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APLICAÇÃO DE INDICADORES DE DESEMPENHO
PARA ANÁLISE DE SISTEMAS HÍDRICOS: 

ESTUDO DE CASO NA BACIA DO SÃO FRANCISCO

RESUMO
Neste estudo foram analisadas as aplicações dos índices de desempenho estatísti-
cos: confiabilidade, resiliência, vulnerabilidade, no atendimento às demandas con-
suntivas a jusante do trecho do reservatório de Sobradinho. Para análise de desem-
penho foram avaliados cenários distintos de uso consuntivo a montante de              
Sobradinho. No primeiro cenário, considerou-se uma demanda consuntiva igual à 
vazão superficial outorgada até outubro de 2009. No segundo, foi considerada como 
demanda consuntiva os valores adotados pelo ONS ano-base 2014. Dados sintéti-
cos relativos às vazões afluentes de Sobradinho foram gerados durante 700 anos, 
empregando o Método dos Fragmentos. A avaliação dos índices de desempenho 
estatísticos é fundamentada na Teoria dos Runs. Os resultados apresentaram     
confiabilidades e resiliência reduzidas e altas vulnerabilidades. Estes corroboram 
com as reduções de vazões defluentes do reservatório de Sobradinho realizadas 
com frequência a partir do ano de 2013. O setor elétrico tem justificado a necessi-
dade de redução das vazões de jusante mínimas do reservatório, com o intuito de 
manter a segurança energética de longo prazo, devido às condições hidrológicas 
desfavoráveis com consequente redução de seu armazenamento. Na análise do 
volume do reservatório, obteve-se alta confiabilidade e resiliência com vulnerabili-
dades médias, este resultado se diferencia do atual cenário ocorrido no reservatório.

ESTUDO DE CASO
 O estudo de caso se baseia nos dados obtidos de um dos principais reservatórios 
de regularização da bacia do São Francisco, o reservatório de Sobradinho.
 Considerando o fato da série histórica do reservatório de Sobradinho ser curta, 
apenas com 82 anos de dados, houve a necessidade de trabalhar com séries sintéti-
cas como um dos dados de entrada para o balanço hídrico. Sua obtenção seguiu a 
metodologia proposta por Svanidze (1980) - o Método dos Fragmentos - adotado por 
reproduzir bons resultados para os rios intermitentes do Semiárido Nordestino. Os 
fragmentos calculados foram obtidos e processados independentemente seguindo a 
distribuição Gamma. Após a desagregação, obteve-se uma série de 500 anos, a 
qual foi utilizada para a operação do reservatório.
 Para análise de desempenho foram avaliados cenários distintos de uso consun-
tivo a montante de Sobradinho (QUC). No primeiro cenário, foi considerada uma      
demanda consuntiva igual à vazão superficial outorgada até outubro de 2009. No 
segundo cenário, foi considerada como demanda consuntiva os valores adotados 
pelo ONS ano-base 2014.
 Hashimoto et al. (1982) desenvolveram critérios de desempenho que são chama-
dos de confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade. Tais critérios foram utilizados 
para a análise de desempenho do reservatório de Sobradinho no atendimento à sua 
demanda regulamentada a jusante e quanto ao volume do mesmo.
 A aplicação da Teoria dos Runs foi aplicada com a finalidade de fundamentar a 
análise dos critérios de desempenho estatísticos. Para sua aplicação, foram defini-
dos diferentes níveis de truncamento, dados pela vazão regularizada definida por 
resoluções emitidas pela ANA, sendo 1.300m³/s (Lei no. 406/2001); 1.100 m³/s 
(Resolução no. 442/2013), e 1.000m³/s (Autorização Especial no. 04/2014), acresci-
da da vazão de demanda da transposição do São Francisco, cuja outorga para       
operação é de 26,4 m³/s (Resolução no. 411/2005). Também foi aplicada a mesma 
para avaliação do armazenamento do reservatório de Sobradinho. Em cada cenário 
da simulação, o truncamento considerado foi o volume mínimo operacional de     
5.447 hm³.

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 Nas Tabelas 1 e 2 foram discriminados os cenários e as vazões de regularização 
propostas na metodologia, com observações contendo o resumo dos resultados da 
operação do reservatório.

 
 Na Tabela 3 são apresentados os valores dos indicadores com base no Cenário 1, 
que considera a demanda de uso consuntivo outorgada a montante do Reservatório 
de Sobradinho. O contexto apresentado retrata uma condição desfavorával para a 
jusante do reservatório de Sobradinho, pois foi considerado 100% de retirada dos 
usos consuntivos outorgados a montante do mesmo. Ressalta-se, no entanto, que 
não é razoável considerar a totalidade da vazão outorgada.
 Na Tabela 4 apresentam-se os indicadores propostos com base no Cenário 2, que 
considera a demanda de uso consuntivo segundo ONS ano-base 2014 a montante 
de Sobradinho.
 O caso mais crítico para o Cenário 2, de vazão de regularização (Qreg) é o de 
1.300 m³/s, que possui uma recuperação no sistema de 6,2 meses após uma falha, 
com atendimento de apenas 1,85% da demanda prevista à jusante do reservatório 
de Sobradinho.

Tabela 1 – Cenário 1 prospoto para análise de desempenho e resultados do balanço hídrico - Autores, 2015 
Cenário 1: Demanda de Uso Consuntivo segundo outorgas a montante do Reservatório de Sobradinho 

Cenários Propostos Vazão de Regularização (m3/s) Observações 

Cenários Regulamentados 
1300 Não foram utilizados para análise dos 

indicadores de desempenho por resultarem 
em vazões de jusante nulas. 

1100 
1000 

Cenário solicitado pelo setor 
energético 900 

Vazão que atende a vazão de jusante, 
porém com momentos em que o sistema 
entra na zona do volume morto. 

Cenário de atendimento ao 
volume mínimo de operação 878,5 

Vazão máxima que atende o sistema para 
que o volume permaneça igual ou maior 
ao volume mínimo de operação. 

Tabela 2 – Cenário 2 proposto para análise de desempenho e resultados do balanço hídrico - Autores, 2015 
Cenário 2: Demanda de Uso Consuntivo ONS ano-base 2014 a montante do Reservatório de Sobradinho 

Cenários Propostos Vazão de Regularização (m3/s) Observações 

Cenários Regulamentados 
 

1300 
Vazões que atenderam a vazão de jusante, 
porém há momentos em que o sistema 
entra na zona do volume morto. 

1100 
1000 

Cenário solicitado pelo setor 
energético 900 

Tabela 3 – Índices de desempenho aplicados para o Cenário 1 - Autores, 2015 
Cenário 1: Demanda de Uso Consuntivo Outorgada a montante do Reservatório de Sobradinho* 

Nível de Truncamento Índice de Desempenho Vazão de Regularização (m3/s) 
878,5 900,0 

Nível 1 
(1300 + 26,4) m3/s 

Confiabilidade (%) 45,02% 44,00% 
Resiliência (%) 15% 15%  
Vulnerabilidade(%) 74,33% 75,48% 

Nível 2 
(1100 + 26,4) m3/s 

Confiabilidade (%) 46,90% 46,32% 
Resiliência (%) 15% 15%  
Vulnerabilidade(%) 80,70% 82,11%  

Nível 3 
(1000 + 26,4) m3/s 

Confiabilidade (%) 47,75% 47,05% 
Resiliência (%)  15% 15%   
Vulnerabilidade(%) 86,87% 91,44% 

Nível 4 
(900 + 26,4) m3/s 

 

Confiabilidade (%) 48,68% 48,05% 
Resiliência (%)  15% 15%   
Vulnerabilidade(%) 95,01% 97,20% 

*Considerando um período de 6000 meses. 

Tabela 4 – Índices de desempenho aplicado para o Cenário 2 - Autores, 2015 

Cenário 2: Demanda de Uso Consuntivo segundo os ONS ano-base 2014* 

Nível de Truncamento Índice de Desempenho Vazão de Regularização (m3/s) 
1300 1100 1000 900 

Nível 1 
(1300 + 26,4) m3/s 

Confiabilidade (%) 50,18% 57,27% 60,80% 63,73 % 
Resiliência (%)  16,20% 18,7% 20,0% 21,0% 
Vulnerabilidade(%) 98,15% 86,83% 83,67% 79,71% 

Nível 2 
(1100 + 26,4) m3/s 

Confiabilidade (%) 100% 60,87% 64,47% 67,80% 
Resiliência (%)  - 19,3% 20,6% 22,40% 
Vulnerabilidade(%) - 97,72 90,61 86,43 

Nível 3 
(1000 + 26,4) m3/s 

Confiabilidade (%) 100% 100% 66,55% 70,30% 
Resiliência (%)  - - 21,5% 23,3% 
Vulnerabilidade(%) - - 97,52 89,36 

Nível 4 
(900 + 26,4) m3/s 

Confiabilidade (%) 100% 100% 100% 71,92% 
Resiliência (%)  - - - 24,1% 
Vulnerabilidade(%) - - - 97,28 

*Considerando um período de 6000 meses. 

Tabela 5 - Índices de desempenho para análise armazenamento em Sobradinho - Autores, 2015 

Índices de Desempenhos considerando Demanda de Uso Consuntivo Outorgada a montante do 
Reservatório de Sobradinho 

Cenários 
(m3/s) 

Cota 
(m) 

Falhas  
(meses)* 

Confiabilidade 
(%) 

Resiliência 
(%) 

Vulnerabilidade 
Média (hm3) 

Vulnerabilidade 
Máxima (hm3) 

1300 392,51 77/6000 98,72 23,4% 2010,82 3688,89 
1100  392,51 15/6000 99,75 26,7% 2467,60 3976,57 
1000  392,51 6/6000 99,00 33,3% 2254,58 3721,77 
900 392,51 2/6000 99,97 50,0% 1882,18 1998,72 

*Considerando um período de 6000 meses. 

 

 
 Os indicadores de desempenho também foram aplicados para a análise do 
volume armazenado no reservatório de Sobradinho ao longo do período de              
500 anos. A Tabela 5 apresenta os valores dos indicadores propostos com base no 
Cenário 1, que considera a demanda de uso consuntivo outorgada a montante do 
Reservatório de Sobradinho.

 

 Conforme os dados apresentados, cabe observar que ocorre um aumento dos       
volumes de vulnerabilidade média e máxima do cenário de 1.300 para 1.100 m³/s. 
Este aumento é explicado primeiramente pela metodologia aplicada para obtenção 
das vulnerabiliadades, que se basearam no total dos runs negativos e pelo compor-
tamento dos volumes obtidos ao longo de 6000 meses com as diferentes vazões de 
regularização. Ou seja, para o valor de 1.300 m³/s, ocorreu maior número de falhas, 
porém elas ocorrem de modo diluído no decorrer dos meses simulados, que       
demonstra que o sistema é menos vulnerável, se comparado com o cenário de     
1.100 m³/s, onde ocorreu um menor número de falhas, porém elas foram concentra-
das e mais intensas, ocasionando assim um valor de vulnerabilidade maior.

CONCLUSÃO
 O presente trabalho teve como objetivo a análise de desempenho do reservatório 
de Sobradinho no atendimento às vazões defluentes regulamentadas, no qual foram 
adotadas diferentes vazões de regularização (Qreg) para o atendimento das                   
restrições de operação do reservatório. 
 Os resultados apresentados relativos às análises de vazões à jusante do              
reservatório corroboram as reduções da vazão defluente do reservatório de             
Sobradinho, que tornaram-se frequentes a partir do ano de 2013 e até então 
encontram-se prorrogadas, e com as solicitações apresentadas pelo setor elétrico a 
fim de manter a segurança energética de longo prazo. 
 A análise do volume inicial do reservatório demonstrou resultados satisfatórios no 
que tange a confiabilidade, resiliência e vulnerabilidades relativamente baixas, uma 
vez que a análise foi realizada no contexto mais crítico de demanda consuntivo à 
montante do reservatório (outorgados segundo os mananciais superficiais) e tiveram 
como base as vazões históricas naturais do reservatório de Sobradinho, o que se 
trata de valores relativamente altos, quando comparados com as mínimas ocorridas 
ao longo da série histórica de vazões naturais.
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