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TRANSPOSIÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO: Otimização de soluções e 

controle de obras  

Francisco Jácome Sarmento1 

RESUMO --- No presente artigo são apresentados e comentados os resultados de aplicação de 
um sistema de suporte à decisão (SSD) desenvolvido para a otimização dos custos no Projeto 
Executivo dos dois eixos (canais Norte e Leste) da transposição do rio São Francisco para o 
Nordeste Setentrional (PE, PB, RN e CE). As soluções mais econômicas para a implantação das 
obras são exemplificadas com ênfase no impacto financeiro provocado pela não adoção das 
soluções otimizadas oferecidas pelo sistema. Aspectos relacionados com o controle da execução das 
obras são também abordados. 

ABSTRACT --- In this paper are presented and discussed the results of implementing a decision 
support system (SSD) developed for the optimization of costs in the project Executive of two shafts 
(North and East channels) the transposition of the São Francisco River to the Northeast North (PE, 
PB, RN and CE). Cost-effective solutions for the deployment of the works are illustrated with 
emphasis on financial impact caused by the non-adoption of optimized solutions offered by the 
system. Aspects related to the control of execution of works are also addressed.  

Palavras-chave: transposição de bacias, otimização de custos, sistema de suporte à decisão. 
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1 - INTRODUÇÃO 

A transposição do rio São Francisco para o Nordeste setentrional é o maior e o mais antigo 

projeto de infraestrutura hídrica do Brasil. As águas bombeadas nos eixos Norte e Leste, em 

Cabrobó (PE) e no lago da represa de Itaparica, respectivamente percorrem cerca de 700 km de 

canais, adutoras (curtas), túneis, barragens, aquedutos, etc. O projeto em implantação é a terceira 

versão da concepção de engenharia de um empreendimento cuja primeira menção remonta ao início 

do século XIX. Em sua forma de operação, o projeto foi modernizado e adaptado aos objetivos 

pretendidos, principalmente visando contextualizá-lo na política nacional de Recursos Hídricos, 

onde preconiza-se ênfase nos usos múltiplos das águas.  

A versão atual do projeto avançou na forma de operação do sistema e na consolidação de 

proposta de organização institucional de gestão do empreendimento. Os eixos Norte e Leste da 

transposição podem transportar uma vazão máxima de 99 m3/s e 28 m3/s, respectivamente. A  figura 

1 mostra um esboço do caminhamento de ambos os eixos em construção. Respeitando-se a outorga 

concedida pela Agência Nacional de Águas (ANA), nos anos de cheia no São Francisco, caso seja 

necessário, os dois canais (Norte e Leste) poderão funcionar com capacidade plena, retirando até 

127 m3/s e transferindo-os para os chamados reservatórios receptores nos Estados do semiárido 

setentrional nordestino: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. 

Não se trata de um projeto voltado prioritariamente para o uso econômico das águas 

transpostas no semiárido setentrional. A prioridade absoluta do projeto, consoante com a própria 

hierarquização de uso determinada na lei brasileira, é o abastecimento humano urbano. Enfatize-se 

que a discussão da transposição como projeto de desenvolvimento estratégico e equidade social 

entre regiões tornou-se secundária diante da urgência de se resolver o problema do abastecimento 

urbano. 
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Figura 1 – Representação dos eixos do Projeto de Transposição do São Francisco para o Nordeste 
Setentrional. 

Como citado,  no início dos acalorados debates pelo país (década de 1980), o empreendimento 

vinha sendo apresentado como um megaprojeto para irrigar terras ao norte do rio São Francisco. 

Entretanto, com crescimento das cidades, catalisado pela mudança de perfil da população local – de 

rural para urbana – emergiu um quadro de demandas hídricas no qual uma interligação com o São 

Francisco tendo fins de suprimento humano torna-se, nos casos mais extremos, emergencial, tanto 

pelo prazo necessário para a execução física da obra, como pela incontornabilidade de uma 

provável situação de colapso absoluto (Sarmento, 2009). 

Atualmente, o Governo Federal tem como superada a fase de debates em torno da implantação 

ou não do projeto, visto que centenas de milhões de reais já foram empregados na execução das 

obras nos dois eixos. Mas o arrefecimento das posições contrárias ao projeto somente se deu após a 

conclusão de importantes estudos relacionados com a bacia do São Francisco e com as bacias 

receptoras do semiárido setentrional. Tais estudos derrubaram formalmente velhos argumentos 

difundidos há anos na captação de incautos para engrossar as fileiras dos que têm o projeto como o 

algoz do rio.  

O Plano Decenal da Bacia Hidrográfica do São Francisco – PDBHSF, elaborado pela Agência 

Nacional de Águas – ANA, acompanhado e discutido pelas Câmaras Técnicas do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do São Francisco – CBHSF, demonstrou cabalmente que há disponibilidade para o 

atendimento de todas as necessidades hídricas da própria bacia e do semiárido setentrional sem 

comprometer as folgas, ainda que as demandas sanfranciscanas praticamente tripliquem nos 
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próximos 20 anos, algo historicamente sem registro. Crescendo à inédita taxa de 5,2% ao ano, a 

demanda na bacia sairia de 91 m3/s (2005) para 262 m3/s em 2025.  

O PDBHSF aprovado pelo CBHSF adotou uma vazão de 360 m3/s como parcela alocável da 

disponibilidade da bacia para o atendimento do pretendido cenário de evolução de demandas. Por 

outro lado, o PDBHSF recomenda uma revisão nas outorgas concedidas, a maioria bastante antiga e 

referente a projetos que não fazem uso da vazão outorgada. Essas outorgas concedidas totalizam 

335 m3/s.  

Apesar da eloquência dos números, como diplomas acadêmicos não conferem nenhum 

atestado de honestidade intelectual, tão pouco de bom senso, alguns ainda proclamam que a outorga 

de 26 m3/s de vazão firme para a transposição compromete o desenvolvimento futuro da bacia, pois 

26 m3/s + 335 m3/s = 361 m3/s > 360 m3/s (vazão alocada), o que extrapola o limite alocável, 

supostamente impedindo a concessão de novas outorgas na bacia. Talvez inibidos pela própria 

negativa de apoio por parte da sociedade, tais argumentos deixaram de frequentar os discursos 

políticos como se fazia até bem pouco tempo e vêm, aos poucos, tornando-se cada vez mais raros.  

É preciso considerar que: (i) o próprio PDBHSF aprovou uma revisão de outorgas já 

concedidas, cujo total não será alcançado nem em 2025 (335 m3/s); (ii) mesmo crescendo à taxa 

sem paralelo, a demanda no São Francisco alcança 262 m3/s em 2025, restando, portanto, 360 m3/s 

– 262 m3/s = 98 m3/s; (iii) a vazão de 360 m3/s foi adotada por cobrir, com folga, todas as demandas 

internas e externas da bacia, não podendo ser omitido que, caso fosse necessária a alocação de mais 

água para o setor de abastecimento humano, essa vazão poderia crescer para 370, 380, ...400 m3/s, 

etc., pois o abastecimento humano é prioritário em relação à geração de energia elétrica. 

Conclui-se que a defesa do argumento do comprometimento do desenvolvimento da bacia 

pela derivação de água pelo projeto, quando não assumida como legítimo discurso territorialista, 

torna-se simplesmente vergonhosa.  

Face à realidade do nordeste setentrional, jamais se deve entender o projeto como mágico 

divisor de águas entre a miséria e a fartura, panacéia para agruras impostas pela seca, pressuposta 

raiz de todos os males. As transformações demandadas por desejáveis mudanças não emanam de 

uma obra física de engenharia. Tão pouco os técnicos envolvidos com sua elaboração tiveram a 

pretensão ingênua ou o sofisma para propor-lo como detentor de messiânicos poderes (Sarmento, 

2006). 

Maiores detalhes sobre conceitos constitutivos do cerne técnico do empreendimento, tais 

como sinergia hídrica, definição de vazões transpostas, regras operativas, etc., podem ser 

encontrados em Sarmento (2005a), Sarmento (2005b), Molinas e Sarmento (1999) e Sarmento, 

Molinas e Cardoso (1996).  
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2 – O SISTEMA COMPUTACIONAL SIDOC E SUA APLICAÇÃO AO 

PROJETO DE TRANSPOSIÇÃO 

O SIDOC - Sistema Integrado de Dimensionamento e Orçamento de Canais foi desenvolvido 

com o objetivo de auxiliar projetistas e profissionais da área de engenharia civil na busca de 

soluções otimizadas no projeto de adução de água centrado em canais abertos. Sua necessidade 

surgiu com a idéia de desenvolvimento do Projeto Executivo da Transposição do Rio São Francisco 

quando o Governo Federal, na condição de empreendedor, resolveu aferir diretamente a qualidade 

das soluções apresentadas quanto à economicidade (Sarmento, 2009). 

Com fácil interatividade, o sistema agiliza o teste de vários tipos de seções hidráulicas e 

geométricas, de revestimentos, de materiais para composição de aterros, de proteção/contenção de 

taludes, de juntas e de drenagem interna das seções transversais construídas. Definidas tais escolhas, 

o sistema permite a geração automática de orçamentos totais para tantos greides de projeto do canal 

quanto julgados necessários. Alternativas de greide avaliadas representam relevante dado de entrada 

para uma análise financeira comparativa envolvendo incrementos/decrementos na potência das 

estações de bombeamento versus essas alternativas de greides.  

Os mais significativos itens quantitativos para cada uma das definições de projeto 

(revestimento, aterros, proteção/contenção de taludes, juntas e drenagem interna) são apresentados 

ao projetista em orçamentos, imediatamente após as definições haverem sido processadas. Assim, o 

projetista tem a chance de avaliar o peso financeiro de suas escolhas no custo total da obra. 

Esse custo total da obra, englobando seus itens de fornecimento e serviço mais significativos, 

é apresentado como resultado último da utilização do sistema. Desta forma, obtém-se o custo total 

associado a cada combinação de definições envolvendo os parâmetros mencionados. Uma descrição 

completa do SIDOC pode ser encontrada em Sarmento (2009). 

2.1 – Otimização dos sistemas hidráulicos: efeitos da topografia e da geologia 

A implantação de quaisquer projetos de complexidade por parte de entes públicos é sempre 

mais morosa do que na esfera privada. Isso se deve, principalmente, aos ritos próprios da 

administração pública que precisam ser seguidos pelo gestor. Os entraves burocráticos são muitos e, 

não raramente, condicionantes de natureza política impõem a feitura do menos lógico em lugar do 

lógico. No campo técnico, tanto fatores burocráticos como de natureza política terminam deixando 

seus reflexos e influenciando decisões, impondo o “possível” em lugar do “melhor”, ainda quando 

este tenha sido identificado.  

A transposição do São Francisco, como todo projeto dessa natureza, teve início com a 

obtenção de dados topográficos de uma faixa viável, onde se vislumbrava a implantação do projeto 

como sendo mais atrativa, em termos técnicos, econômicos e ambientais. Aliás, esta última 
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dimensão foi fortemente incorporada no traçado de alternativas feitas para o desenvolvimento dos 

canais de interligação entre as bacias hidrográficas do São Francisco e as receptoras, tanto no eixo 

Norte como no eixo Leste. 

Na fase de estudo de alternativas, todas as hipóteses de traçado viável das perspectivas 

mencionadas foram consideradas, terminando-se por eleger aquela que seria aprofundada na forma 

de um Projeto Básico de Engenharia, objeto que veio a ser licitado pelo Ministério da Integração 

Nacional no final da década de 1990.  

A importância do empreendimento e a magnitude dos recursos envolvidos na transposição 

sempre chamaram para si a atenção de praticamente todos os ministros que passaram por aquela 

pasta. Vários deles se envolveram diretamente com o projeto, mesmo não tendo formação técnica 

específica voltada para a área de conhecimento demandada. Reuniam-se com a equipe técnica, 

ouviam e proferiam as determinações administrativas, inserindo em sua tomada de decisão, é claro, 

a dimensão política.  

As circunstâncias de evolução do projeto de transposição, desde os estudos de alternativas até 

a conclusão do Projeto Básico, nunca favoreceram a busca da excelência no acabamento dos 

produtos contratados, muito embora se tenha, na medida do possível, conseguido racionalizar as 

decisões, evitando-se as consequências indesejáveis associadas às condições de trabalho que 

tipificam a esfera pública. 

Como o próprio termo indica e a Lei 8.666/97 define, um Projeto Básico deve conter 

elementos suficientes à caracterização do objeto a ser licitado e, no caso da transposição, em muito 

se extrapolou essa condição mínima. E mais: preconizou-se que a obra, embora licitada tendo-se o 

Projeto Básico como referência, somente seria implantada com base no Projeto Executivo, que a 

administração pública veio a licitar nos anos 2000, bem antes do início das obras em 2007. 

O Projeto Executivo da obra foi licitado como sendo um detalhamento do Projeto Básico, o 

que, a princípio, não implicava, pelo menos explicitamente, em obrigação por parte das empresas 

projetistas contratadas, de realizarem quaisquer estudos de otimização tanto do traçado 

planimétrico, como da elevação/rebaixamento de greide dos eixos Norte e Leste. Porém, anos 

haviam transcorrido desde a conclusão do Projeto Básico e, naquele momento, não havia horizonte 

ainda definido para que, legalmente (a pendenga jurídica encontrava-se no STF), o Governo Federal 

pudesse dar início às obras.   

Genericamente, a concepção econômica de todo sistema hidráulico que envolve estruturas de 

bombeamento e condução de água defronta-se com o problema da otimização, seja na determinação 

do diâmetro mais econômico, em se tratando de adutoras, seja no traçado e determinação das seções 

hidráulicas mais eficientes e econômicas, em se tratando de adução através de canais. 
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Simplificadamente, o problema consiste em encontrar o ponto de mínimo de uma função que traduz 

a soma dos custos de implantação com as despesas variáveis, pagas em parcelas ao longo da vida 

útil do projeto, relativas principalmente à energia elétrica consumida e demanda nas instalações de 

bombeamento do sistema.  

Em determinada época, as perspectivas concernentes ao comportamento futuro do mercado de 

energia elétrica podem apontar para um prolongado período de estabilidade ou mesmo de tendência 

de queda de tarifas (aumento da oferta, entrada de novos empreendimentos, programas de 

incentivos à novas fontes ou ampliação oportuna de setores específicos da matriz energética, etc.). 

Dando-se a elaboração do projeto de um sistema hidráulico como a transposição do São Francisco 

sob tais condições, é provável que a equipe projetista opte por um partido em que bombeamentos 

mais elevados sejam privilegiados e, consequentemente, comprimentos de túneis sejam 

relativamente mais curtos, quando comparados com a situação inversa, de os custos com energia 

elétrica se encontrarem em patamar elevado e com tendência à evolução ascendente.  

Retomando-se o caso específico da transposição, o espaço de anos, transcorridos entre a 

conclusão do Projeto Básico e o início das obras, recomendava pelo menos uma revisão nesse 

aspecto de concepção do projeto. Afinal, os responsáveis por sua feitura, como qualquer outro 

técnico, não tinham “bola-de-cristal” para prever, por exemplo, que o país seria mergulhado em 

apagão no ano de 2001.   

A otimização concernente à busca pelo ponto ideal, envolvendo custos de investimentos e 

despesas variáveis, tem como dados fundamentais tanto a topografia quanto a geologia da faixa 

definida como mais apropriada na fase de estudos de alternativas. É óbvio que esses estudos básicos 

precisam ser o mais bem detalhado possível, para que se tenha um retrato fidedigno destas 

realidades físicas locais, em particular quando a adução se der através de canais. Nessa situação, os 

custos envolvendo movimento de terra preponderam e podem representar até 80% do valor do 

investimento.  

Ocorre que, na escala de grandeza das obras da transposição, erros que em projetos 

convencionais seriam toleráveis, tanto de topografia quanto de geologia (referente à espessura das 

camadas de material de 1ª, 2ª e 3ª categorias), implicam em números digamos desconfortáveis, para 

dizer o mínimo. A título de exemplo, compare-se os levantamentos topográficos da mesma 

alternativa de traçado de trecho de canal do eixo Leste, levantado à época do Projeto Básico (com o 

qual foram licitadas as obras) com a topografia refeita para a elaboração do Projeto Executivo 

(Figura 2). 
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Figura 2 – Topografias básica e executiva (estacas 2120 a 2419, eixo Leste) 

 

As diferenças visíveis na Figura 2, postas na forma de histograma, revela que a maioria das 

diferenças estão concentradas entre os 2,0 e 2,7 metros, mas, isoladamente, em um trecho de apenas 

6 km (a obra tem um comprimento aproximado de 700 km) chega a quase 4,0 m.  

Tabela 1: Histograma das Diferenças

Bloco Freqüência Freqüência (%)

-3,97 1 0,3

-3,73 2 0,7

-3,48 7 2,3

-3,24 16 5,3

-3,00 29 9,7

-2,76 49 16,3

-2,51 55 18,3

-2,27 47 15,7

-2,03 47 15,7

-1,79 24 8,0

-1,54 7 2,3

-1,30 4 1,3

-1,06 5 1,7

-0,82 4 1,3

-0,57 0 0,0

-0,33 1 0,3

-0,09 1 0,3

Mais 1 0,3

300 100  

Conforme detalhado em Sarmento (2009), os quantitativos levantados pelo sistema SIDOC 

para a transposição do São Francisco são estimados para cada uma das estacas do traçado dos 

canais, o que permite a feitura de orçamento unitário (por estaca) constando os itens de maior 

significância em termos de custos. A simples observação de um exemplo desse tipo de informação 

permite aquilatar o grau de influência da topografia nos custos de um projeto preponderantemente 

impactado por serviços de escavação e de movimento de materiais terrosos/rochosos encontrados ao 

longo do eixo. Veja-se na Figura 3 o incremento/redução de custos decorrente da travessia do eixo 

do canal por diferentes relevos em um pequeno trecho do Eixo Norte (entre a EB-I e a barragem de 
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Tucutú). Na parte inferior da referida Figura, percebe-se que, sempre que o canal cruza trechos em 

cortes/aterros relativamente grandes, os custos, evidentemente, se elevam em comparação àqueles 

dos trechos em que o canal se desenvolve semienterrado.  

Distribuição Espacial dos Custos
Trecho 1: EB I - Resv. Tucutu
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Figura 3 – Reflexos da topografia sobre os custos orçados por segmento entre estacas. 

No entendimento do autor, tais diferenças, sozinhas, já justificariam uma revisão de projeto, 

na oportunidade do seu detalhamento em nível executivo. A revisão deveria ser suficiente para 

considerar e neutralizar os eventuais efeitos indesejáveis que as diferenças entre levantamentos 

topográficos podem ter nos itens mais significativos da quantificação e do orçamento da obra. A 

revisão ganha ênfase ainda maior quando se considera, aliado à questão topográfica, o aspecto 

geológico, mais especificamente, a estimativa das espessuras das camadas classificáveis como 

sendo materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias, cujos preços unitários de movimentação podem atingir 

proporções de mais de dez vezes, entre corte em terra e corte em rocha, por exemplo. 

Mais uma vez, a título de exemplo, tomemos o trecho de pouco mais de 6 km da transposição, 

delimitado pela captação (primeira estação de bombeamento, de um total de três) e o reservatório de 

Tucutú, no eixo Norte. Nas Figuras 4 e 5, o fundo e a berma do canal, dimensionado para conduzir 

uma vazão máxima de 99 m3/s, aparecem representados como linha vermelhas. 

A Figura 5 mostra a espessura de camadas de materiais de 1ª, 2ª e 3ª categorias, 

correspondentes àquelas consideradas como representativas do subsolo do eixo canal quando da 

elaboração do Projeto Básico. Elas foram obtidas via sondagem percussiva/rotativa dispostas 

sistematicamente ao longo da materialização topográfica do eixo do canal no campo. Já o perfil de 

estratos, mostrado na Figura 4, resulta da cava de trincheiras em campo, com maquinário 
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disponibilizado pelas empreiteiras responsáveis pelo Lote 1 da obra do eixo Norte. É de se esperar 

que no segundo método, por ser a cava praticamente contínua, obtenha-se com maior precisão a 

realidade física das variáveis (espessuras dos estratos) investigadas. 

 

 
Figura 4 – Trecho entre a EB-I e o Reservatório de Tucutú, eixo Norte (Topografia e geologia do 

Projeto  executivo). 

 

Figura 5 – Trecho entre a EB-I e o Reservatório de Tucutú, eixo Norte (Topografia executiva e 
geologia do Projeto Básico). 

Comparando-se as duas figuras acima, percebe-se uma relativa elevação do perfil rochoso 

obtido em nível de Projeto Executivo, quando este é sobreposto àquele afeto ao Projeto Básico. Tais 

variações, quando ocorrentes nos demais trechos e sempre na mesma direção, incrementam 

sobremaneira os custos de implantação, apontando também, assim como no caso da topografia, para 

a importância de uma revisão de greide, à luz da realidade de campo.  Afinal, repita-se: no caso da 

transposição, não lidamos com obras hidráulicas de médio porte, mas sim de porte fora do 

convencional. O eixo Norte, por exemplo, consiste basicamente de um canal com 6,0m de largura 

de base, largura de topo de 24 m e profundidade de 6,0m (lâmina de 5,24 e folga de 76cm). 

2.2 – A Implantação em campo: 

Um dos principais objetivos para desenvolvimento do SIDOC foi colocar à disposição dos 

técnicos uma ferramenta computacional capaz de tratar com rapidez e precisão as variáveis 
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implicadas, bem como fornecer respostas quantitativas para a superação do problema da otimização 

do sistema do projeto de transposição. 

Assim, foi proposto ao empreendedor (Ministério da Integração Nacional) uma extensão do 

uso do sistema para o controle da execução da obra, tendo por base o próprio SIDOC. A ideia 

nasceu com a constatação de que, embora mais detalhados e precisos do que no Projeto Básico, os 

perfis de espessuras dos estratos classificáveis dos materiais (1ª, 2ª e 3ª), obtidos com as 

investigações adicionais feitas em nível de Projeto Executivo, não raramente divergiam daqueles 

efetivamente testemunhados em campo, após a escavação do canal. A Figura 6, a seguir, sumariza o 

tipo de controle proposto, com o que seria possibilitada a “onipresença” do poder público, pela 

aplicação da ferramenta computacional, no processo executivo das obras. 

 

Figura 5 – Modelo de controle de obra proposto para a Transposição do São Francisco 

Um exemplo típico motivador da proposta é apresentado na Figura 7, a seguir. Nela é 

mostrado o desenho da seção transversal do canal do Eixo Norte, na estaca 312, onde as espessuras 

dos estratos a serem escavados foram obtidas na fase de investigações geológicas do Projeto 

Executivo. 

Conforme se percebe na Figura 8, não há nenhuma semelhança entre as profundidades dos 

estratos identificados no Projeto Executivo e as reais condições encontradas em campo. De fato, 

desde o topo da escavação, passando pela berma lateral à seção hidráulica do canal e chegando ao 

fundo do mesmo (parte inferior da fotografia), não existe nenhum vestígio de material de 2ª ou 3ª 

categorias. A recorrência de situações como esta justifica a adoção do controle proposto. 
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Figura 7 – Eixo Norte, estaca 312: seção transversal do canal com espessuras de estratos de 
materiais obtidos do Projeto Executivo. 

 

1,65 m

Material de 1a Categoria

 

Figura 8 - Eixo Norte, estaca 312: Materiais escavados expostos após escavação do canal. 
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3 – APLICAÇÃO DO SIDOC AO EIXO LESTE DA TRANSPOSIÇÃO DO 

SÃO FRANCISCO 

O sistema computacional descrito em Sarmento (2009) foi utilizado pelo Ministério da 

Integração Nacional como apoio na elaboração de diretrizes de concepção dos Projetos Executivos 

da transposição. Os resultados apresentados a seguir referem-se ao Eixo Leste do projeto, em 

implantação, com captação de água no lago da represa de Itaparica. 

Os segmentos estudados estão delimitados por estações de bombeamento (EBV), 

reservatórios, aquedutos e túneis. O eixo Leste (capacidade hidráulica = 28 m3/s) como um todo, 

considerado sob esse critério de repartição, ficou dividido nos seguintes trechos: 

- EBV-I ao reservatório Areias; 
- Reservatório Areias a EBV-II; 
- EBV-II ao reservatório Branco; 
- Reservatório Branco ao reservatório Mandantes; 
- Reservatório Mandantes à EBV-III 
- EBV-III ao reservatório Salgueiro; 
- Reservatório Salgueiro ao reservatório Muquém; 
- Reservatório Muquém ao reservatório Muquém II 
- Reservatório Muquém II ao aqueduto Jacaré; 
- Aqueduto Jacaré ao reservatório Cacimba; 
- Reservatório Cacimba a EBV-IV. 

Os trabalhos de otimização foram suspensos em 2009 e, enquanto perduraram, forneceram 

importantes informações que permitiram aos técnicos chegarem a relevantes conclusões. Em 

relação ao Eixo Leste, os estudos demonstraram que o greide original do Projeto Básico licitado 

encontrava-se, em relação ao ponto ótimo, rebaixado. Embora não se tenha concluído a otimização, 

desde a EBV-I até o trecho de 30,36 km, compreendido entre os reservatórios de Salgueiro e 

Muquém, o rebaixamento em relação ao ponto ótimo variou entre 1,0m e 3,0m.  

Tal distanciamento do ótimo, determinado com a ajuda do SIDOC, implicaria em uma 

elevação de custos de cerca de 25% entre os custos associados à adoção da elevação de greide para 

o patamar ótimo (R$ 121.019.557,41; preços de 2008) e o valor contratual firmado com a 

empreiteira para o lote de obras em tela (R$ 162.025.609,76; preços de 2008). A Tabela 2 mostrada 

a seguir resume os números para os trechos otimizados referidos. 
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      EIXO LESTE : EBV - I a EBV - II a EBV - III - Geologia do Executivo

Variação do TRECHO V - 1 - EBV - I - Reserv. Areias TRECHO V - 2 -  R. Areias - EBV - II TRECHO V - 1 - EBV - II - Reserv. Braúnas TRECHO V - 2 - R. Braúnas - R. Mandantes

Greide L (m) = 6.980 L (m) = 1.680 L (m) = 4.620 L (m) = 11.180

(m) Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m

3,00 361,89 24.482.825,74 -3.222.440,20 361,22 2.878.173,26 1.234.116,48 400,80 12.808.960,23 -3.002.469,73 400,65 27.889.172,55 1.374.396,32

2,50 361,39 23.668.565,50 -2.408.179,96 360,72 3.052.950,43 1.059.339,31 400,30 12.214.447,56 -2.407.957,06 400,15 27.385.376,55 1.878.192,33

2,00 360,89 22.895.025,63 -1.634.640,09 360,22 3.241.565,32 870.724,42 399,80 11.652.613,34 -1.846.122,85 399,65 27.087.234,24 2.176.334,64

1,50 360,39 22.277.546,43 -1.017.160,89 359,72 3.419.513,35 692.776,39 399,30 11.135.168,94 -1.328.678,44 399,15 26.947.458,36 2.316.110,51

1,00 359,89 21.844.464,25 -584.078,72 359,22 3.658.030,84 454.258,90 398,80 10.656.087,12 -849.596,63 398,65 27.296.358,94 1.967.209,94

0,50 359,39 21.500.123,47 -239.737,94 358,72 3.849.006,89 263.282,85 398,30 10.204.745,56 -398.255,06 398,15 28.284.955,04 978.613,84

0,00 358,89 21.260.385,54 0,00 358,22 4.112.289,74 0,00 397,80 9.806.490,50 0,00 397,65 29.263.568,88 0,00

-0,50 358,39 21.293.605,52 -33.219,98 357,72 4.346.777,70 -234.487,96 397,30 9.410.019,43 396.471,07 397,15 30.416.505,34 -1.152.936,46

-1,00 357,89 21.379.319,70 -118.934,16 357,22 4.570.405,99 -458.116,25 396,80 9.107.061,02 699.429,48 396,65 31.822.959,72 -2.559.390,85

-1,50 357,39 21.572.460,08 -312.074,55 356,72 4.861.158,20 -748.868,45 396,30 8.968.174,49 838.316,01 396,15 33.308.500,21 -4.044.931,33

-2,00 356,89 21.911.067,07 -650.681,53 356,22 5.117.340,56 -1.005.050,82 395,80 8.714.190,92 1.092.299,58 395,65 35.156.063,13 -5.892.494,25

-2,50 356,39 22.109.983,89 -849.598,35 355,72 5.409.173,50 -1.296.883,76 395,30 8.546.901,42 1.259.589,08 395,15 37.210.476,74 -7.946.907,86

-3,00 355,89 23.226.509,00 -1.966.123,47 355,22 5.741.392,20 -1.629.102,46 394,80 8.536.085,01 1.270.405,49 394,65 39.381.599,96 -10.118.031,08

Ganho (%) 0,00 0,00 0,00 30,01 -13,55 12,95 7,91 7,91

Variação do TRECHO V - 3 - R. Mandantes - EBV - III TRECHO V - 1 - EBV - III - R. Salgueiro TRECHO V - 3 - R. Salgueiro - R. Muquém TRECHO V - 4 - R. Muquém - R. Muquém

Greide L (m) = 1.240 L (m) = 1.600 L (m) = 30.360 L (m) =

(m) Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m Cota do fundo Custo Total (R$) Custo R$/m

3,00 399,55 3.761.214,66 2.450.112,79 459,29 2.818.194,30 -69.838,00 459,15 45.400.824,78 1.199.153,33 351,26

2,50 399,05 4.093.315,06 2.118.012,39 458,79 2.671.731,38 76.624,92 458,65 43.695.238,99 2.904.739,11 350,76

2,00 398,55 4.459.838,82 1.751.488,63 458,29 2.573.988,33 174.367,97 458,15 42.739.012,08 3.860.966,03 350,26

1,50 398,05 4.862.802,36 1.348.525,09 457,79 2.515.775,89 232.580,41 457,65 42.428.507,19 4.171.470,92 349,76

1,00 397,55 5.310.399,25 900.928,20 457,29 2.510.138,00 238.218,30 457,15 42.370.428,09 4.229.550,02 349,26

0,50 397,05 5.766.985,88 444.341,58 456,79 2.601.517,98 146.838,32 456,65 43.512.704,79 3.087.273,32 348,76

Básico 396,55 6.211.327,45 0,00 456,29 2.748.356,30 0,00 456,15 46.599.978,11 0,00 348,26

-0,50 396,05 6.688.617,13 -477.289,67 455,79 3.068.821,39 -320.465,09 455,65 50.677.051,77 -4.077.073,66 347,76

-1,00 395,55 7.153.509,10 -942.181,65 455,29 3.432.114,64 -683.758,34 455,15 55.503.549,56 -8.903.571,45 347,26

-1,50 395,05 7.633.791,90 -1.422.464,44 454,79 3.863.870,00 -1.115.513,70 454,65 61.443.195,53 -14.843.217,43 346,76

-2,00 394,55 8.129.813,68 -1.918.486,23 454,29 4.366.200,10 -1.617.843,80 454,15 67.301.430,59 -20.701.452,48 346,26

-2,50 394,05 8.647.138,82 -2.435.811,36 453,79 4.855.940,31 -2.107.584,01 453,65 73.353.615,56 -26.753.637,45 345,76

-3,00 393,55 9.156.963,95 -2.945.636,50 453,29 5.371.019,12 -2.622.662,82 453,15 80.139.394,87 -33.539.416,76 345,26

Ganho (%) 21,71 39,45 8,67 9,08  

Tabela 2 – Resultados da otimização com o sistema SIDOC para parte do Eixo Leste. 

Convém ressaltar que a decisão de elevação ou rebaixamento do greide é tomada analisando-

se conjuntamente todos os segmentos de canal existentes entre duas estações de bombeamento 

consecutivas. O greide ótimo será aquele para o qual a soma dos custos totais orçados para cada 

segmento de canal seja o menor. Note que se o greide de todos os segmentos for elevado/rebaixado 

de uma mesma medida não há que se considerar custos com energia, posto que o que se 

ganha/perde em uma estação de bombeamento é recuperado/compensado na estação de jusante. 

Porém, se é introduzida uma queda no fundo do canal em qualquer segmento, deve-se penalizar a 

solução acrescendo o valor presente da energia elétrica dissipada ( Custo∆ ). Conforme Sarmento 

(2009), a penalidade de custos é dada pela equação:  
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Os coeficientes 1r , 2r , 3r  e 4r  são redutores associados à limitação do número de horas de 

funcionamento diário das bombas (NDH), ao tempo de acionamento do sistema ao longo da vida 

útil ( ft = numero médio de anos em que o sistema de transposição é acionado – 4 anos em cada 10 

no caso da transposição do São Francisco - T  = vida útil em anos do projeto), à recuperação da 

energia elétrica através de PCH´s eventualmente instaladas no sistema ( gP = potência 

gerada/recuperada em kW; cP = potência consumida no sistema em kW), à maturação do projeto 

( iQ  = vazão nos anos iniciais do projeto – 26,4 m3/s no caso da transposição; fQ = vazão máxima 

para o projeto em pleno funcionamento – 127 m3/s no caso da transposição em foco). As demais 

variáveis representam: γ = peso específico da água (kgf/m3), Q= vazão do canal (m3/s), h∆  = 

queda total do fundo do canal (m), η  = rendimento do conjunto motor-bomba (%), i  = taxa anual 

de juros para cálculo do valor presente da energia elétrica (%), n  = número de anos para cálculo do 

valor presente da energia elétrica (anos), kWhRCusto /$  = custo unitário da energia elétrica (R$/kWh). 

4 – CONCLUSÕES 

Não restam dúvidas sobre a importância capital de se lançar mão de Sistemas de Suporte à 

Decisão na elaboração de projetos de engenharia como o da transposição do rio São Francisco. No 

caso tratado no presente artigo, ficou demonstrado que não apenas na fase de revisão de projeto, 

mas também no controle e implantação das obras, o poder público tem em ferramentas como o 

SIDOC, o meio de otimizar os custos de implantação das obras, bem como exercer controle 

adequado sobre a execução das obras decorrentes. 

Sem o uso de sistemas computacionais como o SIDOC, não é possível a verificação rápida e 

representativa, em termos orçamentários, de tantas variantes para a concepção executiva das obras. 

Igualmente, o controle da execução, com muitas variáveis imprecisas, tanto de natureza topográfica 

como geológica, desafia técnicos e gestores públicos em sua lida com a necessária boa aplicação 

dos recursos financeiros disponíveis. 

Dificuldades comuns ao setor público, como, por exemplo, carência de pessoal técnico, 

podem ser melhor enfrentadas com a tecnologia disponível. A segurança de controle propiciada 

pelo SIDOC permite que, mesmo à distância, se tenha absoluto controle sobre os procedimentos de 

medição e verificação geralmente feitos por empresas terceirizadas, como o caso das supervisoras e 

fiscalizadoras dos lotes de obras em execução. 

A readoção do SIDOC ou sua substituição por sistema computacional equivalente faz-se 

necessária, antes mesmo da retomada em ritmo normal das obras da transposição, esperada ainda 
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para o corrente ano. A antecipação propiciará renegociação e repactuação contratuais com as 

empresas construtoras sobre bases mais firmes. Isso, principalmente porque a aplicação de Sistema 

de Suporte à Decisão, embasando as eventuais mudanças advindas de otimização econômica das 

soluções técnicas de engenharia, propicia um conhecimento mais realista dos serviços e, 

consequentemente, definições menos mutáveis em torno do escopo a ser repactuado. 
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