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RESUMO – Reservatórios de abastecimento de água são normalmente operados de acordo com as
chamadas curvas-guia, que decidem a fração de demanda a ser atendida com base nas condições atu-
ais. Este artigo investiga o desempenho de cinco modelos estocásticos utilizados para definir políticas
operacionais ótimas de reservatórios. Os modelos são baseados em otimização estocástica implí-
cita (OEI) e explícita (OEE), bem como na abordagem conhecida como parametrização-simulação-
otimização (PSO). Os modelos de OEI incluem regressão múltipla e interpolação de superfície bidi-
mensional. O modelo de OEE é a amplamente utilizada programação dinâmica estocástica (PDE). Os
modelos de PSO compreendem uma variante da política operacional padrão (SOP: standard opera-
ting policy) e zoneamento de reservatório. Os procedimentos são aplicados na operação da barragem
do rio Poxim, em Sergipe. A política operacional padrão também é incluída na comparação e os re-
sultados operacionais fornecidos por otimização determinística com base em previsões perfeitas são
usados como referência. Em geral, os modelos de OEI e de PSO proporcionaram desempenho melhor
do que a SOP e semelhante à PDE. Além disso, o modelo de OEI baseado em regressão e o de PSO
baseado na SOP mostraram desempenho geral superior em comparação com a PDE.

ABSTRACT – Water supply reservoirs are usually operated in accordance with so-called rule cur-
ves, which decide the ratio of demand to be met based on current conditions. This paper investigates
the performance of five stochastic models used to define optimal reservoir operating policies. The
models are based on implicit (ISO) and explicit stochastic optimization (ESO) as well as on the
parameterization-simulation-optimization (PSO) approach. The ISO models include multiple regres-
sion and two-dimensional surface interpolation. The ESO model is the well-known and widely used
stochastic dynamic programming (SDP) technique. The PSO models comprise a variant of the stan-
dard operating policy (SOP) and reservoir zoning. The models are applied to the operation of the
Poxim river dam, Sergipe. The standard operating policy is also included in the comparison and
operational results provided by deterministic optimization based on perfect forecasts are used as a
benchmark. In general, the ISO and PSO models performed better than the SOP and similar to SDP.
In addition, the proposed regression-based ISO and SOP-based PSO models showed superior overall
performance as compared with SDP.
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1 – INTRODUÇÃO

A incorporação de incertezas hidrológicas, particularmente das afluências futuras, na otimiza-
ção da operação de reservatórios é comumente realizada através da programação dinâmica estocástica
(PDE), um tipo de otimização estocástica explícita (OEE) que implementa modelos probabilísticos
de vazão diretamente no problema de otimização (Ahmad et al. 2014). A despeito das muitas décadas
de pesquisa destinadas à aplicação destas técnicas na operação de reservatórios, muitos operadores
ainda são adversos ao uso de PDE ou OEE por serem procedimentos matematicamente complexos e
mais difíceis de serem compreendidos em comparação com os de simulação. Como consequência,
outras pesquisas têm-se centrado em técnicas alternativas tais como a otimização estocástica implícita
(OEI) e a parametrização-simulação-otimização (PSO), que, além de serem capazes de incorporar a
estocasticidade das afluências e de fornecer curvas-guia, são matematicamente mais simples do que a
PDE (Celeste e Billib 2009).

Neste trabalho, dois modelos baseados em OEI e outros dois baseados em PSO são aplicados
para derivar regras operacionais ótimas tendo como estudo de caso o reservatório formado pela bar-
ragem do rio Poxim, no estado de Sergipe. Posteriormente, as regras operacionais da OEI e da PSO
são comparadas com operações realizadas pela chamada política de operação padrão de reservatórios,
por programação dinâmica estocástica, e por um modelo de otimização determinística considerando
previsão perfeita de afluências.

2 – MATERIAL E MÉTODOS

2.1 – Otimização Estocástica Implícita

A otimização estocástica implícita emprega um modelo de otimização determinística para ope-
rar o reservatório sob vários cenários de afluências igualmente prováveis e, em seguida, examina o
conjunto resultante de dados operacionais ótimos a fim de estabelecer as curvas-guia (Celeste e Billib
2012; Mehta e Jain 2009; Celeste e Billib 2009; Mousavi et al. 2007). Neste trabalho, o procedimento
de OEI utilizado para a construção de curvas-guia mensais foi conduzido da seguinte forma:

1. Gerar 100 cenários, cada um com 110 anos de afluências mensais por meio do modelo Thomas-
Fiering (Thomas e Fiering 1962), verificado em outras pesquisas como sendo um procedimento
eficiente para geração sintética de vazão em rios nordestinos, particularmente rios sergipanos
(Celeste et al. 2012);

2. Para cada sequência de 110 anos, achar as liberações ótimas de água a partir de um modelo
de otimização determinística sob previsão perfeita de afluências (Seção 2.1.1). Descartar os
primeiros e últimos cinco anos de dados para evitar a influência de condições iniciais e finais
de armazenamento;

3. Subdividir o conjunto obtido de dados operacionais ótimos em subconjuntos para cada mês do
ano (janeiro até dezembro);
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4. Para cada subconjunto contendo um total de 10000 dados (100 cenários× 100 anos
cenário ), corre-

lacionar a alocação de cada mês t do ano, R(t), com o volume armazenado no início do mês,
S(t−1), e a afluência esperada para o mês, I(t), da forma R(t) = ψ(S(t−1), I(t)).

Tipicamente, técnicas de regressão linear e não linear são empregadas para estabelecer a função ψ que
correlaciona as variáveis. Esta pesquisa utilizou dois procedimentos: o modelo OEI-REG (detalhado
na Seção 2.1.2), que ajusta uma função não linear aos dados; e o modelo OEI-SURF, que ajusta
superfícies bidimensionais aos dados (detalhado na Seção 2.1.3).

2.1.1 – Otimização Determinística sob Previsão Perfeita

O modelo de otimização determinística, utilizado no passo 2 do procedimento acima, assume
que o principal objetivo da operação é satisfazer as demandas o máximo possível sem comprometer
o sistema, encontrando as alocações ótimas mensais de água do reservatório. O objetivo é minimi-
zar a soma dos desvios quadráticos entre liberações e demandas obedecendo a equação do balanço
hídrico do reservatório e as restrições de domínio, que definem limites inferiores e superiores para
armazenamentos, liberações e vertimentos. O problema de otimização é formulado como segue:

minimizar
N

∑
t=1

[α(t)]2 =
N

∑
t=1

[
D(t)−R(t)

D(t)

]2

(1)

sujeito a S(t) = S(t−1)+ I(t)−E(t)−R(t)−Sp(t), ∀t (2)

0≤ R(t)≤ D(t), ∀t (3)

Smin ≤ S(t)≤ Smax, ∀t (4)

Sp(t)≥ 0, ∀t (5)

onde N é o horizonte de operação em meses; R(t) e D(t) são, respectivamente, alocação e demanda
no mês t; I(t) e E(t) são, respectivamente, o volume afluente ao reservatório e o volume evaporado no
mês t; S(t) é o volume do reservatório no final do mês t; S(t−1) é o volume do reservatório no final
do mês anterior; Smax é a capacidade máxima de armazenamento do reservatório; Smin é o volume
morto do reservatório; e Sp(t) é o volume vertido no mês t. A função objetivo (1) é o somatório dos
quadrados das taxas de vulnerabilidade α(t) = [D(t)−R(t)]/D(t) ao longo de todos os meses t do
horizonte operacional de N meses. Para um cenário pré-definido de afluências, i.e., com valores de
I(t) conhecidos para todos os meses t = 1, . . . ,N, tem-se um modelo de otimização determinística sob
previsão perfeita (ODPP).

2.1.2 – Modelo OEI-REG

No modelo OEI-REG (Figura 1), a correlação entre alocação R(t), armazenamento inicial S(t−
1) e afluência I(t) foi formulada segundo a equação

R(t) =
D(t)

√
[S(t−1)−Smin]

2 + I(t)2

m(τ)+
√
[S(t−1)−Smin]

2 + I(t)2
(6)
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D(t)

m(τ)

R(t)

D(t)
2

√
[S(t −1)−Smin]

2 + I(t)2

I(t)

S(t)Smin Smax

Região 1

Região 2

Região 3 30◦

60◦

Figura 1 – Modelo OEI-REG.

que representa uma hipérbole na qual a alocação R(t) tende a se aproximar da demanda D(t) à medida
em que a combinação de volume útil S(t − 1)− Smin e de afluência I(t) cresce. O parâmetro m(τ)
define a curvatura da hipérbole e corresponde ao valor da abscissa quando a ordenada (alocação)
é igual a metade da demanda. A estimativa deste parâmetro foi realizada por regressão não linear
através do método dos mínimos quadrados, sendo o mesmo calibrado para cada mês do ano τ =

1 (janeiro),2 (fevereiro), ...,12 (dezembro). De forma a considerar outras não linearidades, o domínio
bidimensional S(t−1)× I(t) foi dividido em três regiões, conforme ilustrado na Figura 1. Portanto,
os valores de m(τ) para cada região foram calculados independentemente. Por conta disso, todos os
meses tiveram três parâmetros m(τ), um para cada região.

2.1.3 – Modelo OEI-SURF

Ao invés de ajustar equações de regressão, como é feito na maioria das formas de OEI, o mo-
delo OEI-SURF ajustou superfícies bidimensionais aos dados de liberação vs. armazenamento inicial
e afluência mensal. A modelagem das superfícies foi realizada por meio de uma rotina de ajuste
chamada de gridfit e encontrada em domínio público (D’Errico 2005). Seu objetivo é construir uma
superfície suave que aproxima seus pontos, porém permitindo o controle do nível de suavidade. A
rotina é capaz de manipular dados com repetições e pontos colineares bem como extrapolar para além
dos dados.

2.2 – Parametrização-Simulação-Otimização

A técnica de parametrização-simulação-otimização é um método que usa uma curva-guia pre-
definida controlada por alguns paremeters (Celeste e Billib 2009; Momtahen e Dariane 2007; Chang
et al. 2005). No processo de otimização, uma combinação de parâmetros é determinada e, em seguida,
enviada para o modelo de simulação, o qual é responsável pela operação do reservatório guiado pela
curva parametrizada sob uma dada série de afluências. O valor da função objetivo, ou seja, a medida
do desempenho obtido durante o processo de simulação (mostrado na expressão 1), é então devolvido
ao modelo de otimização. Depois disso, os parâmetros são alterados, a fim de melhorar a função
objetivo e o reservatório é de novo operado sob o mesmo cenário. Este processo é repetido até que
um conjunto final de parâmetros consiga o melhor desempenho operacional.
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2.2.1 – Modelo PSO-ZON

O modelo PSO-ZON divide o armazenamento do reservatório em seis zonas parametrizadas,
que orientam a escolha de liberação para cada mês (Figura 2a). Dependendo da zona em que o
armazenamento inicial situa-se, uma fração diferente da demanda é liberada. A principal vantagem
do modelo de PSO-ZON é que a liberação de reservatório pode ser decidida com base apenas no
armazenamento inicial. A liberação do reservatório (para atender a demanda) no mês t é dada por

R(t) =





D(t)[1−α1(τ)] se S(t−1)≤ Z1(τ)

D(t)[1−α2(τ)] se Z1(τ)< S(t−1)≤ Z2(τ)

D(t)[1−α3(τ)] se Z2(τ)< S(t−1)≤ Z3(τ)

D(t)[1−α4(τ)] se Z3(τ)< S(t−1)≤ Z4(τ)

D(t)[1−α5(τ)] se Z4(τ)< S(t−1)≤ Z5(τ)

D(t) se S(t−1)> Z5(τ)

(7)

em que Z1 a Z5 representam os níveis de zoneamento (de fato, armazenamentos) que controlam a fra-
ção de demanda a ser liberada. Existem diferentes níveis para cada mês do ano (janeiro a dezembro,
representados pelo índice τ = 1, . . . ,12). Os parâmetros α1 até α5 são coeficientes de hedging (ou
seja, frações de demanda não supridas pela oferta). A magnitude da escassez de água (ou vulnera-

bilidade) pode ser definida por D(t)−R(t) = αk(τ)D(t) (k = 1, . . . ,5). Assim, αk(τ) representa a
vulnerabilidade em fração (taxa) da demanda, e pode ser denominada de taxa de vulnerabilidade.

O modelo PSO-ZON tem 120 parâmetros a serem calibrados: os cinco níveis de zoneamento
Zk e os cinco coeficientes de hedging αk (k = 1, . . . ,5) para cada mês do ano (τ = 1, . . . ,12). Os
níveis de zoneamento são limitados inferiormente e superiormente pelos armazenamentos mínimos
(Smin) e máximos (Smax) do reservatório, respectivamente. Além disso, os níveis superiores das zonas
mais elevadas são maiores do que níveis superiores das zonas mais baixas, i.e., Smin ≤ Z1(τ)≤ ·· · ≤
Z5(τ) ≤ Smax. Da mesma forma, na medida em que os níveis de armazenamento decrescem, mais
racionamento de água é aplicado, i.e., 1≥ α1(τ)≥ ·· · ≥ α5(τ)≥ 0.

2.2.2 – Modelo PSO-SOP

O modelo PSO-SOP usa uma modificação da chamada política operacional padrão (SOP: stan-

dard operating policy) como curva-guia (Figura 2b). A SOP fornece a regra de operação mais simples
que prioriza a liberação imediata de água para atender a demanda o máximo possível. Nessa regra,
água não é racionada para uso futuro, por isso a SOP pode causar períodos de escassez extremos
durante as secas. Em tempos de secas iminentes, os operadores de reservatórios preferem restringir a
liberação imediata de água, a fim de conservá-la e mitigar potenciais faltas futuras. Isto é conhecido
como hedging. O modelo PSO-SOP é uma variação do SOP que considera hedging. É caracterizado
por dois parâmetros: a disponibilidade hídrica inicial (SWA: starting water availability) e a disponi-
bilidade hídrica final (EWA: ending water availability) são responsáveis por definir um intervalo para
o qual hedging é empregado, em outras palavras, a alocação é menor do que o que pode ser oferecido
pelo reservatório. A regra de liberação do PSO-SOP é formulada da seguinte forma:

XIII Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 5



R(t) = D(t)

R(t) = D(t)[1−α5(τ)]

R(t) = D(t)[1−α4(τ)]

R(t) = D(t)[1−α3(τ)]

R(t) = D(t)[1−α2(τ)]

R(t) = D(t)[1−α1(τ)] Smin

Z1(τ)

Z2(τ)

Z3(τ)

Z4(τ)

Z5(τ)

Smax

(a) Modelo PSO-ZON.

Liberação Total

Disponibilidade Hídrica

D(t)

D(t)

Smax −Smin

D(t)+Smax −Smin [
S(t −1)−Smin

]
+ Ĩ(t)

R(t)+Sp(t)

Sp(t)

EWA(τ)SWA(τ)

PSO-SOP (hedging linear)

D(t)+Sp(t)

SOP

P

(b) Modelo PSO-SOP.

Figura 2 – Modelos de PSO.

1. Se a disponibilidade hídrica for inferior a SWA, liberar toda a água disponível;

2. Se a disponibilidade hídrica for maior do que SWA e menor do que EWA, aplicar hedging;

3. Se a disponibilidade hídrica for maior do que EWA, suprir toda a demanda e armazenar a água
restante (se o volume de água restante ficar acima da capacidade, vertimento ocorre).

Sendo Ĩ(t) o saldo de afluência ao reservatório (descontando as perdas por evaporação do lago), a
disponibilidade hídrica em um determinado mês t é o armazenamento útil inicial do reservatório mais
o saldo de afluência mensal, i.e., disponibilidade hídrica =

[
S(t−1)−Smin

]
+ Ĩ(t). Quando hedging

é aplicado pelo PSO-SOP (Caso 2), a liberação R(t) é calculada por

R(t)−SWA
D(t)−SWA

=
disponibilidade hídrica−SWA

EWA−SWA
(8)

Isto é chamado de hedging linear, uma vez que R(t) é uma combinação linear dos valores
correspondentes às liberações para as quais a disponibilidade hídrica é igual a SWA e EWA. Como
pode ser visto na Figura 2b, estes dois parâmetros são restringidos por 0 ≤ SWA ≤ D(t) e D(t) <

EWA≤ D(t)+Smax−Smin.

2.3 – Estudo de Caso

O reservatório utilizado como estudo de caso desta pesquisa é formado pela barragem do rio
Poxim, localizada no município de São Cristóvão, Sergipe. O reservatório foi inaugurado em 2013,
tornando-se o maior do Estado com capacidade de acumular até 32 milhões de metros cúbicos de
água. A demanda mensal de água foi assumida como sendo a vazão média de longo período (MLP)
de 1,56 m³/s. Essa demanda corresponde a uma garantia de atendimento de apenas 74%, mas foi
assumida porque era desejado observar várias situações de escassez e comparar como os modelos se
comportariam perante as mesmas.
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2.4 – Validação das Curvas-Guia

A fim de validar as regras derivadas pelos modelos de OEI e PSO, 100 conjuntos de 110 anos
de afluências mensais foram gerados. Após sua definição, as curvas-guia foram aplicadas para operar
o reservatório sob esses cenários. Os resultados dos primeiros e últimos cinco anos foram descartados
de forma que, para cada cenário, N = 100 anos×12 meses

ano = 1200 meses.
Para comparação, a ODPP (ver Seção 2.1.1) também foi utilizada para operar o sistema perante

as mesmas séries. A operação do sistema em face da previsão perfeita fornece as alocações ideais que
deveriam ser empregadas para todos os meses do horizonte operacional de 1200 meses, uma vez que,
nesta situação, o modelo tem conhecimento de todos os influxos futuros mensais. Assim, as soluções
da ODPP foram tomadas como referência. Além da ODPP, foram utilizadas para comparação regras
operacionais derivadas pela SOP e pela PDE. A programação dinâmica estocástica é a técnica mais
utilizada para operar reservatórios perante incertezas e incorpora a distribuição de probabilidades das
vazões afluentes históricas diretamente no problema de otimização. Neste trabalho, a função recursiva
do modelo de PDE utilizada foi:

Fn
t (S(t−1), I(t)) = minimizar

S(t) viável

{
[α(t)]2 + ∑

I(t+1)
PI(t+1)F

n−1
t+1 (S(t), I(t +1))

}
(9)

onde t é o mês atual e n é o número total de meses remanescentes (até o horizonte N). O armaze-
namento inicial S(t− 1) e a afluência atual I(t) são as variáveis de estado, enquanto que o armaze-
namento final S(t) é a variável de decisão. α(t) é a taxa de vulnerabilidade no mês t e PI(t+1) é a
probabilidade incondicional da vazão afluente (sem correlação entre afluências consecutivas). Para
a calibração do modelo de PDE, as afluências históricas e o armazenamento foram discretizados em
100 valores.

O índice abaixo, igual a vulnerabilidade média quadrática ao longo de todos os N meses de
operação, foi utilizado para comparar as diferentes abordagens:

α =
1
N

N

∑
t=1

[α(t)]2 =
1
N

N

∑
t=1

[
D(t)−R(t)

D(t)

]2

(10)

3 – RESULTADOS E DISCUSSÃO

As Figuras 3a e 3b mostram exemplos das curvas-guia/superfícies ajustadas aos dados operaci-
onais ótimos dos meses de abril e julho pelos modelo OEI-REG e OEI-SURF, respectivamente. As
curvas/superfícies para os outros meses foram semelhantes (Santos 2015; Santana 2015). É possível
notar muita dispersão nos dados ótimos, significando que a liberação não é função apenas do armaze-
namento inicial e da afluência do mês, mas também da disposição das afluências dos próximos meses
(Celeste e Billib 2012). Contudo, a correlação apenas destas três variáveis deixa os modelos bastante
simples e eficientes.

A Tabela 1 mostra os cinco coeficientes de hedging αk(τ) e os cinco níveis de armazenamento
Zk(τ) calibrados pelo modelo de PSO-ZON para cada mês do ano. Para o modelo PSO-SOP, o
valor ótimo final de SWA foi definido como 69% da demanda. Da mesma forma, o valor ótimo
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(a) Ajuste para abril pelo modelo OEI-REG. (b) Ajuste para julho pelo modelo OEI-SURF.

Figura 3 – Calibrações típicas dos modelos (a) OEI-REG e (b) OEI-SURF.

encontrado para EWA foi a demanda total mais o armazenamento útil total (o que corresponde ao
ponto P na Figura 2b). Os valores de vulnerabilidade (Equação 10) para todas as séries de validação
são mostrados na Figura 4. Considerando a média das vulnerabilidades obtidas para todos os cenários,
observou-se que a SOP apresentou-se em torno de 180,37% mais vulnerável do que a ODPP, enquanto
que, para os outros modelos, essa taxa foi de 55,45% (PDE), 52,07% (OEI-REG), 56,05% (OEI-
SURF), 115,90% (PSO-ZON) e 54,87% (PSO-SOP).

Embora satisfaça grande parte da demanda, a SOP possui alta vulnerabilidade nos períodos de
seca visto que não considera reter água para minimizar o efeito da escassez. De forma a mitigar os
déficits extremos de água, a ODPP é capaz de prever as secas e restringir a liberação de água através
de racionamento. Isso é, de fato, o objetivo da ODPP (ver função objetivo (1)), ou seja, minimizar a
vulnerabilidade total. A PDE e os modelos de OEI e PSO também têm como objetivo minimizar a
vulnerabilidade e, como esperado, apresentaram um desempenho melhor do que o da SOP.

Um aspecto importante a se observar é o fato de que, com exceção do PSO-ZON, os modelos
OEI-REG, OEI-SURF e PSO-SOP apresentaram resultados muitos próximos da PDE. Aliás, para o
estudo de caso avaliado, o OEI-REG e o PSO-SOP forneceram inclusive menores vulnerabilidades,
em média, do que a PDE. Devido à complexidade matemática da PDE, muitos operadores de re-
servatório preferem usar estratégias de simulação, que são de fácil compreensão. Os resultados deste
estudo mostram que o OEI-REG e o PSO-SOP podem ser boas alternativas, uma vez que são modelos
simples que produzem regras de liberação equivalentes às geradas pela PDE.

4 – CONCLUSÃO

Este trabalho avaliou a aplicabilidade de vários modelos de otimização aplicados para a opera-
ção de um reservatório localizado no estado de Sergipe. Curvas-guia desenvolvidas por modelos de
OEI (OEI-REG e OEI-SURF) e PSO (PSO-SOP e PSO-ZON), que tratam implicitamente das incer-
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Tabela 1 – Parâmetros calibrados para o modelo PSO-ZON.

Mês α1 α2 α3 α4 α5
Z1 Z2 Z3 Z4 Z5

(% of Smax)
1 0,97 0,82 0,68 0,45 0,17 13,33 19,55 20,02 48,56 88,16
2 0,96 0,81 0,54 0,44 0,16 17,01 27,24 31,89 44,00 83,31
3 0,96 0,80 0,66 0,42 0,16 18,94 21,49 32,58 42,66 71,91
4 0,96 0,67 0,66 0,39 0,14 19,14 21,77 24,62 40,69 72,35
5 0,96 0,79 0,41 0,25 0,13 19,63 21,84 34,58 40,82 71,61
6 0,71 0,52 0,40 0,34 0,12 17,27 30,06 31,03 59,92 65,60
7 0,70 0,51 0,38 0,29 0,10 18,03 28,94 42,63 47,97 76,38
8 0,93 0,75 0,59 0,28 0,22 25,38 30,95 39,62 64,29 86,33
9 0,92 0,74 0,55 0,28 0,03 25,65 26,77 48,29 90,60 93,80
10 0,91 0,71 0,50 0,28 0,04 26,51 35,45 48,27 91,21 92,61
11 0,91 0,71 0,49 0,22 0,03 26,81 30,17 47,69 91,52 97,23
12 0,85 0,69 0,49 0,19 0,05 16,71 17,50 52,48 89,84 97,66
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Figura 4 – Vulnerabilidades para todos os modelos e cenários de validação.

tezas de vazões, foram comparadas com as obtidas por PDE, em que a estocasticidade é incorporada
explicitamente. A política operacional padrão (SOP) foi usada para comparação e operações geradas
por otimização determinística sob previsão perfeita de vazões futuras (ODPP) foram tomadas como
referência. Os resultados mostraram que a PDE e os modelos de OEI e PSO obtiveram desempenho
melhor do que a SOP. Além disso, as estratégias de OEI-REG e de PSO-SOP forneceram, em mé-
dia, regras de alocação melhores do que as encontradas por PDE. Isto é interessante porque, dada a
sua simplicidade, tais modelos podem ser mais aceitáveis por parte dos operadores de reservatórios
quando comparado com otimização estocástica explícita.
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