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MODELO ESTOCÁSTICO PARA DIMENSIONAMENTO ÓTIMO DE

RESERVATÓRIOS DE BARRAGENS CONSIDERANDO FALHAS: ESTUDO

DE CASO EM SOBRADINHO 

Ana Carolina Cardoso Lima 1 & Alcigeimes Batista Celeste 2

RESUMO: A  utilização  de  ferramentas  capazes  de  auxiliar  no  gerenciamento  dos  recursos
hídricos vem sendo cada vez mais necessária. Este trabalho aplica um modelo de otimização capaz
de  dimensionar  reservatórios  supondo  a  decorrência  de  futuras  falhas,  e  incorpora  a
estocasticidade ao modelo  de forma a melhorar  o planejamento  do uso de água.  O modelo é
testado  na  barragem  de  Sobradinho,  sendo  as  incertezas  levadas  em  conta  por  meio  de  um
processo de Monte Carlo a partir da geração de cenários sintéticos de afluência. Os resultados
mostraram que o modelo é capaz de fornecer uma capacidade ótima em que não viola os índices de
desempenho.

Palavras-Chave – Estocasticidade; Confiabilidade; Vulnerabilidade.

1 INTRODUÇÃO

Em  decorrência  do  mau  gerenciamento  dos  recursos  hídricos,  gradativamente  surgem
mudanças de demandas e, atreladas a cada vez mais longos períodos de seca, alguns reservatórios
de água não conseguem suprir essa necessidade, sendo por vezes preciso até a utilização do volume
morto (CELESTE et al., 2016). Assim, o planejamento ótimo de um sistema de reservatórios requer
a  utilização  de  ferramentas  de  modelagem  computacional  capazes  de  fornecer  soluções  que
correspondam a decisões de operação adequadas. Como afirma Santana (2019), tais ferramentas
incluem processos de simulação, otimização,  ou até ambos.  O ARCOSOP (LIMA, 2022) é um
modelo de otimização linear inteira mista, capaz de dimensionar a capacidade de um reservatório de
abastecimento  de  água  incorporando  indicadores  de  confiabilidade  (quantidade  de  falhas)  e
vulnerabilidade (magnitude de uma falha), além de considerar incertezas hidrológicas.

A  fim  de  testar  o  modelo  com  uma  abordagem  estocástica  para  uma  situação  real,  foi
escolhido o reservatório de Sobradinho. Este fica localizado no trecho submédio da bacia do rio São
Francisco,  sendo considerado o segundo maior lago artificial  do mundo, com aproximadamente
320 km de extensão (SANTANA, 2019; SARAIVA et al., 2021). 

O presente estudo tem como objetivo  testar  o programa ARCOSOP de forma estocástica
utilizando as séries de afluências sintéticas geradas através do método dos fragmentos  e seguindo
um processo de Monte Carlo aplicado à barragem de Sobradinho.
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2 MATERIAL E MÉTODOS

Para  gerar  vazões  sintéticas  com base  em séries  reais,  um dos  métodos  tradicionalmente
utilizados é o chamado Método dos Fragmentos. Segundo Celeste  et al. (2007) é um modelo de
desagregação em que a vazão anual é gerada inicialmente e depois desagregada em vazões mensais
segundo uma forma padronizada. As vazões mensais observadas são padronizadas ano a ano de
modo que a soma das vazões mensais em um ano seja igual à unidade. Isso é feito por meio da
divisão das vazões mensais em um ano pela vazão anual correspondente 

f υ, τ=
Qυ, τ

∑
τ=1

12

Qυ ,τ

                        (1)

Onde Qυ ,τ  é a vazão mensal histórica do mês τ do ano υ e f υ, τ é o fragmento correspondente. Assim,
uma série histórica de n anos fornece n fragmentos de 12 meses.

Para cada valor de vazão anual gerado, encontra-se a classe correspondente e geram-se as
vazões mensais pela multiplicação dos fragmentos daquela classe pelo valor anual sintético (Celeste
et al., 2007). Seja Qυ

k , ( sint )
 a vazão anual do ano υ correspondente à classe k gerada por um método

anual.  A vazão  mensal  sintética  para  o  mês  t do  ano  υ,  i.e.  Qυ ,τ
k ,( sint ),  será  então  calculada  pela

multiplicação do valor anual pelo fragmento de desagregação no mês t associado à classe k, f υ
k
.

A geração das vazões anuais pode ser conduzida por qualquer método tradicional da literatura.
Como dados fluviométricos anuais são frequentemente independentes, vazões anuais podem até ser
geradas  por  números  aleatórios  seguindo  alguma  função  densidade  de  probabilidade  como  a
distribuição gama (CAMPOS, 1996; STUDART, 2000; CAMPOS e STUDART, 2006).

O ARCOSOP é um programa de otimização linear inteira mista com o objetivo de minimizar
a capacidade útil de armazenamento Ka para atender uma determinada demanda perante um cenário
de afluências sujeito a valores de confiabilidade mínima  RT

min
 e de vulnerabilidade máxima  αmax

previamente definidos. Além de  RT
min

 e  αmax, os únicos dados a serem inseridos no modelo são a

série temporal de vazões I t (t=1 ,…,N ) e a demanda Dt para cada tempo t. O programa é definido
como: 

minimizar K a           (2)

sujeito a 

St=S t− 1+ I t−R t – Spt ∀ t , S0=SN (3)

Ka=S t −1+ I t−Dt−Spt+Z t ∀ t , S0=SN               (4)

(1−β tαmax)Dt≤Rt≤ Dt             (5)

∑
t=1

N

β t≤ f max             (6)

Z t−M ⋅Bt≤0 ∀ t              (7)

Spt+M ⋅Bt≤M ∀ t             (8)

Rt+v t=S t− 1+ I t ∀ t , S0=SN                     (9)

Rt+ut=D t ∀ t            (10)
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ut−M ⋅bt≤0 ∀ t            (11)

v t+Μ⋅b t≤M ∀ t           (12)

0≤S t≤K a ∀ t                     (13)

Ka ,Spt , Zt ,u t , v t≥0 ∀ t            (14)

β t , B t ,b t=0ou1 ∀ t                                                                                                                   (15)

A estocasticidade pode ser incorporada ao ARCOSOP através de um procedimento de Monte
Carlo. São aplicados dois estágios nessa fase, o “dimensionamento” e a “validação”. O estágio de
dimensionamento  é  onde  a  otimização  realmente  ocorre  para  encontrar  a  capacidade  do
reservatório. A etapa de validação assume essa capacidade e realiza uma série de simulações da
operação  do  reservatório  a  fim  de  certificar  que  os  índices  de  desempenho  predefinidos  são
obedecidos  (LIMA,  2022).  A  capacidade  é  então  validada  quando  a  probabilidades  de  não
excedência desses índices não ultrapassa o risco, também predefinido.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os cenários  de  afluência  sintéticos  foram gerados  através  do  método  dos  fragmentos.  A
Figura 1 mostra os gráficos de comparação mensal das estatísticas (média e desvio padrão) entre as
séries sintética  e  histórica.  Esse  gráfico  indica  que  a  série  sintética  apresenta  características
similares às da série histórica.

Figura 1 – Comparação mensal das estatísticas das séries histórica e sintética gerada pelo método dos fragmentos.

A evaporaçãofoi incluída de maneira implícita. Neste caso, foi assumida uma área média de
superfície  líquida  correspondente  ao nível  de  60% do volume útil  da  barragem.  A área  média
multiplicada  pela  lâmina  de  evaporação  mensal  fornece  o  volume evaporado  em cada  mês.  O
cálculo foi realizado a partir dos dados de curva cota-área-volume e lâminas evaporativas obtidos
do trabalho de Mendes (2012). Para utilização no ARCOSOP, cada valor I t (t=1 ,…,N ) da série de
afluências  foi,  portanto,  o  saldo  de  afluência  para  o  mês  (i.e,  descontando-se  a  evaporação).
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Adicionalmente, os dados e todas as variáveis foram adimensionalisados (em relação à afluência
média histórica) para facilitar o cálculo numérico.

O número de cenários utilizado foi nd=200 (dimensionamento) e nv=1000 (validação), cada
um deles com comprimento de N=60. Foram realizados um total de 25 experimentos com demanda
igual a 81% da afluência média (constante para todo t) e todas as combinações de  RISK ,  RT

min e
αmax mostradas na Tabela 1. O RISK  representa a probabilidade de subdimensionar o reservatório,
utilizada  pelo  ARCOSOP  para  definir  a  capacidade  final,  Ka

risk.  O  chamado  índice  de
sustentabilidade assumido, SI, foi definido como 

SI=RT
min (1−αmax)                                                                                                                       (16)

Tabela 1 – Valores de RISK , RT
min e αmax para demanda constante utilizados no estudo

Demanda (% de

afluência média)

RISK RT
min αmax SI

(%) (%) (%) (%)

81

10 60 100 0

7 70 80 14

5 80 50 40

3 90 30 63

1 100 0 100

As  Figuras  2–3 mostram  os  resultados  para  a  combinação  de  RISK=7%,  RT
min=90% e

αmax=30% (para os quais SI=63%). Nessa situação, o estágio de dimensionamento (ver Figura 2)
forneceu uma capacidade final de K a

risk=4,53 (fração da afluência média) e o estágio da validação

(ver  Figura  3)  resultou  em  RT
risk=100%,  α risk=0%,  juntamente  com  P(RT<RT

min)=0% e
P (α>αmax)=0,3%, em que realr=0,3%. Como o risco real (realr) é menor que o risco assumido

( RISK ), a capacidade final K a
risk é válida.

A partir dos 25 experimentos, dois gráficos foram plotados relacionando a capacidade final
K a

risk com SI ou RISK , pois a demanda é fixa. Assim, cada gráfico contém cinco curvas.

 Figura 4(a): Ka
risk vs. SI para diversos RISK

Indica que a capacidade aumenta com o crescimento da sustentabilidade e, para a mesma
sustentabilidade, a capacidade aumenta com o declínio do risco assumido.

 Figura 4(b): K a
risk vs. RISK  para diversos SI 

Indica que a capacidade diminui com o crescimento do risco assumido e, para o mesmo
risco, a capacidade aumenta com o crescimento da sustentabilidade assumida.
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Figura 2 – Boxplot da capacidade e a função frequência da capacidade mostrando o valor final (indicado por um X) de
Ka

risk=4,53

Figura 3 – (a) boxplot da confiabilidade e função frequência da confiabilidade mostrando RT
risk=100% (indicado por um

X) e RT
min=90% (indicado por um círculo); (b) boxplot da vulnerabilidade e função frequência da vulnerabilidade

mostrando α risk=0% (indicado por um X) e αmax=30% (indicado por um círculo).

Figura 4 – (a) K a
risk vs. SI para diversos RISK ; (b) Ka

risk vs. RISK  para diversos SI.
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4 CONCLUSÕES

A  partir  dos  testes  realizados  foi  possível  concluir  que  para  determinado  índice  de
sustentabilidade o risco real assume valor menor que o risco assumido. Dessa forma, os valores
testados são validados. Logo o modelo ARCOSOP apresentou resultados satisfatórios para o estudo
de caso em Sobradinho. 
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