrida no mês considerado.  

Foram calculadas também as probabilidades de ocorrência em abril das diversas classes de 

elevação nas quais foi subdividido o reservatório, para que se possa entrar, na 1.ª coluna das 

matrizes, com as elevações mais prováveis de ocorrer em abril.  

A título de exemplo, as probabilidades  de ocorrência dos níveis operacionais em novembro, 

condicionadas aos níveis observados em abril, para as captações 0,9, 1,0 e 1,2 m3/s , estão 

apresentadas na Tabela 4. Observando-se tal tabela, verifica-se que, estando o reservatório em abril 



 

com o NA acima da cota 639 m, existe uma pequena probabilidade de 2,7 % de ocorrência de um 

rebaixamento excessivo em dezembro, caso seja captada  uma vazão de 1,2 m3/s. Para as captações 

0,9 m3/s ou 1.0 m3/s, um rebaixamento excessivo, inferior à elevação 633 m, possui uma 

probabilidade de ocorrência próxima de zero. Conclui-se que, de acordo com a metodologia aqui 

apresentada, poderia ser retirada do reservatório de Juramento uma vazão de 1.0 m 3/s sem nenhuma 

probabilidade de falha e uma  vazão de 1,2 m 3/s com uma pequena probabilidade de falha. 

 

CONCLUSÕES 

 

Tendo em vista os resultados obtidos com o estudo estatístico de probabilidades de falha do 

reservatório de regularização do rio Juramento, conclui-se que este reservatório pode produzir uma 

vazão de até 1,0 m 3/s  sem risco significativo de ocorrência de um rebaixamento excessivo do NA. 

O cálculo das probabilidades de falha foi efetuado por duas metodologias diferentes, que levaram a 

resultados semelhantes. Este estudo possibilita a elaboração de um planejamento anual das vazões   

que poderiam ser retiradas do reservatório, tendo em vista os níveis observados no início do ano ou 

no final da estação chuvosa. 

Apesar de suas limitações, constatou-se com este estudo a importância de se fazer um 

monitoramento dos mananciais utilizados nos sistemas de abastecimento de água, na maioria das 

vezes de pequeno porte. Este porte de manancial dificulta a regionalização de variáveis hidrológicas 

a partir de informações provenientes da rede básica nacional mantida pela ANEEL, constituída por 

postos fluviométricos com grandes áreas de drenagem. Tal fato se torna ainda mais relevante em 

regiões caracterizadas por peculiaridades geológicas. 



 

 

          

Tabela 1.a            MATRIZ DE TRANSIÇÃO    

 CAPTAÇÃO : 0.9  M3/S        SÉRIE ORIGINAL  

          

 PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIAS NO FINAL DO ANO DOS NÍVEIS INDICADOS NA 1a 

   COLUNA TENDO OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO, OS NÍVEIS INDICADOS NA 1a LINHA 

          

      NÍVEIS INICIAIS   (m)    

NA finais 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

641 58,8% 51,0% 51,0% 49,0% 43,1% 43,1% 39,2% 39,2% 37,3% 

640 9,8% 11,8% 5,9% 7,8% 11,8% 3,9% 3,9% 2,0% 2,0% 

639 7,8% 7,8% 13,7% 3,9% 3,9% 9,8% 5,9% 2,0% 3,9% 

638 7,8% 7,8% 5,9% 13,7% 3,9% 2,0% 7,8% 5,9% 3,9% 

637 3,9% 3,9% 5,9% 5,9% 13,7% 9,8% 7,8% 13,7% 15,7% 

636 9,8% 7,8% 3,9% 2,0% 5,9% 9,8% 7,8% 7,8% 7,8% 

635 0,0% 0,0% 3,9% 2,0% 0,0% 3,9% 5,9% 5,9% 5,9% 

634 2,0% 0,0% 0,0% 5,9% 5,9% 5,9% 9,8% 11,8% 9,8% 

633 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 3,9% 

TOTAL 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

          

          

 Tabela 1 .b                             MATRIZ DE EQUILIBRIO     

          

            PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIAS DOS NÍVEIS INDICADOS NA 1a COLUNA  

                   QUALQUER QUE SEJA O NÍVEL OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO  

          

           NÍVEIS INICIAIS     

NA finais 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

641 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 56,4% 

640 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 8,9% 

639 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 9,3% 

638 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 9,6% 

637 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 

636 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 7,1% 

635 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

634 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 

633 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 

total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 



 

          

 Tabela 1 c - FREQUÊNCIAS E PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA DE FALHAS DURANTE 

    O ANO , TENDO OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO OS NÍVEIS INDICADOS NA 1a LINHA 
          

NA inicial 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

No ocorr. 0 0 0 6 17 35 56 78 112 

          

PROBAB 0,00% 0,00% 0,00% 0,98% 2,78% 5,72% 9,15% 12,75% 18,30% 

          

Tabela.1 d       CAPTAÇÃO : 0.9 M3 / S     
          

PROBABILIDADE  TOTAL  DE  OCORRÊNCIA  DE  FALHA  = 0,010 = 1,02% 
          

 

          

Tabela 2 a          MATRIZ DE TRANSIÇÃO    

                     CAPTAÇÃO : 1.0  M3/S                         SÉRIE ORIGINAL   

          

 PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIAS NO FINAL DO ANO DOS NÍVEIS INDICADOS NA 1a 

   COLUNA TENDO OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO, OS NÍVEIS INDICADOS NA 1a LINHA 

          

      NÍVEIS INICIAIS (m)    

NA finais 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

641 47,1% 43,1% 43,1% 41,2% 41,2% 39,2% 37,3% 37,3% 37,3% 

640 11,8% 7,8% 7,8% 9,8% 3,9% 3,9% 2,0% 2,0% 0,0% 

639 13,7% 15,7% 11,8% 7,8% 11,8% 5,9% 3,9% 2,0% 2,0% 

638 7,8% 7,8% 9,8% 5,9% 2,0% 7,8% 5,9% 2,0% 3,9% 

637 7,8% 7,8% 7,8% 11,8% 9,8% 7,8% 13,7% 19,6% 15,7% 

636 7,8% 2,0% 2,0% 5,9% 9,8% 7,8% 5,9% 3,9% 7,8% 

635 2,0% 5,9% 2,0% 0,0% 3,9% 3,9% 5,9% 7,8% 5,9% 

634 2,0% 0,0% 5,9% 5,9% 5,9% 9,8% 11,8% 9,8% 11,8% 

633 0,0% 0,0% 0,0% 2,0% 2,0% 3,9% 3,9% 5,9% 5,9% 

TOTAL 1,00 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 

    



 

       

          

 Tabela 2 b                             MATRIZ DE EQUILIBRIO     

          

            PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIAS DOS NÍVEIS INDICADOS NA 1a COLUNA  

                   QUALQUER QUE SEJA O NÍVEL OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO  

          

      NÍVEIS INICIAIS (m)    

NA finais 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

641 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 46,0% 

640 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 9,9% 

639 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 11,7% 

638 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 10,2% 

637 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 9,5% 

636 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 5,7% 

635 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 

634 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 3,3% 

633 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

          

Tabela. 2 c -  FREQUÊNCIAS E PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA DE FALHAS DURANTE 

    O ANO , TENDO OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO OS NÍVEIS INDICADOS NA 1a LINHA 
          

NA inicial 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

No ocorr. 0 0 6 16 27 47 79 105 133 

          

PROBAB 0,00% 0,00% 0,98% 2,61% 4,41% 7,68% 12,91% 17,16% 21,73% 

          

          

Tabela 2 d       CAPTAÇÃO : 1.0 M3 / S     
          

PROBABILIDADE  TOTAL  DE  OCORRÊNCIA  DE  FALHA  = 0,024 = 2,37% 
          

 



 

 

          

Tabela 3 a          MATRIZ DE TRANSIÇÃO    

                     CAPTAÇÃO : 0.9 M3/S                         SÉRIE SINTETICA   

          

 PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIAS NO FINAL DO ANO DOS NÍVEIS INDICADOS NA 1a 

   COLUNA TENDO OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO, OS NÍVEIS INDICADOS NA 1a LINHA 

          

      NÍVEIS INICIAIS (m)    

NA finais 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

641 62,6% 62,2% 62,0% 59,8% 57,8% 56,4% 53,2% 52,0% 50,4% 

640 9,2% 9,6% 8,0% 8,0% 7,8% 6,4% 7,6% 6,6% 6,4% 

639 10,8% 10,6% 10,4% 9,8% 9,0% 8,8% 7,8% 8,6% 8,2% 

638 6,2% 5,8% 6,8% 6,2% 5,8% 5,8% 5,4% 5,2% 5,6% 

637 6,6% 6,8% 5,2% 6,6% 6,4% 5,8% 7,0% 6,4% 7,0% 

636 3,6% 3,4% 4,0% 3,6% 5,2% 5,6% 5,6% 7,0% 7,4% 

635 1,0% 0,6% 1,6% 2,4% 2,2% 3,6% 4,2% 4,0% 4,0% 

634 0,0% 1,0% 1,2% 1,6% 3,0% 3,6% 4,4% 4,8% 5,2% 

633 0,0% 0,0% 0,8% 2,0% 2,8% 4,0% 4,8% 5,4% 5,8% 

TOTAL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

          

Tabela 3 b                             MATRIZ DE EQUILIBRIO     

          

            PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIAS DOS NÍVEIS INDICADOS NA 1a COLUNA  

                   QUALQUER QUE SEJA O NÍVEL OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO  

          

NA finais 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

641 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 61,5% 

640 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 8,8% 

639 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 10,4% 

638 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 6,2% 

637 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 6,4% 

636 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 3,9% 

635 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 

634 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 

633 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 

total 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

      

     



 

Tabela 3.c  -  FREQUÊNCIAS E PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA DE FALHAS DURANTE 

    O ANO , TENDO OCORRIDO NO INÍCIO DO ANO OS NÍVEIS INDICADOS NA 1a LINHA 
          

NA inicial 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

No ocorr. 1 5 27 89 171 298 487 638 875 

          

PROBAB 0,02% 0,08% 0,45% 1,48% 2,85% 4,97% 8,12% 10,63% 14,58% 

          

          

Tabela 3 d       CAPTAÇÃO : 0.9 m3 /s     
          

PROBABILIDADE  TOTAL  DE  OCORRÊNCIA  DE  FALHA  = 0,008 = 0,83% 
          

 



 

 

          

 Tabela 4  -  PROBABILIDADES DE OCORRÊNCIA EM NOVEMBRO DOS NÍVEIS INDICADOS  

             NA  1a LINHA, TENDO OCORRIDO EM ABRIL OS NÍVEIS INDICADOS NA 1a COLUNA 

          

          

    CAPTAÇÃO : 0.9 m3/s    

          

NA EM       NÍVEIS  RESULTANTES  EM  NOVEMBRO (m)   

 ABRIL 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

641 53,7% 15,2% 12,0% 11,8% 7,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 

640 3,1% 7,8% 0,0% 23,4% 37,5% 23,4% 4,7% 0,0% 0,0% 

639 16,7% 5,6% 11,1% 5,6% 11,1% 22,2% 16,7% 11,1% 0,0% 

638 7,7% 7,7% 7,7% 7,7% 0,0% 23,1% 7,7% 23,1% 15,4% 

637 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 

636 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,1% 22,2% 0,0% 66,7% 

635 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 50,0% 0,0% 50,0% 

634 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 0,0% 20,0% 0,0% 40,0% 20,0% 

633 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 80,0% 

          

          

    CAPTAÇÃO : 1.0 m3/s    

          

NA EM       NÍVEIS  RESULTANTES  EM  NOVEMBRO (m)   

 ABRIL 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

641 49,3% 14,1% 14,1% 12,4% 7,6% 2,5% 0,0% 0,0% 0,0% 

640 3,4% 1,7% 10,3% 12,1% 37,9% 24,1% 8,6% 1,7% 0,0% 

639 0,0% 3,7% 7,4% 3,7% 11,1% 22,2% 29,6% 14,8% 7,4% 

638 12,5% 6,3% 6,3% 6,3% 25,0% 6,3% 6,3% 12,5% 18,8% 

637 0,0% 0,0% 13,3% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 13,3% 66,7% 

636 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 60,0% 

635 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 

634 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 40,0% 60,0% 

633 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 0,0% 27,3% 54,5% 

          

 



 

          

          

    CAPTAÇÃO : 1.2 m3/s    

          

NA EM       NÍVEIS  RESULTANTES  EM  NOVEMBRO (m)   

 ABRIL 641 640 639 638 637 636 635 634 633 

          

641 44,8% 10,4% 14,7% 12,4% 11,0% 5,4% 1,3% 0,0% 0,0% 

640 2,7% 4,1% 9,5% 10,8% 23,0% 31,1% 12,2% 4,1% 2,7% 

639 2,8% 0,0% 2,8% 5,6% 2,8% 19,4% 13,9% 27,8% 25,0% 

638 0,0% 6,7% 13,3% 0,0% 6,7% 13,3% 0,0% 13,3% 46,7% 

637 0,0% 0,0% 0,0% 4,5% 13,6% 4,5% 0,0% 13,6% 63,6% 

636 0,0% 0,0% 0,0% 5,6% 0,0% 5,6% 5,6% 11,1% 72,2% 

635 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 14,3% 0,0% 0,0% 85,7% 

634 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,7% 0,0% 83,3% 

633 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 0,0% 4,3% 0,0% 17,4% 73,9% 
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