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Resumo:  
A agricultura familiar é responsável por mais da metade da produção mundial de alimentos, 
confirmando a necessidade de investimentos inteligentes para gestão hídrica e manejo da 
irrigação, seja através da disseminação de técnicas simples para captação, armazenamento 
e distribuição de água, ou da promoção de novas tecnologias, que incentivem a gestão 
democrática e favoreçam o diálogo para se alcançar uma distribuição cada vez mais justa 
da água entre os usuários. Nesse contexto, a presente pesquisa tem como objetivo 
apresentar um Sistema de Apoio à Decisão adequado para a gestão comunitária dos 
recursos hídricos. Com base nas demandas de irrigação, na disponibilidade hídrica e em 
dados de previsão de tempo, o sistema é capaz de sugerir diretamente aos proprietários, a 
quantidade de água a ser irrigada, otimizando a alocação dos recursos hídricos ao longo da 
bacia hidrográfica. São apresentadas todas as etapas da implementação do sistema de 
informações, discutindo os métodos e resultados desde o levantamento de requisitos, 
integração com ferramentas de auxílio ao manejo de irrigação (ex.: irrigâmetros), construção 
da base de dados, modelagem matemática do problema de otimização, validação das 
funcionalidades disponibilizadas na internet e proposição das diretrizes de uso. Como 
resultado, foi desenvolvida uma rotina de otimização com a finalidade de planejar a 
distribuição da água ao longo do tempo e do espaço, gerenciando o uso entre montante e 
jusante e evitando a competição em determinados horários. O processo aloca, sempre que 
possível e respeitando as restrições de vazões outorgáveis dos cursos d'água e os volumes 
úteis dos reservatórios, toda a água disponível ao longo do período de planejamento, seja 
para irrigação ou para reservação, dando preferência às demandas prioritárias. A 
modelagem do problema de otimização foi baseada nos modelos de rede de fluxo, utilizando 
técnicas de programação linear. Além das funcionalidades básicas de cadastro e consulta, 
também foi disponibilizada, na aplicação web, um módulo de simulação, onde é possível 
registrar todas as informações relevantes para a execução da rotina de otimização e 
verificar o resultado do planejamento de alocação da água entre os usuários, incentivando a 
participação da comunidade nas tomadas de decisões. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a crescente demanda pela água, aumentam também os conflitos entre usuários, 

exigindo maior eficiência na proteção e administração dos recursos hídricos, de modo a 

garantir sustentabilidade às gerações futuras. E, por concentrar a maior demanda por água 

doce no mundo, o setor agrícola muitas vezes está inserido nos conflitos pela água. Em seu 

trabalho, Lopes (2011) recomenda, na área de gestão de águas agrícolas, a realização de 

estudos que busquem ferramentas e mecanismos de distribuição dos recursos em 

microbacias, incluindo regras de gestão acordadas localmente e técnicas de irrigação e de 

alocação de água apropriadas à região. 

Neste contexto, foi desenvolvido um Sistema de Apoio à Decisão (SAD) para trabalhar 

integrado a ferramentas de auxílio ao manejo de irrigação (ex.: irrigâmetros). Partindo das 

necessidades de irrigação de cada propriedade, da vazão outorgada, da disponibilidade 

hídrica, de dados de previsão de tempo e de interesses sociais e econômicos da 

comunidade, o SAD deve ser capaz de sugerir diretamente aos proprietários, diariamente, a 

quantidade de água a ser irrigada nas culturas de forma a otimizar a alocação dos recursos 

hídricos, evitando excessos de utilização por determinados usuários e escassez em outros. 

Finalmente, o sistema apoia a discussão entre os usuários da água sobre o seu uso e 

promove a participação, a colaboração e o consenso em relação ao problema de 

distribuição da água entre os usuários de uma outorga coletiva, em sintonia com a 

autogestão comunitária de recursos hídricos em nível de microbacia. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO E PRÁTICO 

2.1 Outorga de Direito de Uso de Recursos Hídricos e Outorga Coletiva 

A alocação negociada da água, também chamada de outorga coletiva, pode ser considerada 

como uma recente evolução do instrumento outorga. De acordo com Lorentz e Mendes 

(2010), esta modalidade aperfeiçoada de outorga trata-se de uma autorização concedida a 

um conjunto de usuários, elaborado a partir de um único processo, que organiza as 

captações e estabelece regras claras para o uso da água, definidas com forte participação 

dos próprios interessados. A outorga coletiva vem sendo comumente utilizada em 

microbacias onde o conflito pelo uso da água já está decretado. Neste contexto, a 

quantidade de processos de outorga a serem analisados e acompanhados pelos órgãos 

gestores diminui e os usuários da água passam a ser os principais decisores para a 

distribuição dos recursos outorgados. 

Nas outorgas coletivas é comum a determinação de uma vazão residual, a vazão que deve 

permanecer no curso d’água depois de descontadas todas as captações. A vazão residual é 

normalmente definida para a foz de uma microbacia e visa garantir o funcionamento do 

ecossistema e os demais usos outorgados a jusante. Deste modo, a vazão disponível para 

distribuição entre os usuários de uma outorga coletiva é toda a vazão que excede a vazão 

residual num dado momento. Este cálculo é mais justo e permite que o valor da vazão 

residual seja atualizado ao longo do tempo buscando vazões mais ou menos restritivas, 

amenizando os impactos da sazonalidade e eventos naturais extremos. 

 

 



2.2 Manejo de Irrigação e Irrigâmetro 

Para que os usuários de uma outorga coletiva possam distribuir a água outorgada de forma 

justa e consensual é necessário, primeiramente, conhecer a demanda hídrica de cada 

produtor. A Universidade Federal de Viçosa (UFV) desenvolveu, recentemente, uma 

ferramenta de auxílio ao manejo da irrigação chamada Irrigâmetro (Figura 1). Em função do 

baixo custo do equipamento e de sua facilidade de uso, o manejo de irrigação torna-se 

amplamente acessível ao produtor rural, especialmente o de base familiar, sem 

conhecimento especializado em irrigação. Depois de ajustado à propriedade agrícola e à 

cultura, o aparelho oferece a informação direta de quando e quanto irrigar, as duas questões 

básicas sobre o manejo de irrigação que também podem ser traduzidas como a demanda 

hídrica do produtor num dado momento. 

 
Figura 1. Irrigâmetro, com evaporímetro (direita) e pluviômetro (esquerda) 

De acordo com Oliveira e Ramos (2008), uma régua com um código de cores (Régua de 

Manejo) alerta sobre o momento de irrigar, bastando observar o nível de água em 

milímetros, ou lâmina líquida (mm) necessária, no tubo de alimentação em relação às faixas 

coloridas associadas às fases de desenvolvimento da cultura. Caso o nível de água dentro 

do tubo de alimentação esteja alinhado com a faixa azul ou verde da régua, é indicativo de 

boa disponibilidade de água no solo, não havendo necessidade de irrigação. O sistema de 

irrigação deve ser acionado quando o nível de água no tubo de alimentação estiver alinhado 

com a faixa amarela ou vermelha. A faixa amarela estabelece uma margem de segurança 

no indicativo do momento de irrigar e cabe ao irrigante decidir ou não pela irrigação. Por 

exemplo, caso haja indício de chuva, é possível aguardar até o próximo dia para tomar uma 

ação. Já a faixa vermelha sinaliza que a planta está sofrendo estresse hídrico e que a 

irrigação deve ser realizada imediatamente para evitar redução na produtividade. O 



equipamento conta também com outra régua graduada (Régua Temporal) que indica o 

tempo que deve ser praticado pelo sistema de irrigação para manter o solo em condições 

hídricas aceitáveis ou ideais para a cultura.  

 

2.3 Sistemas de Apoio à Decisão e Modelos de Rede de Fluxo 

Segundo Porto e Azevedo (1997), os SAD são sistemas computacionais que têm por 

objetivo ajudar indivíduos que tomam decisões na solução de problemas parcialmente 

estruturados ou não estruturados. Estes sistemas têm sido aplicados, com sucesso, a 

diversos campos da atividade humana em que o problema da decisão é muito complexo, 

como é o caso do gerenciamento e planejamento de sistemas de recursos hídricos.  

Os Modelos de Rede de Fluxo (MRF) são modelos matemáticos com grande potencial de 

aplicação em sistemas de informações sobre recursos hídricos, devido a sua flexibilidade na 

definição de funções de prioridades para as demandas hídricas e pela facilidade na 

representação de redes hidrográficas. Nos MRF, os sistemas são representados por nós e 

arcos. Os nós são, normalmente, pontos de controle e de balanço como reservatórios, 

demandas, confluências e derivações. Já os arcos representam canais, trechos de rio, 

adutoras e outras estruturas semelhantes que possibilitam a conexão entre nós. Cada arco 

é caracterizado pelos limites inferior e superior de vazão a ele associados e por um custo 

aplicado a cada unidade de fluxo que nele transita. Segundo Brigagão (2006), esses custos 

normalmente representam valores monetários ou econômicos, mas também podem ser 

expressos na forma de fatores de ponderação adimensionais que refletem um determinado 

sistema de prioridades, baseado, por exemplo, em uma estrutura de direitos de uso da água 

ou, simplesmente, em preferências manifestadas pelo usuário. Os custos associados às 

vazões é que permitem o uso de rotinas de otimização para minimizar o custo total da rede.  

 

3 METODOLOGIA 

3.1 Concepção e Desenho do Sistema 

Os requisitos do sistema, fruto da fase de concepção e desenho, guiaram o 

desenvolvimento das telas da aplicação web. Dentre os requisitos, foi identificada a 

necessidade de três grandes módulos ou visões: (1) Consulta: telas para consultas e 

atualização dos dados cadastrais de propriedades e usuários; (2) Operação: telas utilizadas 

no dia a dia do produtor e responsável por registrar os dados de acompanhamento do 

irrigâmetro e sugerir o planejamento de irrigação utilizando a rotina de otimização; e (3) 

Simulação: interfaces para manipulação das diversas variáveis envolvidas no processo de 

tomada de decisão e simulação dos planejamentos diários.  

Diariamente, os produtores deverão informar, via sistema (módulo Operação), os dados 

relativos à irrigação praticada no dia anterior e a leitura atual do irrigâmetro. O sistema, 

automaticamente, irá gerar o planejamento de irrigação para cada propriedade utilizando as 

regras definidas na função de prioridade do modelo de rede de fluxo, a vazão disponível 

para outorga, as demandas de cada cultura e a previsão de chuvas para o dia. Após 

consultar os planejamentos sugeridos pelo sistema, cada usuário ainda terá a opção de 

seguir ou não a agenda. No dia seguinte deverão informar exatamente as informações 

relacionadas à irrigação praticada e novamente informar a leitura do irrigâmetro, 

continuando o ciclo de operação (Figura 2).  



 
Figura 2. Ciclo diário de operação do sistema de apoio à decisão pela comunidade 

O acesso às telas da aplicação é gerenciado por um módulo de Controle de Acesso, que 

habilita funcionalidades específicas de acordo com cada perfil de usuário, por exemplo, 

produtor, analista de outorga e analista meteorológico. 

 

3.2 Integração entre SAD e Irrigâmetros 

Nesta etapa, buscou-se a definição de uma regra justa de diferenciação das demandas 

hídricas. Para se alcançar este nível de diferenciação, foi necessário relacionar cada 

milímetro do tubo de alimentação do irrigâmetro, que indica a demanda hídrica da cultura, 

com um valor de prioridade distinto. Inicialmente, foram definidas quatro faixas numéricas, 

com ordens de grandeza distintas e diretamente relacionadas às quatro cores das réguas de 

manejo do irrigâmetro: (1) Cor azul: valor de prioridade igual a -1 para todos os milímetros 

da faixa; (2) Cor verde: valores com dois dígitos, variando de 10 a 99; (3) Cor amarela: 

valores de prioridades variando de 100 a 999, com três dígitos; e (4) Cor vermelha: valores 

com quatro dígitos, de 1000 a 9999, indicando alta prioridade de irrigação. 

Quanto maior a criticidade pela irrigação, representada pela cor da régua de manejo, maior 

será o valor de prioridade atribuída à demanda da cultura. Valores negativos para a 

prioridade indicam que a irrigação não deve ser realizada. Para uma mesma cor da régua de 

manejo, o primeiro ou menor milímetro correspondente do tubo de alimentação receberá o 

menor valor da faixa numérica de prioridades especificada. Já o último ou maior milímetro 

estará associado ao maior valor da faixa. Os milímetros intermediários deverão estar 

associados a um valor de prioridade segundo uma escala crescente, incrementada por um 

fator constante considerando a quantidade de milímetros disponíveis na faixa. 

Como demonstração, a Tabela 1 apresenta cinco modelos distintos de réguas de manejo e 

os milímetros do tudo de alimentação associados a cada faixa de cor. O sistema de 

informações, ao receber as leituras dos irrigâmetros, terá a lâmina líquida que deve ser 

aplicada na cultura e, partindo das marcações das réguas de manejo e réguas temporais 

registradas na base de dados, indicará as prioridades de atendimento de cada demanda 

hídrica e os tempos de irrigação necessários por cultura.  
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Tabela 1. Correspondência entre as cores das réguas de manejo e milímetros da lâmina líquida 

Cor 
Faixas do Tubo de Alimentação (mm) para modelos de Réguas de Manejo distintos 

Régua CS 1.4 Régua CS 1.5 Régua CS 1.6 Régua CS 1.9 Régua CS 1.2 

Azul 0.0 – 4.9 0 – 5.4 0 – 5.7 0 – 6.9 0 – 4.3 
Verde 5.0 – 9.9 5.5 – 10.9 5.8 – 11.5 7 – 13.9 4.4 – 8.3 
Amarelo 10 – 14.9 11 – 16.4 11.6 – 17.3 14 – 20.9 8.4 – 12.7 
Vermelho 15 – 35 16.5 – 35 17.4 – 35 21 – 35 12.8 – 35 

Considerando as informações disponíveis e a baixa taxa de acerto, os especialistas em 

meteorologia e em manejo de irrigação consultados concordaram que previsões de 

precipitação só deveriam ser utilizadas em cenários de alta probabilidade de ocorrência de 

chuvas e sem riscos imediatos para a cultura caso a previsão não se concretizasse. Com 

esta orientação, foram definidas as seguintes regras para utilização das previsões de 

precipitação em conjunto com o sistema: (1) A rotina de otimização para distribuição da 

água disponível entre as culturas só deve considerar as previsões quando a probabilidade 

for superior a um determinado valor previamente parametrizado por outorga coletiva ou 

região (por exemplo, probabilidades de precipitação maiores ou iguais a 95%); (2) Apenas 

culturas cuja prioridade de irrigação atribuída for inferior a um determinado valor, 

parametrizável, devem sofrer influência das previsões (por exemplo, culturas com 

prioridades menores ou iguais a 550, metade da faixa amarela da régua de manejo); e (3) 

Quando as regras 1 e 2 são atendidas, a quantidade de milímetros de chuva prevista para o 

dia deve ser descontada das lâminas líquidas de aplicação obtidas pelos irrigâmetros e 

novos valores de prioridades e de tempos de irrigação deverão ser associados às culturas. 

 

3.3 Desenvolvimento do SAD 

A rotina de otimização desenvolvida, baseada em MRF, é resolvida em intervalos horários, 

verificando a disponibilidade hídrica da microbacia e demandas hídricas de cada cultura, e 

planejando a operação dos sistemas de captação e irrigação das propriedades ao longo do 

dia. O intervalo temporal, inicialmente definido em uma hora, pode ser alterado, se 

desejável, através de parametrização do sistema, durante o cadastro da outorga coletiva. 

A declaração dos identificadores foi o primeiro passo para a modelagem do problema de 

otimização. Neste passo, foram definidos oito conjuntos de dados que compõe o modelo e 

que serão referenciados como índices pelos dados de entrada e pelos dados de saída da 

rotina de otimização: (1) Captações Arco Cultura (k), representam as captações superficiais 

com origem nos arcos da hidrografia e destino para sistemas de irrigação das culturas; (2) 

Captações Reservatório Cultura (l), captações superficiais com origem nos reservatórios e 

destino para sistemas de irrigação das culturas; (3) Captações Arco Reservatório (m), 

captações superficiais com origem nos arcos da hidrografia e destino para reservatórios; (4) 

Arcos (a), são os arcos da hidrografia ou segmentos da rede drenagem; (5) Reservatórios 

(r), representam as reservas hídricas; (6) Culturas (c), representam as culturas irrigadas; (7) 

Horários (i), representam os intervalos horários disponíveis para operação dos sistemas de 

captação e irrigação das propriedades ao longo do dia; e (8) Réguas (j), representam os 

intervalos temporais disponíveis para irrigação segundo as réguas temporais de 

irrigâmetros. 

Supondo um intervalo temporal de uma hora, se a leitura de uma régua temporal informar a 

necessidade de três horas de irrigação, significa que há disponibilidade para irrigação da 



cultura em três intervalos temporais e cada um destes intervalos estará associado a valores 

de prioridades distintos, já que a criticidade pela água será reduzida a cada horário de 

irrigação efetuada. 

As prioridades das demandas hídricas são coeficientes do modelo de otimização indexados 

pelos três tipos de captações superficiais e estão associados indiretamente às culturas. Nas 

captações com destino para os sistemas de irrigação, estes coeficientes representam o 

valor de prioridade atribuído ao nível do tubo de alimentação do irrigâmetro em determinado 

momento ou intervalo horário para a cultura. Ou seja, a prioridade da demanda hídrica da 

cultura é utilizada como a prioridade da captação superficial que atenderá a esta cultura, e 

quanto maior o seu valor, maior será a urgência para ativação da captação pela sistema.  

Abaixo, a formulação da função objetivo e das restrições do problema de otimização. 

max
 

z                                                                                                                                                        (1) 

z =  ∑ ∑ ∑ xkij . Pkij

jik

 +  ∑ ∑ ∑ xlij

j

 . Plij

il

 +  ∑ ∑ xmi . Pmi

im

                                        (2) 

∑ ∑ xkij  +  ∑ ∑ xlij  ≤  1

jl,Cl = c

, ∀(c, i)

jk,Ck = c

                                                                                   (3) 

∑ ∑ xkij  + ∑ ∑ xlij  ≤  1

il,Cl = c

 

ik,Ck = c

, ∀(c, j)                                                                                   (4) 

qai  =  ∑ ∑ xkij . Qcapk  +  ∑ xmi . Qcapm

m,Am = ajk,Ak = a

, ∀(a, i)                                                   (5) 

yai  =  qai  +  ∑ yni, ∀(a, i)

n,Jn = a

                                                                                                           (6) 

yai  ≤  Qouta, ∀(a, i)                                                                                                                              (7) 

vri  =  ∑ xmi . Qcapm

m,Rm = r

−  ∑ ∑ xlij . Qcapl, ∀(r, i)                                                          (8)

jl,Rl = r

 

wri  =  Vinir  +  ∑ vri, ∀(r, i)                                                                                                         (9)

n,n ≤ i

 

Vmaxr ≥  wri ≥  Vminr, ∀(r, i)                                                                                                        (10) 

A meta do problema de otimização é atender ao máximo de demandas hídricas possíveis ao 

longo do período diário disponível para operação, dando preferência, às demandas com 

maior prioridade. A função objetivo, equações (1) e (2), é representada como o somatório 

dos produtos das decisões (xkij, xlij e xmi) e prioridades (Pkij, Plij e Pmi) associadas aos três 

tipos de captações. Por definição, as decisões só podem assumir dois valores: (0) zero, 

indicando que a captação não foi ativada em determinado intervalo temporal; e (1) um: 



indicando a ativação da captação correspondente no intervalo horário. Assim, o resultado da 

função objetivo será a soma das prioridades atendidas, já que as prioridades de captações 

não ativadas são desconsideradas do somatório. Como o objetivo é maximizar o resultado 

da função, a rotina necessariamente ativará as captações associadas às maiores 

prioridades, desde que também atendam às restrições do problema. 

A restrição imposta pela equação (3) limita o escopo de ativação das captações com destino 

para sistemas de irrigação de culturas. De acordo com a equação, cada cultura poderá ser 

atendida por apenas uma captação a cada intervalo temporal disponível para operação. A 

equação (4) especifica uma restrição semelhante, também sobre o escopo de ativação das 

captações com destino para sistemas de irrigação de culturas. De acordo com a equação, o 

atendimento a demanda da cultura associada ao intervalo temporal representado pela régua 

(j) só poderá ser atendido uma única vez ao longo de todo o período de operação 

disponível. 

A equação (5) apresenta a fórmula para cálculo da soma das vazões de captação ativadas 

no arco da hidrografia em cada intervalo temporal disponível para operação (qai). Já a 

equação (6) apresenta a fórmula para cálculo da soma das vazões de captação ativadas no 

arco e em arcos a montante, em cada intervalo temporal (yai). Para realização deste cálculo 

é necessário utilizar o dado de entrada que identifica o arco a jusante (Ja) e calcular a soma 

das captações de maneira recursiva para cada arco a montante. Através da informação de 

arco a jusante, o modelo consegue representar toda a malha hidrográfica e impedir que as 

vazões de captação, para cada intervalo temporal, superem a vazão outorgável definida 

para um determinado arco da hidrografia (Qouta). Esta última restrição, condição básica para 

atendimento aos critérios de outorga, está representada na equação (7). 

O volume carregado ou extraído do reservatório pelas captações ativadas em cada intervalo 

temporal (vri) é calculado pela equação (8).  A equação (9), apresenta a fórmula para cálculo 

do volume final dos reservatórios a cada intervalo temporal (wri) do problema de otimização. 

A restrição relacionada à operação dos reservatórios está representada pela equação (10), 

onde os volumes dos reservatórios ao final de cada intervalo temporal devem ser mantidos 

entre os volumes mínimos (Vminr) e máximos (Vmaxr) permitidos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para realização dos testes com a rotina de otimização foi utilizada uma região hidrográfica 

hipotética compreendendo dez culturas distintas competindo pela água disponível em uma 

rede composta por cinco segmentos de drenagem e cinco reservatórios impermeáveis, 

através de 19 intervenções hídricas, sendo todas captações superficiais com origem em 

arcos da hidrografia ou em reservatórios e destinos para reservatórios ou para sistemas de 

irrigação das culturas. Na configuração proposta, existem casos de culturas atendidas 

exclusivamente por reservatórios, culturas atendidas exclusivamente por captações em 

curso d’água e culturas que podem ser atendidas por um ou mais reservatórios e ainda por 

captações diretas em curso d’água. Também foram previstos reservatórios de uso exclusivo 

e de uso compartilhado entre culturas. O sistema de apoio à decisão gerencia as demandas 

de todas as culturas e coordena a operação dos reservatórios e intervenções visando o 

melhor aproveitamento da água disponível.  

As leituras dos irrigâmetros foram simuladas considerando condições de estresse hídrico 

para as culturas da região hipotética. Das dez culturas, oito foram associadas a valores de 



prioridades correspondentes à faixa de cor vermelha da régua de manejo. As outras duas 

culturas foram associadas a prioridades referentes à faixa de cor amarela. Os tempos de 

irrigação necessários para suprir as necessidades hídricas de cada cultura, de acordo com a 

régua temporal do irrigâmetro, foram calculados em horas, unidade temporal adotada para 

os testes, representando a quantidade de intervalos horários necessários de irrigação. 

As vazões reais, medidas nos fluviômetros, representando a vazão instantânea nos arcos, 

foram simuladas de acordo com os seguintes critérios: (1) os arcos correspondentes às 

nascentes da microbacia, utilizaram a maior vazão de captação com origem em cada arco; e 

(2) os demais arcos utilizaram a soma das vazões reais dos respectivos arcos a montante. A 

adoção destas definições para as vazões teve como objetivo garantir que os arcos da 

hidrografia disponibilizassem o mínimo de vazão necessária para atendimento a, ao menos, 

uma interferência hídrica por vez.  

A seguir são apresentados os principais resultados dos testes da rotina de otimização para 

cada um dos três cenários propostos.  

 Cenário 1 – Reservatórios Vazios: Após as primeiras seis horas de planejamento, todas 

as culturas já se encontravam com demandas hídricas de baixa criticidade, classificadas 

nas cores verde ou azul da régua de manejo do irrigâmetro. Em doze horas de 

operação, todas as culturas já se encontravam na situação de capacidade de campo, 

onde a irrigação já não deve mais ser praticada. 

 Cenário 2 – Reservatórios Cheios: Diferentemente do cenário 1, todas as culturas já se 

encontravam com demandas hídricas de baixa criticidade, classificadas nas cores verde 

ou azul da régua de manejo do irrigâmetro, após as primeiras cinco horas de 

planejamento. Isto se deve, basicamente, à utilização da água já disponível nos 

reservatórios, evitando a necessidade de novas captações para reservação hídrica e 

posterior atendimento das demandas hídricas das culturas. 

 Cenário 3 – Reservatórios Parcialmente Carregados: Após cinco intervalos temporais, 

todas as culturas já se encontravam com demandas hídricas de baixa criticidade, 

classificadas nas cores verde ou azul da régua de manejo do irrigâmetro. O suprimento 

inicial de água nos reservatórios evitou a necessidade de captações para reservação 

nas primeiras horas do planejamento. Assim como no cenário 2, o sistema conseguiu 

planejar a irrigação, simultânea, de culturas atendidas por reservatórios e por cursos 

d'água. 

Em todos os cenários simulados seria viável considerar uma maior restrição da vazão 

outorgável para a microbacia, ajustando a vazão residual na foz e em outros pontos da rede 

hidrográfica. A aplicação também tem o potencial de verificar, por exemplo, os impactos da 

inclusão de novas culturas na microbacia, da alteração das vazões reais nos arcos da 

hidrografia (simulando períodos de escassez ou cheias), da alteração das vazões de 

operação das interferências hídricas cadastradas e do aumento ou diminuição do período 

disponível para operação. Todos estes fatores podem ser analisados, em simulações, em 

conjunto com a comunidade, visando um planejamento de longo prazo para a microbacia. 

 

5 CONCLUSÕES 

Como resultado da fase de concepção e desenho do sistema, foi proposto um novo 

instrumento de gestão comunitária dos recursos hídricos, fruto da integração do manejo de 



irrigação em nível de microbacia e dos instrumentos de gestão Outorga Coletiva e Sistema 

de Informações.  

Ao possibilitar a integração dos vários irrigâmetros instalados com o sistema de 

informações, o projeto contribuiu com a ampliação do escopo de utilização deste 

instrumento de manejo de irrigação, promovendo o uso racional da água não apenas em 

nível de propriedade, mas em toda uma região hidrográfica. A utilização do irrigâmetro em 

conjunto com o SAD ainda traz outras vantagens, como: (1) o compartilhamento do mesmo 

equipamento entre várias culturas, reduzindo os custos com aquisição de aparelhos para a 

microbacia; e (2) a possibilidade de utilização de previsões de precipitação, fornecidas por 

outras fontes de dados para apoiar no planejamento de irrigação, garantindo uma 

distribuição ainda mais justa e racional dos recursos. 

Finalmente, o sistema inclui uma série de avanços se comparado a outros SAD 

desenvolvidos para gestão de outorgas e para planejamento agrícola, como: (1) gestão de 

outorgas coletivas além das individuais; (2) planejamento do manejo de irrigação em nível 

de microbacia; (3) planejamento e acompanhamento diário, com controle horário da 

operação de sistemas de captação e irrigação, e possibilidade de monitoramento em tempo 

real através da automação dos componentes da solução; (4) cálculo da vazão outorgável a 

partir da vazão residual; (5) aplicação disponibilizada na internet com controle de acesso 

diferenciado por perfil de usuário, permitindo maior colaboração e a divisão de 

responsabilidades entre os atores; e (6) ambiente de simulação para avaliação de impactos 

de alterações nos critérios de outorga e em outros parâmetros de decisão com a 

comunidade. 

Todo o desenvolvimento e testes da solução foi realizada com base em uma microbacia 

hipotética, portanto, como próximos passos, seria importante realizar um projeto piloto, com 

a implantação e operação da solução em uma microbacia real, em conflito pelo uso da água, 

para comprovação das expectativas em ambiente real de operação, verificando a 

necessidade de ajustes no sistema, fluxos de implantação e operação para disponibilização 

de versão aperfeiçoada da solução. 
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