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RESUMO - Na região semiárida do Nordeste brasileiro são frequentes as ocorrências de estiagens e 

secas, acarretando escassez relativa de água para as diversas atividades humanas. Os reservatórios, 

como importantes elementos de aproveitamento de recursos hídricos superficiais, servem para 

atenuar o desequilíbrio entre a oferta e a demanda de água. O presente trabalho avalia a 

disponibilidade hídrica dos reservatórios Água Fria I e Água Fria II, localizados na parte alta da 

bacia do rio Catolé Grande – BA, região marcada pelo estresse hídrico, situação frequentemente 

presente provocando conflitos entre usos múltiplos e usuários das águas. Para análise do 

comportamento operacional dos reservatórios foi utilizado um modelo de simulação computacional, 

com base em rede de fluxo, sendo estabelecidos cenários de planejamento que consideram 

características como a sazonalidade climática e prioridades de atendimento às demandas do 

abastecimento humano, da irrigação e a vazão remanescente, respeitados limites físicos e 

operacionais dos reservatórios. Os resultados obtidos justificam a adoção da metodologia e indicam 

situações limitadoras para o pleno atendimento das demandas requeridas, atestando a inviabilidade 

da irrigação intensiva na região, uma vez que a prioridade do uso da água é o abastecimento 

humano e a dessedentação animal. 

ABSTRACT - In the Brazilian semiarid Northeast Region are common as occurrences of 

droughts and dry, resulting in Relative shortage of water for Several human activities. The 

reservoirs how important water resources utilization elements surface, serve to mitigate the 

imbalance between supply and water demand. This work summarizes the operational analysis of to 

evaluate a water availability of Água Fria I e II reservoirs located at the Pardo River basin in the 

Bahia State, region marked hair water stress, causing conflicts between multiple users of water. To 

simulate the reservoirs operation, it was made use of computational model based on flow net being 

established planning scenarios that consider features how to seasonality and priorities of meeting 

the demands of the human supply, remaining flow and irrigation, respected physical and operational 

limits of the reservoirs. The results obtained justify the adoption of the methodology and suggest 

limiting situations to fully meet the required demands, stating the impossibility of intensive 

irrigation in the region, since the priority of water use is the human consumption and animal 

consumption. 

Palavras-Chave: Operação de reservatórios, usos múltiplos, simulação. 
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1 - INTRODUÇÃO 

O semiárido do Estado da Bahia sofre, frequentemente, com longos períodos de estiagem, o 

que provoca escassez hídrica, causando severas limitações e, por vezes, até colapso na oferta de 

água. A Lei Federal N° 9433/97, que definiu a Política Nacional de Recursos Hídricos, visa 

assegurar uma gestão racional e integrada dos recursos hídricos no Brasil, estabelecendo no seu 

Artigo 1, entre outros fundamentos, que: III - em situações de escassez, o uso prioritário dos 

recursos hídricos é o consumo humano e a dessedentação de animais; IV - a gestão dos recursos 

hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas. O Conselho Estadual de Recursos 

Hídricos do Estado da Bahia, pela Resolução CONERH Nº 43, de 02 de março de 2009, instituiu, 

para fins do planejamento hídrico, que o Estado se divide em Regiões de Planejamento e Gestão das 

Águas –RPGA, alocando-se 25 RPGAs. A área de estudo localiza-se na chamada Região de 

Planejamento e Gestão das Águas do Rio Pardo - RPGA VI.  

O presente trabalho analisa as disponibilidades hídricas dos reservatórios Água Fria I e Água 

Fria II, localizados no Rio Água Fria, sendo o último posicionado já na confluência do rio Água 

Fria com o rio dos Monos, ambos no município de Barra do Choça-BA. Na região de influência dos 

reservatórios, observam-se graves problemas de déficit hídrico o que contribui para a existência de 

conflitos entre os usos múltiplos e usuários da água, principalmente entre o abastecimento humano 

e a irrigação ilegal, provocando problemas no atendimento da demanda do Sistema Integrados de 

Abastecimento de Água (SIAA) de Vitoria da Conquista, importante cidade do Estado da Bahia. 

 

2 - OBJETIVO 

Analisar a operação de um sistema hídrico formado pelos reservatórios Água Fria I e II, 

localizado na bacia hidrográfica do rio Catolé Grande, verificando restrições operacionais e de 

atendimento às demandas do uso múltiplo na sua região de influência. 

 

3 - RESERVATÓRIOS E ANÁLISE DE SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

3.1 – Reservatórios 

3.1.1 – Conceituação 

Os reservatórios têm por finalidade acumular água para aumentar a disponibilidade hídrica 

nos períodos chuvosos para compensar as deficiências nos períodos de estiagem, exercendo um 

efeito de regularizador das vazões naturais (Lopes e Santos, 2002). Na Região Nordeste do Brasil o 

combate aos efeitos da seca ao longo dos anos tem sido feito por meio do fornecimento de água 

superficial armazenada, garantindo uma segurança hídrica através da construção de reservatórios, 

também conhecidos como “açudes” (Bouvy et al., 1999 apud Oliveira 2012). 
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3.1.2 – Volumes e Níveis Operacionais 

Um reservatório pode ser representado por suas características físicas, considerando 

elementos, como os níveis de água (NA) e volumes operacionais. Pode - se observar na Figura 1 os 

níveis e volumes característicos do reservatório 

 

Figura 1- Níveis e volumes característicos de um reservatório (adaptado de Andrade, 2006). 

3.1.3 – Operação de Reservatórios 

De uma forma mais simples, a questão da análise e operação de reservatórios pode ser 

resumida na necessidade da determinação da capacidade de acumulação para atender certa 

demanda, com um nível de confiança aceitável, variável no tempo (ANDRADE, 2000). A 

modelagem matemática que suporta o planejamento e o gerenciamento de reservatórios utiliza-se, 

de forma geral, de modelos baseados nas técnicas de análise de sistemas de recursos hídricos. 

 

3.2 – Análise de Sistemas de Recursos Hídricos 

Segundo Lanna (2002), a técnica da Análise de Sistemas de Recursos Hídricos tem como 

objetivo solucionar problemas complexos de Engenharia de Recursos Hídricos a partir da 

abordagem sistêmica de recursos hídricos, sendo dois os grandes propósitos dessa análise: simular o 

comportamento da realidade que se quer representar e otimizar os processos decisórios que atuam 

sobre esta realidade. O planejamento e a operação de reservatórios requisitam o uso de modelos 

específicos, envolvendo no balanço hídrico todos os componentes relacionados ao sistema. 

Reservatórios projetados para controle de cheias podem ser analisados por um modelo em tempo 

real; reservatórios de múltiplos usos podem ser abordados através de modelos de simulação, em 

base mensal, e/ou através de modelos de otimização (ANDRADE, 2000). 

3.2.1 – Modelo de Simulação em Rede de Fluxo 

Todas as decisões gerenciais que envolvam problemas de alocação da água de reservatórios, 

podendo passar pela qualidade de água, devem ser embasadas em dados reais, cuja precisão seja 



4 

XII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 

razoável, confiável e praticável. O Modelo AcquaNet, utilizado neste trabalho, é um modelo de rede 

de fluxo para simulação de bacias hidrográficas e análise de sistemas complexos em recursos 

hídricos. Com ele o usuário pode montar redes com um grande número de reservatórios, demandas 

e trechos de canais, representando o problema em estudo de forma bastante detalhada 

(ACQUANET, 2003). Os modelos de rede de fluxo em geral são capazes de simular o 

comportamento de operações, sujeitos a metas de níveis de água nos reservatórios, prioridades e 

algumas limitações (Schroeder, 1987 apud Albano, 2004). 

 

4 - ESTUDO DE CASO 

4.1 - Características Gerais da Região de Estudo 

Os reservatórios Água Fria I e II, localizados no sudoeste da Bahia, com área de drenagem de 

43,34 Km² e 25,37Km², respectivamente, estão inseridos segundo o Plano Nacional de Recursos 

Hídricos (2006) na Região Hidrográfica do Atlântico Leste. De acordo com o Plano Estadual de 

Recursos Hídricos do Estado da Bahia (PERH, 2004 – Revisão 2012), a bacia do rio Catolé Grande, 

um afluente do rio Pardo, pertence à RPGA VI do Rio Pardo Figura 2. 

 

Figura 2 - Bacia hidrográfica (adaptado de Lima, 2012) e vista aérea dos reservatórios 

4.1.1 – Clima, geologia, solos e hidrografia 

O clima da região é de transição entre o úmido e o semi-árido, com temperatura anual média 

de 19,6 °C, pluviosidade anual em torno de 770 mm com chuvas mais concentradas entre novembro 

a janeiro. Geologicamente, encontra-se dominada por uma Cobertura Detrítica e o Complexo 

Caraíba-Paramirim, com predomínio de solo latossolo vermelho amarelo (LV), profundos e de 

textura média a argilosa. 

4.2 – ESTRUTURAÇÕES DA METODOLOGIA 

Para a análise do comportamento do sistema de reservatórios, utilizou-se o modelo AcquaNet, 

idealizando-se cenários de planejamento em apoio à simulação da sua operação. 
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4.2.1 – Dados Gerais de Entrada do Modelo 

Para operar o modelo AcquaNet foi considerado simulação contínua e opção de cálculo 

calibração. As informações de entrada de dados são necessariamente: i) dados do reservatório 

(vazões afluentes, volumes inicial; máximo e mínimo, volume meta, curvas cota x área x volume, 

prioridades) e taxas de evaporação mensal, ii) edição dos links (são dadas as capacidades máxima e 

mínima, coeficiente de perdas, custos), e iii) edição das demandas, com prioridades de atendimento. 

4.2.1.1 – Dados dos Reservatórios Água I e Água Fria II 

Utilizou-se como estudo de caso a operação integrada dos dois reservatórios e perímetros de 

irrigação. Atualmente as barragens abastecem a Zona Rural de Barra do Choça, especificamente o 

distrito de Barra Nova, e a cidade de Vitória da Conquista. O reservatório Água Fria I foi 

considerado como níveis mínimo e máximo, respectivamente as cotas 840,5m e 845,5m, que 

correspondem a um volume mínimo de 0,017 hm³ e volume máximo de 0,175 hm³. Para o 

reservatório Água Fria II, foram consideradas as cotas 826,0m e 837,5m que correspondem ao 

volume mínimo de 0,630 hm³ e volume máximo de 6,458hm
3
, respectivamente. 

4.2.1.2 – Vazões Afluentes aos Reservatórios 

Por falta de dados na bacia, adotou-se trabalhar com uma série de vazões geradas para o 

período 1995-2013, a partir da regionalização de vazão pelo Método Tradicional, aproveitando-se 

dados de vazões médias mensais da estação fluviométrica Caatiba/Fazenda São Paulo (código 

nacional 53732000), com área de 1.600 km
2
, coordenadas 14º 97´ de Latitude Sul e 40º 36´ de 

Longitude Oeste, localizada no Rio Catolé Grande, a jusante da área de estudo. 

 Adutora Emergencial do rio Catolé Grande  

Concluída em dezembro/2013, foi implantada pela Empresa Baiana de Água e Saneamento 

S/A – EMBASA, de forma emergencial, para suprir o déficit de água nas barragens de Água Fria I e 

II. A adutora aporta 300 l/s. Para o estudo, essa vazão não entra no balanço hídrico dos 

reservatórios, vez que ela é entroncada diretamente no barrilete de recalque da EEAAB do 

reservatório Água Fria II, e daí segue direto para a estação de tratamento de água do SIAA de 

Vitória da Conquista. 

4.2.1.3 – Taxas de Evaporação 

Foram adotados registros de evaporação em Tanque Classe A da estação do DNOCS, 

localizada no Município de Brumado – BA, próxima à região de estudo Tabela 1. 

Tabela 1 - Evaporação média mensal adotada para os reservatórios  

Evaporação Potencial (mm) 

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 

148,5 132 129,75 114,75 102 88,5 94,5 115,5 126,75 142,5 133,5 139,5 
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4.2.1.4 – Demandas Hídricas 

Abastecimento Público: As vazões para abastecimento humano, captadas pela EMBASA, 

fornecidas no ano de 2011 pelo Relatório Anual de Informações ao Consumidor em relação ao 

SIAA do distrito de Barra Nova e ao SIAA de Vitória da Conquista, presentes no Quadro 1, indica o 

consumo atual e futuro considerados. 

Quadro 1 - Demandas de Abastecimento Público (Fonte: Embasa) 

Sistema de Abastecimento Demanda Atual (l/s) Demanda Futura (l/s) 

SIAA de Barra Nova 12,8 21,0 

SIAA de Vitória da Conquista 620,0 1.100,0 

 

Vazão Remanescente: para atender a legislação estadual, estimou-se a vazão remanescente a 

ser mantida no rio Água Fria, a jusante dos reservatórios Água Fria I e Água Fria II, a partir da 

elaboração de curva de permanência de vazões, obtendo-se os valores Q90= 70 l/s e    =40 l/s, 

respectivamente. Assim, para fins do estudo, a vazão remanescente a ser atendida pelos 

reservatórios com base na relação Qrem=0,20*Q90, temos o Água Fria I com 14 l/s e o Água Fria II 

com 8 l/s. 

Demanda da Irrigação: a utilização de água para a irrigação é considerável, principalmente na 

Zona Rural de Barra do Choça, onde desenvolve a produção de frutas, hortaliças e café. Não se 

tendo dados oficiais da demanda de irrigação, estimou-se uma área irrigada próxima às margens dos 

dois reservatórios e em áreas marginais dos rios Água Fria e Monos. No Quadro 2 estão estimadas 

áreas irrigadas para efeito do estudo.  

Quadro 2 - Dados da Área Irrigada Fonte: (Google Earth) 

Área Irrigada do Reservatório Água Fria I Área (ha) 

Área Irrigada 1 35,4 

Área Irrigada 2 340,0 

Total 375,4 
 

Área Irrigada do Reservatório Água Fria II Área (ha) 

Área Irrigada 3 382,0 

Área Irrigada 4 73,0 

Área Irrigada 5 170,0 

Total 625,0 

 

Para a estimativa das demandas da irrigação, fez-se uso da taxa média de 0,935 m³/s 

registrada para cultivos semelhantes aos existentes na região de estudo, a partir de dados obtidos 

junto à Associação dos Irrigantes do Perímetro Irrigado de Brumado - ADIB, sob a gestão do 

DNOCS, que se localiza na bacia do rio de Contas, próxima à bacia do rio Catolé. Pelo uso desse 
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parâmetro, foi possível estimar as demandas requeridas para irrigação nas áreas de entorno dos 

reservatórios Água Fria I e Água Fria II, obtendo-se os valores de 240 l/s e 400 l/s, respectivamente. 

4.2.2 – Cenários de Planejamento 

Foram idealizados seis cenários baseados na variação de demandas, entre atuais e futuras, 

períodos climatológicos, normal e seco, e de volumes metas em máximo (100% do Vmáx) e 

mínimo (10% do Vmáx). A Figura 3 descreve os cenários de planejamento usados na simulação. 

Figura 3- Cenários de planejamento utilizado na simulação 

 
 

4.2.3 – Prioridade de Atendimento 

Prioridades de atendimento às demandas e volumes meta do reservatório foram adotadas, 

conforme Quadro 3. 

Quadro 3 - Prioridade para alocação de água no modelo AcquaNet 

Demandas/ Reservatórios C1 C2 C3 C4 C5 C6 

1.Demandas Prioridades 

Abastecimento Humano 15 15 15 15 15 15 

Vazão Ecológica 30 30 30 30 30 30 

Demanda de Irrigação 60 60 60 60 60 60 

Dreno (Demanda Final) 99 99 99 99 99 99 

2 Reservatórios (Volume Meta) Prioridades 

Água Fria I e II 90 90 90 90 90 90 

 

4.2.4 – Tipologia do Sistema para o AcquaNet 

A tipologia do sistema hídrico adotada para a modelagem é mostrada na Figura 4. Foram 

estabelecidos limites operacionais para os “Arcos” da rede de fluxo, como: i) adutora do SIAA – 

Barra Nova (Qmax= 30,0 l/s; Qmin= 0 l/s); ii) adutora do perímetro irrigado I (Qmax= 450 l/s; 
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Qmin= 0 l/s); iii) adutora do SIAA de Vitoria da Conquista (Qmax= 1.100, 0 l/s; Qmin= 0 l/s); iv) 

adutora do perímetro irrigado II (Qmax= 500, 0 l/s; Qmin= 0 l/s ); v) trecho de rio a jusante do 

reservatório até a confluência (dreno) do rio Água Fria com o rio Rio Catolé (1.000 l/s; 8 l/s). 

 

Figura 4 - Tipologia do Sistema Hídrico 

 

5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1 – Desempenho dos Reservatórios 

Avaliou-se o desempenho do reservatório quanto à alocação de água para os múltiplos usos 

(abastecimento, irrigação e vazão remanescente), em cada cenário, verificando-se falhas no 

atendimento das demandas hídricas. Volumes de água alocados para as demandas, os déficits 

hídricos, as evaporações dos reservatórios, também forma calculados. 

 Volumes Alocados, Vazão Efluente e Evaporações 

O reservatório Água Fria I garante o atendimento do sistema de abastecimento com 100% de 

garantia na condição de inexistência do perímetro irrigado como pode se observar na Figura 5. 

 

Figura 5 - Curva de Permanência da vazão regularizada do reservatório AFI e da vazão demandada para o 

período normal 
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Em nenhum dos cenários o reservatório Água Fria II garante o pleno atendimento das 

demandas Figura 6. Essa situação é mais grave quando há demanda da irrigação (cenário C1). 

 

 

Figura 6 - Curva de Permanência da vazão regularizada do reservatório AFII e da vazão demandada para o 

período normal 

 

5.2 – Atendimento às Demandas (abastecimento público, vazão ecológica e irrigação) 

Pode-se observar na Tabela 2 o resumo de atendimento das demandas de abastecimento 

público e vazão ecológica para 240 meses do período climatológico normal (C1, C2, C3, C4) e 48 

meses para o período climatológico seco (C5, C6). 

A Figura 7 representa o atendimento da irrigação para os 240 meses analisados no cenário de 

clima normal nos reservatórios Água Fria II. Como a demanda de irrigação tem a menor prioridade 

no sistema, com exceção do volume meta e do dreno, possuem grandes déficits do sistema. 

Tabela 2 - Atendimento as demandas de abastecimento público e vazão ecológica 

Atendimento as Demandas 

 

 

 

Cenários 

Abastecimento de 

Barra Nova 

Abastecimento de 

Vitória da Conquista 

Vazão Ecológica 

Tempo 

abaixo da 

demanda 

necessária 

(meses) 

Volume 

acumulado 

dos 

déficits 

(hm³) 

Tempo 

abaixo da 

demanda 

necessária 

(meses) 

Volume 

acumulado 

dos 

déficits 

(hm³) 

Tempo 

abaixo da 

demanda 

necessária 

(meses) 

Volume 

acumulado 

dos 

déficits 

(hm³) 

C1 0 0 237 150,69 237 12,457 

C2 0 0 233 147,878 233 12,246 

C3 0 0 238 449,02 238 12,509 

C4 0 0 239 451,517 239 12,562 

C5 0 0 46 32,613 46 2,418 

C6 0 0 47 91,06 47 2,47 
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Figura 7 - Curva de permanência do atendimento da demanda de irrigação no reservatório AFII 

 

6 – CONCLUSÃO 

Pela análise do desempenho dos reservatórios, verificou-se que o sistema dos reservatórios em 

estudo não tem capacidade para atender as demandas exigidas. O reservatório Água Fria I que 

atende a demanda de abastecimento humano do distrito Barra Nova apresenta desempenho melhor, 

garantindo o abastecimento, mas ocorrem falhas no atendimento da irrigação. Todos os cenários 

para o reservatório Água Fria II apresentam falhas e, na maior parte do tempo, opera abaixo do 

volume meta estipulado. Conclui-se que os reservatórios não podem garantir água para irrigação. 

Há necessidade da implantação de alternativas para solucionar os problemas apontados, sendo uma 

delas a construção de um reservatório no rio Catolé Grande, já é cogitado pela EMBASA.  
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