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Resumo - Os canais de irrigação possuem condicionantes operacionais que geralmente 

causam problemas às demandas de água do perímetro irrigado e dificuldades para o 

operador do canal. O software Sobek permite o desenvolvimento de modelos 

hidrodinâmicos para canais de irrigação, tornando-se uma ferramenta auxiliadora para 

os operadores destes canais. O canal principal do perímetro irrigado Formoso H – 

Bahia, foco do estudo desta pesquisa, possui uma condicionante operacional que pode 

gerar problemas no perímetro irrigado, tais como, a falta de água para algum usuário. 

Isso, por que, o setor energético local determina uma interrupção do fornecimento de 

energia elétrica, todos os dias, no horário de 17 horas às 21 horas (horário de pico). 

Com isso, as bombas hidráulicas, que fornecem água para cada usuário, ficam 

inoperantes, tendo então, que realizar uma seqüência correta de abertura e fechamento 

das comportas do canal principal, com objetivo de evitar a falta de água para alguma 

demanda e o transbordamento em determinados trechos. O presente trabalho pretende 

realizar simulações utilizando o software Sobek, com intuito de encontrar a regra 

operacional mais apropriada de parada e retomada do sistema no horário de pico. 

Verificou-se, que a regra operacional indicada pelos resultados do trabalho é viável para 

o canal em estudo. 

 

Abstract - The irrigation canals have operational constraints that often cause problems 

for the water demands of irrigated and difficulties for the operator of the channel. Sobek 

software allows the development of hydrodynamic models for irrigation canals, 

becoming an auxiliary tool for operators of these channels. The main channel in the 

irrigated Formoso H - Bahia, the focus of this research, has a condition that can cause 

operational problems in the irrigated areas, such as the lack of water for any user. For 

the local energy sector provides an interruption of power every day, scheduled at 17 

hours to 21 hours (peak). Thus, the hydraulic pumps that provide water to each user, are 

dead, and then to perform a correct sequence of opening and closing of the gates of the 

main channel, in order to prevent water shortages and flooding to some demand in 

certain stretches. This work intends to perform simulations using the software Sobek, 

aiming to find the most appropriate operating rule of "stop" and "resumption"of the 

system at peak times. It was found that the operating rule indicated by the results of the 

work is feasible for the canal under study. 
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INTRODUÇÃO 

 

A irrigação é responsável por 70% do consumo de água no mundo 

(PLUSQUELLEC et al, 1994 e RIJO et al, 2006). Essa porcentagem permanece a 

mesma nos dias atuais. No Brasil, segundo a CODEVASF (2004), 61% da água captada 

é utilizada na irrigação. Por outro lado, desses 61% de água captada, apenas 50% é 

efetivamente utilizada pelas plantas. Os 50% restantes são perdidos na captação, 

armazenamento, distribuição e aplicação da água na irrigação. Portanto, existe um 

grande desperdício no uso da água na agricultura irrigada, acarretando também como 

conseqüência, o desperdício de energia.  

Silva et al (2004) mostram que modelos matemáticos subsidiam a avaliação do 

desempenho de um sistema de irrigação. Essa avaliação está ligada à minimização do 

desperdício de água. Rijo (2003) acrescenta que a eficiencia da gestão operacional dos 

canais de irrigação são ferramentas para o controle do desperdício de água.  

O perímetro irrigado Formoso H, localizado no estado da Bahia, possui algumas 

complexidades operacionais, como qualquer outro perímetro irrigado. Propor soluções a 

essas complexidades é o grande desafio de profissionais atuantes na área de operação de 

canais de irrigação. 

Com isso, o objetivo desse trabalho foi estudar a operação das comportas do 

canal principal do perímetro irrigado Formoso – H na Bahia, por meio da aplicação do 

modelo hidrodinâmico de canais abertos, buscando determinar a regra operacional 

apropriada para atender as demandas do perímetro irrigado.  

 

 

METODOLOGIA 

 

A caracterização do canal principal Formoso H, como o levantamento da 

demanda de água do perímetro irrigado, as condicionantes operacionais e as 

características físicas foram baseados nos estudos realizados por ALBUQUERQUE 

(1988). Essas informações foram utilizadas como dados de entrada para fazer a 

esquematização do canal em estudo, utilizando-se o módulo hidrodimâmico do software 

Sobek. 

Também, pelos estudos de ALBUQUERQUE (1988), foram retiradas 

informações das características físicas do canal principal do perímetro irrigado Formoso 



H – Bahia, tais como: dimensões, estruturas, seções, vazão, declividade de fundo entre 

outras características. Essas informações foram utilizadas como dados de entrada para 

fazer a esquematização do canal em estudo, utilizando-se o módulo hidrodimâmico do 

software Sobek. 

Com a esquematização concluída, partiu-se para as a realização das simulações, 

visando encontrar uma regra operacional apropriada para o canal principal. Defini-se 

regra operacional apropriada, como sendo a melhor seqüência de abertura e fechamento 

das comportas do canal principal de irrigação Formoso H, de forma a não comprometer 

o funcionamento do canal e o fornecimento de água para as demandas locais.  

Portanto, realizaram-se seis simulações (Simulação I, II, III, IV, V e VI). As três 

primeiras simulações tiveram objetivo de fazer com que o modelo atingisse as 

condições iniciais
3
 adequadas para se iniciar a busca pela regra operacional mais 

apropriada para o sistema. Observou-se que estas condições iniciais adequadas são 

atingidas quanto o modelo não interrompe a simulação e atinge o Movimento 

Uniformemente Variado. Caso o modelo interrompa a simulação, verifica-se a 

ocorrência de erro
4
 , portanto, as condições iniciais dadas foram inadequadas. 

Para se realizar as simulações I, II e III utilizaram-se os dados (altura de água no 

canal e vazão) retirados do estudo de referência (ALBUQUERQUE, 1988).  

No software Sobek, os parâmetros para que as condições iniciais sejam definidas 

referem-se às aberturas iniciais de cada estrutura do canal (comportas), a altura inicial 

de água e vazão em cada trecho do canal. Ou seja, inserindo os dados referidos acima, o 

próprio modelo hidrodinâmico calcula em uma “simulação Xt” 
5

 , em função de uma 

vazão de entrada, os outros parâmetros (velocidade, vazão ao longo do canal, altura da 

água no canal) que serão utilizados como condições iniciais “melhoradas” em uma 

próxima “simulação Xt+1” 
6
. Relembra-se que foram realizadas três simulação para se 

atingir as condições iniciais adequadas (Movimento Uniformemente Variado). 

A partir deste ponto, realizaram-se simulações que passaram a ter o objetivo de 

obter a regra operacional mais apropriada de “parada” e “retomada” do sistema 

(Simulações IV, V e VI) devido a uma restrição energética. Pois, todos os dias, no 

                                                 
3 Ressalta-se que o modelo, por definição, é sempre uma representação simplificada da realidade, portanto, esta 

representação deve partir de um ponto inicial definido por um arquivo denominado inicial conditions ou condições 

iniciais. Este arquivo caracteriza as variáveis de estado do sistema (neste caso um canal) no inicio de uma simulação. 

Para este caso, a altura de água do canal, a vazão e a velocidade em cada trecho. 

 
4 Ocorre erro quando em algum momento da simulação falta água para atender algum ponto de demanda do canal. 
5 Simulação no tempo inicial 
6 Simulação num determinado tempo futuro 



período de 17 horas às 21 horas, é determinado pelo setor energético local, que seja 

interrompido o funcionamento dos sistemas elétricos do perímetro irrigado Formoso H 

– Bahia, devido a restrições energéticas e benefícios tarifários. Com isso, o sistema tem 

uma “parada” às 17 horas e tem que “retomar” o funcionamento a partir das 21 horas. 

O tempo de simulação adotado para as simulações foi de 24 horas, o que 

compreende o período de “parada” e “retomada” do sistema em estudo. Assim, foram 

abordados os períodos críticos de operação do canal. 

 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

O perímetro irrigado Formoso H – Bahia possui as seguintes demandas de água 

(Tabela 1): 

 

Tabela 1 – Demandas de água do perímetro irrigado Formoso H - Bahia 

DEMANDAS VAZÃO 

I 0,47 m³/s 

II 0,31 m³/s 

III 0,61 m³/s 

IV 0,62 m³/s 

V 0,09 m³/s 

VI 0,59 m³/s 

VII 0,8 m³/s 

TOTAL 3,59 m³/s 
Fonte: Albuquerque (1988, p. 15) 

 

 A Tabela 1 caracteriza as demandas de água do perímetro irrigado Formoso H. 

A primeira coluna (Demandas) mostra que o canal possui sete demandas. Na segunda 

coluna (Demanda Constantes), informa a tomada de água em metros cúbicos por 

segundo para as respectiva Demanda. Ressalta-se que estas vazões foram consideradas 

constantes em todo período de simulação.  

O canal principal Formoso H, como todo canal de irrigação, possui algumas 

singularidades, que condicionam sua operação, tais como: devido a restrições legais e 

benefícios tarifários, a empresa que fornece energia elétrica para operação do canal 

estabelece a interrupção do fornecimento de energia para o sistema de irrigação, todos 

os dias, no período de 17 horas às 21 horas. Com isso, as bombas hidráulicas, que 

operam no canal de irrigação formoso H ficam inoperantes nesse período. Não podendo 



assim, fornecer água para os usuários; e vale ressaltar que, para a abertura e o 

fechamento completo de cada comporta, foi considerado um tempo de operação de 15 

minutos.   

O canal em estudo foi estruturado no modelo hidrodinâmico conforme as 

Figuras 1 e 2. 

 

 

 

Figura 1 – Esquematização Unidimensional, do Canal Principal, Formoso H, no Modelo 

Hidrodinâmico 

Fonte: Software Sobek 

 

 Os nós Connection Node representam as conexões entre os trechos de canais que 

possuem seção transversal diferentes; 

 Os nós Boundary representam os limites do sistema. Nesta esquematização eles 

representam as bombas de entrada e a saída no canal; 

 Os Calculation Point são os nós onde são realizados os cálculos do modelo; 

 Os nós Lateral Flow representam as retiradas de água do canal. Neste caso 

específico estes nós foram utilizados para representar as demandas de irrigação 

do sistema; 



 Os nós Cross Section representam as seções transversais do canal. Além das 

seções este tipo de nó estabelece as cotas de fundo e as alturas máximas do 

canal; 

 Os nós Orifice representam as estruturas de controle, ou seja, as comportas do 

canal sobre as quais serão determinadas as regras operacionais do canal; 

 Channel esquematiza o percurso do canal em estudo. 

 

 
 

Figura 2 – Esquematização, do Canal Principal, Formoso H, no Modelo Hidrodinâmico (visão 

lateral) 

Fonte: Software Sobek 

 

A Figura 2 representa a esquematização (visão lateral), no software Sobek, do 

canal em estudo. Pode-se perceber que o canal é dividido pelas comportas que, na 

figura, estão totalmente fechadas.   

 



Simulação I  

A primeira simulação foi utilizada como uma primeira tentativa de se obter as 

condições iniciais adequadas para o início das simulações de operação. Nesta tentativa, 

deixaram-se todas as comportas do canal principal abertas parcialmente, ou seja, abertas 

50% da capacidade total. Com isso, o modelo funcionou apenas os 45 minutos iniciais 

da simulação. Pois, faltou água para o trecho final do canal (Demanda VII). O Software 

Sobek é programado para não continuar a simulação no caso da falta de água para 

alguma demanda. A Figura 3 representa a Simulação I. 

 

 

Figura 3: Simulação I - Interrupção da simulação aos 45 minutos 

Fonte: Software Sobek 

 

Simulação II 

A Simulação II considerou as cinco primeiras comportas abertas totalmente 

(abertura máxima) e somente as duas últimas comportas mantiveram com a abertura de 

50% da capacidade total. Esse procedimento foi adotado com propósito de 

disponibilizar mais água para o trecho final do canal (demanda sete), pois foi o 

problema ocorrido na primeira simulação. Mas, novamente faltou água para a Demanda 

VII. O modelo funcionou até os 65 minutos iniciais. 

 

Simulação III 

A Simulação III considerou todas as sete comportas abertas totalmente (abertura 

máxima), tendo em vista, resolver o problema ocorrido nas simulações I e II (Falta de 

água para o trecho final do canal).O modelo não interrompeu a simulação (não ocorreu 

Falta de 

água para a 

demanda 7 



erro), ou seja, todo o tempo previsto para a simulação foi concluído. Podendo assim, 

afirmar, que a simulação atendeu todas as demandas do sistema. 

 Também na Simulação III, pode-se observar que o modelo atingiu o escoamento 

uniformemente variado, satisfazendo assim, o primeiro objetivo das simulações. O 

escoamento uniformemente variado foi alcançado aproximadamente às 12 horas e 30 

minutos de simulação, onde, a partir deste tempo o modelo atinge as condições iniciais 

adequadas. Essas condições iniciais adequadas possibilitam a iniciação das simulações 

referentes aos processos de “parada” e “retomada” do sistema, foco principal deste 

trabalho (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Simulação III - Movimento Uniformemente Variado alcançado após 12h:30 de 

simulação 

Fonte: Software Sobek 

 

Simulação IV 

 Com objetivo (escoamento uniformemente variado) atingido na Simulação III, 

passou-se, para Simulação IV. Na Simulação IV, o intuito é achar uma regra 

operacional de “parada” e “retomada” do sistema, devido ao corte de energia no horário 

de 17 horas às 21 horas, conforme já mencionado anteriormente. Assim, todas as 

comportas do canal mantiveram-se abertas totalmente (abertura máxima), conforme na 

simulação III. Porém, às 17 horas, as comportas foram fechadas, ou seja, houve 

“parada” no sistema.  

Percebeu-se, que a Simulação IV apresentou resultados adequados para a 

operação do canal principal, pois as demandas foram todas supridas, verificadas pela 

continuidade da simulação do modelo, além de não apresentar problemas de 

transbordamento. Porém, pode-se melhorar a operação das comportas com o objetivo de 



disponibilizar maior quantidade de água para os trechos finais do canal (jusante do sifão 

invertido). Estes trechos finais localizam-se mais distantes da única entrada de água no 

canal, o que aumenta o risco de escassez para as demandas localizadas mais a jusante, 

em um eventual corte no fornecimento de água para o sistema, justificando a busca por 

uma regra operacional mais apropriado por meio da próxima simulação. Com isso, 

partiu-se para a Simulação V. Onde, o objetivo foi tentar disponibilizar mais água para 

os trechos finais do canal (jusante do sifão invertido). 

 

Simulação V 

Até a “parada” do sistema (fechamento das comportas às 17 horas) continuou 

mantendo-se as comportas abertas completamente. Porém, na simulação V, por objetivo 

já mencionado, na retomada do sistema as comportas foram abertas 1 hora mais cedo. 

Ou seja, ao invés de serem abertas 21 horas, foram abertas às 20 horas. Essa operação 

não comprometeria o setor energético, pois as comportas podem ser operadas 

manualmente, não necessitando utilizar energia no período de pico. Nas Figuras 5 é 

possível visualizar a resposta do modelo após 1 hora da retomada do sistema (21 horas). 

 

 

Figura 5 – Simulação V. Simulação às 21 horas (1 hora após a retomada do sistema) 

Fonte: Software Sobek 

 

Pode ser visualizado na Figura 5 a inviabilidade da simulação V, pois no trecho 

final do canal houve transbordamento de água e não armazenamento de maior 

quantidade de água, conforme o intuito dessa simulação. 

Transbordamento 



 

Simulação VI 

 Com propósito de evitar o erro obtido na simulação V, na simulação VI as 

comportas foram abertas 30 minutos mais cedo (abertura às 20 horas e 30 minutos). Na 

Figura 6 é possível visualizar a resposta do modelo após 50 minutos da retomada do 

sistema (21 horas e 20 minutos). 

 

 

Figura 6 – Simulação 6. Simulação às 21 horas e 20 minutos (50 minutos após a retomada do 

sistema) 

Fonte: Software Sobek 

 

Observa-se, que não ocorreu transbordamento e todas as demandas foram 

supridas além de disponibilizar um maior volume de água para os trechos finais do 

canal, na retomada do sistema. Assim, essa simulação (Simulação VI) mostrou-se a 

mais apropriada, para a operação do canal principal do perímetro irrigado Formoso H - 

Bahia. Satisfazendo assim, o objetivo principal do trabalho, não havendo mais 

necessidade da realização de novas simulações. 

 

 

CONCLUSÕES / RECOMENDAÇÕES 

 

 Com a aplicação do modelo hidrodinâmico, no canal principal do perímetro 

irrigado Formoso H – Bahia é possível afirmar que: o software Sobek consegue 

representar adequadamente, a realidade de um canal de irrigação. Pois, as características 

do canal, gerada pelo software, estão de acordo com as obtidas pelo estudo de 

ALBUQUERQUE (1988); o software Sobek consegue representar todos os tipos de 

Maior volume de 

água armazenado 

sem transbordamento 



escoamento incluindo até o mais complexo, o escoamento variado; os resultados 

gerados pelas simulações são ferramentas para auxílio na tomada de decisão. 
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