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RESUMO – Devido ao agravamento da escassez de água em grandes centros urbanos houve a 

preocupação com a garantia da segurança hídrica nessas regiões. Nesse cenário, percebe-se que a 

crise hídrica ocorre em função da expansão urbana desordenada, baixos índices pluviométricos, uso 

não racional de água e possíveis falhas no gerenciamento integrado dos recursos hídricos. A aplicação 

de medidas de racionamento foi uma das alternativas para cidades que tiveram que enfrentar a 

escassez hídrica. Tendo em vista que Brasília aplicou essas medidas para a mitigação da crise hídrica 

que atingiu a capital no período de 2016 à metade de 2018, esse trabalho propõe avaliar a efetividade 

das medidas de racionamento aplicadas no DF. Foi utilizado o modelo Water Evolution and Planing-

WEAP para a elaboração de cenários distintos que buscaram verificar o nível do reservatório. Como 

resultado, tem-se que o reservatório Santa Maria retomará o 100% do volume útil nos cenários 

hidrológicos otimistas. Em relação ao reservatório Descoberto foi observado que com a contribuição 

do Corumbá IV haveria disponibilidade hídrica para o abastecimento desse sistema até mesmo em 

períodos de seca.  
 

ABSTRACT– Due to the worsening water shortages in large urban centers there was a concern with 

the guarantee of water security in these regions. In this scenario, that the water crisis occurs in 

function of the disorderly urban expansion, low rainfall, rational use of water and possible failures in 

the integrated management of water resources. The implementation of measures of rationing was one 

of the alternatives for cities that have had to cope with water scarcity. Having in view that Brasilia 

has applied these measures for the mitigation of water crisis that hit the capital in the period from 

2016 to mid 2018, this work proposes to evaluate the effectiveness of the rationing measures applied 

in DF. It was used the model Water Evolution and Planning-WEAP for the elaboration of different 

scenarios that sought to check the reservoir level. As a result, is that the reservoir Santa Maria resume 

100% of the volume useful in hydrological optimistic scenarios. It was used the model Water 

Evolution and Planning-WEAP for the elaboration of different scenarios that sought to check the 

reservoir level. As a result, is that the reservoir Santa Maria resume 100% of the volume useful in 

hydrological optimistic scenarios. In relation to the reservoir discovered it was observed that with the 

contribution of the Corumbá IV would be hydric availability for the supply of this system even in 

periods of drought. 
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INTRODUÇÃO 

A preocupação com a garantia da segurança hídrica para abastecimento é crescente no cenário 

brasileiro atual, especialmente devido ao agravamento da escassez de água em determinadas regiões 

(ANA, 2016). A crise hídrica que grandes centros urbanos têm enfrentado ocorre principalmente em 

função da expansão urbana motivada por crescimento populacional, de baixos índices pluviométricos 

e de falhas no gerenciamento integrado dos recursos hídricos (Sabesp, 2015). 

Hespanhol (2008) e Guedes et all. (2014) discutiram que a proposta para solucionar a questão 

da disponibilidade hídrica inicialmente tinha foco em ações que promovessem a expansão da oferta, 

principalmente investimentos diretos em obras hidráulicas. Entretanto, mais recentemente e motivado 

por elevados custos econômicos, sociais e ambientais dessas medidas estruturais, levantam-se 

propostas para investimentos em gestão hídrica, em que seja incentivado o uso racional da água 

disponível, por intermédio de medidas de gerenciamento da demanda.  

Santos e Teixeira (2015) afirmam que a crise hídrica no Brasil vem deixando um legado, como 

a responsabilidade compartilhada do uso consciente dos recursos hídricos. Os autores destacaram 

ainda que a população passou a ter o entendimento de que a água é de fato um recurso finito e deve 

ser preservado, e que o gerenciamento desse recurso deve envolver todos os setores da sociedade.  

Dados disponibilizados pela Adasa (2018) mostram que em 2017 o reservatório do Descoberto 

atingiu volume útil de 5,3%, a menor porcentagem desde o início do seu funcionamento. Sabe-se 

também que o segundo maior reservatório de Brasília, o Santa Maria, atingiu 22% de seu volume útil. 

Face ao cenário crítico que chegou a crise hídrica no DF, medidas emergenciais estão sendo adotadas, 

como investimentos na integração do sistema da rede de abastecimento, redução de perdas no sistema 

e desabastecimento temporário, assim como investimentos em campanhas educativas de consumo de 

água, já que esse reservatório tem como prioridade o abastecimento residencial, portanto a 

conscientização do uso influencia diretamente nos níveis do reservatório.   

Este trabalho visa avaliar a efetividade das medidas de enfrentamento da crise hídrica no 

sistema hídrico de abastecimento humano do Distrito Federal, buscando identificar por meio de 

modelagem matemática, com o uso do modelo Water Evolution and Planing, qual a influência dessas 

medidas no volume do reservatório do Descoberto e do Santa Maria.  

 

ÁREA DE ESTUDO 

O reservatório Descoberto se localiza na bacia do rio Descoberto, está compreendida na bacia 

do rio Paraná que fica localizada na divisa oeste entre DF e o estado de Goiás (Figura 1) e possui área 

de drenagem de 437 km² (Rocha e Cézar, 2015). Essa bacia é de grande importância para os habitantes 
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do DF, visto que é responsável por abastecer várias Regiões administrativas indicadas na figura 1. 

Portanto, atualmente esse sistema é o maior que existe para abastecer a população do Distrito Federal, 

com uma vazão outorgada de 6.000 L/s, vazão regularizada de 5.100 L/s (Rocha e Cézar, 2015). 

A bacia de captação do sistema de abastecimento público Santa Maria abrange uma área de 

217,15 km². O sistema integrado Santa Maria/Torto tem disponibilidade hídrica de 3.361 L/s 

(SIAGUA, 2014). Esse sistema é responsável pelo abastecimento de água entorno de 20% da 

população do Distrito Federal (CAESB, 2017), a figura 1 representa as Regiões Administrativas 

abastecidas pelo Sistema Santa Maria.  

 

Figura 1: Localização do Reservatório Santa Maria e Reservatório Descoberto. 

METODOLOGIA 

Primeiramente, foi necessário determinar as medidas que seriam consideradas na modelagem. 

A proposta foi considerar as ações que foram aplicadas para o ano de 2017. Tais como o rodízio, a 

redução de pressão, a aplicação da tarifa de contingência até o mês em que foi aplicado, além de 

considerar o suporte de novos mananciais de captação para aliviar os sistemas Descoberto e Santa 

Maria.  

A primeira etapa da modelagem se deu com a construção da rede no WEAP. Foram utilizados 

os planos de informação em formato vetorial dos rios e lagos que estão dentro do limite do DF, 

também foi introduzido no WEAP o plano de informação da mancha da área urbana, a projeção usada 

foi SIRGAS 2000 Zona 23S.  A partir da inserção desses planos de informação foi possível desenhar 

o traçado dos rios, localizar os reservatórios e os pontos de demanda.  

Foi considerada a presença de novos subsistemas que começaram a auxiliar o sistema Santa 

Maria, são eles: subsistema Bananal que passou a contribuir com o abastecimento das RAs Plano 

Piloto, Cruzeiro e Park Way e o subsistema Lago Norte que passou a contribuir com o abastecimento 

das RAs Lago Norte, Varjão, Setor de Mansões do Lago Norte, Taquari, Paranoá e Itapoã.  Essas 

contribuições foram inseridas na rede de abastecimento a partir da implementação que se deu em cada 

subsistema. 
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Os dados necessários para a caracterização dos reservatórios foram de capacidade de 

armazenamento, volume inicial, volume inativo, evaporação líquida, curva cota x volume, coeficiente 

de amortecimento e prioridade.  

Para a realização da modelagem foi necessário definir um ano de referência, que para fins desse 

trabalho é o ano de 2013, por motivos de disponibilidade de dados e por ser considerado um ano sem 

muitas alterações no sistema como um todo. Esse ano de referência é definido como o cenário atual, 

e são inseridos somente dados do sistema hídrico referentes a esse ano. Ou seja, a entrada das vazões 

dos rios afluentes (m³/s) e as demandas urbanas (m³/hab/ano) que foram inseridas no WEAP são 

referentes ao ano de 2013. 

O cenário simulado corresponde ao período de 2014 a 2020. Os incrementos deste cenário se 

devem à consideração do crescimento demográfico. No WEAP foram inseridas as taxas de 

crescimento populacional, e o próprio programa calcula a projeção para os anos de interesse. 

Em relação à modelagem hidrológica simplificada foi utilizado o método Water Year Method 

para o cálculo das vazões de entrada dos anos futuros. Para isso, foi necessário definir uma 

distribuição hidrológica para cada ano, sendo definida no modelo como normal, úmido, muito úmido, 

seco ou muito seco. O peso atribuído para o ano seco, muito seco, úmido e muito úmido tem como 

base as entradas de um ano normal. Uma vez que o ano normal é definido, os influxos nos outros 

anos são classificados como parcelas do ano considerado normal (Abdullahi et. al, 2014). 

Para a escolha do coeficiente que mais se aproximasse do comportamento da vazão afluente 

observada foi calculado o coeficiente de Nash-Sutcliffe, que avalia o desempenho da simulação 

realizada pelo modelo. É importante ressaltar que para uma melhor calibração é necessário que o 

modelo considere que cada rio tenha seu próprio coeficiente. O coeficiente de Nash-Sutcliffe (Cns) é 

calculado pela seguinte equação 1 (Brighenti et al, 2016):  

              (1) 

Onde:  

QOBSi= Vazão observada;  

QOBS= Vazão média observada. 

n= número de eventos;  

QSIMi=Vazão simulada. 
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O fluxograma do modelo é apresentado na Figura 2: 

 

Figura 2: Fluxograma do modelo WEAP (Fonte: Adaptado Fonseca, 2008) 

Os cenários realizados serão descritos a seguir:  

Cenário 1 e 3 – Redução do consumo devido a diminuição de consumo por parte da população: 

Este cenário buscou analisar o caso em que a população teria um uso racional de água e por esse 

motivo a redução em relação à média do consumo de 2013 a 2016 seria de 7%. Logo, o cenário 1 (A) 

considera essa redução e o cenário 1 (B) não leva em consideração essa redução. Com relação aos 

aspectos climatológicos consideram-se os anos de 2018 normal, 2019 seco e 2020 muito seco 

(cenários pessimistas). Já os cenários 1(C) e 1(D) consideram 2018 normal, 2019 úmido e 2020 muito 

úmido (cenários otimistas), e somente o cenário 1 (C) considera a redução do consumo. Ressalta-se 

aqui que o cenário 1 é construído para o reservatório Santa Maria e cenário 3, para o reservatório 

Descoberto.  

Cenário 2 e 4 – Duração das medidas de racionamento: O segundo cenário analisa um caso 

hipotético de como seria se as medidas de racionamento fossem aplicadas até dezembro de 2018 e 

como seria com as medidas válidas até junho de 2018. O cenário 2 (A) considera medidas em todo o 

ano de 2018, enquanto o cenário 2 (B) considera as medidas até junho de 2018, os anos hidrológicos 

para os dois cenários seriam 2018 normal, 2019 seco e 2020 muito seco (cenários pessimistas). 

Entretanto, os cenários 2 (C) e 2 (D) considera 2018 normal, 2019 úmido e 2020 muito úmido 

(cenários otimistas). O cenário 2 (C) considera as medidas sendo aplicadas até dezembro de 2018 e o 
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cenário 2 (D) considera as medidas até junho de 2018. O cenário 2 é construído para o reservatório 

Santa Maria/ Torto e o cenário 4, para o Descoberto. 

Cenário 5 – Considera a contribuição do Corumbá IV no sistema Descoberto: Esse cenário 

considera a contribuição do Corumbá IV no sistema Descoberto com vazão de aproximadamente de 

1.4 m³/s a partir de 2019. O cenário 5 otimista leva em consideração os seguintes anos hidrológicos 

2018 normal, 2019 úmido e 2020 muito úmido (cenários otimistas). O cenário 5 pessimista considera 

2018 normal, 2019 seco e 2020 muito seco (cenários pessimistas).  

Na figura 3 é apresentado os cenários que foram descritos acima:  

 

 

Figura 3 - Cenários propostos para o estudo. 

RESULTADOS 

A fim de validar se a simulação das vazões afluentes foi satisfatória, foi calculado o Cns, a 

literatura recomenda Cns ≥ 0.5 para considerar o modelo satisfatório (Brighenti et al., 2016). De 

maneira geral a maioria apresentou Cns ≥ 0.5, entretanto os córregos Vargem Grande e Chapadinha 

apresentaram valores de Cns inferiores a 0.5. É importante ressaltar que apesar desses dois córregos 

não serem os que contribuem mais com os sistemas, é notório que pode haver influência na simulação. 

A modelagem das vazões afluentes de maneira geral foi representativa pois conseguiu demonstrar a 

variação mensal da chuva (meses de chuva e de estiagem).  

Na figura 4 é apresentado o volume observado e simulado no modelo WEAP para o reservatório 

Santa Maria. Percebe-se que o comportamento do volume simulado está conforme o observado, na 

maior parte dos pontos de máximo e de mínimo o simulado representa de forma coerente. Entretanto 

nota-se que nos meses de julho a outubro de 2014 o volume simulado fica em torno de 8% a menos 
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que o observado, o ocorrido é devido ao fato da defasagem de chuva que aconteceu porque as 

características de 2013 para as variações mensais foram mantidas. O ano de 2016 todo também 

apresentou uma variação de aproximadamente 12%.  

 

Figura 4 - Volume simulado e observado – Reservatório Santa Maria. 

O resultado da simulação do volume do reservatório Descoberto é apresentado na figura 5, 

percebe-se que o volume simulado acompanha o comportamento do observado. Em janeiro de 2015 

e 2017 é possível perceber a antecipação do pico do volume simulado em relação ao observado. 

Ressalta-se também que no fim de 2017 e início de 2018 o sistema Santa Maria passou a auxiliar 

o sistema Descoberto, abastecendo certas regiões deste sistema, logo constata-se que o volume 

aumentou rapidamente, fato que ocorre também devido ao reservatório do Descoberto ter maior área 

de drenagem e por possuir essa dinâmica permitindo uma maior velocidade do enchimento do 

reservatório, é importante observar que volume simulado está coincidente com o observado.   

 

Figura 5 - Volume simulado e observado – Reservatório Descoberto. 

Na figura 6 é apresentado o cenário 1 para todos os anos hidrológicos previstos. Percebe-se que 

o cenário otimista, considerando 2019 úmido e 2020 como muito úmido, seria a melhor situação, pois 

o nível do reservatório alcançaria 100% da sua capacidade. Ressalta-se ainda que o tipo de ano 

hidrológico é determinante para conseguir assegurar a segurança hídrica. Entretanto, como não se 



  
    

 

XIV Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste 
  

8 

pode prever realmente qual será o regime de chuva nos anos subsequentes é de extrema importância 

o uso racional de água.  

Conforme ao que era esperado dos cenários 3 C e D, que consideraram os anos 2018 e 2020 

úmido e muito úmido respectivamente, percebe-se que apresentariam a melhor perspectiva em relação 

ao nível do reservatório, tem-se que o aumento foi de 45.9 hm³ do cenário 3 C em relação ao 3 A e 

de 57,4 hm³ do cenário 3 D em relação ao 3 B, figura 6. Nota-se do cenário 3 A que principalmente 

no ano de 2020, que é considerado muito seco, apresenta uma significativa diferença em relação ao 

cenário 3 B, que não considera a redução de 7% no consumo de água, a diferença em novembro de 

2020 chega a 14 hm³.  

 

Figura 6 - Variação do volume útil do cenário 1 (Reservatório Santa Maria) e cenário 2 

(Reservatório Descoberto). 

Destaca-se que, quando comparados com o cenário 2 C (medidas até dezembro de 2018) e D 

(medidas até junho de 2018) é constatado que, a partir do fim de 2019, não teria diferença se as 

medidas acabassem em junho ou dezembro, pois o ano hidrológico seria otimista com anos úmido e 

muito úmido. Entretanto quando se compara cenários que apresentam anos hidrológicos seco e muito 

seco (2 A e B), verifica-se que o cenário considerando as medidas sendo aplicadas até dezembro (2 

A) permitiria um ganho de até 8% de volume do que se as medidas fossem somente até junho (2 B), 

figura 7. 

Na figura 7 é apresentado o cenário 4 A, B, C e D, percebe-se que a variação do volume acontece 

somente em 2018, sendo que o cenário 4 A e 4C apresenta volume maior que o cenário B e D, pois 

nesses cenários a variação é pontual, considerando redução de consumo somente em 2018.   
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Figura 7 - Variação do volume útil do cenário 2 (Reservatório Santa Maria) e cenário 4 (Reservatório 

Descoberto). 

O cenário com a contribuição do Corumbá IV é apresentado na figura 8. Percebe-se que o 

reservatório do Descoberto estará mais aliviado recebendo a contribuição do Corumbá IV, mesmo 

no cenário pessimista o reservatório atingirá no mínimo 63% do volume útil. Salienta-se então que 

novas fontes de captação são o que de fato mais contribui para garantir a disponibilidade hídrica 

para o abastecimento.   

 

Figura 8: Variação do volume com a contribuição do Corumbá IV – Reservatório Descoberto. 

CONCLUSÃO  

As simulações realizadas com o modelo WEAP demonstraram alguns dos possíveis cenários 

para os reservatórios em estudo. Os cenários realizados servem para dar suporte na tomada de decisão 

sobre a gestão dos recursos hídricos e na operação dos reservatórios. Ressalta-se que a criação de 

cenários proporcionou a confirmação da influência do consumo consciente por parte da população, 

das medidas de racionamento e dos fatores hidrológicos e a contribuição de novas fontes de água na 

variação do volume útil dos reservatórios.  

Em relação ao cenário que considera a contribuição do Corumbá IV, percebeu-se que a maior 

oferta de disponibilidade hídrica iria garantir a resiliência do reservatório Descoberto, mesmo em 
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cenários pessimistas. Em todos os cenários otimistas, em relação ao ano hidrológico, os reservatórios 

apresentaram maior resiliência em retomar o volume máximo após períodos de seca. Conforme a 

simulação, a duração do período da aplicação das medidas de mais 6 meses a longo prazo não teria 

influência no nível do reservatório. No que tange a conscientização da população em relação ao nível 

do reservatório, percebeu-se que em períodos de seca o uso racional de água iria influenciar 

positivamente no volume dos reservatórios.  
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