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OTIMIZAÇÃO DA OPERAÇÃO DE RESERVATÓRIOS PARA MITIGAÇÃO 

DA POLUIÇÃO FLUVIAL 

Mosefran Barbosa Macedo Firmino1 & Wilson Fadlo Curi2 

RESUMO --- Os rios brasileiros, enquanto atravessam as cidades, campos agrícolas e de pecuária, 
são poluídos. Este trabalho apresenta o META-F: Modelo de Enquadramento Tático das Águas 
Fluviais para alocação ótima da qualidade e quantidade da água a nível mensal, via programação 
linear seqüencial e aproximações lineares, onde a função objetivo visa a satisfação de metas de 
atendimento às demandas e enquadramento de águas fluviais. O modelo foi aplicado ao trecho do 
rio Capibaribe situado entre os reservatórios Jucazinho e Carpina, localizado no estado de 
Pernambuco, com três perímetros irrigados, duas demandas de abastecimento humano, uma 
demanda industrial e dois reservatórios. O comportamento do sistema foi analisado para cenário 
climático médio e afluxos com concentração máxima de DBO. Os resultados atestaram a eficiência 
do modelo, mostrando a viabilidade da linearização de variáveis não-separáveis por aproximações 
lineares. Além disso, a robustez do algoritmo pode ser observada quando uma solução é alcançada 
mesmo quando não exista uma região que satisfaça os requerimentos de enquadramento da 
qualidade de água. 
 
 
ABSTRACT --- Brazilian rivers run across cities and agricultural and cattle fields while getting 
polluted. This paper presents the META-F: Modelo de Enquadramento Tático das Águas Fluviais 
(Fluvial Waters Tactical Quality Framing Model) for optimum water quality and quantity allocation 
at monthly level. It is solved via sequential linear programming and linear approaches, where the 
objective function aims the satisfaction of meeting goals to the water quantity demands and river 
water quality requirements. The model was applied to part of the Capibaribe river stream flow, 
located between the Jucazinho and Carpina reservoirs, in Pernambuco state, Brazil, where there are 
three irrigated perimeters, two human supply and industrial demands and two reservoirs. The 
behavior of the system was analyzed using an average climatic data set and with the maximum 
inflow concentration of BOD. The results have attested the model efficiency as well as the viability 
of applying linearization techniques to non-separable variables. Moreover, the robustness of the 
algorithm can be observed when a solution for the problem is achieved even when its setup does not 
generate a solution that satisfies the water quality requirements at some control node. 
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1 - INTRODUÇÃO 

As péssimas condições sanitárias do Brasil transformaram as cidades brasileiras em um dos 

principais vilões da poluição hídrica. Embora seja essa a maior fonte de poluição de nossas águas, 

não é a única. O agrotóxico das lavouras, pecuária e poluição industrial também contaminam grande 

parte dos rios brasileiros.  

Tradicionalmente as políticas de operação de reservatórios focalizam aspectos quantitativos e 

as características qualitativas, muitas vezes, são esquecidas ou utilizadas de forma indireta, na 

maioria das vezes pela dificuldade da integração desses aspectos (Wurbs, 2005). Assim, a ação da 

operação de reservatório pouco contribui para proteção ou aumento de qualidade da água, 

manutenção de vazões mínimas necessárias para a sustentabilidade do habitat aquático e de 

espécies, preservação dos mangues e fluxos de água doce nas baías e nos estuários. 

A interface do planejamento dos recursos hídricos para as demandas quantitativas e 

qualitativas, usualmente, é relacionada com técnicas de simulação para avaliar o comportamento de 

longo prazo e impactos ambientais. Todavia, estes modelos não incluem custos e benefícios e não 

são otimizados, de forma que, para encontrar a solução ótima, é necessário fazer uma análise via 

processos de tentativa e erros. 

Esboça-se neste trabalho o META–F: Modelo de Enquadramento Tático das Águas Fluviais, 

uma proposta de planejamento da operação de reservatórios para proteção ou aumento de qualidade 

das águas em rios sob o ponto de vista de múltiplos usos da água, através de técnica de otimização 

holística via programação linear seqüencial por aproximações lineares. 

2 – SISTEMAS DE RECURSOS HÍDRICOS 

A concepção dos sistemas dos recursos hídricos inicia-se na compreensão da sua dinâmica no 

tempo e no espaço.  Quando a oferta de água é maior que a demanda o equilíbrio quantitativo e 

qualitativo naturalmente se dá para quaisquer intervenções geradas por usuários particulares do 

sistema, ou seja, sistema é capaz de absorver os impactos. O grande desafio ocorre quando a 

demanda é maior que a oferta, assim a solução para o problema envolve conhecimento dos casos 

particulares, ou seja, as limitações do sistema é quem determina a utilização dos recursos hídricos. 

Esta dinâmica foi representada por Curi e Curi (2005) na Figura 1. Em ambas situações, somente 

através do planejamento e gerenciamento do uso da água é possível compreender as relações da 

água como o seu meio.  

No desafio de desenvolver modelos que acomode os componentes de qualidade e quantidade 

há duas abordagens: A “modelagem compartimentada” e a “modelagem holística”. Na primeira, 
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tratam os componentes desses como sub-modelos cujas soluções individuais são modificadas por 

algum método de coordenação que una as mesmas. Na modelagem holística, ao contrário, os sub-

modelos são combinados em um único, que, em geral, é resolvido de uma só vez (Cai et al., 2001). 

 
Figura 1 – Dinâmica oferta-demanda no tempo e espaço e soluções (Fonte: Curi e Curi, 2005) 

Um dos principais elos do planejamento e gerenciamento dos recursos hídrico é a operação de 

reservatórios. Na literatura técnica especializada encontram-se as principais revisões do estado da 

arte aplicada a operações de reservatórios. Entre elas têm-se: Yeh (1985), Simonovic (1992), Wurbs 

(1993), Labadie (2004) e Lima e Lanna (2005), com destaque para otimização e simulação por 

técnicas de programação linear, não-linear, dinâmica e heurística  (algoritmos genéticos, redes 

neurais e lógica fuzzy). 

A grande totalidade dos trabalhos de otimização na área de recursos hídricos tem uma 

abordagem explicitamente quantitativa. Os modelos de qualidade das águas são, na sua grande 

maioria, de simulação, onde o volume e vazões em reservatórios e rios não são variáveis de decisão 

do sistema.  Exceções foram encontradas nos trabalhos de Wurbs (1996), que utiliza o conceito de 

zoneamento de reservatório para realizar alocação de água do ponto de vista qualitativo e 

quantitativo. Através da programação não-linear Moraes et al. (2005) integra, na otimização, 

aspectos econômicos, hidráulicos e de qualidade das águas para um sistema constituído de dois 

reservatórios, duas centrais hidrelétricas e vinte e cinco áreas plantadas de cana de açúcar, onde os 

efluentes agroindustriais são utilizados como fertilizantes. Ainda, recentemente os trabalhos Ghosh 

e Mujumdar (2006), Karmakar e Mujumdar (2006) e Karmakar e Mujumdar (2007) utilizam 

variações de lógica fuzzy para controle de qualidade das águas em sistema de rios. 
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3 – ÁREA DE ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso é a sub-região entre os reservatórios Jucazinho-Carpina, na bacia do rio 

Capibaribe no estado de Pernambuco, com uso destinado para abastecimento humano e industrial, 

irrigação, contenção de cheias e diluição de poluentes. 

A bacia do rio Capibaribe é uma das mais importantes do Estado de Pernambuco. Ela está 

localizada na porção norte-oriental do estado, entre as coordenadas 7º41’20” e 8º19’30” de latitude 

Sul e 34º51’00” e 36º41’58” de longitude Oeste. A região apresenta clima semi-árido, precipitação 

média anual de 657 mm com período chuvoso compreendido entre os meses de março e julho 

(concentra cerca de 65% da chuva anual), terrenos embasados pelo cristalino, com pedologia 

caracterizada pela associação de diferentes tipos de solos. A Figura 2 ilustra a hidrografia da bacia 

do Capibaribe com hidrografia e barragens principais, imagem LANDSAT.  

 
Figura 2 - Bacia do rio Capibaribe. (Fonte: Alcoforado e Cirilo, 2001) 

Praticamente na metade do rio Capibaribe encontra-se o reservatório Jucazinho, que é o início 

da região em estudo e vai até o reservatório Carpina, localizado a sua jusante.  A sub-região 

Jucazinho-Carpina cobre partes do alto e médio cursos do rio Capibaribe com uma superfície de 

5.947,00 km². 

A configuração esquemática do sistema hídrico Jucazinho – Carpina está apresentada na 

Figura 3, onde estão indicados o posicionamento dos reservatórios e perímetros de irrigação, as 

variáveis que identificam as entradas e saídas de água, e os pontos de conexão (nós) entre os 

reservatórios e os demais elementos, seja a montante ou jusante, demonstrando a complexidade do 

sistema a ser otimizado. 

Esse sistema é composto por dois reservatórios; três perímetros irrigados; três demandas, 

sendo uma industrial e duas para abastecimento humano; além de três fontes de vazões afluentes; 

um dreno; cinco nós de controle; e cinco nós de conexão. 

Para a modelagem desse sistema estabeleceu-se cinco nós de controle entre os dois 

reservatórios. O primeiro é situado a jusante do reservatório de Jucazinho, onde ocorre a conexão 

entre o vertedouro e o descarregador de fundo para o rio Capibaribe. O segundo nó é localizado no 
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ponto intermediário, na cidade de Salgadinho, destinado para captação de águas para a irrigação nas 

várzeas do rio. O terceiro nó está na cidade de Limoeiro, que capta água do leito do rio para 

demanda da indústria de Limoeiro Malhas e Tecelagem Barros, além de ser utilizada para entrada 

de uma fonte de vazões afluentes, com suas respectivas concentrações de DBO. O quarto nó é 

destinado para entrada de águas residuais das indústrias. O último nó corresponde à entrada da 

vazão afluentes do reservatório Carpina. 

 
Figura 3 – Esquema representativo do sistema Jucazinho - Carpina 

Na área de influência dos reservatórios é grave o problema de déficit hídrico, provocando 

exacerbados conflitos pelo uso da água que foram agravados pela seca verificada no biênio 1998-

1999. No caso do reservatório Jucazinho, já ocorrem fortes pressões políticas a fim de incluir novas 

cidades ao sistema adutor em construção, projetado para uma vazão de 1,80 m³s-1. Já para o 

reservatório Carpina, a crítica situação de disponibilidade hídrica na região agrega interesses com 

intuito de aproveitar esse reservatório na regularização de vazões para reforço do abastecimento da 

cidade de Recife que, nesta aplicação, estimou-se em uma demanda de 2,00 m³s-1. 

A bacia do rio Capibaribe possui 365 indústrias das quais 16 possuem potencial poluidor, e, 

dessas, 2 estão localizadas na sub-região Jucazinho-Carpina do curso do rio Capibaribe, 

PERNAMBUCO (1997). Essas indústrias são a Limoeiro Malhas e Tecelagem Barros, com 

demanda conjunta de 270 m³/d, através de captação a fio d’água no rio Capibaribe. 

A demanda agrícola utilizada aqui foi calculada pelo ORNAP por Andrade (2006), utilizando 

o cenário médio, avaliada pelo balanço hídrico mensal do solo, sendo considerados, entre outros 

dados: dimensão dos perímetros; características do solo e respectiva aptidão agrícola; tipos de 

I2 

S1 - Recife 

D : demanda  A: afluência  L : rio  Qv : vazões vertidas 
R : reservatório E:  águas residuais   S : dreno        Qt : tomadas d’água 
I  : irrigação  NP: nó de controle   N : nó   Qf : descargas de fundo 

NP1

VÁRZEAS-
PASSIRA N2 

A2 A3 

NP2 NP3 

L1 

R1 

Notação: 

L3 

I1 
TRAPIÁ 

D1 – CARUARU e Demais 

L2 

LIMOEIRO
NP4 

N1 

D2 - RMR 

N3 

N4

I3
CARPINA

Jucazinho 

A1 
Qf1 

R2 

Qv3 

Qv2 

Qv1 

Carpina 

D3 - Indústrias 

E1 

L4 

Qt1 

Qt2 

Qt3 

Qt4 
Qf2 

NP4 NP5 



XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 6

culturas; parâmetros fenológicos das culturas; aspectos hidroclimáticos, planos culturais, sistemas 

de irrigação adotados, receita líquida e mão de obra. 

Neste trabalho foi tratada somente uma modalidade de qualidade das águas fluviais, Demanda 

Bioquímica de Oxigênio - DBO em rios. Porém, para se ter a idéia da complexidade do assunto, o 

CONAMA 357/05 define para as classes de água doce mais de 100 parâmetros físicos, químicos e 

biológicos (BRASIL, 2005). Na sub-região Jucazinho-Carpina as cargas pontuais são as indústrias 

Limoeiro Malhas e Tecelagem Barros com uma carga poluidora potencial de 16 Kg DBO/dia 

(PERNAMBUCO, 1997). A poluição difusa é representada pela entrada de vazões afluentes, com a 

concentração máxima da série histórica de DBO, ao nó da cidade de Limoeiro e a montante do 

reservatório de Carpina, onde, também, é verificado o enquadramento na Classe 2 do CONAMA 

375/05. A série disponível foi entre os anos de 1993 a 1996 em PERNAMBUCO (1997). 

4 – MODELAGEM 

O modelo utilizado foi o META-F: Modelo de Enquadramento Tático das Águas Fluviais. O 

grande desafio desse modelo consiste na otimização da operação de reservatórios com descargas 

que satisfaçam os requerimentos quantitativos das demandas e, ao mesmo tempo, prevêem a 

diluição de poluentes (demanda qualitativa), na busca do enquadramento das águas fluviais. Para 

tal, utilizou-se as seguintes hipóteses: 

• A razão para se utilizar somente a concentração de DBO no rio é que este é um forte 

indicador de matéria orgânica e das inter-relações das atividades poluidoras em uma 

bacia hidrográfica. No entanto, a mesma técnica utilizada aqui pode ser aplicada a 

qualquer outro parâmetro de qualidade de água previsto no CONAMA 357/05; 

• No META-F o estudo das concentrações ao longo do rio parte de um reservatório, 

onde as concentrações mensais já são conhecidas; 

• O processo de mistura instantânea é bem representativo para cobertura de longas 

distâncias. O uso de valores médios para vazões, concentrações e parâmetros de 

autodepuração ao longo do rio são requeridos para a análise de sistemas de recursos 

hídricos, sendo desnecessário o uso ou estabelecimento de outros tipos de zonas de 

autodepuração.  

A modelo inicia-se com processo de simulação simples para os termos quantitativos para 

determinação de valores iniciais que serão utilizados no processo de otimização. Maiores detalhes 

do modelo META-F estão descritos em Firmino (2007). 
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4.1 – Função objetivo  

A função objetivo é composta por cinco partes, tratadas com escalas distintas e objetivos 
independentes, que são dadas por: 

  
I. Maximizar a Satisfação do Operador (Elementos de passagem), FO(1): 
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sendo: 
Ptk  – peso atribuído a vazão da tomada d’água k, no mês t; 
Pff  – peso atribuído a vazão do descarregador de fundo f, no mês t; 
Pss  – peso atribuído a vazão do dreno s, no mês t; 
Qtt,k  – vazão via tomada d’água k, no mês t (m³/s); 
Qft,f  – vazão via descarga de fundo f, no mês t (m³/s); 
Qst,s  – vazão do dreno s, no mês t (m³/s); 
Dtmaxk – vazão máxima de projeto da tomada d’água k (m³/s); 
Dfmax,f – vazão máxima de projeto do descarregador de fundo f  (m³/s); 
Dsmaxs – vazão máxima de projeto do dreno s (m³/s); 
nt  – número total de tomadas d’água; 
nf  – número total de descarregadores de fundo; 
ns  – número total de drenos; e 
nm  – número total de meses.  
 

II. Minimizar a vazão do Vertedouro, FO(2): 
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sendo: 
Pvv   – peso atribuído a alocação do vertedouro v; 
Qvt,i   – vazão via vertedouro v, no mês t (m³/s); 
Dvmaxv  – vazão máxima de projeto do vertedouro v (m³/s); 
nv   – número total do vertedouros; 

 
III. Maximizar a Satisfação do Usuário, FO(3): 

∑ ∑∑
= ==











+=

nm

t

ni

1i it

t,i
i

nd

1d dt

t,d
d Di

Qi
Pi

Dd
Qd

PdFO
1 ,,

)3(  (3)

Sendo: 
Pdd  – peso atribuído a vazão de abastecimento humano d; 
Pii  – peso atribuído a vazão de irrigação i; 
Qdt,d  – vazão de abastecimento humano d, no mês t (m³/s); 
Qit,i  – vazão de irrigação i, no mês t (m³/s); 
Ddt,d  – demanda de abastecimento d, no mês t (m³/s); 
Dit,i  – demanda de irrigação i, no mês t (m³/s); 
nd  – número total de demandas de abastecimento; 
ni  – número total de perímetros irrigados. 

 
IV. Volume Meta, FO(4): 
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sendo: 
Prnt,r  – peso atribuído ao volume meta para reservatório r no mês t; 

−
r,tVr   – diferença de armazenamento abaixo da meta (ou meta negativo) no reservatório r, no mês 

t (m³); 
Vrmett,r – armazenamento meta no reservatório r, no mês t (m³); 
nr  – número total de reservatórios. 
 

 
V. Minimizar a concentração do parâmetro de DBO acima do enquadramento, FO(5): 
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onde: 
Ppp     - peso de qualidade de água no nó de controle p e parâmetro de DBO; 

ptCCn ,
+  - concentração DBO acima do enquadramento no nó de controle p e no mês t; 

Cnmaxp    - concentração máxima no nó de controle p no parâmetro de DBO; 
np     - número total de nó de controle. 
 

As variáveis de decisão ou calculada no modelo, em cada mês simulado, são: Qtt,k; Qft,f; 
Qvt,v; Qst,s; Qdt,d; Qit,i; Vrt,r; Qlt,l; Qct,c; −

r,tVr ;  +
r,tVr ; ptCCn ,

+ ; ptCCn ,
− ; ptCCn ,  para ∀ k, f, v, s, 

d, i, r, l, c e t.  
Sendo: 
Vrt,r   – armazenamento do reservatório r no mês t (m³); 

+
r,tVr    – diferença de armazenamento acima da meta (ou meta positvo) no reservatório r no 

mês t (m³); 
Qlt,l   – vazão no trecho do rio l no mês t (m³/s); 
Qct,c   – vazão no trecho de adutora ou canal c no mês t (m³/s); 

ptCCn ,
−   – a concentração da DBO abaixo do enquadramento no nó de controle p, no mês t; e 

 CCnt,p  – a concentração da DBO no nó de controle p, no mês t. 
 
As prioridades representam a ordem de alocação dos recursos hídricos e variam de 1 a 99, em 

ordem decrescente, ou seja, quanto maior seu valor menor a sua prioridade. Os pesos são atribuídos 

a duas categorias: os elementos de controle e passagem. Os elementos de passagem estão 

relacionados com a tomada d’água, descarga de fundo, vertedouro, dreno, trechos de rio e adutora 

ou canal. Já os elementos controle estão relacionados com o abastecimento, irrigação e volume 

armazenado nos reservatórios. A Tabela 2 representa os pesos e prioridades adotados no modelo. 
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Tabela 2 – Prioridades e Pesos 
Elemento Prioridade Peso 

Abastecimento CPdd  = 1 a 99 Pdd = (10000  – 100×CPdd) 
Irrigação CPii  = 1 a 99 Pii = (10000 – 100×CPii) 
Volume meta negativo CPrr  = 1 a 99 Prr  = (10000 – 100×CPrr) 
Volume meta positivo Zero Zero 
Volume de armazenamento Zero Zero 
Tomada d’água CPtk  = 1 a 99 Ptk  = (1000 – 10×CPtk) 
Descarga de fundo CPff  = 1 a 99 Pff  = (1000 – 10×CPff) 
Vertedouro - Pvv = (1000000 ×CPrr)  
Trecho de rio Zero Zero 
Trecho de adutora ou canal Zero Zero 
Concentração de DBO CPpP  = 1 a 99 PpP = (10000  – 100×C PpP) 

CPtt  - Prioridade da tomada d’água; CPff - Prioridade da descarga de fundo; CPdd  - Prioridade de 
abastecimento;  CPii  - Prioridade da irrigação; CPrr  - Prioridade do reservatório; CPrr  - Prioridade do enquadramento. 

 

4.2 – Restrições  

Limites mínimos e máximos para as variáveis de decisão: estas obedecem a não 

negatividade e o limite máximo de projeto. Capacidades mínima e máxima dos reservatórios: 

estas restrições são estabelecidas para as variáveis que representam os volumes mensais de cada 

reservatório. A modelagem utilizada para o balanço de massas considera uma aproximação linear 

para a relação áreaxvolume do reservatório. Esta linearidade só é adequada para um intervalo de 

volume que vai do “volume morto” até o volume associado à lâmina máxima. Balanço hídrico no 

reservatório e nós: é determinada pela entrada e saída de água desses componentes. 

Sustentabilidade hídrica operacional: volume armazenado no reservatório no final do período de 

otimização tem que ser igual ou superior ao volume inicial. Tal restrição garante que não há perdas 

de água armazenada ao fim de um ano típico adotado na modelagem, assim como permite que se 

repita o processo, com as mesmas características iniciais, em anos subsequentes. Limites de vazão 

máxima por vertimento ou descarrega de fundo: a vazão a ser vertida ou liberada pelo 

descarregador de fundo está limitada pela sua capacidade máxima, que é estimada pelo nível 

volumétrico do reservatório (Quintela, 1981). 

A grande contribuição do META-F é o tratamento do balanço qualitativo por aproximação 

linear. Este é baseado em expansão de funções em séries de Taylor (segundo Griffith e Stewart, 

1961, apud Cirilo, 1997) e consiste em solucionar problemas de programação não-linear por 

sucessivos sistemas lineares com aplicação da programação linear.  

O balanço qualitativo é realizado segundo a Equação 6. 
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onde: 
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ϕ(p)   – é o índice que representa a ϕ-ézima entrada de vazão sem autodepuração do nó de 

controle p; 

µ(p)   – é o índice que representa a µ- ézima entrada de vazão com autodepuração do nó de 

controle p; 

QSet,φ(p)  – representa a φ-ézima vazão de entrada sem autodepuração no nó de controle p, no 

mês t; 

Qlt,µ(p)  – representa a µ-ézima vazão de entrada do trecho do rio no nó de controle p, no mês 

t; 

CSet,ϕ (p)  – representa a φ-ézima concentração da DBO de entrada  sem autodepuração do nó 

de controle p, no mês t; 

Clt,µ(p)  – representa a µ-ézima concentração da DBO de entrada  do trecho do rio no nó de 

controle n, no mês t; 

Cnt,p  – representa a concentração da  DBO do nó de controle p no mês t; 

 

É importante notar que o nó de controle é um elemento artificial da modelagem, mas tem a 

informação da concentração de DBO e é usado para representar a concentração de DBO no inicio 

dos elementos que emanam desses nós como, por exemplo, um trecho do rio.   

Algumas vazões de entrada são vazões residuais do abastecimento humano ou industrial e são 

determinadas por uma fração das vazões alocadas para a demanda. As concentrações de entrada nos 

elementos, sem autodepuração, “CSe”, são determinadas pelo usuário do modelo.  As concentrações 

nos trechos do rio têm autodepurações e são calculadas pelo modelo de Streeter-Phelps (1925) 

(apud Tucci, 2005, e Eiger, 2003): 
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onde: 

Clt,l – representa a concentração do trecho do rio l,  no mês t; 

Cnt,ψ(l) – representa a ψ-ézima concentração montante da  DBO do trecho do rio l,  no mês t; 

k1l – é o coeficiente da taxa de reação da DBO no trecho do rio l; 

Cll – é o comprimento do trecho do rio l; 

vlt,l – é a velocidade do trecho do rio l no mês t. 

 

O rio será considerado como um canal retangular uniforme e sua velocidade vlt,l, dada por: 

ll

lt
lt Plbl

Ql
vl

×
= ,

,  (13)
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sendo: 

bll – a base ou largura do trecho do rio l; e 

Pll – a profundidade do trecho do rio l. 

 

Das Equações (13) e (12), tem-se: 
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onde Kll é a constante de autodepuração do trecho do rio l e é igual a k1l × Cll × bll × Pll. 

 

5 – RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO MODELO  

A otimização da operação do sistema hídrico Jucazinho-Carpina, para um período de 12 meses, 

foi descrita por novecentos e oitenta e seis (986) equações de restrições de natureza linear. Os 

resultados alcançados satisfizeram as restrições impostas via modelo: limitações físicas e 

operacionais dos reservatórios, perímetros irrigados e equipamentos hidráulicos e outras limitações 

tais como hidrológicas, legais, econômicas e ambientais, intrínsecas ao sistema. 

O modelo foi implementado no ambiente de programação do MATLAB. A aplicação da 

programação linear utilizou-se da rotina “linprog”, do toolbox de otimização do MATLAB. Esta 

funciona em dois módulos: o de larga escala, com o método de ponto interior primal-dual; e o de 

média escala, que utiliza o método Simplex. Ainda, a escolha do módulo é automática através do 

algoritmo “predictor-corrector”. 

Utilizou-se um PC para realizar os experimentos, com as seguintes características: Pentium III 

processador de 800 MHz, memória RAM de 384 MB e funcionando em ambiente Windows. 

Na aplicação o módulo selecionado foi o de larga escala, pelo método de ponto interior 

primal-dual, com o tempo de processamento 360 segundos. 

A Tabela 3 apresenta o resultado encontrado para as concentrações nos cinco nós de controle, 

situados entre o reservatório de Jucazinho e Carpina, além das concentrações da fonte de poluição e 

do reservatório e o parâmetro de enquadramento dos corpos d’água. A Tabela 4 apresenta as vazões 

nos trechos do rio entre os reservatórios Jucazinho e Carpina. 

Estas tabelas mostram que as concentrações, nos meses de junho, agosto e março, nos nós 3 e 

4, localizados na cidade de Limoeiro, estão no limite máximo de DBO (5 mg/l), Classe 2 do 

enquadramento.  Nesses meses as vazões no trecho montante, trecho 2, variam de 0,879 a 0,521 

m³/s, acima de 0,5 m³/s, valor utilizado para descarga ecológica da região. O nó de entrada da vazão 

afluente do reservatório de Carpina, nó 5, durante o mês de julho, está também no limite máximo da 
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concentração de DBO e a vazão liberada do reservatório Jucazinho foi de 6,521 m³/s, 

caracterizando por ser uma demanda altíssima para região em estudo. 

Tabela 3 – Concentração de DBO (mg/l) nos nós 
Mês Fonte Reservatório Parâmetro 1 2 3 4 5 

Maio 6,800 3,400 5 3,40 1,99 2,28 2,28 2,23 
Junho 7,300 2,400 5 2,40 0,01 5,00 4,99 3,71 
Julho 10,700 3,000 5 3,00 1,49 4,81 4,81 5,00 
Agosto 7,100 3,600 5 3,60 0,02 5,00 4,99 3,05 
Setembro 7,700 2,000 5 2,00 0,01 3,30 3,29 1,49 
Outubro 6,500 2,200 5 2,20 0,00 1,42 1,41 0,58 
Novembro 8,500 2,000 5 2,00 0,00 0,79 0,79 0,32 
Dezembro 9,200 3,400 5 3,40 0,00 1,28 1,27 0,52 
Janeiro 5,600 3,400 5 3,40 0,00 1,17 1,17 0,48 
Fevereiro 23,200 2,400 5 2,40 0,05 4,42 4,39 1,80 
Março 7,500 3,800 5 3,80 0,08 5,00 4,99 3,59 
Abril 16,400 6,500 5 6,50 4,65 5,66 5,66 5,72 
 

Tabela 4 – Vazão nos trecho do rio (m³/s) entre Jucazinho e Carpina 
Mês Trechos 

1 2 3 4 
Maio 9,169 9,038 10,748 10,751 
Junho 0,879 0,879 2,787 2,790 
Julho 6,991 6,991 11,552 11,555 
Agosto 0,974 0,521 1,761 1,764 
Setembro 0,990 0,500 0,872 0,875 
Outubro 0,500 0,500 0,637 0,640 
Novembro 0,500 0,500 0,548 0,551 
Dezembro 0,500 0,500 0,578 0,581 
Janeiro 0,500 0,500 0,629 0,632 
Fevereiro 1,297 0,500 0,614 0,618 
Março 1,265 0,838 2,511 2,514 
Abril 14,537 14,077 16,588 16,591 
média 3,175 2,945 4,152 4,155 

 

É interessante notar que, no mês de abril, o limite de enquadramento não foi atendido, pois a 

vazão afluente e o volume armazenado no reservatório estão com concentrações acima do 

enquadramento. Assim, observa-se que o modelo funciona até em situações de condições extremas, 

de acordo com o princípio estabelecido na sua formulação. 

As variações mensais de volumes armazenados nos reservatórios Jucazinho e Carpina, em 

comparação com o volume meta mensal e inicial do processo de otimização, são mostradas na 

Figura 4.  

A condição de preservação do volume de espera de 100 hm3, ou seja, o volume armazenado 

teria que ser menor ou igual a 227,04 hm3; foi atendida no reservatório de Jucazinho, nos meses de 

maio e junho. Ao fim de abril, último mês da simulação, o volume atinge 227 hm3, evidenciando a 

sustentabilidade hídrica operacional do reservatório.  

 No reservatório de Carpina, nos meses de junho e julho, foi atendida a condição da 

preservação do volume de espera de 170 hm3, ou seja, o volume armazenado teria que ser menor ou 
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igual a 100 hm3.  No fim de abril, último mês da simulação, o volume atinge 100 hm3, evidenciando 

à condição imposta de sustentabilidade hídrica operacional do reservatório.  
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Figura 4 - Volumes mensais dos reservatórios 

 

A depleção do volume do reservatório ocorre entre os meses de agosto indo até fevereiro, 

coincidindo com os meses de menores vazões afluentes. Os maiores volumes dos reservatórios 

foram observados nos meses de maio a junho, coincidindo com o fim da estação chuvosa do 

sistema. Não ocorreram vertimentos nos reservatórios, ficando os níveis d’água mensais sempre 

abaixo das cotas dos respectivos sangradouros, ou seja, a cota 292m (volume de 327,035 hm3) para 

Jucazinho e cota 118m (volume de 270,0 hm3) para Carpina.  

As Tabelas 5 e 6 apresentam os resultados do balanço hídrico nos reservatórios Jucazinho e 

Carpina, respectivamente. Verifica-se, no reservatório de Jucazinho, que nos meses de outubro a 

março acontecem elevadas perdas por evaporação no reservatório. A demanda fixa mensal de 1,80 

m³/s, destinada ao abastecimento urbano a partir do sistema adutor de Jucazinho, é completamente 

atendida. Nota-se uma diminuição na vazão retirada através da tomada d’água, indicando que a 

demanda de irrigação de Carpina e/ou reforço para cidade de Recife não foram atendidas.  A 

evaporação média mensal no reservatório foi de 1,93 hm³/mês, o que equivale a uma vazão de 0,74 

m³/s ou a uma lâmina de evaporação média mensal da ordem de 145 mm. A vazão liberada para o 

leito do rio (via descarga de fundo) é responsável pelo atendimento das demandas do perímetro das 

Várzeas/Passira e industrial, além de atender os requerimentos do enquadramento dos corpos 

d’água para a Classe 2 (CONAMA 357/05). 
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Tabela 5 - Resultados do balanço hídrico mensal no reservatório Jucazinho 

Mês  

Volume 

reservatório 
(m3) × 1000 

afluente 
(m3) × 1000 

precipitado 
(m3) × 1000 

evaporado 
(m3) × 1000 

tomada 
d’água  

(m3) × 1000 

descarga  
de fundo  

(m3) × 1000
Maio 218.050 21.358 1.056 1.533 4.715 23.766 
Junho 226.270 15.448 956 1.240 4.666 2.278 
Julho 231.180 28.616 449 1.359 4.676 18.120 
Agosto 229.500 7.050 259 1.728 4.736 2.526 
Setembro 223.410 2.488 297 1.553 4.756 2.566 
Outubro 216.000 855 195 2.359 4.806 1.296 
Novembro 208.163 337 295 2.396 4.777 1.296 
Dezembro 203.294 3.033 423 2.301 4.728 1.296 
Janeiro 196.529 1.063 629 2.415 4.746 1.296 
Fevereiro 192.720 5.132 1.320 2.164 4.736 3.362 
Março 220.856 36.988 1.316 2.144 4.746 3.279 
Abril 225.600 47.978 1.095 1.930 4.717 37.681 
Média 215.964 14.196 691 1.927 4.734 8.230 

 

Tabela 6 - Resultados do balanço hídrico no reservatório Carpina  

Mês  

Volume 

reservatório 
(m3) × 1000 

afluente 
(m3) × 1000 

precipitado 
(m3) × 1000 

evaporado 
(m3) × 1000 

tomada 
d’água  

(m3) × 1000 

descarga  
de fundo  

(m3) × 1000 
Maio 124.248 29.466 1.576 1.511 5.184 0 
Junho 100.357 9.018 1.392 1.100 5.184 28.016 
Julho 99.976 34.217 663 1.044 5.184 29.033 
Agosto 99.528 5.732 381 1.245 5.316 0 
Setembro 93.333 2.618 280 1.461 6.337 1.296
Outubro 87.192 1.789 192 1.641 5.184 1.296 
Novembro 78.894 1.477 266 1.764 6.980 1.296 
Dezembro 71.091 1.581 335 1.615 6.809 1.296 
Janeiro 63.697 1.763 408 1.573 6.695 1.296 
Fevereiro 57.522 1.711 830 1.236 6.185 1.296 
Março 59.923 8.082 913 1.226 5.368 0 
Abril 99.864 45.353 1.254 1.453 5.213 0 
Média 86.302 11.900 708 1.406 5.803 5.402 

 

No reservatório Carpina verifica-se que a demanda fixa mensal de 2 m3/s, destinada ao reforço 

do abastecimento de água da cidade de Recife é atendida sem falha.  

Tabela 7 - Volume afluente e demandas anuais dos reservatórios na Situação C 

Reservatório Entrada 
(m³) ×1000 

Demanda 
anual 

(m³) ×1000 

Distribuição das demandas anual ×1000 
Abastecimento Evaporação Irrigação Diluição + Reg. 

(m³) % (m³) % (m³) % (m³) % 
Jucazinho 178.634 178.684 55.987 31,3 23.119 12,9 13.065 7,3 86.514 48,4 
Carpina 151.298 151.333 62.208 41,1 16.869 11,1 7.431 4,9 64.825 42,8 

 

A Figura 5 mostra as falhas no atendimento da demanda hídrica do perímetro irrigado, nos 

perímetros de Várzea e Passira, nos mês de setembro a janeiro.  A falha total, nos meses de falha, só 

não ocorreu no mês de setembro. No perímetro irrigado de Carpina a falha ocorre no mês de 

outubro, período de baixa pluviometria e maior demanda hídrica ao reservatório.   
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Figura 5 – Vazões alocadas para os perímetros irrigados 

 

As Figuras 6 e 7 apresentam a distribuição de vazões mensais para o abastecimento, 

evaporação, irrigação e diluição + regularização, além dos volumes afluentes e precipitados 

diretamente nos reservatórios Jucazinho e Carpina. 

Na Figura 6 pode-se ver que, nos meses de setembro a janeiro, as vazões afluentes são bem 

inferiores à demanda, mostrando a função do reservatório em armazenar água no período chuvoso e 

liberando no período seco. Nos meses de outubro e novembro, as vazões alocadas para diluição da 

concentração de DBO foram superiores as descargas ecológicas mínimas para o reservatório de 

Jucazinho (0,5 m³/s). Assim, em meses de baixa pluviometria, pode ocorrer o inverso entre 

precipitação e demanda hídrica ambiental, ou seja, baixa precipitação e alta demanda ambiental. 

Na Figura 7 observa-se, nos meses de setembro a fevereiro, que a linha da demanda mensal 

correspondente ao abastecimento de Recife está situada bem acima da linha das afluências 

recebidas pelo reservatório. Compatível com definições adotadas para o controle de cheias, pode-se 

observar que os maiores picos de afluência mensal ocorrem entre os meses de maio a julho. Diante 

disso, o modelo impõe descargas significativas ao reservatório Carpina, nos meses de junho e julho, 

visando atender a restrição para os volumes de espera nesses meses, uma vez obedecidos os demais 

critérios operacionais estabelecidos. 
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Figura 6 – Volume afluente e demandas acumuladas atendidas por Jucazinho 

 

 
Figura 7– Volumes afluentes e demandas acumuladas atendidas por Carpina 
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6 – CONCLUSÕES 

O atual trabalho apresentou o modelo META-F para analisar a alocação mensal da água no 

planejamento e operação de sistemas de recursos hídricos, levando em consideração requerimentos 

de qualidade de água.  É baseado em um modelo de Programação Linear Seqüencial que tem como 

função objetivo valores meta e utiliza-se de aproximações lineares para descrever as não-

linearidades intrínsecas do problema. 

O META-F é um modelo unidimensional que tem como base a equação de Streeter-Phelps 

para incorporar a autodepuração de DBO em leitos de rios e calcular sua concentração em nós de 

controle.  Por se tratar de um modelo de base mensal e de cobertura de longas distâncias, o uso de 

valores médios é requerido para a análise de sistemas de recursos hídricos, sendo desnecessário o 

uso ou estabelecimento de zonas de autodepuração em outras dimensões. 

Uma compreensão integrada de aspectos físicos, que envolvem um complexo conjunto de 

fatores naturais e antrópicos e que interagem continuamente na determinação da qualidade das 

águas em uma bacia hidrográfica para vários cenários hidroclimáticos, pode ser realizada através do 

META-F. Por conseguinte, este modelo pode ser uma boa alternativa para prover subsídios a 

planejamento integrado de recursos hídricos, por representar aspectos, num modelo de otimização, 

que, em geral, são dificilmente capturados em outras ferramentas de modelagem. Com a otimização 

sendo feita de forma global, é verificado um ganho em termos de volume total disponível no 

sistema em comparação a sistema compartimentada que trata inicialmente das demandas 

quantitativa e simulação os apectos de qualidade das águas. 

Foi possível, no exemplo de aplicação do modelo, mostrar a violação do enquadramento das 

águas quando as condições operacionais do sistema não foram apropriadas. Assim, os resultados 

obtidos mostram que há vantagens evidentes na utilização deste modelo na operação de 

reservatórios com usos múltiplos. 

Para a situação climática média considerada, que subentende um prognóstico de longo termo 

para o sistema hídrico, conferiu-se como prioritário o abastecimento d’água das populações. Os 

resultados mostram que é possível assegurar os suprimentos da vazão de projeto de 1,80 m3s-1, 

referida ao sistema adutor de Jucazinho, e de uma vazão de 2,00 m3s-1, destinada ao reforço do 

abastecimento de Recife, essa factível de ser derivada a partir do reservatório Carpina, desde que ali 

seja permitido acumular um volume de 100 hm3 de água. 

Verificaram-se falhas no atendimento, onde a alta demanda de diluição de poluentes, no mês 

de julho proporcionou déficits somente na demanda de irrigação. Assim, os atendimentos das 

demandas de abastecimento humano e enquadramento foram satisfatórios e o volume excedente é 

mantido nos reservatórios do sistema. 
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Nesta aplicação ficou demonstrado que a variação nos níveis de poluição no sistema pode ser 

absorvida desde que seja feito, no mínimo, uma reavaliação das demandas de irrigação. Portanto, a 

operação do reservatório pode se transformar em uma medida paliativa para diminuição da poluição 

fluvial no sistema Jucazinho-Carpina. 

Assim, o META-F pode gerar subsídios metodológicos para escolha de políticas operacionais 

que possam melhorar a eficiência do uso da água e minimizando problemas peculiares de déficit 

hídrico e os possíveis conflitos de uso quali-quantitativo da água. 
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