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Análise econômica de cenários de operação de reservatórios considerando o 
hidrograma ambiental para o baixo curso do rio São Francisco 

Resumo 

Muitas das grandes barragens, que fragmentam os rios, são construídas para atender 
à demanda do setor elétrico. Para esse atendimento, as regras de operação de 
reservatórios procuram regularizar as vazões para assegurar uma geração 
hidroelétrica aproximadamente constante durante o ano e atender, dessa forma, o 
mercado energético. As alterações no regime de vazão a jusante desses reservatórios 
afetam o ecossistema aquático, e com ele vários aspectos socioeconômicos. Uma 
medida mitigadora são as vazões ambientais que pretendem respeitar as principais 
características da vazão natural de um corpo hídrico. Sua implantação necessita de 
uma operação diferente dos reservatórios e significa uma mudança na alocação 
hídrica da bacia hidrográfica. Essa pesquisa objetiva avaliar os impactos econômicos 
financeiros para o setor hidroelétrico, decorrentes da operação dos reservatórios que 
considera hidrogramas ambientais como vazões mínimas remanescentes. A área de 
estudo é o baixo curso do rio São Francisco, região que apresenta uma forte 
degradação socioambiental. A metodologia utilizada para alcançar esse objetivo foi a 
construção de cenários de operação de reservatórios e a simulação de um sistema 
complexo de recursos hídricos através do modelo matemático de suporte à gestão e 
planejamento da água, o WEAP. Os cenários de operação de reservatórios estudados 
para representar as alternativas operacionais possíveis foram: (C1) cenários de 
referência que consideram vazões remanescentes mínimas constantes e (C2) 
cenários que integra o meio ambiente como usuário da água considerando o 
hidrograma ambiental. Para determinar os impactos econômicos no setor elétrico 
foram calculados o custo e benefício através do déficit e superávit de energia gerada. 

Esses foram multiplicados pelos Preços de Liquidação das Diferenças (∆𝛱𝐶1−𝐶2). A 
simulação aponta prováveis conflitos entre os usos não consuntivos de geração de 
energia e navegação nos cenários que consideram o meio ambiente como usuário. 
Mais incisiva é a alteração da garantia de atendimento às demandas em períodos 
normais. Contabilizando os custos para o setor elétrico, decorrente da implementação 
do hidrograma ambiental, esses amontam a valores anuais entre R$ 10,4 mi e R$ 1,3 
bi com déficit de Garantia Física de 94,33 MWmed e 924,89 MWmed para o período 
seco (2000-2003) e o período normal (2004-2008). Os benefícios alcancam valores 
de R$ 1,55 bi (2000-2003) e R$ 710 mi (2004-2008). Analisando outros períodos, 
2012-2015 (anos secos) e 2008-2012 (anos normais), resultam custos de, 
respectivamente, R$ 407 mi e R$ 481 mi e benefícios de R$ 337 mi e R$ 2,97 bi. Com 
isso os custos superam os benefícios em anos normais enquanto em anos secos os 
benefícios são maiores do que os custos, principalemente para considerar o 
hidrograma ambiental menos restritivo, resultando em ganho econômico financeiro 
para o setor elétrico. Em geral, a perda e ganho financeiros calculados através dessa 
metodologia dependem das características do cenário de referência. Par explorar os 
impactos decorrentes da implementação do hidrograma ambiental no baixo curso do 
rio São Francisco e chegar a um consenso entre os stakeholders são necessários 
estudos adicionais. 

 

Palavras-Chave: hidrograma ambiental, operação de reservatórios, geração 
hidroelétrica, análise custo e benefício, alocação ambiental de água. 



 

 

 

 

  



 

 

Economic analysis of reservoirs operation scenarios considering 
environmental flows for the lower course of the São Francisco River 

Abstract 

In many cases, large dams fragmenting rivers are constroyed to meet the demand of 
the power sector. In this reguard, reservoir operation rules seek to regulate the flow 
rates to ensure approximately constant hydroelectric generations during the year and 
meet thus the energy market needs. Changes in the flow regime downstream the 
reservoirs, affect the aquatic ecosystem and with it a number of socio-economic 
aspects. Environmental flows are mitigation measures that aim to meet the main 
features of the natural flow of a watershed. Its implementation requires a reservoir 
operation that means a change in water allocation of river basins. This research aims 
to evaluate the financial impacts for the hydroelectric sector due to a different operation 
of the reservoirs considering environmental flows as minimum flows. The study area is 
the lower course of the São Francisco River, a region that presents a strong social and 
environmental degradation. The methodology used to achieve this goal contemplates 
the construction of reservoirs operation scenarios and the simulation of a complex 
water system through the mathematical model, Water Evaluation and Planning system 
(WEAP). The reservoir operation scenarios studied to represent the possible 
operational alternatives were: (C1) referentical scenarios, which consider constant 
minimum flows, (C2) scenarios that integrates the environment as water resources 
user, which considers environmental flows as minimum flows. To determine the 
economic impacts on the energy sector, a cost-benefit analysis was done throught the 
multiplication of deficit ans superavit in the energy production with the energy spot 

market prices (∆𝛱𝐶1−𝐶2). The simulation points out potential conflicts between the non-
consumptive uses of energy generation and navigation, when considering the 
environmental flows during normal periods. The costs for the electricity sector arising 
from the implementation of environmental flows amounts to values between R$ 10,4 
M and R$ 1,3 B with failures in Assured Energy (Garantia Física) between 94,33 
MWmed and 924,89 MWmed for, respectively, the dry period (2000-2003) and the 
normal period (2004-2008). The benefits ammounts to R$ 1,55 B (2000-2003) e R$ 
710 M (2004-2008). Analysing other periods, 2012-2015 (dry years) and 2008-2012 
(normal years), results costs of respectively R$ 407 M and R$ 481 M and benefits of 
R$ 337 M and R$ 2,97 B.. Hereby, the costs surmount the benefits during normal 
years, whereas benefits overcome costs during dry years. Mainly because the 
environmental flow used in this period is less restrictive, resulting in financial gains for 
the electricity sector. Generally, finantial losses and gains calculated throught this 
methodology depends on the caracteristics of the referential scenario. With the aim to 
explore impacts resultant of environmental flows implementation in the low stretch of 
the São Francisco River and achieve a consense between the stakeholders, subsidiary 
studies are necessary. 

 

Keywords: environmental flows, reservoir operation, hydropower generation, cost-
benefit analysis, environmental allocation of water. 
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1. Introdução 

A redução da disponibilidade hídrica pela qual o Brasil está passando, e o aumento da 

demanda por água, provocam a necessidade de repensar a gestão dos recursos 

hídricos no país.  

Os sistemas hídricos são geridos estruturalmente por grandes reservatórios ao longo 

dos rios. Muitas vezes, tais reservatórios objetivam atender diferentes demandas 

consuntivas e não consuntivas. As demandas mais influentes em termos de 

requerimento de volume de água são do setor agrícola com 60 % da demanda 

consuntiva (FAO, 2014) e do setor hidroelétrico (demanda não-consuntiva), 

responsável por 66% da energia elétrica produzida no Brasil (ANEEL, 2015). Dessa 

forma, poder atender a essas demandas, sem citar as demais demandas existentes 

(indústria, abastecimento humano, dessedentação animal, etc.), necessita de uma boa 

gestão dos recursos hídricos e consequentemente, dos reservatórios. Além disso, a 

identificação dos usos preponderantes do corpo hídrico e a definição das prioridades 

de usos são indispensáveis para ter um plano de ação em períodos de escassez 

hídrica. 

Reservatórios, apesar de representarem uma estrutura eficaz para armazenar água e 

disponibilizá-la em épocas de estiagem, aportam problemas ao ecossistema aquático 

alterando as características naturais dos rios, como o regime de vazão. Isso causa 

problemas sociais e ecológicos, como, por exemplo, aqueles derivados da inundação 

de grandes áreas a montante e consequente necessidade de deslocamento de 

ocupações habitacionais e das características do escoamento no trecho a jusante.  

As mudanças no equilíbrio natural de um ecossistema influenciam a sua capacidade 

de oferecer serviços ambientais, ou seja, os benefícios que a humanidade pode 

receber desse ambiente. Esses serviços foram identificados pelo “Millennium 

Ecosystem Assessment” durante um período de estudo de quatro anos e são serviços 

de provisão (produção de alimentos, água, florestas e fibras), reguladores (que 

influenciam, p. ex. o clima, as enchentes e as doenças), culturais (possiblidades de 

recreação e benefícios espirituais) e de suporte (fotossíntese, ciclos de nutrientes, 

etc.) e se revelam fundamentais para o bem-estar dos seres humanos (MEA, 2005). 

Esse conceito comporta uma visão do mercado que integra a análise e gestão do meio 
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ambiente em vários níveis, saindo de um planejamento inteiramente baseado em 

análises econômicas financeiras. Tal concepção se reflete também no planejamento 

da gestão dos recursos hídricos. 

Pesquisadores como Poff et al. (1997) e Bunn & Arthington (2002) reconheceram a 

relação entre regimes de vazão e o habitat aquático. Vários estudos têm apresentado 

a urgência em atender a demanda ambiental no intuito de garantir a sobrevivência do 

ecossistema aquático, da população ribeirinha, e o bem-estar social. A vazão 

ambiental, que respeita as principais caraterísticas do fluxo natural de um rio, vem 

sendo proposta como uma medida de mitigação dos impactos sociais e ecológicos 

derivados da presença de barragens, globalmente aceitas (POFF & MATTHEWS, 

2013). No entanto, a sua implementação tem sido limitada por encontrar resistência 

em ideias mais conservadoras e estritamente relacionadas aos usos humanos diretos 

da água. 

Poff & Matthews (2013) afirmam que um fator fundamental para a implementação de 

vazões ambientais é que o ecossistema seja reconhecido como legítimo usuário da 

água e adquira dessa forma uma alocação prioritária na política de recursos hídricos. 

O Brasil desenvolveu a Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH) (BRASIL, 

1997) que dispõe de instrumentos para uma melhor gestão das águas. A PNRH foi 

desenvolvida em uma época na qual foi reconhecido o valor dos serviços oferecidos 

pelo ecossistema à humanidade. Essa política se baseia numa gestão integrada com 

prioridade dos usos humanos com valor econômico, segundo o significado da 

conferência de Dublin de 1992, ou seja, que permite uma análise de custo e benefício 

(YOUNG, 2005). Sendo o ecossistema um usuário ao qual não pode ser associado a 

um valor financeiro específico, por causa da sua amplitude espacial e temporal e da 

sua influência em vários âmbitos, ele é considerado de forma limitada na PNRH.  

A posição do meio ambiente na gestão de recursos hídricos integra decisões de 

alocação de água, mas sua prioridade não é estabelecida por lei. Resulta então, que 

a quantidade de água considerada disponível para o ecossistema é a vazão 

remanescente mínima, ou seja, a “menor quantidade de água a permanecer no corpo 

hídrico após as utilizações múltiplas” (SANTOS & CUNHA, 2013, p. 86). Essa vazão 

não é baseada nas efetivas necessidades para a sustentação do meio ambiente, mas, 

exclusivamente em variáveis hidrológicas, descuidando dos aspectos ecológicos, 
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econômicos, sociais e culturais do ecossistema (LONGHI & FORMIGA, 2011). Dentre 

os critérios utilizados para a determinação das vazões mínimas remanescentes com 

maior uso no Brasil, tem-se a Q7,10 (vazão média mínima em sete dias consecutivos 

com dez anos de recorrência), Q90 (vazão com 90% de permanência) e a Q95 (vazão 

com 95% de permanência). 

Em função da negligência ao ecossistema, a atual alocação de água prioriza os 

demais usos (abastecimento humano, geração de energia, agrícola e indústrial). Esse 

complexo sistema fundamenta suas análises em fatores de custo e benefício, 

dificultando a inserção do meio ambiente. Surge dessa forma a necessidade de 

compreender qual o efetivo valor dos serviços ambientais e qual o valor que a 

sociedade está disposta a pagar para manter tais serviços. 

No contexto brasileiro, o Rio São Francisco (RSF), maior rio inteiramente inserido no 

território brasileiro, ocupa uma função de grande importância. O “rio de integração 

nacional”, como chamado no Brasil, olhando exclusivamente os aproveitamentos 

hidroelétricos na calha do rio São Francisco, significa 90,7 % da potência hidráulica 

instalada no Nordeste (10841MW) (ONS, 2011a; ONS, 2015b). Igualmente, abastece 

as cidades inseridas na sua bacia hidrográfica, a qual ocupa 8% do território do país 

(IPHAN, 2015). As margens do RSF representam um polo agrícola importante com 

cultivos de frutas e cereais para exportação e que necessitam de grande 

disponibilidade hídrica. A navegação já foi uso prioritário com seus 1442 km 

navegáveis, no entanto, hoje essa função se encontra restrita.  

Os múltiplos usos da água constituem um sistema complexo, sendo agravado pela 

parcial localização do rio no semiárido brasileiro. Sobradinho, o maior reservatório da 

bacia hidrográfica do rio São Francisco está situado inteiramente no semiárido. A 

função principal desse reservatório é regularizar a vazão para que os três 

reservatórios principais localizados a jusante, Itaparica, Complexo Paulo Afonso-

Moxotó e Xingó, possam otimizar a geração hidroelétrica. 

A necessidade de atender vários usos, as condições hidrológicas desfavoráveis 

desses últimos anos e a localização da bacia constituem um sistema de difícil gestão. 

Reportam-se relações de conflito entre os usuários com tendência a se agravar, que 

precisam ser estudadas, e uma situação ambiental crítica. 

Um conjunto de pesquisadores da Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
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Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), organizados na “Rede de Estudo do Regime de Vazões Ecológicas para o 

Baixo Curso do Rio São Francisco: Uma Abordagem Multicriterial” (Rede ECOVAZÃO) 

analisou as alterações provocadas pelos reservatórios no regime de vazão natural do 

rio com o objetivo final de construir e propor um hidrograma ambiental (MEDEIROS et 

al., 2010). O método escolhido para desenvolver tal hidrograma foi o Building Block 

Method (BBM), considerado o mais apropriado pela caraterísticas da área de estudo 

(MEDEIROS et al., 2013).  

Em 2011 foi constituída a rede de pesquisa HIDROECO com o objetivo de desenvolver 

hidrogramas ambientais para diferentes bacias hidrográficas brasileiras. Dentro dessa 

rede e com o propósito de dar continuação a Rede ECOVAZÃO, foi desenvolvido um 

subprojeto de Avaliação dos Impactos da Implantação do Hidrograma Ambiental, do 

baixo trecho do rio São Francisco (AIHA) com pesquisadores da UFBA. O objetivo é 

aprimorar o hidrograma ambiental inserindo-o no contexto de usos consuntivos e não 

consuntivos, e definindo-o através de negociações com o grupo de pressão, 

chamados de stakeholders, da bacia do Rio São Francisco. 

Essa pesquisa pretende construir uma base científica para auxiliar na tomada de 

decisão no complexo aparato da bacia hidrográfica do Rio São Francisco analisando 

os efeitos da implementação de hidrogramas ambientais sobre a geração de energia. 

A pergunta que essa pesquisa quer responder é:  

Quais são os impactos econômicos na alocação de água para atendimento à geração 

de energia hidroelétrica, decorrentes da implementação do hidrograma ambiental, no 

baixo curso do rio São Francisco, a partir de cenários de operação de reservatórios? 

A alteração na operação dos reservatórios comportaria mudanças na produção 

hidroelétrica, modificando, por exemplo, a matriz energética nacional e os preços de 

mercado de curto, médio e longo prazo do setor energético. Além dos impactos diretos 

no setor energético surgem implicações em todos os âmbitos ligados ao mercado de 

energia. Com isso os impactos econômicos compreendem uma série de esferas que 

não são avaliados nessa pesquisa, limitando-se a uma avaliação de custos e 

benefícios financeiros para o setor elétrico causados pelo déficit na geração 

hidroelétrica em MWh decorrente de diferentes restrições operativas. 
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1.1 Objetivo de pesquisa 

Avaliar os impactos econômicos, custos e benefícios, na alocação de água para 

atendimento à geração de energia hidroelétrica, considerando a implementação do 

hidrograma ambiental, no baixo curso do rio São Francisco. 

Os objetivos específicos da pesquisa são: 

 Identificar os múltiplos usos da água na bacia hidrográfica do Rio São Francisco 

e quantificar suas demandas. 

 Analisar a alocação de água para atendimento aos usos não consuntivos 

considerando duas alternativas de vazão remanescente: a vazão mínima 

constante e o hidrograma ambiental. 

 Comparar a energia hidroelétrica gerada nas duas alternativas de alocação de 

água consideradas. 
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2. Revisão Bibliográfica 

2.1 Conceitos de gestão da água  

Mais de 2500 anos atrás, Tales de Mileto identificou o arché, o princípio que origina 

todas as coisas existentes, no elemento água. Conceitualmente, Tales estava certo, 

uma vez que a água é o recurso fundamental para o desenvolvimento de qualquer 

forma de vida e atividade humana, animal e natural. Historicamente, esse elemento 

foi motivo de discussão, e continua sendo, tratando-se de um recurso necessário e 

igualmente vulnerável. 

Existem duas abordagens relacionadas à gestão de recursos hídricos que são 

utilizadas por vários países. Walters & Hilborn (1978) desenvolveram uma proposta 

de gestão hídrica denominada de gestão adaptativa de recursos hídricos e na 

Conferência Mundial de Água e Meio Ambiente de Dublin - 1992 - surgiu o termo uso 

integrado da água como modelo de gestão hídrica (GWP, 2000).  

A abordagem de gestão integrada da água concerne a uma projeção de perspectivas 

multidisciplinares integrando aspectos socioeconômicos, ambientais, tecnológicos e 

de saúde, objetivando encontrar um consenso entre os diversos segmentos (usuário, 

poder público e sociedade civil). O Global Water Partnership Techincal Advisory 

Comitee (GWP TAC) define a gestão integrada de recursos hídricos (IWRM) como: 

um processo que promove o desenvolvimento e a gestão 
coordenada da água, terra e dos recursos relacionados, a fim de 
maximizar o bem-estar econômico e social de maneira equitativa 
sem comprometer a sustentabilidade do ecossistema vital 
(GWP, 2000, p.22). 
 

Já a abordagem da gestão adaptativa de recursos hídricos (Adaptative Management 

- AM), compreende a construção de cenários que engloba a incerteza vinculada com 

o desenvolvimento climático, ecológico, sociológico e tecnológico (PAHL-WOSTL et 

al., 2011). O IWRM enfatiza a descentralização da governança enquanto o AM na 

resiliência da gestão. 

A tendência é tentar combinar os dois conceitos de gestão da água formando uma 

gestão integrada e adaptativa dos recursos hídricos para permitir gerenciar situações 
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de incertezas em um complexo sistema sócio-ecológico de bacias hidrográficas 

(ENGLE et al., 2011).  

A Figura 1 apresenta os princípios que norteiam o conceito de gestão adaptativa e 

integrada e também a antiga abordagem “comando e controle”. Observa-se também 

alguns aspectos que se contrapõem e que representam possíveis tensões em uma 

ideia de gestão integrada e adaptativa dos recursos hídricos.  

Figura 1: Sumário dos princípios de gestão adaptativa (AM) e integrada (IWRM) e das 
possíveis tensões na integração das duas abordagens 

 

Fonte: Traduzido de Engle et al. (2011) 

Analisando os dois conceitos de gestão de recursos hídricos abordados nesse 

capítulo, Medema et al. (2008), relatam que ainda há um grande desafio na passagem 

do conceito teórico, que envolve a IWRM e AM, para ações práticas. 

2.2 Alocação de água 

Os múltiplos usos da água podem ser subdivididos em usos consuntivos, tais como 

abastecimento humano, dessedentação animal, abastecimento industrial e irrigação, 

e usos não consuntivos como, recreação de contato primário, navegação, proteção do 



34 

 

ecossistema e geração de energia hidroelétrica. 

A disparidade entre disponibilidade e demanda tende a promover conflitos entre os 

usuários de água, principalmente em função de suas restrições qualitativas e/ou 

quantitativas da água. Alguns aspectos como a má gestão dos recursos hídricos e a 

sua distribuição desigual podem agravar esse quadro.  

Vale destacar também que as perdas reais de água nos sistemas de captação e 

distribuição de água, assim como sua degradação reduzem ainda mais a 

disponibilidade desse recurso. As quantidades da água retirada e da água 

efetivamente utilizada para garantir um serviço divergem bastante. Países como 

Alemanha e Austrália apresentam perdas entre 11% e 16%. Já no Brasil as perdas 

variam entre 6,9% até 69,3%, com uma média de 36,6% (ABES, 2013).  

Em se tratando do aspecto qualitativo, os maiores problemas estão relacionados com 

a vazão de retorno, que se não devidamente tratada, traz grandes concentrações de 

poluentes para o corpo d’água. As perdas de água e as vazões de retorno originam 

incongruências entre água retirada para os usos e o consumo efetivo. 

Outros conflitos dependem das características dos usos. Por exemplo, têm usos que 

necessitam de grandes quantidades de água na calha do rio, como para diluição de 

efluentes, geração de energia, proteção do ecossistema e navegação, e outros que 

retiram grandes quantidades de água da calha, principalmente para irrigação. 

Além disso, alguns usos precisam de vazões regularizadas com o intento de atender 

às demandas durante a época certa (geração de energia, abastecimento humano e 

industrial e irrigação) e usos que pretendem preservar as condições naturais do 

regime de vazão como a proteção do ecossistema, a pesca e a agricultura de 

subsistência. 

Um instrumento de gestão dos conflitos para o atendimento às demandas é a alocação 

de água. Estudos de alocação hídrica objetivam uma gestão eficiente do recurso 

buscando atender às demandas atuais e futuras pelo uso da água através de uma 

distribuição equitativa da mesma. A aplicação desse instrumento faz-se mais 

necessária em situações de racionamento, onde a demanda hídrica supera sua 

disponibilidade. Os critérios que determinam a alocação de água, que podem ser de 

natureza econômica, a partir do poder público ou com base em negociações, 
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tendência dos últimos anos fortalecida pela constituição de comitês de bacias, 

constituem as bases para a determinação de outorga de direito do uso da água, e da 

gestão local e regional dos recursos hídricos. (LOPES & FREITAS, 2007). 

2.2.1 Alocação ambiental da água 

Nas análises de alocação de água a efetiva demanda hídrica para o ecossistema 

raramente é incluída. Isso tendo o conhecimento que os seres humanos dependem 

do ecossistema e dos múltiplos serviços que o mesmo oferece, entre os quais se 

encontram os alimentos, a água, a regularização climática e os aspectos recreativos 

e espirituais (MEA, 2005).  

Farley (2010) defende a posição de que os serviços ecossistêmicos são fundamentais, 

insubstituíveis e que precisam ser preservados. O autor afirma ainda que a proteção 

envolve custos e mecanismos apropriados para valorizar esse bem comum. O 

Millennium Ecosystem Assesment Board (MEA, 2005), através de uma pesquisa 

durante quatros anos em colaboração com vários especialistas, sintetiza a crise do 

ecossistema em três problemas chaves: (1) a degradação de 60% dos serviços 

ecossistêmicos, (2) as mudanças, talvez irreversíveis, que aportam consequências ao 

bem-estar humano e (3) a desigualdade dos efeitos da degradação dos serviços do 

ecossistema, que afeta, principalmente, a população mais pobre. 

Nesse contexto, a alocação ambiental prevê atender à demanda do meio ambiente 

considerando suas características e necessidades. Isso compreende um processo de 

legitimação do ecossistema como usuário da água e a definição das necessidades 

ecossistêmicas das bacias hidrográficas observando seus processos, funções e 

serviços. 

Alguns dos critérios e considerações sobre o regime de vazão necessário para o 

ecossistema foram identificados por Poff et al. (1997) e Bunn & Arthington (2002). Os 

primeiros alertaram sobre a importância de quantidade e do tempo do regime hídrico 

para a preservação do ecossistema aquático. Eles definem cinco aspectos relevantes 

da vazão natural necessárias para a proteção dos ecossistemas: a magnitude, que se 

refere às vazões máximas e mínimas; a frequência, que determina quantas vezes um 

certo extremo acontece e está estritamente relacionada com a magnitude; a duração 

de vazões específicas; a regularidade do acontecimento dessas vazões e a taxa de 
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mudança de um regime. 

Bunn & Arthington (2002) definem quatro princípios da influência do regime de vazão 

na biodiversidade aquática: 

 A vazão é o parâmetro físico mais relevante pela composição da biota aquática; 

 As espécies aquáticas desenvolveram estratégias de sobrevivência baseadas 

nos regimes de vazões naturais; 

 A conectividade longitudinal e lateral dos rios são essenciais para a 

biodiversidade da biota aquática; 

 A alteração do regime de vazão de rios favorece a intrusão de espécies 

exóticas. 

Dessa forma, vazões que consideram as características principais da vazão natural 

permitem aos ecossistemas aquáticos de se manter e operecer seus serviços.  

O ecossistema é raramente entendido como um usuário de água. Países que 

defendem a preservação do ecossistema aquático reconhecendo-o como legitimo 

usuário são a África do Sul (DYSON et al., 2003), a Austrália e a Tanzânia (SOUZA et 

al., 2008). 

2.3 Operação de reservatórios de usos múltiplos com aproveitamento 

hidroelétrico 

A alocação hídrica em rios fragmentados é diretamente ligada à operação dos 

reservatórios. 

Reservatórios de usos múltiplos podem englobar vários propósitos como o controle de 

cheias, a geração de energia, a recreação, a navegação, a pesca e o atendimento às 

demandas consuntivas. As múltiplas funções desses reservatórios influenciam 

aspectos socioeconômicos e ecológicos. Por exemplo, possíveis conflitos entre os 

usuários podem piorar o desempenho econômico do reservatório (WCD, 2000).  

Dessa forma, o planejamento é essencial em reservatórios de usos múltiplos. Cruz & 

Fabrizy (1995) definem a necessidade de fixar as prioridades dos usos nos 
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reservatórios, no intuito de evitar problemas sociais e perdas econômicas, no cenário 

atual e/ou futuro.  

À medida que cada demanda requer uma operação de reservatório diferente, a 

operação efetiva depende do uso que objetivou sua construção. No Brasil muitos dos 

grandes reservatórios foram projetados para o fim de geração energética. 

A energia gerada pela maioria dos reservatórios de múltiplos usos com 

aproveitamento hidroelétrico, é integrada na rede centralizada de geração energética 

(Sistema Interligado Nacional - SIN). Esses reservatórios são operados pela empresa 

gestora da barragem obedecendo às regras operativas determinadas pelo Operador 

Nacional do Sistema (ONS) e às restrições hidráulicas determinadas pelo órgão gestor 

dos recursos hídricos, a ANA, em conjunto com o órgão regulador de energia elétrica, 

a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).  

O planejamento do setor elétrico pretende minimizar os custos atendendo à demanda 

energética da forma mais eficiente (princípio de segurança de suprimento). A 

segurança de suprimento compreende o atendimento à demanda de energia 

(produção média em um período) e de potência (picos de demanda horária) 

(FERREIRA, 2014).  

Os benefícios energéticos no Brasil são resumidos em três parâmetros-chave: Energia 

Firme, a Garantia Física e a Energia Secundária (SILVA & CARNEIRO, 2004). A 

Energia Firme, é a energia média que pode ser gerada em uma usina durante um 

período crítico. No caso de usinas hidrelétricas é “a máxima produção contínua de 

energia que pode ser obtida, supondo a ocorrência da sequência mais seca registrada 

no histórico de vazões do rio onde ela está instalada” (ANEEL, 2005). Enquanto a 

Garantia Física, ou Energia Assegurada, corresponde a 95% de permanência da 

energia na mesma série histórica utilizada pelo cálculo da Energia Firme (ANEEL, 

2005). A metodologia e os parâmetros de cálculo da garantia física são definidos na 

Portaria MME nº 258/2008 (MME, 2008). A Energia Secundária é um excedente de 

energia, calculada pela diferença entre energia gerada e assegurada. 

O Sistema Interligado Nacional (SIN) é um sistema complexo que compreende no seu 

parque gerador fontes de energia hidroelétrica (66% da potência total), termoelétrica 

(28,1% da potência total), nucleares (1,5% da potência total), eólicas (4,2% da 

potência total) e fotovoltaicas (contribuição insignificante) (ANEEL, 2015). A 
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interligação, através de linhas de transmissão, do sistema permite um intercâmbio de 

energia entre os subsistemas, evitando dessa forma deficíts no atendimento 

energético. Os subsistemas são separados em Norte, Nordeste, Sudeste/Centro-

Oeste, Sul.  

O mercado de energia elétrica é, na sua matriz, influenciado pela produção 

hidroelétrica, que, por sua vez, é determinado pela Energia Natural Afluente (ENA) 

nos reservatórios. Segundo Ferreira (2014), a ENA é uma: 

geração média de energia, num determinado período, para cada m³/s 
de vazão natural afluente no local de um aproveitamento hidrelétrico, 
podendo ser calculada em base diária, semanal, mensal ou anual e, 
também, por bacia e por subsistema (FERREIRA, 2014, p. 59). 
 

Nesse contexto, as vazões naturais representam as vazões observáveis 

desconsiderando as interferências antrópicas, ou seja, sem os usos consuntivos e não 

consuntivos e as influências das barragens. 

Com referência ao sistema de geração de energia, reservatórios visam aumentar o 

nível da água e regularizar as vazões para armazenar energia que é liberada sob 

necessidade. Dessa maneira, aumenta-se a Energia Firme e a Energia Assegurada e 

a geração de energia elétrica passa a ser menos dependente das condições 

hidrológicas. Resulta que, em situações onde a demanda energética é maior que a 

energia afluente, os reservatórios são deplecionados. Caso contrário, os reservatórios 

são enchidos ou quando cheios, vertem.  

Tendo em vista que as vazões afluentes não são constantes e representam um fator 

de incerteza, os aproveitamentos hidroelétricos são planejados em conjunto com 

usinas termoelétricas. A ativação de tais usinas acontece como forma de garantir o 

atendimento. 

Para determinar quando as usinas termoelétricas (UTE) precisam ser ativadas para 

suprir a demanda, são formuladas regras operacionais que estabelecem volumes 

mínimos de reservatórios a partir do qual as UTE são acionadas. Esses limites são 

chamados de curvas-guias e são o resultado de processos de otimização que 

objetivam estabelecer antecipadamente níveis-alvos de armazenamento hídrico nos 

reservatórios com intervalos mensais tendo um alcance anual (ZAMBELLI et al., 

2006).  
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A otimização pretende evitar que seja, por um lado, consumido combustível em 

excesso, que teria como efeito o aumento dos custos de produção energética, e por 

outro lado, evitar déficits de atendimento à demanda. A dificuldade do planejamento 

energético reside na incerteza do período hidrológico futuro. A Figura 2, apresenta um 

esquema das possíveis decisões de operação de reservatório. 

Figura 2: Processo de decisão em um sistema hidrotérmico 

 

Fonte:  Modificado de Marcato (2002) apud Ferreira (2014) 

Neira (2005) apresenta duas abordagens de métodos probabilísticos de planejamento 

operacional. Esses métodos integram o cálculo de custo, segurança de suprimento e 

séries sintéticas de vazões. 

A primeira abordagem utiliza em seu cálculo um custo total de não atendimento à 

demanda energética. Isso envolve valores econômicos e sociais, logo, representa um 

método completo de cálculo. Segundo Fortunato et al. (1990) apud Neira (2005) a 

análise macroeconômica precisa de um conjunto de dados confiáveis e atualizados e 

compreende estudos complexos envolvendo múltiplos aspectos da sociedade. 

No segundo enfoque, o cálculo de custos de déficit de atendimento à demanda é 

determinado a partir da contribuição de geração térmica necessária. Esse custo parte 

de valores fixos e em geral não corresponde ao verdadeiro custo social do déficit 

(Neira, 2005). 

Como auxilio para o planejamento energético, como, por exemplo, para a definições 

de regras operativas de sistemas de reservatórios ou a determinação de curvas-guias, 

são utilizados programas de otimização e simulação. O sistema brasileiro utiliza 
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modelos matemáticos que permitem estimativas de custos, dentre outras funções, no 

conjunto do SIN. Os modelos matemáticos utilizados atualmente pelo sistema de 

geração hidrotérmica são o MSUI (ELETROBRAS, 2009), SUSHI-O (CEPEL, 2016) e 

o NEWAVE (CEPEL, 2013b) para o planejamento de longo prazo, o DECOMP 

(CEPEL, 2013a) para o planejamento de meio prazo e o DESSEM (CEPEL, 2012) 

para a programação diária, como mostra a Figura 3. 

Figura 3: Modelos matemáticos utilizados no planejamento elétrico brasileiro 

 

Fonte: ONS (2012) apud Ferreira (2013) 

Curvas-guias são desenvolvidas também para determinar o nível de água necessário 

para poder garantir um determinado volume de espera em reservatórios. A regra de 

operação determinada pela curva-guia estabelece se uma quantidade de água precisa 

verter ou não, conforme ilustra a Figura 4. 
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Figura 4: Exemplo de curva-guia para controle de cheias com volume de espera variável

 

Fonte: Bravo et al. (2008) 

Uma regra operativa que foi adotada após o apagão do ano de 2001 é a Curva de 

Aversão ao Risco (CAR), com o objetivo de evitar futuras restrições de disponibilidade 

de energia elétrica. Esse modelo implica na utilização de regras de operação 

determinísticas com a finalidade de oferecer uma segurança prioritária sobre modelos 

de otimização baseados meramente em cálculos estocásticos (ZAMBELLI et al., 

2006). A CAR serve como limite mínimo de armazenamento, determinado para 

subsistemas com um alcance quinquenal, e pretende garantir o atendimento ao 

mercado e a capacidade de recuperação dos reservatórios. 

Na operação de reservatórios, além das regras operativas, devem ser respeitadas 

restrições que se diferenciam para cada reservatório, seguindo as características do 

corpo hídrico, dos usos e da região da bacia hidrográfica. O “Inventário das Restrições 

Operativas Hidráulicas dos Aproveitamentos Hidrelétricos” estabelece um conjunto de 

restrições para cada reservatório. Essas restrições normalmente são os níveis mínimo 

e máximo à montante de um reservatório; a taxa máxima de deplecionamento (função 

de nível por tempo); a restrição de vazão mínima e máxima a jusante e a taxa de 

variação máxima de defluência em um período definido. 

As restrições operacionais possuem o propósito de evitar inundações, problemas na 

estrutura, manter condições de navegabilidade, respeitar as vazões mínimas 
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remanescentes, e decorrem de um levantamento em conjunto entre a ANA e a ANEEL 

(ONS, 2014c). 

O planejamento do setor elétrico é determinado através do Plano de operação 

Energética (PEN) e pelo Programa Mensal de Operação eletroenergética (PMO). O 

PEN é feito com um horizonte de cinco anos, possui detalhamento mensal e estima 

através de simulações de cenários de operação de reservatórios: o risco de não 

atendimento à demanda energética; o valor esperado de déficits; a geração térmica; 

os intercâmbios entre regiões; os cálculos de custo e os níveis de armazenamento do 

sistema, dentre outras. O PMO é um planejamento de curto prazo com base mensal, 

discretização semanal e fornece metas e diretrizes a serem seguidas na programação 

diária da operação em tempo real. A programação eletroenergética diária é 

estabelecida através do Programa Diário Eletroenergético (PDE). Esse Programa, 

inserindo as informações básicas como: as metas energética definidas na PMO; as 

restrições; a configuração do parque gerador; a demanda energética; as previsões 

hidrológicas e a alocação da geração, gera informações quanto ao balanço hídrico, ao 

despacho térmico e às previsões de carga dos subsistemas, entre outras.  

Após os atendimentos às regras e às restrições operativas e às diretrizes de 

planejamento energético, quem determina a composição da matriz energética e o 

intercâmbio entre subsistemas é o mercado de energia. O mercado é composto por 

diversos fatores: o custo do MWh, a disponibilidade energética, a demanda por 

energia, a insfraestrutura entre outros. 

Segundo Ramina (2014), no Brasil, o setor elétrico opera de reservatórios de múltiplos 

usos com aproveitamento hidroelétrico para o atendimento a sua demanda e entende 

os demais usos de água na bacia (abastecimento humano, navegação, irrigação, etc.) 

como restrições operativas, não utilizando critérios para definir prioridades para cada 

uso. 

2.4 Hidrograma ambiental 

Reservatórios são estruturas úteis para o gerenciamento no atendimento às 

demandas pelo uso da água. No entanto, provocam impactos socioambientais muito 

significativos.  
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Goulart & Callisto (2003) relatam que atividades antrópicas aportam mudanças no 

ambiente físico, químico e no percurso natural dos rios. Dentre essas atividades pode-

se citar a construção de barragens que tende a promover pioras significativas na 

qualidade da água e diminuição da biodiversidade aquática.  

Outros estudos como Richter & Thomas (2007), Nilsson et al. (2005) e Trussart et al. 

(2002) têm feito levantamentos sobre os impactos que as barragens geram no corpo 

d’agua. Segundo esses estudos, podem ser elencados os seguintes impactos: 

alteração da temperatura e dos processos químicos do corpo d’água, modificações de 

transporte de sedimentos, impactos nas planícies inundáveis e alterações de delta, 

estuários e zona costeira, perda de biodiversidade, sedimentação, modificações do 

regime hidrológico e da qualidade de água, barreiras para navegação e migração de 

peixes, deslocamento de comunidades, riscos na saúde pública, e, a montante das 

barragens, alteração das características lóticas e lênticas dos corpos hídricos, 

promovendo a eutrofização e processos anóxicos e as repercussões das alterações 

físico-químicas na biota aquática.  

Trussart et al. (2002) relatam que existem quatros tipos de medidas de mitigação de 

problemas ecológicos ou sociais decorrentes da implementação de reservatórios. 

Essas medidas podem ser: antecipatórias, prevendo possíveis problemas na fase de 

projeto; mitigadoras, minimizando os impactos; compensatórias, ou seja, ações que 

compensam impactos que não podem ser mitigados e medidas aprimorativas, que 

compreendem medidas para os impactos ecológicos ou sociais indiretos. 

O hidrograma ambiental, ou regime de vazões ambientais, nasce com a tentativa de 

poder minimizar os efeitos de vazões regularizadas, respeitando as características 

principais da vazão natural do corpo d’água. Dyson et al. (2003, p. 6) define a vazão 

ambiental como “o regime de água fornecida dentro de um rio, pantanal ou zona 

costeira necessário para manter os ecossistemas e seus benefícios, onde os múltiplos 

usos da água competem e os fluxos são regulados”. 

A determinação do regime de vazões ambientais pode ser realizada na fase de projeto 

de um reservatório como forma de prever futuros problemas ecológicos (medida 

antecipatória) e/ou garantir a sua implementação em sistemas de reservatórios já 

existentes como medida mitigadora. 

O hidrograma ambiental é construído partindo-se das vazões naturais dos rios 
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enfatizando os aspectos de magnitude, frequência, duração, período de ocorrência, 

taxa de mudança do regime hídrico (POFF et al., 1997) e os múltiplos usos da água. 

Foram feitas várias suposições pelos processos de avaliação do hidrograma ambiental 

(O’KEEFFE, 2009), como: 

 Alguns fluxos podem ser negligenciados sem que as funções, componentes e 

processos ambientais sofram grandes alterações; 

 Rios são sistemas resilientes, ou seja, capazes de se adaptar as mudanças; 

 A variabilidade natural é essencial para a preservação dos ecossistemas; 

 A manutenção do meio ambiente equivale à preservação da biota; 

 As comunidades ribeirinhas são mais sensíveis aos processos abióticos que 

bióticos. 

Hidrogramas ambientais podem ser obtidos de diferentes formas. Tharme (2000) 

afirma que existem mais de 200 métodos para estimar vazões ambientais. Esses se 

classificam em métodos hidrológicos, hidráulicos, de classificação de habitat e 

holísticos (COLLISCHONN, 2005; THARME, 2003; THARME & KING, 1998). 

A escolha do método de avaliação da vazão ambiental depende das características 

do sistema em estudo, da experiência dos pesquisadores, da disponibilidade 

financeira, do tempo disponível e requerimentos legais (DYSON et al., 2003).  

Segundo Collischonn (2005) os maiores desafios pela construção de hidrogramas 

ambientais no Brasil são a indisponibilidade de dados hidrológicos; os limitados 

estudos sobre a relação do regime de vazão e o ecossistema aquático; a limitada 

preocupação ambiental; a importância dos recursos hídricos para o setor elétrico; e 

situações hidrológicas e de uso da água distintas e desiguais para cada região do 

país. Esses problemas se refletem diretamente na implementação de vazões 

ambientais. 

2.5 Ferramentas para a análise de impactos decorrentes da implementação de 

vazões ambientais 

Apesar de serem poucos os países que regulamentam a adoção de vazões 

ambientais, muitos estudos sobre possíveis impactos decorrentes da implantação de 
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hidrogramas ambientais foram desenvolvidos. Algumas das ferramentas mais 

utilizadas nesse tipo de análise são apresentadas a seguir. 

2.5.1 Modelos de rede de fluxo para suporte à decisão 

O sistema de recursos hídricos é um aparato complexo que integra vários parâmetros, 

variáveis e incertezas, como a relação entre oferta e demanda de água. Além disso, 

para uma gestão integrada dos corpos d’água, é necessária uma coordenação 

multidisciplinar que integre os aspectos econômicos, ecológicos e sociais. Para 

auxiliar o gerenciamento dos recursos hídricos são utilizadas ferramentas 

computacionais de suporte à decisão, como modelos integrados de simulação e 

otimização (CARVALHO et al., 2009). Wurbs (1993) define os modelos de simulação 

como capazes de representar um sistema em condições específicas. Modificando 

essa condição, é possível criar cenários alternativos podendo ser analisada a resposta 

do sistema a diferentes condições, tais como diferentes regras de operação de 

reservatórios. A diferença dos modelos de otimização que buscam a melhor solução 

entre as várias opções, aproximando-se quanto possível do valor mínimo ou máximo 

da função-objetivo (TUCCI, 1998).  

Sistemas de suporte a decisão são sistemas que auxiliam os usuários na análise de 

alternativas para poder tomar a decisão mais coerente com o(s) objetivo(s) que 

quer(em) ser alcançado(s). Modelos de apoio à decisão propõem interfaces 

amigáveis, apresentam os dados de forma simples e de fácil entendimento no intuito 

de favorecer a interpretação dos resultados pelo tomador de decisão (BRAGA, 1998).  

Entre esses se encontram modelos de “rede de fluxo”, que podem incorporar modelos 

de otimização e de simulação. Esses modelos têm o objetivo de simular sistemas 

hidrológicos interligados, como, por exemplo, uma série de reservatórios. Wurbs 

(1993) descreve o funcionamento genérico de modelos de “rede de fluxo”, ou seja, 

uma representação do sistema analisado através de nós conectados por links e 

caracterizado por permitir inserir restrições de operação. Em cada nó é feito um 

balanço de massa.  

Rani & Moreira (2010) resumem alguns modelos de “rede de fluxo” utilizados como 

ferramentas na gestão dos recursos hídricos. Alguns desses são: RiverWare, 

(CADSWES, 2015), CalSim (DWR, 2015), Acres Reservoir Simulation Program – 
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ARSP, OASIS (HYDROLOGICS, 2015), a família de modelos HEC (USACE, 2015), a 

família de modelos MIKE (DHI, 2015), o WEAP (SEI, 2015) e o MODSIM (LABADIE, 

2015). 

O modelo representa uma ferramenta de auxílio à análise e por isso sua escolha 

depende das características do sistema e dos dados à disposição, do objetivo da 

pesquisa e da experiência do usuário na utilização dos modelos (TUCCI, 1998). Com 

isso a gama de modelos matemáticos disponíveis é muito vasta, permitindo escolher 

o modelo que saliente a(s) característica(s) desejada(s). Nesse sentido possíveis 

focos são na alocação de água, operação de reservatórios, gestão integrada dos 

recursos hídricos ou gestão adaptativa dos recursos hídricos. 

2.5.2 Construção de Cenários como ferramenta de apoio à gestão dos 

recursos hídricos 

Com a implantação de comitês de bacias hidrográficas a gestão dos recursos hídricos 

possibilitou um caráter mais integrado, transparente e equitativo. Ao mesmo tempo a 

realidade da gestão dos recursos hídricos ficou mais complexa, precisando dialogar 

entre os diferentes níves da sociedade.  

Vale também destacar que a disponibilidade hídrica diminui constantemente, causada 

pela crescente demanda hídrica e por ecossistemas degradados, comportando o 

aguçamento dos conflitos entre os usuários da água. 

Com isso aumenta a necessidade de fazer projeções futuras com o objetivo de 

organizar e sistematizar as possíveis alternativas e permitir a compreensão para todos 

os stakeholder estimulando um processo conjunto de tomada de decisão. Para 

alcançar esses objetivos se desenvolvem e aplicam metodologias que auxiliem no 

planejamento e gestão de recursos hídricos, como a técnica de construção de 

cenários. 

Segundo Schwarz (2004) a construção de cenários é um método para investigar 

decisões estratégicas e plausíveis importantes com visão de longo prazo num mundo 

de grande incerteza. Já o cenário é “um salto imaginativo no futuro” (SCHWARTZ, 

2004, p. 11). 
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Dessa forma, cenários são utilizados predominantemente como auxilio na gestão de 

situações com futuros incertos e situações complexas e têm como objetivo representar 

possíveis situações futuras num contexto onde o pensamento determinístico não 

consegue abranger os fatores influentes.  

O planejamento por cenários vai além do conceito de tomada de decisão. Schwartz 

(2004) afirma que, utilizado de forma constante, leva à “aprendizagem organizacional 

contínua a respeito de decisões chave e prioridades” (SCHWARTZ, 2004, p. 13), e 

permite entender o funcionamento de uma organização, mercado, acontecimentos ou 

sociedade. 

Resumindo, se identificam duas maneiras de empregar cenários. Por um lado, pode 

auxiliar na tomada de decisão, e por outro lado pode representar um processo 

contínuo de aprendizagem e planejamento. 

No setor dos recursos hídricos a proposta de utilizar cenários para sua gestão, veio 

através do método de gestão adaptativa (AM). Hoje em dia o AM tem sua aplicação 

em várias regiões, muitas vezes correlacionado com estudos sobre mudanças 

climáticas (WILLIAMS & BROWN, 2012). 

Nos processos de planejamento de alocação de recursos hídricos os cenários entram 

na fase de desenvolvimento para identificar possíveis alternativas na provisão e 

alocação da água e como auxilio em análises de balanço hídrico. Nesse contexto, 

cenários tem duas funções essenciais: (1) auxílio na tomada de decisão para 

compreender diferentes opções e suas implicações e (2) como ferramenta para 

analisar possíveis futuros em situações incertas permitindo determinar os impactos 

sociais, econômicos e ecológicos (SPEED et al., 2013). 

Na análise de situações futuras um fator de incerteza são as condições hidrológicas. 

De consequência é usual construir cenários no planejamento de alocação hídricas 

para diferentes situações hidrológicos com discretizações mensais, anuais e/ou 

plurianuais. 

Um objetivo do planejamento de alocação é maximizar os benefícios e minimizar os 

impactos. Com isso, a técnica de construção de cenários é utilizada muito em análises 

de benefícios e impactos decorrentes da implementação de hidrogramas ambientais 

(SPEED et al., 2013). 
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Portanto, a utilização de cenários na avaliação de possíveis situações futuras é uma 

técnica bem consolidada. Nas últimas décadas a possibilidade de utilizar cenários foi 

integrada em sistemas de modelagem computacional e em práticas de gestão 

integrada e participativa na formulação de políticas públicas. Esses atributos devem-

se ao fato que cenários representam uma forma para simular pensamentos e 

uniformizar a linguagem facilitando a comunicação (LEITE et al., 2000). 

2.5.3 Análise de custo e benefício dos impactos causados no setor elétrico 

pela implementação de hidrogramas ambientais 

Existem várias formas de analisar e/ou avaliar os impactos decorrentes de diferentes 

operações de reservatórios, sendo que, cada operação permite diferentes alocações 

e suas consequências intrínsecas. Algumas dessas formas são através: (1) da análise 

do desempenho no atendimento às demandas hídricas, onde os indicadores utilizados 

são os de desempenho de cenários de alocação, como por exemplo os indicadores 

de Confiabilidade, Vulnerabilidade, Resiliência e Sustentabilidade (HASHIMOTO et 

al., 1982; LOUCKS, 1997), (2) da análise socioeconômica, (3) da análise dos impactos 

das funções ecossistêmica e (4) da análise de custo e benefício para os usuários.  

Essa última, principalmente se considera a parte financeira, se insere no contexto da 

economia neoclássica, a escola de pensamento atualmente mais difusa. Essa nasceu 

na época do positivismo e integra, assim, seus conceitos básicos, que preveem uma 

avaliação exclusivamente quantitativa dos acontecimentos (FERNANDEZ, 2011). 

Os postulados da economia neoclássica, segundo Fernandez (2011), são que: (a) não 

há limites para o progresso científico/tecnológico no aumentar a eficiência ecológica; 

e (b) o capital pode substituir irrestritamente o trabalho e os recursos naturais e vice-

versa. 

A economia neoclássica, fundamentalmente utilitarista e antropocêntrica, é regida pelo 

mercado, que tem como objetivo a eficiência dos processos, sendo a eficiência vista 

como critério isento de valor (DALY & FARLEY, 2004).  

Nessa estrutura de mercado entram também os serviços como a geração de energia 

elétrica. A diferença é que o mercado energético brasileiro é oligopolista. A ausência 
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de competitividade provoca com que a formulação de preço dependa do custo de 

produção (despacho por custo) (SOUZA, 2010). 

No Brasil se utiliza na análise de mercado do setor elétrico o Custo Marginal de 

Operação (CMO), que “é a variação do custo operativo necessário para atender um 

MWh adicional de demanda, utilizando os recursos existentes” segundo a Associação 

Nacional dos Consumidores de Energia (ANACE, 2015). Eles resultam da simulação 

dos subsistemas através do modelo NEWAVE e seus resultados são apresentados 

nos planos quinquenais de operação energética (PEN). O custo marginal integra todas 

as fontes do sistema de geração de energia elétrica e é diretamente influenciado pelas 

condições hidrológicas, pela demanda por energia, pelos preços dos combustíveis, 

pelo custo de déficit, pela entrada de novos projetos e pela disponibilidade de 

equipamentos de geração e transmissão. 

O Preço de Liquidação da Diferença (PLD) calculado semanalmente com duração 

anual pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e é um valor 

determinado para cada patamar de carga com base no CMO. O PLD é aplicado à 

diferença entre energia contratada e energia efetivamente consumida ou produzida e 

por fim liquidada no mercado de curto prazo (mercado SPOT) (CCEE, 2016c). 

Esse é limitado por preços máximos e mínimos vigentes para cada período de 

apuração e para cada subsistema definidos pela ANEEL. Os valores limites são 

regulamentados pelo Decreto nº 5.163 (BRASIL, 2004), Art. 57: 

§2° O valor máximo do PLD [...] será calculado levando em conta os 
custos variáveis de operação dos empreendimentos termoelétricos 
disponíveis para o despacho centralizado. 

§3° O valor mínimo do PLD [...] será calculado levando em conta os 
custos de operação e manutenção das usinas hidroelétricas, bem como 
os relativos à compensação financeira pelo uso dos recursos hídricos e 
royalities (BRASIL, 2004).  

Com isso é possível determinar possíveis perdas ou ganhos pelo setor elétrico a 

depender da geração das usinas hidroelétricas decorrentes da alteração da operação 

de reservatórios. 

O custo ou benefício financeiro decorrente do déficit ou superávit na geração 

hidroelétrica é a perda/ganho mais direta/o causada/o por uma alocação hídrica 

diferente. Além da perda financeira e/ou do ganho financeiro existem outros custos 

para o setor elétrico: (1) os investimentos necessários para construir novas usinas 
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capazes de compensar a energia que não pode ser gerada por causa de vazões 

mínimas remanescentes mais restritivas e (2) a alteração do CMO e 

consequentemente do PLD decorrente de uma diferente martiz energética.  

Para determinar a potência necessária a ser instalada como compensação, é 

necessário calcular quanto da Garantia Física precisa ser reposta para atender à 

demanda energética. Os custos fixos dependem das fontes energéticas que podem 

ser utilizadas e dos tipos de usinas a serem instaladas. 

Alterando a matriz energética, o custo de produção de energia também é alterado. O 

Custo de Operação Marginal (CMO) é o custo relativo à produção de um MWh a mais 

de energia com os recursos existentes. Esse depende da fonte escolhida para 

compensar o déficit de geração energética e, em caso de energia excedente durante 

algum período, das usinas a ser desligadas. Em uma visão conservadora a fonte mais 

provável de contrapesar o déficit é a térmica, que usualmente comporta altos custos 

de operação, incidindo diretamente no PLD. Observando fontes alternativas se 

identificam opções com custos nos patamares da hidroeletricidade, como 

principalmente energia derivada de fontes eólicas (JONG & TORRES, 2014). 

A interligação do SIN comporta que uma mudança na geração energética de um dos 

quatro subsistemas implica em uma alteração nos outros três. Em contraposta, para 

compensar o déficit em um subsistema podem ser utilizados os recursos de outro 

subsistema. Com isso, a perda na Energia Assegurada pode ser atenuada em parte 

através da extensão das linhas de interligação. Da mesma forma o superávit 

energético de um conjunto de usinas pode ser impregado no mesmo subsistema ou 

exportado para outro. 

A água, enquanto bem universal e serviço ecossistêmico, também compreende 

características das quais pode ser determinado um valor monetário e outras das quais 

isso não pode ser feito. Segundo Young (2005), os benefícios que a água aporta como 

produto de consumo, assimilador de resíduos e como serviço estético e recreacional 

podem ser valorados monetariamente. O autor define que um bem assume interesse 

econômico quando vira escasso. Esses primeiros tipos de valores agregados à água 

são associados a problemas quali-quantitativos, necessitando de estudos de alocação 

para poder maximizar seu valor econômico. 
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A importância da água para a preservação do meio ambiente e da biodiversidade e 

seu valor sociocultural não pode ser nem medida nem quantificada, não sendo, dessa 

forma, valorável monetariamente segundo os conceitos econômicos convencionais. 

Para poder avaliar a complexidade dos impactos ecossistêmicos seria necessário 

empregar os conceitos da economia ecológica, definida por Hauwermeiren (1998, p. 

7 apud DALY & FARLEY, 2004) a “ciência da gestão da sustentabilidade”. Esses 

entendem a economia como parte do ecossistema como todo, que compreende o 

bem-estar material e também o bem-estar não material em suas avaliações.  

Atualmente os métodos de valoração da água para a proteção do ecossistema se 

alicerçam na economia neoclássica, principalmente na análise de custo e benefício. 

Esses se baseiam em duas possíveis abordagens: (1) willingness to pay (WTP) ou 

willingness to accept (WTA), ou seja, a disposição de pagar para ter ou não ter um 

certo bem ou serviço, ou (2) o conceito “filosófico” do valor intrínseco e extrínseco da 

água, onde o primeiro incorpora os impactos no meio ambiente e o segundo tudo o 

que é relacionado ao bem-estar humano (YOUNG, 2005).  

Embora para os serviços ecossistêmicos, que têm relevância econômica e não-

econômica, não é suficiente uma análise unicamente financeira, esse estudo 

restringiu-se a uma análise de custo e benefícios considerando principalmente o 

aspecto financeiro para o setor elétrico.  

2.6 Estudos de impactos na geração energética decorrentes da implementação 

de hidrogramas ambientais 

A situação crítica de poluição e indisponibilidade hídrica em alguns países promoveu 

uma atenção especial em volta das questões do meio ambiente e pela manutenção 

dos corpos hídricos (SANTOS & CUNHA, 2013).  

A África do Sul, a partir do momento que passou por problemas relacionados ao 

abastecimento humano e ao saneamento básico adotou o South African National 

Water Act em 1998, princípio de Reserva, que assegura água para abastecimento 

humano e preservação do ecossistema (DYSON et al., 2003). Para a preservação do 

ecossistema foram adotados alguns métodos holísticos para determinação do 

hidrograma ecológico, como o Building Block Method (BBM) e o Downstream 

Response to Imposed Flow Transformation (DRIFT), que manifesta a preocupação do 
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setor de recursos hídricos com a participação social no sistema decisório da África do 

Sul. 

Na Tanzânia e na Austrália o ecossistema é o usuário com a maior prioridade no 

sistema de alocação de água (SOUZA et al., 2008). Ambos os países valorizam os 

aspectos ecológicos, econômicos e sociais na análise de vazões ambientais fazendo 

uso de métodos holísticos. 

A Diretiva Quadro da Água (DQA) da União Europeia prevê que os rios se encontrem 

em um “bom estado” sob ponto de vista ecológico e de qualidade de água, sem 

especificar a necessidade da implementação de vazões ambientais (EU, 2000). 

Segundo Acreman & Ferguson (2010) a implementação de tais vazões é 

indispensável para a restauração dos ecossistemas aquáticos.  

Nos Estados Unidos se encontram ações pontuais de implementação de vazões 

ambientais (RICHTER & THOMAS, 2007), no entanto, a política de gestão de recursos 

hídricos ainda não considera a preservação do meio ambiente como prioritária. 

No Brasil, ainda existem poucos estudos sobre vazão ambiental, principalmente 

relacionando o ecossistema com o regime de vazão de rios, assim como seus 

aspectos socioeconômicos (SOUZA, 2009). 

Souza et al. (2008) e Agra et al. (2007) desenvolveram estudos sobre a inserção do 

hidrograma ambiental na política nacional de recursos hídricos. Souza et al. (2008) 

apontam os passos necessários para uma efetiva utilização de vazões ambientais, 

como (1) a legitimação do ecossistema como usuário da água, (2) o enquadramento 

dos corpos hídricos com base no estado da biota, (3) a readaptação do direito pelo 

uso da água e de seus condicionantes (Mercado da água), (4) a preservação do uso 

do solo como integrante da preservação da água e (5) a inserção de um manejo 

adaptativo de recursos hídricos. 

Agra et al. (2007) propõe um conjunto de ações para inserir o Manejo Adaptativo para 

Implementação do Hidrograma Ecológico (MANHE) no Sistema Nacional de 

Gerenciamento dos Recursos Hídricos (SINGREH).  

Apenas na UHE Passo São João, no rio Uruguai, é constatada uma vazão 

remanescente defluente que apresenta doze valores, um para cada mês. Essa 

restrição decorre de uma prescrição da Fundação Estadual de Proteção Ambiental do 
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Rio Grande do Sul (FEPAM), órgão ambiental estadual, e é relatada no inventário de 

restrições do ONS (ONS, 2014c). A metodologia utilizada para definir esse hidrograma 

foi desenvolvida pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) em conjunto com 

a ELETROSUL e a FEPAM (SILVA, 2012). Silveira et al. (2010 apud Silva 2012) 

sugerem um manejo adaptativo da vazão, baseado em um constante monitoramento. 

O Quadro 1 resume a colocação das vazões ambientais na política de resursos 

hídricos de alguns países. 

Quadro 1: Vazão ambiental nas Políticas de recursos hídricos 

País Vazão ambiental na Política de Recursos Hídricos Referência 

África do Sul South African National Water Act (1998) DYSON et al. 2003 

Tanzânia Ecossistema como uso prioritário SOUZA et al., 2008 

Austrália Water Reform Framework SOUZA et al., 2008 

União 
Europeia 

¨Bom Estado¨ da água do ponto de vista ecológico e de 
qualidade sem indicações específicas 

EU, 2000 

Brasil 
Estudos de implementação de hidrograma ambiental a nível 
de política nacional 

AGRA et al., 2007; 
SOUZA et al., 2008 

Fonte: Autoria própria 

Além do número restrito de países que adotaram a alocação ambiental dos recursos 

hídricos, muitos estudos foram feitos sobre os impactos decorrentes da 

implementação de hidrogramas ambientais principalmente na geração de energia. A 

maioria dos estudos apresentados a seguir empregam como matérias e métodos 

modelos matemáticos de suporte a decisão, construção de cenários de alocação de 

água ou de operação de reservatórios e indicadores quantitativos de perdas 

econômicas. 

Uma pesquisa (GÓMEZ et al., 2014) desenvolvida na Espanha, para o baixo trecho 

do rio Ebro, avalia o custo de oportunidade decorrente da reoperação de reservatórios 

para proporcionar cheias artificiais. Nessa análise o operador não pode determinar 

nem o dia, nem a quantidade de água a ser liberada. Mas uma boa gestão do horário 

permite uma margem de lucro de 40%. O estudo mostra que nessa região, 

considerando uma operação diária ótima, o custo de oportunidade para o setor elétrico 

é de cerca 109.000 EUR anuais, equivalente a 0,17% da receita anual do setor, que é 

muito inferior à disposição da população para pagar (Willingness To Pay - WTP) pela 

proteção do ecossistema. 
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Yang et al. (2012) estudaram a operação de reservatório necessária para (1) otimizar 

as vazões defluentes para atender da melhor forma as vazões naturais e (2) maximizar 

a geração hidroelétrica na seção Xiangyang, a jusante do reservatório Danjiangkou, 

no Rio Han, Coreia do Sul. Resulta que as vazões defluentes do primeiro caso 

permitem gerar a metade da energia do que na segunda situação. Por outro lado, as 

vazões do caso 1 se aproximam muito das vazões naturais enquanto as outras não. 

Os autores sugerem uma sucessiva análise para determinar uma situação de 

compromisso entre o atendimento aos requerimentos ecológicos e à maximização dos 

benefícios económicos. 

Foi desenvolvido um estudo da influência da regularização de vazão pelo reservatório 

Itezhi-Tezhi (ITT), no Rio Kafue, Zambia, na produção de peixes. A aplicação de 

modelos e cálculos econômicos mostraram que a presença do reservatório significou 

uma perda entre $ 1,3 mi e $ 56 mi na pesca e um ganho de $ 18 mi para o setor 

elétrico, uma vez que o reservatório ITT regulariza a vazão para a usina hidroelétrica 

Kafue Gorge, situada à jusante (DEINES et al., 2013). Os autores apontam que os 

resultados são incertos e que a diferença custo/benefício provavelmente é menor. 

Concluem afirmando que a regularização da vazão não alterou significativamente a 

quantidade de peixes, mas as condições de pesca. 

Também, foi feito um estudo sobre os impactos na geração de energia e na alteração 

do fluxo natural considerando cenários de vazões mínimas remanescentes para os 

anos 1998 até 2010 na bacia do rio Zambezi, que dispõe de quatro grandes 

reservatórios já existentes e vários outros aproveitamentos em planejamento 

(LIECHTI et al., 2015). Os três cenários de vazão mínima remanescente são: (a) 

cenário de referência, ou seja, a bacia sem barramentos, (b) cenário no estado atual 

(em 2010) e (c) no futuro tendo em conta os aproveitamentos hidrelétricos planejados. 

Os últimos dois cenários de operação de reservatórios consideram diferentes vazões 

ambientais. A simulação dos cenários mostra uma redução para a situação atual de 

4-5% e na situação futura de cerca de 10% da energia média anualmente gerada pelos 

aproveitamentos como consequência da implantação de vazões ambientais. Os 

resultados mostram a possibilidade de encontrar compromissos entre os usos para 

geração hidroelétrica e proteção do ecossistema na região estudada. 
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Babel et al. (2012) desenvolveram um estudo comparando o atendimento à demanda 

hidroelétrica e à proteção do ecossistema através diferentes cenários de operação de 

reservatórios no rio La Nga no Vietnam. A alteração da vazão natural foi calculada 

através do método RVA. Resultou que a forma como os reservatórios estavam sendo 

operados aportava as condições mais desfavoráveis pelos dois usos. Foi 

recomendada uma operação que permite diminuir as alterações no ecossistema 

gerando aproximadamente a mesma quantidade de energia elétrica. 

Para o rio Chinchiná na Colombia foram calculadas nove vazões mínimas 

remanescentes entre fixas e sazonais, identificadas as alterações no fluxo 

comparando os períodos pré- e pos-operação de reservatório e calculadas as perdas 

na geração hidroelétrica decorrentes da implementação dessas vazões mínimas 

remanescentes. Boodoo et al. (2014) concluíram que nenhuma das condições 

analisadas permite alterar as características da vazão natural menos do que 20% 

assegurando uma perda mínima pelo setor elétrico. 

Desde 2006 foram desenvolvidos estudos sobre as vazões ambientais do rio Yangtze, 

onde é situado o reservatório Three Gorges (TGR). Cai et al. (2013) avalia o 

atendimento aos usos para geração de energia e proteção do ecossistema para quatro 

diferentes cenários de vazões defluentes do TGR. As alterações hidrológicas são 

identificadas através do RVA. A simulação dos cenários identifica a melhor solução 

entre necessidades humanas e requerimentos do ecossistema com uma vazão 

ambiental que altera 23% da condição hidrológica natural do rio e diminui a geração 

máxima de energia de cerca 10%. 

Alguns estudos aprofundaram os possíveis impactos decorrentes da implementação 

de hidrograma ambiental no setor elétrico brasileiro.  

Godinho et al. (2007a; 2007b) desenvolvem um estudo sobre a vazão ambiental 

necessária para restaurar a conectividade entre as várzeas e a produtividade de 

algumas espécies de peixes no Rio Grande e no Rio São Francisco, principalmente 

na região do reservatório de Três Marias. Segundo esses autores, o custo financeiro 

de geração de energia é suprido pelos benefícios aportados ao setor da pesca.  

Amorim (2009) relatara sobre a compatibilidade da implementação de regime 

dinâmico de vazões com a geração de energia elétrica da região. Os autores 

simularam três cenários de operação de reservatórios, um com regimes dinâmicos de 
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vazões para anos normais para toda a séria, um considerando regimes dinâmicos de 

vazões para anos normais e secos e outro considerando as mesmas características 

do cenário anterior, mas com restrições de vazões mínimas e máximas, através do 

modelo AcquaNet. A pesquisa resulta em perda do potencial hidroelétrico de 18 %, 

20,1 % e 32,7 % para o regime de vazões mais favorável, se comparado com um 

sistema sem restrição alguma. 

Ferreira (2014) contribuiu na análise dos impactos da implementação do hidrograma 

ambiental, proposto pela rede de pesquisa, na geração de energia elétrica, simulando 

um cenário de operação de reservatórios com o hidrograma ambiental proposto por 

Medeiros et al. (2010) através dos modelos MSUI e NEWAVE e fazendo uma análise 

dos custos envolvidos. O autor calculou reduções de Carga Crítica de 762,7 MWmed 

para o cenário que inclui a regra de vazão mínima remanescente menos restritiva 

(hidrograma ambiental para anos secos) e 1937,7 MWmed no cenário que integra 

regras de vazões defluentes mais restritivas (hidrograma ambiental para anos 

normais). Isso traduzido no investimento necessário para compensar a redução da 

Carga Crítica resulta em custos entre R$ 5,3 bi e R$ 13,4 bi. 

Torres et al. (2015) analisaram possíveis conflitos entre os usos de recursos hídricos 

considerando três diferentes vazões mínimas remanescentes para o baixo trecho do 

rio São Francisco. A vazão sazonal apresenta possíveis conflitos com os usos de 

geração de energia, irrigação e navegação, podendo esses ser resolvidos através de 

negociações entre os usuários. Os autores sugerem uma aprofundada análise 

ambiental, social e econômica dentro do Pacto de Gestão das Águas da Bacia. 

Com o objetivo de determinar vazões ambientais em diferentes bacias hidrográficas 

no Brasil foi criada uma rede de estudo com nome HIDROECO. O projeto foi iniciado 

em 2011 e está sendo financiado pela FINEP. Várias instituiçãoes e universidades são 

integradas na rede formando subprojetos em diferentes bacias. 

Santos & Cunha (2013) afirmam que países com um aproveitamento hidroelétrico 

desenvolvido e ainda em desenvolvimento como o Brasil, necessitam, ainda mais, de 

estudos sobre vazões ambientais com base em métodos holísticos de maneira que 

protejam o meio ambiente. O Quadro 2 resume alguns dos estudos que foram feitos 

avaliando os impactos da implementação de hidrogramas ambientais no setor elétrico. 



57 

 

Quadro 2: Estudos dos impactos decorrentes da implementação de vazões ambientais para o setor elétrico 

País Bacia/Reservatório Estado de implementação Modelo utilizado 
Indicador de pesquisa 

utilizado 
Referência 

Zâmbia 
Itezhi-Tezhi Dam, 
Rio Kafue 

Estudo da influência da regularização de 
vazão sobre a produção de peixes 

Modelo MARSS e outras 
equações desenvolvidas 
apositamente 

Benefícios e perdas 
financeiras 

DEINES et al., 
2003 

África Austral Rio Zambeze 

Estudo sobre os impactos na geração 
de energia e na alteração do fluxo 
natural considerando cenários de 
vazões mínimas remanescentes para os 
anos 1998 até 2010 

Modelo hidrológico-hidraulico 
SWAT 2009; modelo de operação 
de reservatórios desenvolvido 
pelo autor 

Índice de alteração 
hidrológica, energia 
assegurada e energia 
anual total gerada 

LIECHTI et 
al., 2015 

Espanha Rio Ebro 

Analise do custo de oportunidade 
decorrente da reoperação de 
reservatórios para proporcionar cheias 
artificiais 

Modelo de otimização dinâmica 
desenvolvido apositamente 

Custo de oportunidade 
GÓMEZ et al., 
2014 

China Three Gorges Dam 

Avaliação do atendimento aos usos para 
geração de energia e proteção do 
ecossistema para quatro diferentes 
cenários de vazões defluentes do TGR. 

Modelo de otimização 
desenvolvido apositamente 

Alteração hidrolígica em 
% e comparação da 
energia gerada em MWh 

CAI et al., 
2013 

Coreia do Sul 
Danjiangkou Dam, 
Rio Han 

Estudos de alteração de operação de 
reservatório para implementar o 
hidrograma ambiental desenvolvido 
com método RVA 

Dois modelos de otimização, um 
com programação dinâmica, 
desenvolvidos apositamente 

Variaçõ dos índices RVA 
e geração energética 

YANG et al., 
2012 

Vietnam Rio La Nga 

Comparção do atendimento à demanda 
hidroelétrica e à proteção do 
ecossistema através diferentes cenários 
de operação de reservatórios 

Modelo de otimização não linear 
desenvolvido apositamente 

Alteração hidrológica em 
% e comparação da 
energia gerada em MWh 

BABEL et al., 
2012 

Colombia Rio Chinchiná 

Identificação das alterações no fluxo 
comparando os períodos pré- e pos-
operação de reservatório e cálculo das 
perdas na geração hidroelétrica para 
nove vazões mínimas remanescentes 
entre fixas e sazonais 

Equações próprias em Microsoft 
Excel 

Indice de alteração de 
vazão (FRAI); % da perda 
de geração energética 

BOODOO et 
al., 2014 

Continua  
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Continuação 

País Bacia/Reservatório Estado de implementação Modelo utilizado 
Indicador de pesquisa 

utilizado 
Referência 

  
UHE Passo São 
João, rio Uruguai 

Construção, implementação e 
monitoramento da implementação do 
Hidrograma ambiental  

- - 
SILVA, 2012; 
SILVEIRA, 
2010 

  

Rio São Francisco e 
Reservatório 
Igarapava, Rio 
Grande 

Estudo de vazão ambiental para 
restaurar a produtividade dos peixes 

- Custo/benefícios em US$ 

GODINHO et 
al., 2007a; 
GODINHO et 
al., 2007b 

 Brasil 
Baixo Curso do Rio 
São Francisco 

Estudo de impactos da implementação 
do hidrograma ambiental pelo setor 
elétrico 

AcquaNet 
% de perda de potência 
energética 

AMORIM et 
al., 2009 

  
Baixo Curso do Rio 
São Francisco 

Construção do hidrograma ambiental 
com método BBM 

BBM 

Impactos 
socioeconómicos, de 
flora e fauna, no ambiente 
físico e na qualidade da 
água 

MEDEIROS et 
al., 2013 

  
Baixo Curso do Rio 
São Francisco 

Impactos da implementação do 
hidrograma ambiental pelo setor elétrico 
com análise econômica 

MSUI e NEWAVE 
Valoração econômica em 
R$ 

FERREIRA, 
2014 

 
Baixo Curso do Rio 
São Francisco 

Análise de possíveis conflitos entre os 
usos de recursos hídricos considerando 
três diferentes vazões mínimas 
remanescentes 

- Análise de conflitos 
TORRES et 
al., 2015 

Fonte: Autoria própria 
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3. Estudo de caso 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco é território de fortes conflitos por causa de 

sua estenção territorial, localização, e demandas pelo uso da água. Com isso, o comitê 

da bacia hidrográfica do rio São Francisco – CBHSF - está buscando soluções para 

os vários conflitos pelo uso da água. Entre esses, relevou-se de grande importância a 

proteção do ecossistema aquático, sendo esse o mais diverso da região do NE.  

Por isso pesquisadores desenvolveram hidrogramas ambientais para o baixo curso do 

rio São Francisco como medida mitigadora à degradação ambiental. Com o objetivo 

de analisar a implementação do hidrograma ambiental no contexto dos conflitos 

existentes na bacia hidrográfica do rio São Francisco, foi escolhido o seu baixo trecho 

como área de estudo. 
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3.1 Caracterização fisiográfica da bacia do rio São Francisco 

A bacia hidrográfica do rio São Francisco (BHRSF) é a maior bacia inteiramente 

localizada no território brasileiro. A área da bacia é de aproximadamente 640.000 km² 

e compreende 521 municípios e uma população acima de 14 milhões de habitantes. 

São sete Unidades da Federação com área na bacia hidrográfica do rio São Francisco: 

Minas Gerais, Goiás, Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Distrito Federal (ANA, 

2015a).  

A bacia é dividida em quatro regiões hidrográficas: alto, médio, submédio e baixo 

trecho, como mostra a Figura 5 e com as características apresentadas no Quadro 3.  

Quadro 3: Principais características das regiões hidrográficas da bacia hidrográfica do rio São 
Francisco 

 Alto Médio Submédio Baixo 

Área (% do total) 16 67 17 4 

Altitudes (m) 1600 - 600  500 – 1400  200 - 800 480- 0 

Precipitação (mm/ano) 1100-2000  600 - 1400  350 – 800  350 - 1500 

Vegetação Cerrado 
Cerrado e 
Caatinga 

Caatinga 
Caatinga, floresta 

semidecidual e manguezal 

Clima 
Tropical úmido/ 
temperado de 

altitude 

Tropical 
semiárido / sub-

úmido seco 

Semiárido 
/ árido 

Subúmido 

Índice de 
desenvolvimento 
humano (IDH) 

0,549 - 0,802 0,343 - 0,724 
0,434 - 
0,664 

0,364 - 0,534 

Fonte: CBHSF (2004), IPHAN (2015) 

Da área total da bacia, 57% do rio é situada no semiárido, dessa forma, o rio se 

transforma no principal distribuidor de água para regiões com pouca disponibilidade.  

A época mais chuvosa, a montante de Xingó, começa em novembro e vai até janeiro, 

enquanto no Baixo São Francisco os meses mais chuvosos se estendem de 

maio/junho a agosto/setembro (CBHSF, 2004). 

A hidrografia do RSF compreende 80 rios perenes e 27 rios intermitentes. O 

comprimento do rio principal é de aproximadamente 2.700 km e sua vazão média de 

longo período na foz do Rio é de 2.850 m³/s, alcançando picos entre 1.077m³/s e 5.290 

m³/s (ANA, 2015a). 
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Figura 5: Bacia hidrográfica do rio São Francisco com divisão em regiões hidrográficas e 
marcação dos principais reservatórios 

 

Fonte: Ferreira (2014)  

A bacia ressalta por suas características ecossistêmicas, apresentando a maior 

diversidade de peixes, comparado aos demais rios do Nordeste, e, por isso, foram 
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delimitadas Áreas de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica 

Brasileira (PROBIO). Apesar dessas ações, são poucas as unidades de conservação 

ambiental na bacia hidrográfica (CBHSF, 2004). 

3.2 Caracterização das demandas e da disponibilidade hídrica da bacia do rio 

São Francisco 

Algumas características que determinam parte das demandas são: a alta densidade 

populacional no alto trecho do rio São Francisco, integrando a cidade de Belo 

Horizonte; a navegabilidade em grande parte do Médio São Francisco; a presença de 

importantes aproveitamentos hidrelétricos e grandes projetos de irrigação no 

Submédio. 

As demandas consuntivas totais da calha do rio São Francisco são quantificadas na 

Tabela 1. 

Tabela 1: Demandas consuntivas da calha do rio São Francisco 

  
Indús-

tria  

Abasteci-
mento 
publico 

Aqui-
cultura 

Criação 
de 

Animal 
Outro 

Termo- 
elétrica 

Mine-
ração  

Irriga-
ção 

Total da 
demanda 
consun- 

tiva 

Média dos 
meses 
(m³/s) 

2,054 13,665 1,722 0,008 26,493 0,804 1,628 184,071 230,446 

Porcentual 
da 

demanda 
total (%) 

0,891 5,930 0,747 0,004 11,497 0,349 0,710 79,877 100,000 

Fonte: ANA (2015b) 

A área total irrigada da bacia corresponde a pouco menos de 350.000 ha (CBHSF, 

2004). Uma parte da produção dos alimentos fica no país, enquanto a maior parte dos 

produtos cultivados na área da bacia são destinados a exportação. O Plano Decenal 

da bacia hidrográfica do rio São Francisco evidencia a necessidade da utilização de 

tecnologia de irrigação mais eficazes, já que a maioria dos sistemas de irrigação 

utilizam tecnologias de aspersão superficial (CBHSF, 2004).  

Historicamente, o rio São Francisco era denominado o “Rio de Unidade Nacional”, 

graças aos seus grandes trechos navegáveis, que facilitaram a ocupação das terras 

pelos bandeirantes. Os trechos navegáveis representam 1.234 km entre o Alto (cidade 
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de Pirapora) e Submédio (cidades de Petrolina e Juazeiro) e 208 km no baixo São 

Francisco entre a cidade de Piranhas e a Foz. Por causa da construção das barragens, 

a diminuição da vazão em alguns trechos e o uso indiscriminado do solo, que 

comportaram transporte de sendimento, assoreamento, diminuição de calado e 

formação de bancos de areia, as condições de navegabilidade da marioria dos trechos 

do rio se tornaram precárias. O único trecho de navegação comercial localiza-se entre 

Muquém do São Francisco/Ibotirama e Juazeiro/Petrolina (CBHSF, 2004). A Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ, 2013) relata de ulteriores dificuldades 

de navegabilidade do RSF que se apresentaram nos últimos anos. 

O uso e a ocupação do solo para agropecuária, aproveitamento minerário e 

aproveitamento hidroelétrico, e outros usos, comportaram alterações no ecossistema 

natural, degradando o meio ambiente. Entre os impactos se destacam: o 

desmatamento; a geração de sedimentos e o assoreamento dos corpos d’água; a 

redução da qualidade da água; as alterações nas áreas de descaga para o aquifero; 

a diminuição da biodiversidade e o desaparecimento das lagoas marginais. Esses 

impactos prejudicam a possibilidade de atender algumas demandas, como a 

navegação, a pesca e, em casos de alta degradação, o abastecimento humano 

(CBHSF, 2004). 

A pesca artesanal e a plantação de subsistência são considerados usos com 

prioridade mínima e por isso não são atendidos. Essas atividades eram, e em parte 

ainda são, praticadas pelas populações mais pobres que dependem da disponibilidade 

hídrica para sobreviver (MEDEIROS et al., 2010). A sazonalidade do regime de vazão 

permitia cultivar arroz e pescar em várzeas e em lagoas marginais do rio. Estudos 

demostram que a pesca era a atividade econômica de maior importância para a região, 

enquanto hoje essa está sendo praticada com dificuldade e manifesta um constante 

declínio (MEDEIROS et al., 2010). 

Por causa da ausência de séries históricas de dados de pesca da região do baixo 

curso do rio São Francisco, para estudar o desenvolvimento da pesca foram 

entrevistados 48 pescadores dos quais a maioria tinha mais de 20 anos de experiência 

(POMPEU et al., 2009). Esses relataram uma perda na pesca de 95,8% entre o 

período antes do barramento de Xingó (cerca de 66,2 kg/dia) e atualmente (2,8 kg/dia). 

Eles observaram como maiores causas da diminuição na disponibilidade de peixes a 

redução de vazão, a falta de cheias e o assoreamento. A diminuição da quantidade 
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de peixes, levou ao aumento do esforço para pescar e consequente aumento dos 

preços. Como efeito, as quantidades de peixe vendidas diminuíram, abatendo a 

lucratividade dessa atividade (POMPEU et al., 2009). 

A vazão determinada para a proteção do ecossistema é a vazão mínima 

remanescente que não apresenta a sazonalidade necessária para garantir os serviços 

anteriormente indicados, entre outros. 

Os valores de disponibilidade hídrica da bacia são: 

 Nos trechos de rios não regularizados a vazão natural com 95% de 

permanência no tempo; e 

 A jusante dos reservatórios de regularização, a disponibilidade hídrica é 

considerada como sendo a vazão máxima regularizável acrescida das vazões 

naturais incrementais com 95% de permanência no tempo (CBHSF, 2004). 

Provisoriamente, o Plano decenal da bacia, adota valores de vazão máxima 

regularizável de 513 m³/s a jusante de Três Marias e de 1815 m³/s a jusante de 

Sobradinho. Dessa forma, a disponibilidade hídrica atual na foz corresponde à uma 

vazão de 1849 m³/s. em virtude de aproveitamentos hidroelétricos, as vazões 

defluentes dos reservatórios têm sido inferiores aos valores citados (CBHSF, 2004). 

Para a determinação da vazão mínima remanescente foi utilizado o Método de 

Tennant, e foi estabelecido um valor de 10% da vazão média nos trechos de rios não 

regularizados, 20% da vazão média no trecho do rio São Francisco entre Três Marias 

e Sobradinho e 30% da vazão média no trecho a jusante de Sobradinho (CBHSF, 

2004). 

Após negociações entre os usuários, o IBAMA determinou como vazão mínima na foz 

o valor de 1300 m³/s e vazão média de 1500 m³/s (CBHSF, 2004). Sendo Sobradinho 

o reservatório regulador essa vazão é mantida a partir de jusante desse reservatório.  

O Plano diretor da bacia hidrográfica (PBHSF) indica a necessidade da condução de 

estudos sobre a vazão necessária para o a proteção do ecossistema, possibilitando a 

implementação de um regime de vazões com variações sazonais. 

O documento do PBHSF afirma ainda, que em caso de períodos hidrológicos 

desfavoráveis, os valores determinados podem ser alterados para garantir o 
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atendimento aos múltiplos usos. Por exemplo, a Curva de Aversão a Risco (CAR) 

adotada pelo setor hidroelétrico, com o objetivo de evitar falhas no atendimento ao 

mercado, estabelece um valor para a vazão mínima remanescente de 1100 m³/s 

(CBHSF, 2004). 

Outro uso significante é o turismo que apresentou grande crescimento nos anos a 

partir do fim do seculo XX (CBHSF, 2004). 

A geração de energia representa um dos usos preponderantes da bacia hidrográfica 

do rio São Francisco. A maior parte dos aproveitamentos da bacia entram no 

subsistema de geração de energia elétrica do Nordeste dentro do SIN, enquanto, 

algumas usinas hidroelétricas, geram para os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste, 

como Três Marias (CBHSF, 2004). Para atender à demanda de energia elétrica do 

Nordeste, usinas hidroelétricas e termoelétrias trabalham em conjunto, e a parte de 

deficít no atendimento à demanda é igualado através energia importada de outros 

subsistemas. A soma da potência hidroelétrica instalada na bacia é de 10.695 MW 

(CBHSF, 2015b). 

3.3 Caracterização dos reservatórios e seus aproveitamentos hidroelétricos 

Os reservatórios localizados no curso principal do rio São Francisco são: Três Marias, 

Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso-Moxotó e Xingó. A localização dos 

reservatórios pode ser identificada na Figura 5, e na Figura 6 é apresentado um 

esquema das principais usinas hidroelétricas da BHRSF. 

No presente estudo, o reservatório de Queimado e de Três Marias, que aparece na 

Figura 6, não são analisados. O primeiro por causa da falta das informações 

necessárias para a simulação e também pelo fato que esse estudo analisa 

especialmente a calha principal do rio São Francisco. Três Marias também não será 

incluído na simulação sendo parte do subsistema Sudeste/Centro-oeste e sendo 

Sobradinho o maior reservatório de regularização da bacia hidrográfica.  



66 

 

Figura 6: Esquema dos principais aproveitamentos hidroelétricos da bacia do rio São 
Francisco 

 

Fonte: ONS (2014b) 

O reservatório de Sobradinho foi construido com o objetivo principal de regularizar a 

vazão para os reservatórios a jusante. Esse reservatório, construído a partir de 1973 

e enchido em 1978, está situado na Bahia a 40 km a montante da cidade de Juazeiro. 

Além de servir de regulador, esse reservatório tem as funções de controle de cheia, 

geração de energia elétrica e atendimento às demandas consuntivas. 

O sistema de geração de energia inclui seis turbinas com potência individual de 175 

MW e o respectivo total de 1050 MW e é operado pela Companhia Hidroelétrica do 

São Francisco (CHESF). A vazão máxima turbinável das seis máquinas é de 4278 

m³/s com um engolimento para cada uma de 713 m³/s (ONS, 2015b). O espelho 
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d’água do reservatório é de 4.214 km², o maior do Brasil. Sobradinho é um dos maiores 

lagos artificiais do mundo com um volume de armazenamento máximo de 34.116 Hm³. 

O reservatório compreende uma eclusa de propriedade da Companhia Docas do 

Estado da Bahia (CODEBA) que permite a navegação entre Pirapora, Minas Gerais e 

Juazeiro, Bahia (CHESF, 2015b). 

A usina hidroelétrica Luiz Gonzaga, chamada também de Itaparica, gera energia com 

uma potência total instalada de aproximadamente 1500 MW com seis turbinas (250 

MW cada) cada uma com um engolimento de 551 m³/s e um total de 3306 m³/s (ONS, 

2015b). As obras começaram em 1979 e sua operação em 1988. O volume útil do 

reservatório de Itaparica corresponde a 3.549 Hm³ e volume total é de 10.782 Hm³ 

(CHESF, 2015b). As finalidades do reservatório são para geração de energia, controle 

de cheia e atendimento às demandas consuntivas. 

O complexo de Paulo Afonso - Moxotó compreende várias usinas geradoras: Moxotó, 

renomeado de Apolônio Sales e Paulo Afonso I, II, III e IV, e é localizado na divisa 

entre Bahia e Alagoas. 

A potência instalada na usina de Moxotó é de 400 MW e a dimensão do reservatório 

(180 Hm³) permite apenas uma regularização semanal. Um canal situado do lado 

direito aduz água desse reservatório para a usina de Paulo Afonso IV, enquanto as 

usinas de Paulo Afonso I, II e III se encontram a jusante do reservatório de Moxotó 

(CHESF, 2015b). 

Essas três últimas usinas aproveitam da água armazenada em um único reservatório. 

O volume útil desse reservatório é de 9,8 Hm³ e o volume total é de 26 Hm³. A potência 

dessas usinas, começando por Paulo Afonso I, é de respectivamente 180 MW, 443 

MW e 794,2 MW.  

Paulo Afonso IV tem seis unidades instaladas, cada uma com 410,4 MW de potência 

para um total de 2462,4 MW. As barragens foram desenvolvidas em períodos 

diferentes, começando por Paulo Afonso I, cuja construção iniciou em 1949, até Paulo 

Afonso IV, que entrou em operação em 1979 (CHESF, 2015b).  

O complexo Paulo Afonso - Moxotó, que compreende as cinco usinas previamente 

descritas tem um engolimento total de cerca 4200,665 m³/s, uma queda nominal de 

112,8 m e uma potência total instalada de 4281,601 MW. Apesar de ter reservatórios 
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que permitem armazenar pequenas quantidades de água, é definido como 

aproveitamento a fio d’água. 

A UHE de Xingó é a última da cascata de usinas do rio São Francisco. Essa barragem 

foi construída entre 1981 e 1982 e só dez anos depois entraram em funcionamento 

todas as unidades da usina. A potência instalada é de 3.162 MW (527 MW cada) e é 

a usina com a maior potência instalada na bacia hidrográfica do rio São Francisco. A 

vazão turbinável é de 496 m³/s para cada conjunto adutor-turbina que totaliza uma 

vazão máxima turbinável de 2976 m³/s (ONS, 2015b). Apesar de ter um volume útil de 

41 Hm³ é considerado a fio d’água (CHESF, 2015b). A sua queda nominal é de 116,4 

m (ONS, 2015b). 

As turbinas instaladas nos sistemas de geração energética são associadas a uma 

curva de rendimento que relaciona o rendimento de cada turbina à vazão turbinada. 

Essas curvas específicas determinam a quantidade de sistemas de turbina-gerador 

que entram em funcionamento a depender das vazões turbinadas. O engolimento de 

vazões criticamente pequenas leva ao engolimento em conjunto de ar que provoca a 

cavitação das turbinas. Dessa forma nem sempre todas as turbinas estão ativas. 

A vazão afluente influencia a operação de reservatório, ou seja, o volume de água 

armazenado e a vazão defluente, por isso é necessário analisar as condições 

hidrológicas e as vazões médias de longo prazo para compreender a operação de 

reservatório.  

A Figura 7 apresenta as vazões médias de longo prazo e a vazão natural afluente de 

Sobradinho entre julho 2012 e fevereiro 2015. Pode ser notado que 13% do tempo, a 

vazão afluente iguala ou supera a vazão média de longo prazo, identificando uma 

condição hidrológica crítica e uma consequente operação de reservatório 

emergencial.  

Além disso, pode ser identificado o período de deplecionamento (abril/maio) do 

reservatório deslocado de cerca três meses do pico máximo de vazão natural afluente. 
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Figura 7: Representação da vazão natural afluente, da vazão média de longo termo e do 
volume útil do reservatório de Sobradinho a partir de julho 2012 

 

Fonte: CPTEC/INPE (2015) 

As vazões médias naturalizadas anuais são apresentadas na Tabela 2. Foi feita uma 

breve análise da alteração das vazões médias anuais entre 1931 e 1993, entre 1931 

e 2003 e entre 1931 e 2013, utilizando os valores de vazão naturalizada (ONS, 2014a). 

Tabela 2: Vazão média anual nos principais reservatórios com aproveitamento hidroelétrico 
pelos períodos de 1931-1993, 1931-2003 e 1931-2013 

 
Três 

Marias 
Sobradinho Itaparica 

Complexo 
PAM 

Xingó 

Vazão média (1931-2013) – m³/s 688,192 2641,916 2719,212 2735,479 2735,261 

Vazão média (1931-2003) – m³/s 685,245 2717,080 2778,603 2797,098 2797,113 

Vazão média (1931-1993) – m³/s 701,608 2806,599 2778,603 2911,837 2911,837 

Fonte: ONS (2014a) 

A análise mostra que tem uma significante diminuição na vazão média anual quando 

são adicionados os anos mais recentes. 
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3.4 Conflitos na bacia do rio São Francisco 

Na bacia do rio São Francisco se encontram todos os tipos de usos, sejam esses 

consuntivos ou não consuntivos. Apesar do balanço hídrico entre demanda e 

disponibilidade das águas superficiais ser de apenas 6%, situação não homogênea 

dentro da bacia hidrográfica, vários conflitos foram relatados (MASCARENHAS, 

2008). 

Os primeiros problemas se verificaram com a construção dos grandes reservatórios 

de regularização por causa da grande área inundada, conflitos entre a operação do 

reservatório e a navegação e por trazer consequências à população do Baixo trecho 

do rio que dependia principalmente da pesca artesanal e da agricultura de 

subsistência (MASCARENHAS, 2008).  

Outros conflitos ocorreram: entre a operação de reservatório e a navegação; por causa 

da indisponibilidade hídrica para irrigar todos os cultivos, que desencadearam 

discussões violentas entre os usuários; entre a mineração e o abastecimento humano 

no alto curso do rio São Francisco, que apresenta altos índices de densidade 

habitacional; e pelas dificuldades no atendimento ás demandas na região semiárida. 

A ausência do saneamento básico acarreta problemas de degradação ambiental 

(MASCARENHAS, 2008). 

O CBHSF relata conflitos de interesses, causados pelas condições quantitativas ou 

qualitativas da água, existentes na região, e aponta a necessidade desses serem 

tratados com adequada atenção (CBHSF, 2015a). 

Fatores como o crescimento da área irrigada, a pretendida revitalização das vias 

navegáveis, o constante aumento da demanda energética, a água retirada para 

atender ao Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF) e a necessidade de 

repensar a vazão destinada para o ecossistema, causam pressão na gestão da bacia. 

MASCARENHAS (2008) identifica dois conflitos socioeconômicos e políticos que 

surgiram na época do primeiro Plano de bacia hidrográfica do rio São Francisco 

(PBHSF): (1) a transposição do rio São Francisco, projeto apoiado pelo CNRH e a (2) 

revitalização do rio, que se vê sustentado pelo CBH. 
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Ramina (2014; 2015) analisa em um estudo recente as causas de conflitos existentes 

e futuros. Um dos conflitos existe a partir das necessidades de operação de 

reservatórios para atendimento às demandas energética, apresentando prejuízos aos 

demais usos (RAMINA, 2014; RAMINA, 2015). O autor destaca as seguintes 

operações: 

 A imprevisível alteração do nível de água do rio, determinada pela vazão 

turbinada, que causam prejuízo na navegação e nos equipamentos para 

bombeamento; 

 A redução de vazão defluente durante os dias de “carga leve”, causando 

impactos para todos os demais usos com acentuação aos impactos no 

ecossistema aquático; e 

 A alteração dos períodos de cheias e estiagens com o objetivo de atender ao 

mercado energético, causando, dessa forma, consequências irreversíveis no 

ecossistema aquático. 

Ramina (2014; 2015) afirma que muitas vezes os problemas causados aos demais 

usos são determinados a partir do nível da água e não pela vazão. Essa última é o 

parâmetro regularizado, visto que mais facilmente controlável através da operação de 

reservatórios. 

Ainda, o autor afirma que, sendo o sistema de geração energética interligado e 

objetivando atender à demanda de mercado, ele não respeita as características 

hidrológicas do local no qual o reservatório é situado. Essa desunião da operação de 

reservatório com as condições naturais provoca consequências negativas em vários 

âmbitos: no ecossistema aquático, na navegação e em todas as atividades humanas 

diretamente ligadas às condições naturais do rio, como a pesca artesanal e a 

plantação de subsistência. A diminuição da vazão defluente em épocas de restrita 

disponibilidade hídrica acentua esses conflitos prejudicando os demais setores 

(RAMINA, 2014). 

O crescimento desregulado do agronegócio provoca impactos na quantidade e na 

qualidade da água, representando, dessa forma, um possível conflito. Uma das 

regiões onde o crescimento é mais evidente, é o Oeste baiano. As águas utilizadas 

nessa área provêm, pela maior parte, do aquífero Urucuia-areado. O mesmo aquífero 
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é responsável por 41% das águas subterrâneas da bacia conforme o plano de bacia 

(CBHSF, 2004), e é de fundamental importância em períodos de estiagem. 

A transposição é uma obra hidráulica que objetiva garantir a segurança hídrica para 

munícipios inseridos na região Nordeste, transpondo água da calha do rio São 

Francisco para outras bacias hidrográficas. A vazão outorgada pelo Projeto de 

Integração do rio São Francisco (PISF) amonta a 26,4 m³/s podendo chegar a um valor 

de 127 m³/s em épocas de vertimento no reservatório de Sobradinho (ANA, 2015c). 

Segundo Ramina (2014; 2015) os impactos da transposição, no rio São Francisco e 

diretamente no reservatório de Sobradinho, são mínimos em épocas com condições 

hidrológicas normais. Futuramente, com o aumento das demais demandas, a 

transposição pode transformar-se em uma causa de conflitos. 

Os conflitos identificados servirão de base para definir os cenários de alocação de 

água. 

3.5 Estudos prévios 

A presente pesquisa se insere em um projeto mais amplo sobre as vazões ambientais 

no rio São Francisco. 

A “Rede de Estudo do Regime de Vazões Ecológicas para o Baixo Curso do rio São 

Francisco: Uma Abordagem Multicriterial – ECOVAZÃO” se formou a partir do Edital 

MCT CT-HIDRO 45/2007, para desenvolver estudos sobre os critérios de vazão 

mínima defluente, com o objetivo de encontrar uma hidrograma ambiental que 

atendesse as efetivas necessidades do ecossistema no Baixo curso do rio São 

Francisco. O projeto se desenvolveu entre 2007 e 2009 com as universidades de 

Minas Gerais, Sergipe e Bahia (UFMG, UFS, UFBA). 

No trabalho, que levou a desenvolver vazões ambientais pelo baixo curso do rio São 

Francisco, foi utilizado o método Building Block Model, um modelo holístico 

considerado o mais apropriado para esse estudo (MEDEIROS et al., 2013). Na rede 

de pesquisa foram desenvolvidas dissertações: sobre a perda das funções 

ecossistêmicas no corpo hídrico em análise (FREIRE, 2013); a utilização de mapas 

cognitivos como meio de apoio à decisão (COSTA, 2010); e, a aplicação da análise 

multicriterial com base em lógica difusa (SILVA, 2010).  
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Como resultado do estudo multicriterial desenvolvido no baixo trecho do rio São 

Francisco foram propostos dois hidrogramas ambientais um para ano seco e um para 

ano normal (MEDEIROS et al., 2010), como mostram Figura 8 e Figura 9. 

Figura 8: Hidrograma das vazões médias mensais pelo período pre- e pos- Sobradinho e 
proposta de hidrograma ambiental da rede ECOVAZÃO para anos normais 

 

Fonte: Medeiros et al. (2010) 

Figura 9: Hidrograma das vazões médias mensais pelo período pre- e pos- Sobradinho e 
proposta de hidrograma ambiental da rede ECOVAZÃO para anos secos 

 

Fonte: Medeiros et al. (2010) 
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Numa posterior análise junto com os usuários da bacia hidrográfica foi alterada a 

proposta feita pela Rede ECOVAZÃO, modificando principalmente os picos do 

hidrograma original. 

A rede HIDROECO compreende a participação de diferentes instituições e foi fundada 

em 2010. O objetivo da rede é analisar as vazões ambientais de diferentes bacias 

brasileiras. Dentro dessa rede se desenvolveu um subprojeto coordenado pela Profa. 

Medeiros que pretende “Avaliar os Impactos da Implantação do Hidrograma Ambiental 

(AIHA) ” no baixo curso do rio São Francisco, dando assim sequência à rede 

ECOVAZÃO. 

Outro estudo que foi desenvolvido por Ferreira (2014) compreendeu uma análise das 

consequências econômicas decorrentes da implementação do hidrograma ambiental 

para o setor elétrico. Segue um resumo das recomendações principais feitas pelo 

autor: 

 Avaliar a hipótese de se defasar o pico do hidrograma ambiental de fevereiro 

para abril; 

 Necessidade de identificar todas as demandas e as consequências naquele 

trecho nas análises pela implementação do hidrograma ambiental; 

 Encontrar uma maneira viável para fazer a distinção entre ano normal e ano 

seco; 

 Reavaliar os impactos decorrentes da implementação do hidrograma ambiental 

com uma técnica aprimorada, já que foi utilizada uma metodologia simplificada 

e que foram necessários diversos artifícios metodológicos para valorar o 

investimento necessário. 

Recentemente, Jong et al. (2013) analisaram a possibilidade de integração de 

diferentes fontes de energia elétrica na região NE. Os referidos autores mostram como 

as sazonalidades das velocidades do vento, da radiação solar e dos níveis de 

reservatórios são complementares nessa região em um ano típico. A Figura 10 

também evidencia como as energias eólicas e solares poderiam contribuir no 

atendimento à demanda energética da região principalmente nos períodos com as 

maiores cargas demandadas. 
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Figura 10: Variação mensal dos parâmetros de demanda energética do subsistema Nordeste, 
nível d’água dos reservatórios do Nordeste, radiação solar e velocidade do vento 
normalizados com seus valores máximos 

 

Fonte: Jong et al. (2013) 

Além disso, a disponibilidade para geração de energia eólica é máxima nos meses 

com os valores mais baixos de vazões no rio São Francisco, ou seja, entre maio e 

novembro. Ampliar os parques de energias renováveis não garante uma geração fixa 

e previsível, não compensando a Garantia Física deficitária decorrente da 

implementação de vazões ambientais. Nesse sentido, é necessário aprofundar a 

possibilidade de utilizar outras energias renováveis como alternativas à energia 

hidroelétrica.  
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4. Metodologia 

Seguem as considerações iniciais feitas e os métodos escolhidos para essa pesquisa. 

Esse trabalho restringe suas análises à calha principal do rio São Francisco, 

quantificando somente as demandas consuntivas com captação no corpo hídrico 

principal e os reservatórios localizados nesse trecho inseridos no subsistema Nordeste 

(Sobradinho, Itaparica, Complexo Paulo Afonso-Moxotó e Xingó). A maior ênfase é 

dada ao trecho baixo do rio São Francisco que é o objeto em estudo, para o qual foi 

desenvolvido um hidrograma ambiental em estudos prévios.  

A estratégia de análise foi a construção de cenários de operação de reservatórios e a 

modelagem de um sistema hídrico complexo. O modelo de suporte a decisão utilizado 

para simular os cenários de operação de reservatórios permite reproduzir, de forma 

simplificada, o sistema estudado. Os resultados foram analisados principalmente sob 

os aspectos econômicos identificando os custos e benefícios financeiros pelo setor 

energético. 

A coleta de dados para o alcance dos objetivos específicos resulta de relatórios oficiais 

de instituições federais e estaduais e de estudos prévios sobre o assunto. Nesse 

estudo o hidrograma ambiental adotado para a área de estudo é aquele proposto pela 

rede ECOVAZÃO e depois aletrado após negociações entre os stakeholders da bacia 

hidrográfica. As etapas do presente estudo estão esquematizadas na Figura 11 e 

detalhadas nos itens a seguir.  
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Figura 11: Esquema das etapas da pesquisa 

 

Fonte: Autoria própria 
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4.1 Coleta e tratamento de dados 

A primeira etapa da pesquisa comprendeu a coleta e o tratamento de dados, 

identificando e quantificando principalmente as demandas dos múltiplos usos para 

alcançar o primeiro objetivo específico. 

Para esta pesquisa, foi necessário identificar as demandas consuntivas da calha 

principal do rio São Francisco e as demandas não consuntivas, incluindo geração de 

energia elétrica, navegação e proteção do ecossistema aquático. 

Os demais dados necessários para responder à pergunta de pesquisa são detalhados 

na Figura 12, onde esquematiza um sistema fechado, representado pelo balanço 

hídrico de um reservatório, com as informações de entrada, internas e de saída do 

sistema.  

Figura 12: Representação simplificada de balanço hídrico para um sistema de reservatório 
individual 

 

Fonte: Autoria própria 

A análise foi feita com uma discretização temporal mensal, podendo, dessa forma, 

utilizar a sazonalidade das demandas e da disponibilidade hídrica. O começo do 

período hidrológico do balanço hídrico foi definido em outubro, respeitando o ano 

hidrológico da área de estudo (MEDEIROS et al., 2010). Três Marias não faz parte do 

subsistema Nordeste portanto a análise foi feita a partir do primeiro reservatório desse 

subsistema, Sobradinho, limitando-se à análise da calha principal do rio São 

Francisco. 
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As vazões de entrada no reservatório de montante, Sobradinho, utilizadas na análise 

resultam da soma das vazões observadas nas estações fluviométricas de Morpará 

(codigo 46360000) e Boqueirão (codigo 46902000) disponibilizadas pela ANA (2015d). 

Nesse estudo só foram consideradas as demandas não consuntivas de geração de 

energia, navegação e as necessidades hídricas para o ecossistema aquático, assim a 

demandas consuntivas foram consideradas como restrições e subtraídas das vazões 

afluentes a Sobradinho. As vazões observadas foram comparadas com as vazões 

naturalizadas de Sobradinho (ONS, 2014a) e os resultados são apresentados no item 

5. 

As estações fluviométricas utilizadas na pesquisa são apresentadas na Figura 13. 

Figura 13: Estações fluviométricas do rio Sâo Francisco utilizadas na pesquisa 

 

Fonte: Modificado de ANA (2015d) 

As vazões de entrada nos reservatórios em cascata a jusante de Sobradinho são as 

vazões naturalizadas incrementais. A série histórica da vazão naturalizada afluente a 
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cada reservatório é disponibilizada pelo ONS (ONS, 2014a) e abrange 82 anos de 

dados, de 1931 até 2013. Foi necessário calcular as vazões incrementais a partir do 

relatório do ONS (2014a).  

As restrições de vazão mínima a jusante dos reservatórios foram definidas em: vazões 

mínimas remanescentes constantes e vazões mínimas remanescentes considerando 

o hidrograma ambiental para anos secos e anos normais.  

As vazões constantes de saida dos reservatórios para anos normais foram 

identificadas no “Inventário das restrições operativas hidráulicas dos aproveitamentos 

hidroelétricos” (ONS, 2014c). Essas restrições de vazões mínimas para períodos 

normais foram determinadas entre os orgãos gestores e os usuários do rio São 

Francisco. A vazão mínima remanescente para anos secos é relatada nos pedidos de 

redução de vazão defluentes da CHESF (CHESF, 2015a) aprovados pela ANA. Os 

valores mínimos de vazões do período seco provêm das Curvas de Aversão a Risco 

(ONS, 2013). As vazões de saída propostas pelo grupo de pesquisa ECOVAZÃO, que 

atendem aos requisitos ambientais do baixo curso do rio São Francisco, apresentam 

um caráter de sazonalidade (MEDEIROS et al., 2010). O hidrograma ambiental 

proposto pelo grupo ECOVAZÃO foi avaliado e modificado após encontros com o 

Grupo Técnico de Trabalho (GTT) do Comitê de bacia do rio São Francisco e está 

apresentado na Figura 14.  

A Figura 14 representa as duas alternativas de restrições de vazão mínima 

supracitadas para os anos normais e secos: as vazões mínimas remanescentes 

constantes e o hidrograma ambiental do baixo trecho do rio São Francisco. 
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Figura 14: Vazões mínimas remanescentes e hidrograma ambiental para anos normais e anos 
secos pelo baixo curso do rio São Francisco 

 

Fonte: ONS (2014c), MEDEIROS et al. (2010), CHESF (2015a) 

A média das vazões ambientais é de 2020 m³/s para o ano normal e 1518 m³/s para o 

ano seco. 

As demandas consuntivas foram identificadas através da planilha de outorga da ANA 

(ANA, 2015b), uma vez que a calha do rio São Francisco atravessa vários estados 

sendo, portanto, uma bacia de domínio federal. Em virtude das sub-bacias do rio São 

Francisco serem estaduais, suas demandas não são definidas nas planilhas da ANA. 

Por falta de informações e referindo-se o hidrograma ambiental exclusivamente à 

calha do rio São Francisco, esse estudo compreende somente a análise das 

demandas da calha principal do rio. Na costrução de cenários de operação de 

reservatórios foram utilizados os usos existentes atualmente, ou seja, “outros” usos, 

como nomeado no CNARH, não foram contabilizados, sendo esses os usos para os 

projetos de transposição. 

As informações das demandas consuntivas são apresentadas em uma tabela onde se 

encontram as seguintes informações: localização, finalidade, tipo de interferência, 

resolução, data de autorização e de vencimento, volume anual, informações 

específicas em caso de captação para irrigação, vazão (em m³/h), dias e horas de 

utilização dessa vazão, dentre outras. 

Para calcular a vazão média mensal outorgada (em m³/s) foi utilizada a Equação 1:  
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𝑄 =
𝑞∗

𝑥𝑑
30

∗
𝑥ℎ
24

60∗60
           (1) 

Onde, 𝑞 é a vazão horária em m³/h; 𝑥𝑑 os dias e 𝑥ℎ as horas no mês que essa vazão 

é utilizada. 

As demandas foram filtradas resultando uma tabela de outorgas ativas no ano 2015 

com ponto de captação na calha principal do rio São Francisco. Após, as demandas 

foram georeferenciadas e separadas por reservatório e por uso, através do software 

ArcGis, versão 10.1. Também foi necessário separar as demandas do reservatórios 

de Três Marias até a estação fluviométrica de Morpará e dessa estação até 

Sobradinho para poder determinar a vazão de entrada em Sobradinho. As vazões 

outorgadas separados por demandas e por reservatórios são apresentadas no 

APÊNDICE B. 

Os valores considerados para as vazões de retorno desses usos, definidos com base 

no Plano da bacia, foram de: 80% para abastecimento humano urbano e para 

abastecimento industrial e 20% para irrigação e dessedentação animal (CBHSF, 

2004).  

Existem inclusive restrições definidas pelo ONS (2015b) com a finalidade de garantir 

a captação de água para o atendimento às demandas. Uma dessas restrições 

estabelece a vazão mínima defluente dos reservatórios de Sobradinho em 1300m³/s 

para evitar problemas na captação de água para o abastecimento industrial, público e 

projetos agrícolas. 

Como demandas não consuntivas foram analisadas a geração de energia 

hidroelétrica, a navegação e a proteção do ecossistema. As restrições para permitir a 

navegação foram identificadas no “Inventário das restrições operativas hidráulicas dos 

aproveitamentos hidroelétricos” (ONS, 2014c). Essas restrições são em parte fixas e 

em parte definidas como Informações Operativas Relevantes (IOR), ou seja, restrições 

que devem ser considerados quando possível, ou restrições que não podem ser 

definidas com certeza. Em Sobradinho, a vazão defluente não deveria ser inferior a 

1300m³/s para o atendimento à demanda para a navegação. 

Os requisitos para a proteção do ecossistema estão intrínsicos nas restrições de 

vazão mínima que considera o hidrograma ambiental. Nesse estudo o hidrograma 
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ambiental adotado a partir do reservatório de Sobradinho é representado pelo 

hidrograma proposto pela rede ECOVAZÃO e após modificado durante reuniões com 

os grupos de interesse da bacia hidrográfica. Para o trecho médio do rio São 

Francisco, entre os reservatórios de Três Marias e Sobradinho, ainda não foi definido 

um hidrograma ambiental. Ramina (2014; 2015) sugere o desenvolvimento desses 

estudos como medida contra a degradação ambiental.  

A geração energética representa o uso não consuntivo prioritário. Os dados 

correlacionados a esse uso para aproveitamentos com armazenamento de àgua, 

necessários para construir o balanço hídrico, e suas fontes, são apresentados no 

Quadro 4. 

Quadro 4: Parâmetros de geração energética dos aproveitamentos com armazenamento 
hídrico necessários para construir o balanço hídrico e a respectiva fonte 

Parâmetros Fonte 

Vazão máxima turbinável ONS (2015b) 

Cota da água a jusante do reservatório ONS (2015b) 

Rendimento do conjunto turbina-gerador (%)  ONS (2015b) 

Índice de disponibilidade (%)  CHESF (2008) 

Fonte: Autoria própria  

Os dados necessários para aproveitamentos hidroelétricos a fio d’água, e suas 

referências são apresentados no Quadro 5. 

Quadro 5: Parâmetros de geração energética dos aproveitamentos a fio d’água necessários 
para construir o balanço hídrico e a respectiva fonte 

Parâmetros  Fonte 

Vazão máxima turbinável ONS (2015b) 

Queda líquida nominal ONS (2015b) 

Rendimento do conjunto turbina-gerador (%)  ONS (2015b) 

Índice de disponibilidade (%)  CHESF (2008) 

Fonte: Autoria própria 

A demanda energética para o conjunto de reservatórios a partir de Sobradinho 

corresponde a geração de energia hidráulica do Nordeste em MWmed, sendo esses 

aproveitamentos hidroelétricos os principais produtores de energia elétrica do 

subsistema Nordeste. Nessa pesquisa a demanda energética, que corresponde a 

energia realmente gerada nos períodos simulados, é chamada de geração 

hidroelétrica referencial. A fonte desse valor pode ser identificada no site do ONS 
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(2015c). Com o fim de ser utilizados no modelo os valores foram transformados em 

MWh. 

Os dados físicos e operacionais dos reservatórios foram identificados no site oficial da 

CHESF (CHESF, 2015b), entrando diretamente em contato com a CHESF (CHESF, 

2008) e em relatórios do ONS (2004; 2014a; 2014b; 2014c; 2015a; 2015b). Esses são 

os volumes máximos de armazenamento, os volumes mortos, as curvas de cota x 

volume, as perdas por evaporação, água armazanada no começo dos períodos de 

simulação e os limites de vazão hidráulica máxima. Para representar as regras 

operacionais foi determinado o volume máximo de operação mensal que é calculado 

através da subtração do volume de espera do volume máximo de armazenamento. As 

regras de operação de cheia do rio São Francisco (ONS, 2014b) indicam que no final 

do mês de janeiro pode ser determinado se o ano a seguir terá características de 

período muito úmido. Em caso contrário pode ser utilizado o volume de espera de 

Sobradinho nos últimos quatro meses da estação chuvosa (fevereiro-maio) para 

armazenar água.  

Outra regra operacional que precisa ser englobada na análise é o volume de 

segurança que o setor hidroelétrico utiliza para chegar no período seco com uma 

Energia mínima Armazenada (EAR). O volume de segurança é 10% da energia 

armazenada do subsistema Nordeste e é imbutido nas regras operacionais definidas 

no Plano Nacional Energético (ONS, 2014d). Na simulação ele é inserido nos dois 

reservatórios, Sobradinho e Itaparica, como restrição para esse volume ser utilizado 

exclusivamente em situações de seca extrema. 

Todos os dados, separados por reservatórios, podem ser encontrados no ANEXO A e 

no APÊNDICE A.  

4.2 Construção de cenários de operação de reservatórios 

A segunda etapa deste estudo prevê a utilização da técnica de construção de cenários 

para comparar alternativas de operação de reservatórios. As alternativas de operação 

de reservatórios se diferenciam pelas restrições de vazão mínima defluente dos 

reservatórios no baixo trecho do rio São Francisco. A análise e comparação dos 
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resultados dos dois cenários de operação de reservatórios é a base para definir os 

impactos no atendimento às demandas de água. 

Os cenários de operação de reservatórios construídos para analisar os impactos da 

implementação do hidrograma ambiental nos usos múltiplos foram definidos como: C1 

cenários de referência – cenários de vazão remanescente mínima constante para 

anos normais e anos secos e C2 cenário, com o meio ambiente como usuário dos 

recursos hídricos – cenários de vazão remanescente considerando o hidrograma 

ambiental para anos normais e anos secos. 

O primeiro cenário de balanço hídrico é o cenário de referência e representa a 

operação hodierna dos reservatórios com base nas informações do Plano Diretor 

(CBHSF, 2004). O valor da restrição de vazão mínima para anos normais deriva de 

negociações entre os diferentes setores interessados, podendo ser reduzida em 

situações reduzida disponibilidade hídrica, de acordo com o relatório do ONS (2014c), 

representando o momento atual em que a bacia se encontra. Nessa gestão de bacia 

o ecossistema não é considerado, aportando dessa forma problemas em seus 

processos e suas funções. 

O segundo cenário de alocação hídrica representa uma alternativa desejável para o 

atendimento à demanda para proteção do ecossistema. Ele prevê uma restrição de 

vazão mínima que considera o hidrograma ambiental que foi determinado através de 

estudos multidisciplinares. Com esse cenário o ecossistema aquático tem a 

possibilidade de desenvolver seus processos e funções, como reprodução e 

manutenção da fauna e flora características da região.  

Com os dois cenários de operação de reservatórios propostos, pode ser analisado o 

conflito entre a proteção do ecossistema aquático e os demais usos. O conflito 

principal que vem sendo analisado através dessa técnica é a operação de 

reservatórios para atendimento ao mercado de energia elétrica que através, 

principalmente, das vazões liberadas, causa problemas para a navegação e comporta 

graves implicações ao ecossistema. A tomada de decisão por parte do setor elétrico 

sobre a operação dos reservatórios influencia as tarifas energéticas, e vice-versa, e o 

atendimento às demandas consuntivas e não consuntivas. 

Também, identificou-se um conjunto de anos com operação de reservatórios 

excepcional – nomeados também de anos  secos (ou períodos seco)- e um conjunto 
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de anos com operação de reservatórios normal – nomeados também de anos  normais 

(ou período normal) - entre os anos 2000 e 2013, sendo, que para essa série histórica 

estão disponíveis os valores de volumes úteis dos reservatórios e da geração de 

energia necessários para ajustar o modelo ao sistema real (ONS, 2015a; 2015c). O 

critério adotado para a determinação entre ano seco e ano normal é o volume 

armazenado no reservatório de Sobradinho. 

Os anos secos foram determinados entre 2000 e 2003, anos que exigiram uma 

operação excepcional do conjunto de reservatórios do rio São Francisco, onde 

medidas para a restrição do atendimento às demandas, principalmente de energia 

elétrica, foram necessárias para evitar o esvaziamento completo dos reservatórios. No 

planejamento da operação de reservatórios (PEN) os anos entre 2001 e 2003 são 

usados como os anos com as características hidrológicas mais críticas. 

Os anos normais foram identificados nos cinco anos seguintes, ou seja entre 2004 e 

2008, pelos quais são relatados volumes úteis de reservatórios, no final do período de 

enchimento, entre 98% e 100% (ONS, 2015a). 

Dessa forma, nessa pesquisa foram analisados quatro cenários de operação de 

reservatórios: Cenário 1 para anos secos e anos normais e Cenário 2 para anos secos 

e anos normais. 

Para definir as características dos cenários de operação de reservatórios, inicialmente 

foi necessário analisar as legislações que influenciam a operação de reservatórios no 

Brasil, e identificar as restrições que as operações de reservatórios precisam respeitar. 

Estas determinam em parte as prioridades de atendimento para cada uso, parâmetro 

fundamental na alocação de água, especialmente em bacias hidrográficas com 

reduzida disponibilidade hídrica. 

As prioridades no atendimento às demandas foram detectadas nas legislações 

inerentes (BRASIL, 1997), nas restrições operativas definidas pela ANA e ANEEL 

(ONS, 2014c) e nas prioridades indicadas pelo CBHSF (CBHSF, 2004). Assim, as 

prioridades máximas foram associadas ao abastecimento humano, dessedentação 

animal e a vazão remanescente (restrição operativa) e como última prioridade são 

identificados os usos externos à bacia hidrográfica do rio São Francisco. 
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Com o objetivo de focar nos usos para geração de energia e proteção do ecossistema 

aquático e interpretar da melhor forma os resultados da simulação dos cenários de 

operação de reservatórios, a demanda dos usos consuntivos foi subtraída da vazão 

de entrada de Sobradinho. Isso significa que nesse estudo se pressupõe que os usos 

consuntivos sejam sempre atendidos.  

4.3 Simulação de cenários de operação de reservatórios 

A terceira etapa da pesquisa é a simulação dos cenários de operação de reservatórios. 

A simulação foi desenvolvida através de um modelo de gestão e planejamento dos 

recursos hídricos que permite fazer uma análise de alocação da água para os diversos 

usos, de acordo com os dados compilados e principalmente as prioridades definidas. 

Os resultados do atendimento aos múltiplos usos foram depois utilizados na análise 

dos impactos decorrentes da implementação do hidrograma ambiental. 

Com o objetivo de simular diferentes cenários de operação de reservatórios e 

comparar a alocação de água, foi utilizado um modelo de “rede de fluxo”. A escolha 

do modelo depende: das características do sistema, dos dados à disposição, do 

objetivo da pesquisa e da experiência do usuário na utilização dos modelos (TUCCI, 

1998).  

Para esse estudo é necessário um modelo de simulação de alocação de água, que 

permita inserir diferentes cenários de alocação de água, e que tenha a possibilidade 

de definir restrições de vazão. Além disso, o modelo escolhido deve poder analisar a 

demanda energética com facilidade, já que o presente estudo atribui uma atenção 

particular para os usos não consuntivos de geração de energia e proteção do 

ecossistema. 

Para facilitar a interpretação dos resultados e possibilitar a utilização em estudos, 

análises e negociações futuras, foi escolhido um modelo de suporte à decisão 

caracterizado por uma interface amigável e de fácil compreensão. 

O modelo escolhido para simular os cenários de operação de reservatórios é o Water 

Evolution and Planning System (WEAP), um modelo de suporte a decisão de 

planejamento e gestão dos recursos hídricos desenvolvido pelo Stockholm 

Environment Institute (SEI) (SEI, 2011). Esse modelo matemático composto de um 

módulo de simulação, é completo, amigável e de livre acesso para fins de pesquisa. 
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Interessante para o foco dessa pesquisa é a possibilidade de implementação da 

demanda ambiental, da demanda hidroelétrica para cada reservatório e para o sistema 

do conjunto de reservatórios, da facilidade na construção de diferentes cenários e do 

módulo adicional de suporte à gestão da produção energética LEAP utilizável em 

estudos futuros.  

O modelo WEAP permite inserir características específicas da bacia e da pesquisa. 

Pode ser determinada a discretização temporal da simulação, o começo da simulação, 

as unidades dos valores necessários, a situação hidrológica (ano muito úmido, ano 

úmido, ano normal, ano seco e ano muito seco) e as restrições do sistema. Além disso, 

podem ser inseridos valores de perdas e reuso da água, vazão de retorno e programas 

de gestão da água que determinam possìveis economias ou gastos no uso dos 

recursos hídricos.  

Módulos adicionais, como QUAL2K, MODFLOW, MODPATH, PEST, Excel, GAMS e 

LEAP, permitem desenvolver análises políticas, de custos, de desenvolvimento 

tecnológico e outros fatores que afetam a demanda, a poluição e a oferta hidrológica. 

Segundo Yates et al. (2005) o WEAP é uma ferramenta útil de gestão integrada dos 

recursos hídricos no qual podem ser definidas prioridades para cada uso. O WEAP 

trabalha com programação linear definindo, através de sua função-objetivo, a 

alocação de água, respeitando as prioridades definidas pelo usuário. A prioridade da 

demanda é executada da seguinte forma: todas as demandas com a prioridade maior 

são atendidas com o mesmo percentual de atendimento (Grupo Equitativo), feito isso, 

o programa faz o mesmo cálculo para as demandas com a próxima prioridade mais 

alta, etc. (YATES et al., 2005). Igualmente, se uma demanda pode ser atendida por 

diferentes fontes, podem ser definidas prioridades que indicam a preferência do corpo 

hídrico do qual deve ser retirada a água. 

Essa ferramenta está sendo utilizada pelo International Water Management Institute 

(IWMI) e em vários outros projetos internacionais. 

Para a simulação dos cenários de operação de reservatórios foi desenhado o sistema 

do rio São Francisco como mostra a Figura 15.  
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Figura 15: Imagem do rio São Francisco no modelo WEAP 

 

Fonte: Autoria própria 

Os dados coletados e tratados são inseridos no modelo o qual faz uma simulação de 

alocação de água respeitando as prioridades que foram-lhe atribuídas. O WEAP 

permite construir cenários em uma única interface, permitindo construí-los com base 

em um ano inicial (current account). 

O modelo utilizado permite analisar os resultados sob diferentes aspectos. Entre esses 

pode ser escolhido exibir resultados com médias mensais, anuais ou a série histórica 

completa; agrupar os cenários ou analisar cada cenário singularmente e enfim, pode 

ser definida qual característica mostrar, como, por exemplo, demandas não atendidas, 

nível dos reservatórios, etc. 

Para ajustar o sistema representado no modelo WEAP ao sistema real do rio São 

Francisco as prioridades da geração de energia do conjunto de reservatórios do 

subsistema Nordeste e do armazenamento de água nos dois reservatórios 

(Sobradinho e Itaparica) foram determinadas através de tentativas e erros.  

Tendo à disposição os volumes observados nos reservatórios (ONS, 2015a) e as 

vazões a jusante de Sobradinho (estação de Juazeiro – 48020000) o ajuste do modelo 

ao sistema foi feito principalmente tentando aproximar os volumes do reservatório de 

Sobradinho e as vazões observados e simulados a jusante desse reservatório, com 
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base no cenário 1, uma vez com as características de anos secos e outra com as 

características de anos normais. 

Para verificar esse comportamento foram aplicados diferentes testes estatísticos: 

comparação dos valores médios da série inteira, das máximas e das mínimas e cálculo 

do desvio padrão, calculo da diferença das médias, comparação das curvas de 

permanência, coeficiente de correlação de Pearson, coeficiente de Nash-Sutcliffe 

(NSE) e o coeficiente de Tendência Porcentual (PBIAS). As metodologias utilizadas 

para confrontar os valores simulados e observados são apresentados no ANEXO B. 

4.4 Análise econômica dos impactos financeiros pelo setor elétrico 

A última etapa da metodologia prevê uma análise econômica de custos e benefícios 

financeiros do setor elétrico decorrentes da implementação do hidrograma ambiental. 

Reservatórios com aproveitamentos energéticos representam uma fonte de capital 

para o setor elétrico. Sua operação atende, principalmente, aos mercados energéticos 

que pretendem atender à demanda por energia com o menor custo possível. As 

decisões operacionais que devem ser tomadas são de curto prazo, como a vazão 

horária liberadas, e de médio e longo prazo, como decisões diárias, mensais e anuais. 

Essa pesquisa se limita a uma análise mensal do sistema de reservatórios. 

Fatores que influenciam o rendimento de uma usina são as restrições da operação, 

que dependem, entre outras, da água armazenada, das vazões afluentes, das perdas 

por evaporação e das restrições operacionais, como as vazões mínimas e máximas 

liberáveis e, especificamente para a geração energética, as vazões máximas 

turbináveis. 

Nesse sentido alterando essas condições de contorno se altera também a geração 

energética. Como consequência os cenários de operação de reservatórios 

construídos, que prevêm a mudança na restrição das vazões mínimas remanescentes, 

resultam em gerações de energia hidroelétrica diferentes e, dessa forma, receitas para 

o setor energético diferentes. 

Assim, o valor financeiro da preservação ambiental na medida de implementação do 

hidrograma ambiental pelo setor elétrico é determinado pela perda e/ou ganho na 

receita. Para isso considera-se que todo mais parece constante, coeteris paribus, ou 
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seja, não são consideradas as alterações decorrentes dos fatores externos, como, 

mudança na matriz energética com consequente variança no custo de produção de 

energia e alteração dos preços da energia, entre outros. A titulo de comparação 

adotou-se a geração energética dos dois cenários considerados para não trazer a 

incerteza da simulação dentro da comparação, ao invés que a energia de referência. 

Nesse intuito é comparada a energia gerada dos dois cenários de operação de 

reservatórios e multiplicada a energia deficitária, para o calculo dos custos, e a energia 

exedente, para o calculo de benefícios, pelo preço da energia. A equação a seguir 

representa o cálculo feito pela análise dos impactos no setor elétrico decorrentes da 

implementação do hidrograma ambiental na área de estudo: 

∆𝛱𝐶2−𝐶1 = (𝐸𝐶2 − 𝐸𝐶1) ∗ 𝑃𝐿𝐷            (3) 

Onde EC1 é a energia gerada em MWh pelo cenário 1 e EC2 é a energia gerada pelo 

cenário 2; PLD é o Preço de Liquidação das Diferenças disponibilizado pela CCEE; 

ΔΠC2-C1 é a diferença da receita resultante de restrições de vazões mínimas diferentes, 

em R$. Com isso, o resultado positivo da diferença entre a energia gerada no cenário 

2 em relação ao cenário 1 corresponde ao exedente, e os resultados negativos 

correspondem aos déficits de geração energética. 

O PLD é calculado a partir do Custo Marginal de Operação (CMO) que se baseia nas 

condições de geração energética do período anterior (ONS, 2013). Para poder ter a 

certeza de uma análise com dados reais e resultados consistentes, o diagnóstico foi 

feito: (1) utilizando os PLDs correntes dos períodos de simulação (ANEXO B e 

APÊNDICE D), (2) utilizando esses mesmos PLDs ajustados pelos valores de inflação 

até dezembro 2015 (PLD real) (ANEXO C e APÊNDICI E) e (3) utilizando os Preços 

de Liquidação das Diferenças correntes para o ano 2014/2015.  

Os Preços de Liquidação das Diferenças mensais correntes para os anos entre maio 

2003 e março 2016 derivam dos preços médios calculados pela CCEE (2016b). Já os 

PLDs para o período entre outubro 1999 e abril 2003 foram calculados. Foi calculada 

uma média mensal dos valores semanais da carga média para o subsistema Nordeste 

(CCEE, 2016a). 
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Para calcular os preços reais os valores correntes de PLD foram multiplicados pela 

taxa de inflação IGP-M, ou seja, o Índice Geral dos Preços do Mercado, calculado pela 

Fundação Getúlio Vargas (FGV) (BCB, 2015) da seguinte forma: 

𝑃𝐿𝐷𝑟𝑒𝑎𝑙𝑥
=  𝑃𝐿𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑥

∗ 𝐶𝐼𝑥
            (4) 

𝐶𝐼𝑥
= (

𝐼𝐼𝑃𝐺−𝑀𝑥

100
) + 1              (5) 

Onde 𝑃𝐿𝐷𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑥
 é o Preço de Liquidação das Diferenças corrente para o período x 

e 𝐶𝐼𝑥
é o coefficiente de multiplicação que é determinado pela Inflação em %, 𝐼𝐼𝑃𝐺−𝑀𝑥

, 

do período x para dezembro 2015. Os resultados de custo e benefício são enfim 

comparados, permitindo uma avaliação geral do período (perda ou ganho) para o setor 

em estudo. 

Para analisar o desempenho dos cenários de operação dos reservatórios são 

aplicados alguns indicadores de desempenho de sistema de recursos hídricos. Esses 

comportam analisar a confiabilidade, a resiliência e a vulnerabilidade de sistemas de 

recursos hídricos. 

Os indicadores de desempenho de sistemas hídricos utilizados, são indicadores 

propostos por Hashimoto et al. (1982). Esses Indicadores vêm sendo aplicados em 

sistemas de recursos hídricos complexos, permitindo analisar esses sistemas sob 

vários aspectos (FARIA, 2003). A seguir são apresentados os indicadores, que foram 

utilizados na avaliação dos cenários de operação de reservatórios dessa pesquisa, 

adaptados para o caso de análise de atendimento às demandas dos usos múltiplos 

da água. 

A confiabilidade serve para uma análise probabilística do sistema em alcançar um 

determinado objetivo. Na presente pesquisa a confiabilidade é a probabilidade da 

demanda em estudo, i, ser atendida. A respectiva equação é: 

𝐶𝑜𝑛𝑓 =
1

𝐾
∑ 𝑍𝑖

𝐾
𝑗=1              (6) 

Onde K é o número total de meses, e Zi = 1 se o atendimento for satisfatório, Zi = 0 

caso contrário.  

Dessa forma, quanto mais próximo de um resulta o valor, melhor será a confiabilidade. 

Esse valor é depois transformado em porcentagem. Para determinar quando um 
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resultado é satisfatório, necessita-se determinar uma garantia para cada demanda, 

para que essas sejam comparadas com os resultados de confiabilidade. Como critério 

para a determinação de atendimento satisfatório foram adotadas garantias para 

abastecimento humano e dessedentação animal de 99-100%, para a energia elétrica 

de 95% e 90% pelas restantes demandas (CEARÁ, 1992 apud MAMEDE & 

MEDEIROS, 2009). As restrições precisam de garantias de 100%. 

A resiliência exprime quanto o sistema vai demorar, traduzido em intervalos de tempo, 

para voltar a uma situação satisfatória de atendimento da demanda. A seguir a 

equação da resiliência:  

𝑅𝑒𝑠 =  [
1

𝑀𝑖
∑ 𝑑𝑖

𝑀
𝑗=1 ]

−1

             (7) 

Onde Mi é o número de ocorrências de valor insatisfatório para uma determinada 

demanda i e di a duração do déficit. Dessa forma a resiliência é a probabilidade de 

recuperação do sistema hídrico. Nesse caso, quanto maior o resultado, mais resiliente 

o sistema. 

A vulnerabilidade indica a magnitude da falha no atendimento. Hashimoto et al. (1982) 

enunciam a importância desse indicador, demostrando que um sistema confiável e 

resiliente ainda pode ser vulnerável. 

𝑉𝑢𝑙 =  
∑ 𝑆𝑖

𝑀
𝑗=1

∑ 𝐷𝑖
𝐾
𝑗=1

∗ 100                (8) 

Onde Si é o volume total de déficit de uma determinada demanda i e Di é o volume 

total da demanda. 

Os índices apresentados podem ser aplicados a qualquer critério de análise. Nessa 

pesquisa esses foram adaptados à exploração do atendimento às demandas hídricas.  
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5. Resultados e Discussão 

A seguir, são apresentados os resultados obtidos, organizados nos seguintes itens: 

comparação de dados de vazões, identificação e quantificação das demandas; ajuste 

do modelo; simulação e análise dos cenários de operação de reservatórios; 

implicações para o setor energético decorrentes da implementação do hidrograma 

ambiental. Os cenários análisados e comparados são o cenário 1 – cenário de 

referência que considera como vazão remanescente uma vazão mínima constante e 

o cenário 2 – cenário que integra o meio ambiente como usuário e considera como 

vazão mínima remanescente o hidrograma ambiental. 

O primeiro resultado provêm da comparação entre as vazões naturalizadas e as 

vazões observadas em estações fluviométricas. Como ponto de referência foram 

analisadas as vazões de entrada em Sobradinho, ou seja, foi verificado se a vazão 

naturalizada afluente a Sobradinho (ONS, 2014) é semelhante à vazão observada 

afluente (soma dos valores das estações fluviométricas de Boqueirão (46902000) e 

Morpará (46360000)) (ANA, 2015d), como mostra a Figura 16. 

Figura 16: Comparação entre as vazões observadas afluentes em Sobradinho (vazões 
medias) e as vazões naturalizadas. 

 

Fonte: ONS (2014a), ANA (2015d) 

Para tornar mais clara a correlação das duas vazões, foram feitas comparações de 

períodos mais curtos identificáveis nos anos secos e normais simulados, como 

apresentado na Figura 17. 
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Figura 17: Comparação entre a vazão observada e a vazão naturalizada afluente em 
Sobradinho para (a) o período normal (2004-2008) e (b) o período seco (2000 - 2003) 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: ONS (2014a), ANA (2015d) 

Observando períodos curtos nota-se a diferença entre as séries de vazão. A vazão 

naturalizada é uma vazão calculada a partir de valores observados, mas, sem 

influência antrópica, ou seja, sem retirada de água para o atendimento aos usos 

consuntivos e sem influência dos reservatórios. Dessa forma, os valores da vazão 

naturalizada deveriam apresentar uma sazonalidade maior e médias mais elevadas. 

Ambos os períodos mostram sazonalidades parecidas, com valores de correlação de 

Pearson de 0,97, e médias das vazões observadas maiores do que as médias das 

vazões naturalizadas de 224m³/s para o período entre 2004 e 2008 e de 204m³/s para 

o período entre 2000 e 2003. As vazões mínimas das vazões observadas e 
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naturalizadas divergem mediamente de 600 m³/s, que representa uma diferença 

significante. Esse comportamento foi motivo de investigação em alguns estudos.  

Koch et al. (2014) identificaram como possíveis causas da discrepância entre as duas 

vazões: (1) pequenos erros iniciais no volume de grandes reservatórios, como nesse 

caso Sobradinho, que podem traduzir-se em erros evidentes na estimativa da 

descarga natural, (2) falhas na estimativa da evaporação e (3) das perdas para o 

aquífero.  

Ribeiro Neto et al. (2007) comparou resultados de evaporação líquida anual para o 

reservatório de Sobradinho derivados de cinco diferentes metodologias, utilizando 

resultados de outros estudos. Decorrem valores bastante diferentes entre os 

resultados de evaporação e se observado o valor adotado pelo ONS (2004) esse reulta 

abaixo da média. 

Uma suposição é atribuir a diferença entre os valores observados e naturalizados às 

retiradas ilícitas (não registradas) de água entre as estações de Boqueirão e Morpará 

e o reservatório de Sobradinho. Como não foram feitas análises aprofundadas as 

vazões retiradas consideradas na pesquisa são as vazões outorgadas. 

Finalmente, sendo as vazões naturalizadas vazões sem influências antrópicas para 

utilizar essas, necessitaria-se representar a calha principal do rio São Francisco na 

sua integridade. Foi determinado representar exclusivamente os aproveitamentos 

hidroelétricos inseridos no subsistema Nordeste, sem Três Marias, com isso são 

utilizadas as vazões observadas como vazões de entrada no sistema. 

5.1 Identificação e quantificação das demandas 

Para possibilitar as análises de alocação de água na calha do rio São Francisco foram 

identificadas as demandas consuntivas com base no Cadastro Nacional de Usuários 

de Recursos Hídricos da ANA (2015b). 

A Figura 18 ilustra a localização geográfica das demandas e suas separações por 

reservatório. 
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Figura 18: Bacia do rio São Francisco com as demandas consuntivas separadas por 
reservatório 

 

Fonte: Autoria própria 

Na Tabela 3 são apresentadas as vazões captadas nos trechos entre os reservatórios, 

sendo que essas vazões são atribuidas aos reservatórios situados logo a jusante do 

ponto de captação. As demandas consuntivas foram calculadas em m³/s e separadas 

por usos. 
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Tabela 3: Demandas consuntivas outorgadas separadas por uso e por reservatório em m³/s 

Reservatório Indústria 
Abasteci-

mento 
Público 

Termo- 
elétrica 

Irriga-
ção 

Aqui- 
cultura 

Outro 
Criação 

de 
Animal 

Minera-
ção 

Três Marias 0,666 0,119 - 2,292 0,001 - 0,001 - 

Sobradinho 1,278 2,153 0,144 96,013 0,004 0,057 0,008 1,606 

Itaparica 0,087 3,851 - 42,498 0,076 26,411 - 0,022 

Complexo 
PAM 

0,004 0,417 - 40,584 1,633 0,013 - - 

Xingó 0,008 0,392 - - - - - - 

Jusante de 
Xingó 

0,010 6,733 0,660 2,685 0,008 0,013 - - 

∑ 2,054 13,665 0,804 184,071 1,722 26,494 0,008 1,628 

Fonte: Próprio autor com base em ANA (2015b) 

A totalidade da vazão retirada da calha do rio corresponde a 230,446 m³/s, com cerca 

de 10 m³/s correspondentes às demandas a jusante da última barragem, Xingó. As 

demandas consuntivas se concentram principalmente na parte superior do RSF com 

destaque para as demandas consuntivas nos reservatórios de Sobradinho e Itaparica. 

O uso que mais requer água é a irrigação responsável por cerca de 80% da demanda 

total. 

O uso “outro” se refere á demanda para os projetos de tranposição do rio São 

Francisco. Tais usos não estavam em funcionamento nos anos utilizados para a 

simulação, nem são efetivos atualmente, então essa demanda não entrou nas 

simulações de cenários de operação de reservatórios. 

Dessa forma, a vazão identificada como outorgada entre a estação fluviométrica de 

Morpará e a foz do rio São Francisco, e assim subtraída das vazões observadas 

afluentes a Sobradinho são apresentadas na Tabela 4. 

Tabela 4: Vazão outorgada de jusante da estação fluviométrica Morpará até a foz do RSF 

Mês Vazão (m³/s) 

Out 169,927 

Nov 146,923 

Dez 143,041 

Jan 147,092 

Fev 129,308 

Mar 123,941 

Abr 123,993 

Mai 127,638 

Jun 117,159 

Jul 122,643 

Ago 142,010 

Set 156,149 

Fonte: Autoria própria 
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A geração hidroelétrica de referência para o conjunto de reservatórios a jusante de 

Três Marias corresponde à geração hidroelétrica no Subsistema Nordeste entre 2000 

e 2014 (ONS, 2015c) e a média mensal desse período é apresentada na Tabela 5. 

Nessa tabela se encontram os valores médios mensais de energia elétrica gerados no 

subsistema Nordeste em Mwmed, os quais, através dos valores de produtibilidade 

disponibilizados pela ONS (2011b), equivalente a 2,794 MWmed/(m³/s), resultam nas 

vazões médias mensais necessárias para a geração. 

Tabela 5: Demanda para a geração hidroelétrica: média mensal de energia hidroelétrica 
gerada no subsistema Nordeste e vazão necessária para gerar tal energia (a) para períodos 
normais e (b) para períodos secos 

Mês Energia (MWmed) Vazão necessária (m³/s) 

Jan 5236,694 1874,264 

Fev 5392,704 1930,102 

Mar 5410,902 1936,615 

Abr 5620,764 2011,727 

Mai 5496,022 1967,08 

Jun 5311,196 1900,929 

Jul 5639,788 2018,535 

Ago 5869,438 2100,729 

Set 6370,49 2280,061 

Out 6322,74 2262,971 

Nov 6302,234 2255,631 

Dez 5909,07 2114,914 

(a) 

Mês Energia (MWmed)  Vazão necessária (m³/s) 

Jan 5067,645 1813,76 

Fev 5032,76 1801,274 

Mar 5098,838 1824,924 

Abr 4943,723 1769,407 

Mai 4942,825 1769,086 

Jun 4362,295 1561,308 

Jul 4318,1025 1545,491 

Ago 4438,515 1588,588 

Set 4710,408 1685,901 

Out 4979,163 1782,091 

Nov 5105,093 1827,163 

Dez 5067,31 1813,64 

(b) 

Fonte: ONS (2015c), ONS (2011b) 

As demandas para a proteção do ecossistema aquático e navegação são detalhadas 

no item 4.1. 
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5.2 Ajuste do modelo 

Para a simulação dos cenários de operação, o modelo WEAP foi ajustado ao sistema 

real de reservatórios. Com este objetivo foram testadas diferentes alternativas de 

atendimento às demandas, de prioridades de atendimento, e de período de simulação. 

Dessa forma obteve-se uma representação simplificada do sistema de recursos 

hídricos. A vazão de entrada corresponde às vazões obervadas a montante de 

Sobradinho subtraídas pelas vazões consumidas para atendimento aos usos 

consuntivos. O sistema representou o conjunto de reservatórios a partir de 

Sobradinho, incluíndo exclusivamente o subsistema energético Nordeste. As regras 

de operação de reservatórios, principalmente dos volumes armazenados, respeitaram 

as determinações do plano energético e das diretrizes de controle de cheia. Com isso, 

nas épocas chuvosas os reservatórios de Sobradinho e Itaparica ficaram com um 

volume livre objetivando a atenuação de grandes descargas de água, e nas épocas 

de estiagem remanescem com um volume de segurança para permitir o atendimento 

à demanda energética.  

As prioridades de atendimento às demands, determinadas através de tentativa e erro, 

são apresentadas no Quadro 6. 

Quadro 6: Prioridades associadas aos usos para os períodos normais e secos 

Usos Prioridades 

Vazão remanescente 1 

Geração de energia 2 

Armazenamneto nos 
reservatórios 

3 

Fonte: autoria própria 

Com essas condições de contorno os usos consuntivos são atendidos 100%, e a 

geração de energia representa o uso prioritário das demandas não consuntivas. O 

cenário 1 não incorpora efetivamente o uso para a proteção do ecossistema aquático, 

uma vez que as restrições de vazões mínimas remanescentes defluentes dos 

reservatórios são constantes. A navegação tem principalmente restrições de cota que 

não são consideradas no modelo WEAP. A restrição de vazão mínima para a 

navegação a jusante de Sobradinho é de 1300 m³/s relatada pelo ONS (2014c) e é 

considerada nessa análise. 
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Inicialmente é apresentado o ajuste dos anos normais. Com os critérios (prioridades, 

restrições operativas dos reservatórios, etc.) aplicados ao período normal entre 

outubro 2003 e setembro 2008, resultou no ajuste dos volumes úteis de Sobradinho, 

o que mostra a Figura 19. 

Figura 19: Volume útil de Sobradinho simulado e observado no cenário 1 em anos normais 
(2004 - 2008) 

 

Fonte: CHESF (2015b) ONS (2014b), ONS (2014d), autoria própria 

A Figura 19 mostra os limites máximos e mínimos de operação inseridos no modelo 

de planejamento hídrico e os volumes úteis observados e simulados em Sobradinho. 

Uma análise visual permite notar a similaridade das duas séries, comportamento 

confirmado através dos testes estatísticos apresentados na Tabela 6 e na Tabela 7. 

Tabela 6: Médias e desvios padrões das séries de volumes úteis simulados e observados 
(2004 - 2008) e diferença entre as médias 

 Volumes observados (Hm³) Volumes simulados (Hm³) Diferença das 
médias (%) 

 Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Total 24389,33 6043,47 24290,06 6100,58 -0,41 

Máximas 32474,41 2435,03 31859,75 3224,69 -1,89 

Mínimas 15052,26 4454,93 15207,30 4172,33 1,03 

Fonte: autoria própria  

As médias mostraram valores bem parecidos com diferenças inferiores a 2%. A 

correlação de Pearson apresenta um resultado perto de 1, ou seja, um comportamento 

similar entre as séries. Também, o resultado do coeficiente NSE indica uma correlação 

muito boa entre as séries. Pelo coeficiente PBIAS obtem-se valores na faixa muito boa 
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com leve subestimação dos valores simulados, coerente com o valor negativo das 

diferenças das médias. 

Tabela 7: Testes estatísticos de comparação entre as séries de volumes úteis de Sobradinho 
observados e simulados (2004 - 2008) 

Correlação de Pearson 0,98 

NSE 1,00 

PBIAS 1,94 

Fonte: Autoria Própria 

Para a vazão a jusante de Sobradinho pode ser identificada visualmente uma boa 

aproximação das vazões, como mostra a Figura 20. A vazão simulada apresenta 

valores mediamente 100 m³/s mais elevados do que as vazões observadas. 

Figura 20: Vazões simuladas defluentes de Sobradinho e vazões observadas na estação de 
Juazeiro (jusante de Sobradinho) para anos normais (2004 - 2008) 

 

Fonte: ANA (2015d) e autoria própria 

A curva de permanência (Figura 21) mostra como as máximas das vazões simuladas 

superaram as das vazões observadas. O máximo absoluto das vazões simuladas 

alcançou um valor 650 m³/s maior do que o das observadas. As vazões a seguir se 

reaproximam, projetando valores mais próximos, com diferenças entre 50 m³/s e 700 

m³/s com diferença média de aproximadamente 200 m³/s. 
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Figura 21: Curva de permanência das vazões simuladas defluentes de Sobradinho e 
observadas a jusante de Sobradinho (Juazeiro) para anos normais (2004-2008) 

 

Fonte: Autoria própria 

Analisando-se os resultados das médias (Tabela 8) observa-se que os valores das 

duas séries são parecidos com diferenças entre as médias entre 8% e 13%. Com isso, 

pode ser notado, que as médias das vazões observadas apresentam valores menores, 

ou seja, mais água está defluindo do reservatório de Sobradinho no sistema modelado 

do que no sistema real. 

Tabela 8: Médias e desvios padrões das séries de vazões simuladas defluentes de Sobradinho 
e as vazões observadas em Juazeiro (2004 - 2008) e diferença entre as médias 

 Vazões observadas (m³/s) Vazões simuladas (m³/s) Diferença das 
médias (%)  Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Total 2092,399 460,71 2300,66 494,96 9,05 

Máximas 3322,661 966,97 3617,73 1181,40 8,16 

Mínimas 1518,427 280,60 1736,69 313,72 12,57 

Fonte: autoria própria 

Os testes estatísticos de comparação das séries de vazão observadas e simuladas 

indicam uma correlação de Pearson boa, aproximando seu valor à unidade, médias 

similares, com um resultado do índice NSE na faixa boa e um valor de desempenho 

PBIAS na faixa “muito bom” e negativo que indica uma superestimação das vazões 

simuladas, como apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9: Testes estatísticos de comparação entre as séries de vazões a jusante de 
Sobradinho simuladas e as vazões observadas em Juazeiro (2004 – 2008) 

Correlação de Pearson 0,91 

NSE 0,73 

PBIAS -9,95 

Fonte: autoria própria 

A seguir são apresentados os resultados do ajuste do período seco, entre outubro 

1999 e setembro 2003.  

A Figura 22 apresenta os volumes úteis observados e simulados em Sobradinho no 

cenário 1 e os limites máximos e mínimos operacionais. Pode ser identificada uma 

boa aproximação das duas séries com uma superestimação dos valores simulados de 

aproximadamente 20 %. 

Figura 22: Volume útil simulado no cenário 1 e observado de Sobradinho no período seco 
(2000 - 2003) 

 

Fonte: CHESF (2015b) ONS (2014b), ONS (2014d), autoria própria 

Para os primeiros três meses de simulação foram utilizadas para a geração 

hidroelétrica referencial e para os volumes observados as médias mensais dos anos 

entre 2000 e 2014, pois as informações dos volumes observados se encontram só a 

partir do ano 2000. Dessa forma, as estatísticas apresentadas a seguir não incluem 

esses primeiros meses. A Tabela 10 mostra como as médias apresentaram valores 

com diferenças porcentuais entre 14 % para os picos máximos e 21 % para os valores 

mínimos, o que significa que os volumes simulados são superestimados. 
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Tabela 10 : Médias e desvios padrões das séries dos volumes úteis simulados e observados 
de Sobradinho (2000 - 2003) e diferença entre as médias 

 Volumes observados (Hm³) Volumes simulados (Hm³) Diferença das 
médias (%)  Média Desvio padrão Média  Desvio padrão 

Total 15396,35 3885,31 18619,94 3948,35 20,94 

Máximas 21165,50 2367,34 24211,40 2634,14 14,39 

Mínimas 9657,71 2098,86 11723,33 925,00 21,39 

Fonte: autoria própria 

Os testes estatísticos apresentam uma boa correlação de Pearson aproximando o 

resultado unidade. Já os valores dos Índices NSE e PBIAS são, respectivamente, 

insuficiente e satisfatório, como ilustra a Tabela 11. O valor negativo do PBIAS indica 

uma superestimação dos volumes simulados em relação aos volumes observados. 

Tabela 11: Testes estatísticos de comparação entre as séries de volumes úteis de Sobradinho 
observados e simulados (2000 - 2003) 

Correlação de Pearson 0,97 

NSE 0,36 

PBIAS -22,79 

Fonte: autoria própria 

Comparando as vazões simuladas defluentes de Sobradinho e as vazões observadas 

na estação de Juazeiro entre outubro 1999 e setembro 2003, como mostra Figura 23, 

nota-se uma boa correlação entre as duas séries. Novamente as vazões simuladas 

apresentam picos mais altos, indicando vazões simuladas a jusante de Sobradinho 

maiores do que as vazões observadas.  

Figura 23: Vazões simuladas defluentes de Sobradinho e vazões observadas em Juazeiro 
para os anos secos (2000 - 2003) 

 

Fonte: ANA (2015d) e autoria própria 
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Existe uma similaridade entre a curva de permanência das vazões observadas e 

simuladas defluentes de Sobradinho. A vazão observada em Juazeiro varia entre 1150 

m³/s e 2350 m³/s, enquanto as simuladas varíam entre 1100 m³/s e 2480 m³/s, como 

ilustrado na Figura 24. 

Figura 24: Curva de permanência das vazões simuladas e observadas a jusante de 
Sobradinho para o périodo seco (2000 - 2003) 

 

Fonte: Autoria própria 

A análise das vazões médias (Tabela 12) mostra valores próximos entre as duas 

séries. A semelhança das vazões é confirmada pela pequena diferença entre as 

médias que vai de aproximadamente 2% a 7%. 

Tabela 12: Médias e desvios padrões das séries das vazões simuladas defluentes de 
Sobradinho e das vazões observadas em Juazeiro (2000 - 2003) e diferença entre as médias 

 Vazões observadas (m³/s) Vazões simuladas (m³/s) Diferença das 
médias (%)  Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

Total 1730,55 253,47 1822,68 264,31 5,32 

Máximas 2108,67 154,10 2146,56 163,58 1,80 

Mínimas 1304,36 233,53 1398,69 167,76 7,23 

Fonte: autoria própria 

Os testes estatísticos mostram uma boa correlação, com valor de correlação de 

Pearson perto da unidade e uma boa simulação observando os resultados dos índices 

NSE e PBIAS, que se encontram entre a faixa boa e muito boa, como mostra a Tabela 

13. O valor negativo do índice de desempenho PBIAS evidencia a superestimação 

das vazões simuladas. 
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Tabela 13: Testes estatísticos de comparação entre as séries de vazões simuladas defluentes 
de Sobradinho e das vazões observadas em Juazeiro (2000 - 2003) 

Correlação de Pearson 0,87 

NSE 0,66 

PBIAS -5,32 

Fonte: autoria própria 

Apesar do período seco apresentar indicadores de analogia das séries dos volumes 

úteis observados e simulados menos satisfatórios, os resultados da comparação das 

vazões observadas e simuladas permite afirmar que as condições de contorno 

determinadas representam o sistema real de forma aceitável. 

Através dos indicadores estatísticos e dos gráficos pode-se afirmar que foi realizado 

um ajuste satisfatório do modelo ao sistema real, e desse modo pode ser utilizado 

para o objetivo de analisar os impactos decorrentes da implementação do hidrograma 

ambiental dentre usos de recursos hídricos no baixo trecho do rio São Francisco. 

Os resultados do ajuste do modelo ao sistema real mostraram maiores quantidades 

de água na simulação do que a quantidade que de fato é observada. O período normal 

tem vazões simuladas superestimadas, já o período seco apresenta resultados dos 

volumes e das vazões simuladas maiores do que os observados. Pode-se supor, que: 

(1) a vazão retirada entre a estação fluviométrica de Morpará e Sobradinho (distância 

de aproximadamente 235 km) sejam maiores do que as vazões outorgadas e/ou (2) 

os valores de evaporação utilizados na simulação, disponibilizados pelo ONS (2004), 

são inferiores à evaporação real e (3) as perdas para o aquífero sejam relevantes 

conforme sinalizado por KOCH et al. (2014). 

O ajuste do modelo permitiu, então, analisar a operação dos reservatórios da calha 

principal do rio São Francisco, com exclusão de Três Marias que não foi representada 

na simulação, e compreender a gestão das águas do rio são Francisco. O fator que 

principalmente influencia os aspectos quantitativos da bacia é a operação dos 

reservatórios que é planejada pelo setor elétrico atendendo às restrições impostas 

pela ANA. 

O ONS trabalha com as demandas consuntivas outorgadas pela ANA como vazões 

de restrição. Com isso, na operação dos reservatórios, essas demandas resultam 

como prioritárias e são atendidas 100%. Com exceção desses usos e algumas 

restrições de operação, a gestão dos fluxos hídrico do RSF é determinado pelo setor 
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elétrico. Isso porque, a demanda hídrica das usinas hidroelétricas é aproximadamente 

nove vezes maior do que as demandas consuntivas outorgadas, que significa em 

média, para os reservatórios a partir de Sobradinho, 1900 m³/s. Observando que a 

vazão naturalizada média na foz é de aproximadamente 2700 m³/s, pode ser afirmado 

que as águas são essencialmente geridas pelo setor elétrico. 

A geração de energia elétrica é o uso não consuntivo prioritário, e dessa forma 

determina as vazões defluentes, os níveis nos reservatórios e por consequência, as 

cotas da calha principal do rio São Francisco, sendo os demais usos não consuntivos 

condicionados ao atendimento dessa prioridade. 

5.3 Simulação e análise dos cenários de operação de reservatórios 

Nesse item são analisados os resultados da simulação dos cenários de vazão 

remanescente mínima constante – cenário 1 e os cenários de vazão remanescente na 

forma do hidrograma ambiental – cenário 2, e as condições de contorno definidas no 

ajuste do modelo ao sistema de reservatórios. 

Os cenários comparados a seguir se diferenciam exclusivamente pelos valores de 

vazões mínimas remanescentes, que nesse estudo representam a necessidade 

hídrica para a proteção do ecossistema aquático. 

Os cenários de alocação hídrica são comparados sob os aspectos de atendimento às 

vazões mínimas remanescentes, armazenamento hídrico nos reservatórios, 

atendimento à demanda para geração energética e observação das restrições para 

atendimento à navegação para o período normal e o período seco. 

Nas análises dos cenários de operação de reservatórios, o primeiro ano de simulação, 

chamado de current account (ano inicial), não é significativo enquanto os parâmetros 

são fixos. As diferentes alternativas são desenvolvidas a partir desse primeiro ano. 

Também é útil distinguir a cor azul para o cenário 1 e a cor verde para o cenário 2, nos 

gráficos que seguem. 

Inicialmente são analisados os cenários de operação de reservatório para os anos de 

2004 até 2008. Os resultados dos dois cenários de operação de reservatórios 

apresentam comportamentos bem diferentes das vazões a jusante de Xingó, como 

ilustrado na Figura 25. A vazão do cenário 1 tem um andamento regularizado, com um 
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pico em fevereiro de 2007. O pico deriva de uma vazão de entrada em Sobradinho de 

mais de 7600 m³/s e reservatórios cheios até o limite de volume de espera. A vazão a 

jusante de Xingó para o cenário 2 apresenta uma boa sazonalidade englobando, 

dessa forma, a restrição de vazão mínima que considera o hidrograma amabiental. 

Figura 25: Vazão a jusante de Xingó para os cenário 1 e 2, restrição da vazão mínima 
constante (1300m³/s) e hidrograma ambiental, anos normais (2004 – 2008) 

 

Fonte: autoria própria 

Observando a vazão simulada no cenário 1 e a restrição de vazão mínima que é igual 

a 1300 m³/s nota-se que a vazão simulada nunca é menor do que a restrição de vazão 

mínima. Os dois valores mínimos da vazão simulada, um em janeiro 2004 e o segundo 

em fevereiro 2008, só tangem a restrição de 1300 m³/s. Apesar de ser épocas de 

chuva para a região em estudo, os reservatórios, que nesse período tem a função de 

encher para poder disponibilizar água nos meses mais secos, apresentaram volumes 

baixos, levando assim a alcançar os limites mínimos de vazão defluente. 

As vazões a jusante de Xingó do cenário 2 apresentaram uma boa sazonalidade. Os 

picos das vazões máximas foram atendidos para os quatro anos de simulação. As 

vazões mínimas apresentaram dificuldades maiores de atendimento. Os picos 

mínimos se apresentaram entre a metade e o final dos meses mais secos, entre 

agosto e novembro, onde os reservatórios alcançaram os limites mínimos, esperando 

a época chuvosa para encher. Esse comportamento pode ser melhorado caso seja 

reservada mais água em alguns meses precedentes às épocas de não atendimento 

às vazões mínimas remanescentes, a exemplo do período entre abril e outubro 2005, 
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ou entre março e julho 2006. Constata-se assim que o modelo utilizado trabalha com 

programação local, ou seja, simula cada período, um após o outro, sem otimizar a 

operação com objetivo de melhorar o atendimento às demandas por água. 

Observando-se os volumes úteis de Sobradinho e Itaparica (Figura 26 e Figura 27) 

são identificadas sazonalidades parecidas. Esse resultado decorre do fato que 

Sobradinho como reservatório com armazenamento plurianual e de regularização 

determina em grande parte a operação dos reservatórios a jusante. As épocas de 

esvaziamento são, para Sobradinho, entre abril e novembro e, para Itaparica, entre 

maio e dezembro, aproximadamente.  

Sobradinho, para os dois cenários de operação de reservatórios, apresenta 

comportamentos similares dos volumes úteis, respeitando nas duas alternativas as 

épocas de estiagem e de chuva, como mostra a Figura 26. O cenário 2, com o objetivo 

de atender à restrição de vazão mínima que considera o hidrograma ambiental, 

demanda com a prioridade mais alta, opera com volumes menores, com exclusão de 

april 2007, período com vazão de entrada bem superior à média desse mês. 

Figura 26: Volumes mínimos e máximos operacionais e volumes úteis dos cenários 1 e 2 de 
Sobradinho para o período normal (2004 – 2008) 

 

Fonte: autoria própria 

O reservatório de Itaparica trabalha com volumes bastante regulares no cenário 1 

(Figura 27), decorrente das definições desse cenário, no qual Sobradinho libera uma 

vazão regularizada. O mesmo reservatório com a vazão ambiental implantada 
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apresenta uma operação distinta, com valores mais baixos dos volumes úteis. 

Relacionado à priorização da vazão remanescente, o volume do reservatório entra 

três vezes na zona entre volume de segurança e volume morto. 

Figura 27: Volumes mínimos e máximos operacionais e volumes úteis dos cenários 1 e 2 de 
Itaparica para o período normal (2004 – 2008) 

 

Fonte: autoria própria 

Os volumes nos reservatórios se refletem nos níveis d’água dos mesmos, por 

consequência isso influencia a geração energética que é proporcional à queda líquida.  

Os resultados de energia gerada (Figura 28) compreendem a geração dos dois 

reservatórios com aproveitamento hidroelétrico, Sobradinho e Itaparica, e os demais 

aproveitamentos a fio d’água (Complexo Paulo Afonso – Moxotó e Xingó). A demanda 

é a energia efetivamente gerada no período simulado no subsistema Nordeste 

(geração referencial). O cenário de vazão remanescente considerando o hidrograma 

ambiental reflete uma acentuada sazonalidade, gerando em alguns períodos mais 

energia do que a requerida e em outros períodos menos. Problemático para o setor 

elétrico é a diminuição da energia assegurada (e carga crítica) das usinas 

hidroelétricas causada pela restrição de vazão mínima que considera o hidrograma 

ambiental. O cenário de referência atende muito bem a geração hidroelétrica 

referencial, gerando durante três períodos mais energia que a requerida. No cenário 

1 100% da geração hidroelétrica referencial é atendida nos períodos de simulação. Já 

o cenário 2 têm dez períodos de não atendimento à geração hidroelétrica referencial 

variando entre 12,2 % e 85,8 % de atendimento da demanda. 
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Figura 28: Geração hidroelétrica referencial e energia gerada para o cenário 1 e o cenário 2 
em GWh para o conjunto de aproveitamentos hidroelétricos (2004 – 2008) 

 

Fonte: autoria própria 

Aplicando os indicadores de desempenho de cenários de operação de reservatórios 

aos dois cenários simulados, pode-se ter uma visão geral sobre as características 

desses e quais conflitos podem surgir a depender da operação escolhida. A Tabela 14 

apresenta os resultados para os índices de confiabilidade, resiliência e vulnerabilidade 

das restrições de vazão a jusante de Xingó e dos usos para geração de energia e 

navegação. Os resultados indicam a garantia de um cenário em atender às demandas, 

a duração para recuperar-se das falhas e o tamanho do déficit em relação à demanda 

total. 

Tabela 14: Indicadores de desempenho de cenários de operação de reservatórios para C1 e 
C2, para o atendimento à vazão a jusante de Xingó, geração de energia e navegação (2004 
– 2008) 

 C1 C2 

 
Vazão 

remanescente 
Energia Navegação 

Vazão 
remanescente 

Energia Navegação 

Confiabilidade 
(%) 

100 100 100 83,3 79,2 86,7 

Resiliência - - - 0,4 0,4 0,5 

Vulnerabilidade 
(%) 

- - - 4,9 13,3 4,4 

Fonte: autoria própria 

Todos os resultados foram analisados a partir do segundo ano de simulação. Como 

critério para a determinação de atendimento satisfatório foram adotadas garantias de 
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100% para a vazão remanescente, 95% para a geração energética e 90% para a 

navegação. A garantia é comparada aos resultados de confiabilidade. Foram 

identificados ótimos resultados para o atendimento às demandas não consuntivas 

para o cenário 1. O atendimento à vazão mínima remanescente constante, à geração 

de energia e à navegação têm garantias de 100 %. Assim, os valores de Resiliência e 

Vulnerabilidade não precisam ser analisados.  

O cenário 2 apresenta indicadores de desempenho mais falhos, apontando o não 

atendimento completo às demandas não consuntivas. A sazonalidade da vazão 

remanescente entra em conflito com uma geração hidroelétrica referencial 

aproximadamente constante e um requerimento de vazão mínima constante para a 

navegação. Consequentemente, com as condições atuais das demandas não 

consuntivas, a implementação da vazão remanescente considerando o hidrograma 

ambiental não permite atender às garantias adotadas na metodologia e, dessa forma, 

a implementação das vazões ambientais necessita de negociações para rever as 

demandas hídricas da calha do rio São Francisco para períodos com operação normal. 

A análise dos anos apresentou resultados mais parecidos entre o cenário 1 (cenário 

de referência) e o cenário 2 (cenário com o meio ambiente integrado como usuário). 

A Figura 29 ilustra as vazões a jusante de Xingó. Comparando as duas alternativas a 

partir de outubro 2000 se reconhecem picos de máximas e mínimas mais acentuados 

para o cenário 2, refletindo a sazonalidade da vazão remanescente. 

Figura 29: Vazão a jusante de Xingó para os cenário 1 e 2, vazão remanescente mínima 
constate (1100m³/s) e hidrograma ambiental, anos secos (2000 – 2003) 

 

Fonte: autoria própria 
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As curvas de aversão a risco determinam que em situações emergenciais a vazão 

mínima remanescente pode dimunuir de 1300 m³/s a 1100 m³/s. A Figura 29 mostra 

que o cenário 1 atende à vazão mínima estabelecida até no período de junho, julho e 

agosto 2001, ou seja, o período com as menores vazões afluente e os menores 

volumes de reservatório. Naquela época foram necessárias restrições no uso de 

energia elétrica para aliviar a pressão sobre o sistema de recursos hídricos, condição 

na época agravada por causa que a energia elétrica dependia por aproximadamente 

90 % da geração hidroelétrica. 

Excluíndo o primeiro ano de simulação a vazão a jusante de Xingó para o cenário 2, 

em épocas secas, atende 100 % as vazões mínimas remanescentes que consideram 

o hidrograma ambiental, com mostra a Figura 29. A sazonalidade da vazão simulada 

não iguala a sazonalidade do hidrograma ambiental proposto pelo AIHA. O 

comportamento da vazão a jusante dos reservatórios depende da condição hídrica de 

cada ano e de cada período, e por isso diferirá a depender das condições externas. 

O volume de Sobradinho, durante os anos secos, não alcança os limites superiores 

de volume armazenável, como ilustra a Figura 30. A operação do reservatório de 

Sobradinho com hidrograma ambiental como vazões remanescentes comporta uma 

diminuição do volume útil a partitr de dezembro 2001. Entre setembro e dezembro 

2002 o sistema no cenário 2 necessita utilizar parte da água armazenada entre o 

volume morto e o volume de segurança. 

Figura 30: Volumes mínimos e máximos operacionais e volumes úteis dos cenários 1 e 2 de 
Sobradinho para o anos secos (2000 – 2003) 

 

Fonte: autoria própria 
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A Figura 31 apresenta os volumes úteis do reservatório de Itaparica para os anos 

secos. Considerando que, nem a vazão a jusante de Xingó, nem os volumes úteis em 

Sobradinho apresentam uma marcada regularização, o reservatório de Itaparica 

também mostra uma situação parecida. Os volume úteis são baixos nas duas 

alternativas, com valores menores para o cenário 2. 

Figura 31: Volumes mínimos e máximos operacionais e volumes úteis dos cenários 1 e 2 de 
Itaparica para anos secos (2000 – 2003) 

 

Fonte: autoria própria 

È importante lembrar que os níves dos reservatórios, função dos volumes desses, se 

refletem na geração energética que, por sua vez, é função da queda líquida. 

Observando os resultado de geração de energia na Figura 32, constatou-se 100% de 

atendimento da geração hidroelétrica de referência pelo cenário 1. Os resultados do 

cenário 1 mostram picos de geração de energia. A sazonalidade da vazão impõe uma 

sazonalidade da geração energética, que altera por sua vez a garantia de atendimento 

à demanda, um dos três pilares do planejamento da energia elétrica brasileira 

(Garantia Física ou Energia Assegurada, Energia Firme, Energia Secundária). 
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Figura 32: Geração hidroelétrica referencial e energia gerada para o cenário 1 e o cenário 2 
em GWh para o conjunto de aproveitamentos hidroelétricos (2000 – 2003) 

 

Fonte: autoria própria 

Os indicadores de desempenho de sistemas hídricos (Tabela 15) mostram uma 

situação ótima para o atendimento às demandas não consuntivas no cenário 1. As 

garantias de atendimento de 100 % da vazão remanescente, 95 % da geração de 

energia e 90 % da demanda para navegação, garantias adotadas como critério de 

atendimento satisfatório das demandas, são alcançadas.  

O cenário 2 atende à restrição de vazão mínima que considera o hidrograma ambiental 

100 % e os outros usos com bons resultados, alcançando a garantia requerida para a 

geração de energia e a navegação. Os resultados de resiliência indicam uma 

recuperação relativamente rápida das falhas, e os índices de vulnerabilidade indicam 

déficit em m³/s mínimos no atendimento à navegação e pouco maiores, em MWh, para 

a geração de energia. 

Tabela 15: Indicadores de desempenho de cenários de operação de reservatórios para C1 e 
C2, para vazão remanescente a jusante de Xingó, geração de energia e navegação (2000 - 
2003) 

 C1 C2 

 
Vazão 

remanescente 
Energia Navegação 

Vazão 
remanescente 

Energia Navegação 

Confiabilidade (%) 100 100 91,67 100 95,83 91,67 

Resiliência - - 0,25 - 0,5 0,25 

Vulnerabilidade 
(%) 

- - 0,6 - 1,5 0,6 

Fonte: autoria própria 

Comparando a simulação dos cenários de operação de reservatórios para anos secos 

com aquela que considera anos normais, nota-se diferenças maiores para os cenários 
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de operação de reservatórios nos anos normais. Isso porque porque o hidrograma 

ambiental em épocas secas é menos restritivo com valores que variam entre 1100 

m³/s e 2020 m³/s e uma média de aproximadamente 1500 m³/s, com relação a um 

hidrograma para anos normais que varia de 1300 m³/s a 3150 m³/s com média de 

2020 m³/s.  

Também a série de anos secos utilizada não apresenta uma forte regularização das 

vazões. Em geral em épocas com vazões afluentes menores, regularizar a vazão 

atendendo as restrições e aos usos de recursos hídricos torna-se mais difícil.  

Salienta-se também que o atendimento às demandas sofre alteração da 

superestimação da vazão de entrada em Sobradinho, principalmente no período com 

vazões de entradas menores. Como já falado tem uma superestimação das vazões 

consideradas na simulação em relação às vazões observadas.  

5.3.1 Análise econômica dos impactos financeiros no setor elétrico 

O objetivo principal da pesquisa foi avaliar os impactos econômicos na alocação de 

água para atendimento à geração de energia hidroelétrica, considerando a 

implementação do hidrograma ambiental, no baixo curso do rio São Francisco, a partir 

de cenários de operação de reservatórios. Após ter simulado e verificado o 

atendimento às demandas não consuntivas dos dois cenários de operação de 

reservatórios, foi necessário fazer uma análise custo-benefício pelo setor de energia 

elétrica, causadas pela diferença na geração energética dos cenários considerados. 

A medida para poder comparar o cenário 1 (cenário de referência) com o cenário 2 

(cenário que integra o meio ambiente como usuário), é a diferença na geração de 

energia. Nesse intuito, foi observado o déficit e a excedência na geração energética 

do cenário 2, com relação ao o cenário 1, para os anos normais (2004 - 2008) e anos 

secos (2000 - 2003), como ilustra Figura 33. 
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Figura 33: Diferenças entre a geração energética do cenário 2 e cenário 1 em GWh para (a) 
anos normais (2004 – 2008) e (b) anos secos (2000 – 2003) 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: Autoria própria 

Em ambos os períodos se identificam excedentes e falhas, sendo que o primeiro 

período tem mais falhas, enquanto o segundo período tem mais excedentes. 

A partir desse resultados, foram determinados os impactos econômicos no setor 

elétrico. O Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) é um valor em R$/MWh utilizado 

pela Câmara de Comércio de Energia Elétrica (CCEE) para calcular o preço de venda 

de energia elétrica no mercado de curto prazo de cada subsistema. O PLD de 

subsistema Nordeste é apresentado na Figura 34. 
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Figura 34: Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) correntes e os mesmos corrigidos pelo 
Índice Geral dos Preços de Mercado (IGP-M/FGV) para (a) anos normais (2004 – 2008) e (b) 
anos secos (2000 – 2003) 

 

(a) 

 

(b) 

Fonte: CCEE (2016a; 2016b); FGV apud BCB (2016) 

O gráfico representa os valores de PLD para os anos utilizados na simulação – preços 

correntes (roxo claro) e os mesmos ajustados pela Inflação Geral de Preço de 

Mercado calculados pela Fundação Getulio Vargas – preços reais (IGP-M/FGV) 

desses períodos para dezembro 2015 (roxo claro e roxo escuro juntos) (BCB, 2016). 

Com isso os resultados de custo e benefício assumem uma valencia real na 

atualidade. 

Também foi feita uma análise utilizando os valores correntes de PLD de subsistema 

entre outubro 2014 e setembro 2015. As cifras são apresentadas na Tabela 16. 
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Tabela 16: Preço corrente de Liquidação das Diferenças (PLD) entre outubro 2014 e 
setembro 2015 em R$/MWh pelo subsistema NE 

Data PLD (R$/MWh) 

Out-14 776,88 

Nov-14 804,54 

Dez-14 601,21 

Jan-15 388,48 

Fev-15 388,48 

Mar-15 388,48 

Abr-15 388,48 

Mai-15 387,24 

Jun-15 372,73 

Jul-15 243,74 

Ago-15 145,09 

Set-15 227,04 

Fonte: CCEE (2016b) 

Os valores de PLD para o período 2014/2015 são muito elevados, enquanto a situação 

de geração energética foi dificultada devido a uma condição hidrológica desfavorável. 

Grande parte da energia elétrica gerada foi de usinas termoelétricas que acarretam 

gastos elevados. 

A Figura 35 mostra o andamento dos PLD médios para o subsistema Nordeste. 

Figura 35: Histórico do Preço de Liquidação das Diferenças médio em R$/MWh de maio 2003 
a dezembro 2015 

 

Fonte: CCEE (2016b) 

Observa-se um aumento abrupto dos Preços de Liquidação das Diferenças entre 

fevereiro 2014 e dezembro 2014 com valores entre 400 R$/MWh e 800 R$/MWh. 

Outros períodos com preços mais altos do que a média são janeiro 2004, entre final 
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de 2007 e começo de 2008, final de 2010 e a partir de março 2012. A escolha de 

utilizar os preços de 2014/2015, período atual, quis apontar esses preços extremos e 

a excepcionalidade do período presente para o setor elétrico. O aumento do preço da 

energia se refletiu, de forma significamente mais moderada, no Índice Geral dos 

Preços de Mercado (IGP-M), aumentando sua taxa de inflação. 

Da multiplicação do déficit resultante da diferença entre os dois cenários de operação 

de reservatórios com as três séries de PLD obteve os resultados de custos e 

benefícios totais para os anos normais e secos decorrente da implementação do 

hidrograma ambiental. O custo financeiro para o setor elétrico em reais, decorrente da 

implementação do hidrograma ambiental, varia entre R$ 12,40 mi e R$ 3,09 bi 

observando os valores de PLD correntes dos períodos de simulação, entre R$ 31,20 

mi e R$ 5,19 bi utilizando os valores reais de PLD, ou seja, com ajustados a dezembro 

2015 e entre R$ 1,90 bi e R$ 15,58 bi se utilizados os valores de PLD do ano 

2014/2015. O benefício financeiro para o setor elétricos pelos mesmos períodos e 

utilizando os mesmos PLD resultam em: R$ 1,63 bi - R$ 1,72 bi (PLD corrente); R$ 

4,66 bi - R$ 2,84 bi (PLD real); R$ 2, 83 bi - R$ 7,28 bi (PLD 2014/2015). 

Os dois períodos simulados apresentam durações diferentes. Excluindo o primeiro ano 

de simulação, o período normal compreende os anos entre 2005 e 2008 (4 anos) e o 

período seco compreende os anos entre 2001 e 2003 (3 anos). Para poder comparar 

os resultados é necessário calcular os custos e benefícios financeiros anuais, 

apresentados na Tabela 17.  

Tabela 17: Custos e benefícios financeiros anuais para o setor elétrico decorrentes da 
implementação do hidrograma ambiental para anos normais (2004 – 2008) e para anos secos 
(2000 – 2003) para os três Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) analisados, em milhões 
de R$  

 Custos em R$ mi Benefícios em R$ mi 

 
PLD corrente 

(períodos 
simulados) 

PLD real 
(períodos 

simulados) 

PLD 
corrente 

(2014/2015) 

PLD corrente 
(períodos 

simulados) 

PLD real 
(períodos 

simulados) 

PLD 
corrente 

(2014/2015) 

Período 
seco (2000-

2003) 
4,13 10,40 634,09 542,89 1551,77 942,23 

Período 
normal 

(2004-2008) 
771,64 1298,68 3895,66 429,14 710,16 1820,71 

Fonte: Autoria própria 
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Sendo que os valores de Preços de Liquidação das Diferenças dos anos de simulação 

reajustados pelo valor da inflação são os mais significativos, os custos anuais para os 

períodos normais e secos são, respectivamente, R$ 1298,7 mi e R$10,4 mi anuais e 

os benefícios amontam a R$ 710,2 mi e R$ 1551,8 mi. 

A disparidade entre os resultados dos custos, principalmente, para períodos normais 

e períodos secos é na ordem de grandeza de mais de 100 vezes maior para o período 

entre 2004 e 2008. Com o fim de confirmar a significância desses valores foram 

simulados outros períodos e calculados os custos e benefícios financeiros devidos à 

alteração na geração energética. 

Os dois períodos simulados são: 

 Anos secos entre 2012 e 2015; e 

 Anos normais entre 2008 e 2012. 

As condições de contorno utilizadas nesses períodos são as mesmas utilizadas nos 

outros anos, optando por não considerar a excepcionalidade da operação dos 

reservatórios do rio São Francisco dos últimos anos. As informações de entrada no 

modelo que foram alteradas são as vazões de entrada, os volumes úteis iniciais e a 

demanda energética (geração de referência). 

Os custos e benefícios financeiros pelo setor energético resultantes da avaliação dos 

novos períodos são apresentadas na Tabela 18. Sempre observando que o primeiro 

ano de simulação não entra na avaliação e que o Preço de Liquidação das Diferenças 

utilizado é o PLD real, ou seja, os preços correntes dos períodos de simulação, 

reajustados pela taxa de inflação até dezembro 2015.  

Tabela 18: Custos e benefícios financeiros anuais para o setor elétrico decorrente da 
implementação do hidrograma ambiental para anos normais (2008 - 2012) e anos secos (2012 
– 2015) para os Preços de Liquidação das Diferenças (PLD) reais, em milhões de R$ 

 
Custo médio anual em 

milhões de R$ com PLD 
real  

Benefício médio anual em 
milhões de R$ com PLD 

real 

Período normal (2008-2012) 484,20 336,84 

Período seco (2012-2015) 406,84 2966,84 

Fonte: Autoria própria 

Comparando o primeiro período seco e o segundo, ressaltam-se regras operacionais 

diferentes. No primeiro período seco simulado as vazões não apresentaram um 
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comportamento variável (menos regularizado), sendo que nesse período se preferiu 

atender às regras operativas dos reservatórios penalizando o setor elétrico (crise 

energética de 2001). A operação dos reservatórios entre 2013 e 2015 priorizou o 

atendimento à demanda energética, ignorando as restrições de vazões mínimas 

definidas no inventário de restrições operativas e permitindo assim regularizar a 

vazão, apesar do período hidrológico extremamente desfavorável. 

Inclusive é importante mencionar que o período entre 2012 e 2015 apresenta uma 

condição hidrológica ainda mais desfavorável com vazões afluentes aos reservatórios 

muito baixas. Esse fator é decisivo quando inseridas regras operativas mais restritivas, 

aumentando dessa forma o déficit entre cenário 1 e cenário 2. Por esses motivos a 

custo financeiro para o período seco, entre 2012 e 2015, é significativamente maior 

do que o custo para o período entre 2000 e 2003. 

Confrontando os custos dos períodos normais, nos anos entre 2004 e 2008 

apresentam valores aproximadamente três vezes mais elevados daqueles resultantes 

dos anos de 2008 até 2012. Coparando os benefícios também observa-se uma 

diferença relevante. Isso pode ser explicado através da observação da vazão a jusante 

de Sobradinho, que no primeiro período apresentam um regime mais regularizado. 

Vazões do cenário 1 mais regularizadas comportam diferenças de geração energética 

maiores, o que comporta tendencialemente valores de custos e benefícios decorrentes 

da implementação do hidrograma ambiental mais elevados. 

Observando os benefícios para os anos secos identifica-se um valor extremamente 

elevado para o período ente 2012-2015. Esse comportamento depende de vazões do 

cenário 1 bastante regularizadas e PLDs excepcionalmente elevados. 

Fazendo um balanço de custos e benefícios pode ser avaliado se, em uma análise 

coeteris paribus, o setor elétrico percebe perdas ou ganhos financeiros, como mostra 

a Tabela 19. 

Tabela 19: Balanço entre custos e benefícios anuais em milhões de R$ e avaliação do balanço 

 Balanço Avaliação 

Período seco (2000-2003) 1541,37 Ganho 

Período seco (2013-2015) 2560,00 Ganho 

Período normal (2004-2008) -588,52 Perda 

Período normal (2008-2012) -147,36 Perda 

Fonte: Autoria própria 
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Analisando o balanço resultam valores de ganho financeiro para o setor elétrico entre 

aproximadamente R$ 1,5 bi e R$ 2,6 bi para anos secos e perdas de 

aproximadamente R$ 150 mi e R$ 600 mi para anos normais. 

Pode ser afirmado que vazões mínimas mais retritivas, como no caso do hidrograma 

ambiental para anos normais, resultam em perdas para o setor elétrico enquanto o 

hidrograma ambiental para anos secos induz a ganhos para o setor elétrico. Isso leva 

à necessidade de estudar como possível estratégia de gestão dos recursos hídricos 

que considera as necessidades hídricas do ecossistema aquático, a implantação 

progressiva dos hidrogramas ambientais do baixo curso do rio São Francisco, 

começando com a implementação de hidrogramas para anos secos. 

5.4 Implicações para o setor energético decorrentes da implementação do 

hidrograma ambiental 

No item anterior foi apresentado o cálculo da quantidade de energia que se deixaria 

de produzir ou prodizida em excedência e os custos e benefícios financeiros diretos, 

comparando os resultados de operações de reservatórios com vazões mínimas 

remanescentes constantes e com vazões remanescentes considerando o hidrograma 

ambiental no baixo trecho do rio São Francisco.  

Os valores que resultam da presente pesquisa são de perdas energéticas de 924,89 

MWmed em anos normais (2004-2008) e de 94,33 MWmed em anos secos (2000-

2003). Isso equivale a aproximadamente 2,12% e 0,21% da energia gerada em 

MWmed na totalidade do SIN no ano 2015. Os exedentes energéticos são de 537,26 

MWmed (2004-2008) e de 265,31 MWmed (2000-2003). 

As falhas no atendimento à geração hidroelétrica de referência ocorrem entre o final 

do período seco e o começo do período chuvoso (agosto – dezembro), quando os 

reservatórios estão vazios. Por outro lado, os excedentes energéticos aconteceram 

entre o final do período chuvoso e o começo do período seco (janeiro – maio). Isso 

significa que, a implementação de hidrogramas ambientais diminui a Garantia Física, 

mas não a soma da energia gerada. Nesse sentido, para igualar a Energia Assegurada 

precisa-se de sistemas de geração energética que permitam armazenar energia, que 
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são hoje em dia usinas térmicas, hidroelétricas e nucleares. Essas fontes aportam 

elevados impactos ambientais. 

Observando um panorama mais amplo, é interessante analisar fontes energéticas com 

sazonalidades complementares às sazonalidades das vazões afluentes aos 

aproveitamentos hidroelétricos. Também é valioso apontar que uma solução 

conveniente para poder repor a energia é aumentar a eficiência da geração, 

distribuição e consumo da mesma. 

A alteração da matriz energética e as medidas necessárias para garantir o 

atendimento à demanda energética acarretam consequências diretas nos preços da 

energia para toda a cadeia de geração, transmissão e consumo da mesma. O aumento 

dos preços decorre da necessidade de repor energia, possivelmente por fontes mais 

caras, eventualmente dos custos para a construção de novas usinas necessárias para 

compensar a energia, principalmente a energia assegurada, que não pode ser gerada 

e enfim do possível aumento dos Custos Marginais de Operação, para alguns 

períodos do ano, que se reflete no PLDs.  

No entanto o superávit de energia gerada através da implementação do hidrograma 

ambiental no baixo trecho do rio São Francisco pode complementar no atendimento à 

demanda energética de outros subsistemas ou simplesmente diminuir a energia 

proveniente de outros subsistemas para o subsistema Nordeste. Esse benefício 

reduziria significantemente os Preços de Liquidação das Diferêncas nos períodos de 

excedente energético para o subsistema Nordeste e eventualmente comportaria a 

possibilidade de repor energia em outros lugares do país evitando a contrução de 

novas usina. 

Como pôde ser identificado, existe uma gama de fontes alternativas para a geração 

elétrica e as linhas de transmissão permitem que a energia não precise ser produzida 

no local de consumo, podendo ser transportada por grandes distâncias. Outros usos, 

como a irrigação, o abastecimento humano e industrial, dependem diretamente da 

disponibilidade hídrica. Isso significa que não existem fontes alternativas para esses 

usos, se não outros mananciais, e que a água não pode ser transportada por 

distâncias tão grandes com perdas mínimas. Além disso, os usos não consuntivos, 

como a proteção do ecossistema ou a navegação, não apresentam alternativas para 

ser atendidas, se não a água na calha do rio. 
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Nesse contexto entra também a questão da sustentabilidade, temática fortemente 

presente na discussão da sociedade atual. Apesar dos aproveitamentos hidroelétricos 

serem incluídos nas fontes energéticas renováveis, existe uma discussão sobre os 

impactos que os reservatórios de grande porte aportam aos ecossistemas aquáticos 

e às comunidades ribeirinhas. É nesse contexto que medidas mitigadoras ganham 

espaço e alternativas sustentáveis e decentralizadas entram em discussão. 

A operação do sistema de reservatórios da região do baixo trecho do rio São Francisco 

privilegia hegemônicamente segmentos de usos considerados prioritários como 

abastecimento humano e industrial, irrigação e geração elétrica enquanto outros usos 

são atendidos de forma secundária, como irrigação de subsistência e pesca artesanal, 

não são atendidas. A proteção do ecossistema aquático não é representada no 

conjunto de usos da bacia hidrográfica do rio São Francisco, o que contribuiu para 

uma profunda degradação ambiental e alteração das componentes, processos e 

funções ecossistêmicas.  
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6. Conclusões e Recomendações 

A degradação ambiental do baixo trecho do rio São Francisco vem se tornando cada 

vez mais crítica e é assunto de discussão nos âmbitos políticos, públicos e privados. 

O Comitê da bacia hidrográfica do rio São Francisco expôs alguns desses problemas 

no Plano da bacia – PBHSF 2004-2013 (CBHSF, 2004). A partir desse documento 

começou-se a pensar e estudar medidas para minimizar a degradação do ecossistema 

aquático. 

Alguns estudos foram feitos com o propósito de determinar a demanda hídrica 

necessária para o ecossistema aquático do baixo curso do rio São Francisco (projeto 

ECOVAZÃO), recomendando hidrogramas ambientais para períodos secos e normais. 

Após a proposição do hidrograma ambiental para o baixo trecho do rio São Francisco, 

as pesquisas voltaram-se para a discussão sobre a implantação do hidrograma 

ambiental no âmbito do CBH com o objetivo de auxiliar na tomada de decisão sobre a 

alocação de água na bacia. A presente pesquisa visou analisar os impactos 

econômicos financeiros no setor elétrico, segmento determinante dentro da gestão 

das águas do baixo trecho do rio São Francisco, a partir da construção de cenários 

alternativos de operação de reservatórios.  

Esses cenários de operação de reservatórios representam: cenário 1 - a situação 

referencial de gestão dos recursos hídricos onde a proteção do meio ambiente não 

tem uma prioridade definida corretamente, sendo que suas efetivas necessidades não 

são consideradas, e cenário 2 - uma alternativa, na qual o meio ambiente seja 

considerado como usuário ao qual é atribuido uma demanda pela água. Essa 

demanda ambiental é variável no tempo e em cada seção de rio e é representada pelo 

hidrograma ambiental. 

As considerações principais dessa pesquisa são resumidas nos pontos a seguir. 

 Comparando as vazões observadas a montante de Sobradinho, ou seja, a soma 

das vazões nas estações de Boqueirão e Morpará com as vazões naturalizadas, 

calculadas pelo ONS, pode-se observar que as vazões naturalizadas apresentam 

médias menores do que as vazões observadas e mostram um regime similar. 
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Nessa pesquisa foram utilizadas as vazões observadas, sendo que essas 

incorporam a influência do reservatório de Três Marias que não é compreendido 

na representação do sistema do rio São Francisco. 

As simulações de cenários de operação de reservatórios resultaram em 

estimativas de excesso de água no modelo com relação ao sistema real. Isso 

ocorreu provavelmente em decorrência de dados subestimados, vindos de outras 

fontes, como a evaporação, ou ausentes, como as perdas para o aquífero. 

Também é possível que existam retiradas de água ilícitas (não outorgadas) e por 

isso não consideradas, que prejudicam a análise.  

 O somatório das demandas consuntivas outorgadas na calha do rio São 

Francisco, segundo o Cadastro Nacional dos Usuários de Recursos Hídricos é de 

aproximadamente 230 m³/s com 80% outorgado para irrigação. Para gerar a 

energia hidroelétrica demandada nos períodos simulados é preciso de 

aproximadamente 2050 m³/s para anos normais e; 1730 m³/s para anos secos. A 

demanda média para o ecossistema em anos normais é de 2020 m³/s e de 1518 

m³/s para anos secos. A navegação precisa de 1300 m³/s a jusante de Sobradinho 

para ser atendida. Com isso, as vazões das demandas consuntivas são bem 

menores do que as vazões demandadas pelos usos não consuntivos (geração, 

navegação e ecossistema). Apesar dos usos não consuntivos não retirarem água 

do rio, esses requerem operações de reservatórios diferentes uns dos outros. 

Assim, é necessário que se faça um planejamento da alocação visando 

principalmente esses usos para uma boa gestão dos recursos hídricos. 

 Para um ajuste representativo do modelo WEAP ao sistema de recursos hídricos 

do São Francisco, foi preciso separar os períodos em anos normais e anos secos, 

sendo que a operação dos reservatórios varia junto com as condições de contorno. 

As demandas consuntivas foram retiradas da vazão afluente, não precisando ser 

alocadas no modelo matemático, evidenciando as duas variáveis de análise 

(energia e meio ambiente). O ajuste do modelo considerou as seguintes 

prioridades de uso: a vazão remanescente teve prioridade máxima, sendo essa no 

sistema real uma restrição; seguida pela geração energética com prioridade dois e 
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os reservatórios com prioridade três. Essa definição foi estabelecida pois, o 

reservatório é prioritáriamente operado para atender à demanda energética após 

atendimento às restantes restrições, como demandas consuntivas outorgadas, 

volume de espera, vazões mínimas remanescentes e vazões máximas hidráulica.  

 Os indicadores estatísticos e os gráficos plotados mostram resultados satisfatórios 

podendo concluir que o modelo WEAP é adequado para a análise dos impactos 

decorrentes da implementação do hidrograma ambiental nos usos hídricos. Apesar 

de constatar um bom ajuste do modelo ao sistema real, foram identificados alguns 

limites do mesmo. O modelo WEAP é um modelo de simulação, não de otimização, 

com isso sua simulação é local. Isso comportou a necessidade de simplificar o 

sistema para alcançar um bom ajuste ao sistema real. As vazões mínimas 

remanescentes, que na operação real são uma restrição, podem somente ser 

inseridas como demandas não consuntivas no WEAP. O modelo também não 

admite introduzir restrições de cota. Dessa forma na análise de atendimento à 

demanda para navegação são consideradas exclusivamente as restrições de 

vazão.  

 A simulação e comparação dos cenários de operação de reservatórios mostrou 

que: O cenário 2 evidencia o não atendimento à vazão remanescente para os anos 

normais. A confiabilidade alcança apenas 83,3%. Nessa condição, nem a energia, 

nem a navegação para o cenário 2 foram atendidas satisfatoriamente. Em anos 

secos o sistema atende à garantia estabelecidas para energia (95%) e navegação 

(90 %), além das restrições de vazão mínima.  

Finalmente, o cenário 2 resulta em déficit de energia gerada de 2444,93 GWh em 

épocas secas e de 31964,28 GWh em épocas normais. Com isso, a Energia 

Assegurada do sistema eletro-energético, SIN, é afetada pela implementação de 

vazões ambientais no rio São Francisco. A comparação entre os cenários de 

operação de reservatórios em épocas secas e normais, mostra falhas maiores no 

cenário 2 em anos normais. Isso porque o hidrograma ambiental nessa época é 

mais restritivo. Também, sendo as vazões de entrada menores nos anos secos, a 

leve superestimação das vazões simuladas influencia de modo mais significativo 

os resultados. Dessa forma, a implementação das vazões ambientais necessita de 
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negociações para rever a alocação das demandas hídricas não consuntivas da 

calha do rio São Francisco principalmente em anos normais. 

 Os resultados da análise custos-benefício para o setor hidroelétrico 

considerando os PLDs reais dos períodos simulados apresentam custos anuais de 

R$ 10,4 mi a R$ 1,3 mi e benefícios anuais entre R$ 1,55 bi e R$ 710 mi para os 

períodos entre 2000 e 2003 (período seco) e entre 2004 e 2008 (período normal). 

A avaliação dos períodos entre 2008 e 2012 (período normal) e 2012 e 2015 

(período seco) resultam em custos anuais para o setor elétrico de, 

respectivamente, R$ 481,20 mi e R$ 406,84 mi e benefícios de R$ 337 mi e R$ 

2,97 bi. Os valores que resultam da presente pesquisa são de perdas energéticas 

de 924,89 MWmed e ganhos enegéticos de 537,26 MWmed em anos normais 

(2004-2008) e de 94,33 MWmed e 263,31 em anos secos (2000-2003). O Balanço 

entre custos e benefícios apresenta valores positivos para os dois períodos secos 

de R$ 1,5 bi e R$ 2,6 bi e negativos para os períodos normais, R$ 590 mi e R$ 147 

mi. Com isso a implementação do hidrograma ambientai no baixo trecho do rio São 

Francisco comporta ganhos diretos para o setor elétrico durante anos secos 

(hidrograma ambiental menos restritivo) e perdas diretas para anos normais 

(hidrograma ambiental mais restritivo).  

Como recomendações para estudos futuros tem-se: 

 É necessário análisar de forma mais aprofundada as regras operativas dos 

reservatórios, principalmente as regras para controle de cheias, pois, os volumes 

de espera, se operados de outra forma, podem proporcionar condições favoráveis 

para implementar os hidrogramas ambientais no baixo trecho do rio São Francisco. 

 Para compensar a diferença de atendimento à geração hidroelétrica referencial 

podem ser adotadas diferentes ações. Nesse sentido, devem ser desenvolvidas 

pesquisas futuras sobre possíveis alternativas às usinas hidroelétricas que podem 

ser implementadas principalmente na bacia hidrográfica do rio São Francisco.  

 Bem como é importante uma análise das alterações que a implementação do 

hidrograma ambientai causaria na totalidade do mercado energético considerando 
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a energia deficitária e os superávits. Nesse contexto é importante analisar futuros 

aprimoramentos na eficiência na geração energética como possível e desejável 

compensação para uma maior geração. 

 É também necessário desenvolver uma análise de custo com base na formação 

de preços do setor energético para possibilitar uma avaliação mais aprofundada 

do impactos decorrentes da implantação de hidrogramas ambientais no baixo 

trecho do rio São Francisco. 

 A implementação de vazões ambientais para a proteção do meio ambiente e a 

recuperação do bem-estar das populações ribeirinhas se torna difícil frente à 

complexidade do sistema do rio São Francisco. É nesse intuito que as vazões do 

baixo trecho do rio São Francisco, determinadas principalmente pela operação dos 

reservatórios, deveriam ser negociadas dentro do CBH, para permitir a construção 

de consenso entre os usuários, e as sociedades civis. Por isso, este estudo é uma 

contribuição para se proceder negociações com bases de conhecimento para 

poder chegar a compromissos entre os stakeholder. Dessa forma, devem ser 

estudadas as consequências que a implementação do hidrograma ambiental 

provocariam aos outros usuários da bacia hidrográfica, principalmente ao setor 

agrícola. 

 Ademais é interessante pesquisar a possibilidade de uma implementação 

progressiva do hidrograma ambiental, começando com a implantação do 

hidrograma ambiental para anos secos em ambos os períodos de simulação. 

 Enfim, sendo que ecossistemas englobam serviços valoráveis e não valoráveis, 

uma avaliação financeira é restritiva. Com isso, é preciso desenvolver pesquisas 

mais aprofundadas empregando os fundamentos da economia ecológica, 

a ”ciência da gestão da sustentabilidade”. Nesse sentido poderiam ser aplicados 

indicadores que mensuram as percepções humanas de bem-estar a integridade 

do ecossistema como indicadores de impactos decorrentes da implementação do 

hidrograma ambiental. 

Essa pesquisa representa um análise necessária para proporcionar discussões e 

possíveis negociações dentro do CBHSF a respeito das vazões ambientais e do 

reconhecimento do ecossistema aquático como usuário dos recursos hídricos, 
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possibilitando uma gestão mais sustentável das águas do rio São Francisco. Nesse 

sentido, essa foi uma primeira avaliação integrando o conflito entre proteção do 

ecossistema e geração de energia. Entretanto, outros conflitos ainda precisam ser 

analisados. 
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ANEXO A – Dados inseridos no modelo WEAP 

Vazões Afluentes (m³/s) 

Data Vazão Naturalizada Incremental Data Vazão Naturalizada Incremental 

  Itaparica 
Complexo 

Paolo Afonso 
- Moxotó 

Xingó 
 

Itaparica 
Complexo 

Paolo Afonso 
- Moxotó 

Xingó 

Out-99 22 22 0 Set-02 0 0 0 

Nov-99 0 0 1 Out-02 0 0 0 

Dez-99 59 59 1 Nov-02 0 0 0 

Jan-00 32 32 0 Dez-02 0 0 0 

Fev-00 0 0 0 Jan-03 0 0 0 

Mar-00 14 14 0 Fev-03 0 0 0 

Abr-00 113 113 0 Mar-03 0 0 0 

Mai-00 27 27 0 Abr-03 0 0 0 

Jun-00 12 12 0 Mai-03 0 0 0 

Jul-00 4 4 0 Jun-03 0 0 0 

Ago-00 7 7 0 Jul-03 0 0 0 

Set-00 0 0 0 Ago-03 0 0 0 

Out-00 46 46 0 Set-03 0 0 0 

Nov-00 0 0 1 Out-03 0 0 0 

Dez-00 110 110 0 Nov-03 0 0 0 

Jan-01 88 88 0 Dez-03 0 0 0 

Fev-01 23 23 0 Jan-04 0 0 0 

Mar-01 0 0 0 Fev-04 0 0 0 

Abr-01 51 51 0 Mar-04 0 0 0 

Mai-01 15 15 0 Abr-04 0 0 0 

Jun-01 14 14 0 Mai-04 0 0 0 

Jul-01 5 5 0 Jun-04 0 0 0 

Ago-01 0 0 0 Jul-04 0 0 0 

Set-01 11 11 0 Ago-04 0 0 0 

Out-01 0 0 0 Set-04 0 0 0 

Nov-01 0 0 0 Out-04 0 0 0 

Dez-01 8 8 0 Nov-04 0 0 0 

Jan-02 0 0 0 Dez-04 0 0 0 

Fev-02 0 0 0 Jan-05 0 0 0 

Mar-02 0 0 0 Fev-05 0 0 0 

Abr-02 0 0 0 Mar-05 0 0 0 

Mai-02 0 0 0 Abr-05 0 0 0 

Jun-02 0 0 0 Mai-05 0 0 0 

Jul-02 0 0 0 Jun-05 0 0 0 

Ago-02 0 0 0 Jul-05 0 0 0 

 Continua 
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Continuação 

Vazões Afluentes (m³/s) 

Data Vazão Naturalizada Incremental Data Vazão Naturalizada Incremental 

  Itaparica 
Complexo 

Paolo Afonso 
- Moxotó 

Xingó 
 

Itaparica 
Complexo 

Paolo Afonso 
- Moxotó 

Xingó 

Set-05 0 0 0 Abr-07 0 0 0 

Out-05 0 0 0 Mai-07 0 0 0 

Nov-05 0 0 0 Jun-07 0 0 0 

Dez-05 0 0 0 Jul-07 0 0 0 

Jan-06 0 0 0 Ago-07 0 0 0 

Fev-06 0 0 0 Set-07 0 0 0 

Mar-06 0 0 0 Out-07 0 0 0 

Abr-06 0 0 0 Nov-07 0 0 0 

Mai-06 0 0 0 Dez-07 0 0 0 

Jun-06 0 0 0 Jan-08 0 0 0 

Jul-06 0 0 0 Fev-08 0 0 0 

Ago-06 0 0 0 Mar-08 0 0 0 

Set-06 0 0 0 Abr-08 0 0 0 

Out-06 0 0 0 Mai-08 0 0 0 

Nov-06 0 0 0 Jun-08 0 0 0 

Dez-06 0 0 0 Jul-08 0 0 0 

Jan-07 0 0 0 Ago-08 0 0 0 

Fev-07 0 0 0 Set-08 0 0 0 

Mar-07 0 0 0     

Fonte ONS, 2014a 

 

Dados dos aproveitamentos hidroelétricos com armazenamento hídrico 

Reservatório Sobradinho Itaparica Fonte 

Vazão máxima turbinável 
6 * 713 m³/s = 

4278 m³/s  
6 * 551 m³/s = 

3306 m³/s  
ONS, 2015b 

Cota da água a jusante do reservatório 365,3 m 253,2 m ONS, 2015b 

Porcentagem de funcionamento mensal do 
sistema de geração  

96,78 % 98,17 % CHESF, 2008 

Rendimento do Conjunto Turbina-Gerador 92 % 91 % ONS, 2015b 

    

Dados dos aproveitamentos hidroelétricos a fio d'água 

Reservatórios 
Complexo 

PAM 
Xingó Fonte 

Vazão máxima turbinável 4200,665 m³/s 
6 * 496 m³/s = 

2976 m³/s  
ONS, 2015b 

Queda Nominal  112,8 m 116,4 m ONS, 2015b 

Porcentagem de funcionamento mensal do 
sistema de geração  

96,69 % 98,93 % CHESF, 2008 

Rendimento do Conjunto Turbina-Gerador 92 % 93 % ONS, 2015b 
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Restrição de vazão mínima (m³/s) 

  
Sobradinho, Itaparica, Complexo Paolo Afonso – 

Moxotó, Xingó 

Mês Ano Normal Ano Seco Ano Normal Ano Seco 

Jan 1300 1000 2754 2020 

Fev 1300 1000 3150 2300 

Mar 1300 1000 3097 2100 

Abr 1300 1000 2685 1837 

Mai 1300 1000 1727 1271 

Jun 1300 1000 1588 1218 

Jul 1300 1000 1448 1100 

Ago 1300 1000 1309 1100 

Set 1300 1000 1300 1100 

Out 1300 1000 1300 1100 

Nov 1300 1000 1647 1331 

Dez 1300 1000 2234 1740 

Média 1300 1000 2020 1518 

Fonte ONS, 2014c 
CHESF, 
2015a 

MEDEIROS et al. 2010 

 

Vazão de Retorno 

Abastecimento 
urbano 

Abastecimento 
rural 

Irrigação 
Dessedentação 

animal 
Abastecimento 

industrial 
Fonte 

80 % 50 % 20 % 20 % 80 % CBHSF, 2004 

 

Volume de espera (%) 

Meses chuvosos  Sobradinho Itaparica Fonte 

Outubro 100,00 100,00 

ONS, 2014b 

Novembro 81,99 81,53 

Dezembro 77,94 56,00 

Janeiro 77,80 56,00 

Fevereiro 77,80 56,00 

Março 78,78 55,52 

Abril 79,02 78,76 

Maio 87,94 99,01 
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Evaporação (mm/mês) 

Código 47750080 49042580 

Nome Sobradinho Itaparica 

Janeiro 171 163 

Fevreiro 109 88 

Março 61 47 

Abril 56 35 

Maio 108 55 

Junho 104 41 

Julho 165 81 

Agosto 203 138 

Setembro 234 190 

Outubro 267 227 

Novembro 245 235 

Dezembro 223 202 

Fonte ONS, 2004 

 

 

ANEXO B – Preço de Liquidação da Diferenças – Preços médios (R$/MWmed) 

Mês 
Submercado 

SE/CO S NE N 

Mar-16 37,73 37,73 249,11 37,73 

Feb-16 30,42 30,42 166,28 30,42 

Jan-16 35,66 35,61 310,38 63,49 

Dec-15 116,08 110,55 303,22 166,89 

Nov-15 202,87 186,28 274,90 257,60 

Oct-15 212,32 203,72 218,92 218,92 

Sep-15 227,04 227,04 227,04 227,04 

Aug-15 145,09 145,09 145,09 145,09 

Jul-15 240,08 205,97 243,74 241,24 

Jun-15 372,73 372,73 372,73 372,73 

May-15 387,24 387,24 387,24 137,14 

Apr-15 388,48 388,48 388,48 127,36 

Mar-15 388,48 388,48 388,48 339,91 

Feb-15 388,48 388,48 388,48 388,48 

Jan-15 388,48 388,48 388,48 388,48 

Dec-14 601,21 601,21 601,21 601,21 

Nov-14 804,54 804,54 804,54 804,54 

Continua 
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Continuação 

Mês 
Submercado 

SE/CO S NE N 

Oct-14 776,88 731,53 776,88 776,88 

Sep-14 728,95 728,95 728,95 728,95 

Aug-14 709,53 709,53 709,53 709,53 

Jul-14 592,54 503,10 592,54 592,54 

Jun-14 412,65 206,99 412,60 412,60 

May-14 806,97 806,97 772,21 334,59 

Apr-14 822,83 822,83 744,28 640,73 

Mar-14 822,83 822,83 756,37 696,21 

Feb-14 822,83 822,83 755,90 452,44 

Jan-14 378,22 378,22 379,35 364,80 

Dec-13 290,72 290,72 291,86 290,72 

Nov-13 331,07 331,07 331,07 331,07 

Oct-13 260,99 213,92 270,23 262,48 

Sep-13 266,16 248,36 269,10 269,10 

Aug-13 163,38 145,56 164,69 163,38 

Jul-13 121,29 102,59 121,61 121,35 

Jun-13 207,62 204,10 207,94 207,67 

May-13 344,84 344,84 344,94 344,84 

Apr-13 196,13 196,13 197,38 196,13 

Mar-13 339,75 339,75 339,84 339,40 

Feb-13 214,54 214,54 212,59 212,59 

Jan-13 413,95 413,95 409,76 409,76 

Dec-12 259,57 259,57 253,24 253,24 

Nov-12 375,54 375,54 375,54 375,54 

Oct-12 280,39 280,39 294,82 294,82 

Sep-12 182,94 182,94 183,30 183,30 

Aug-12 119,08 119,05 119,08 119,08 

Jul-12 91,24 91,24 91,24 91,24 

Jun-12 118,49 118,49 118,65 118,49 

May-12 180,94 180,94 180,37 180,37 

Apr-12 192,70 195,75 182,68 182,68 

Mar-12 124,97 124,97 109,12 109,12 

Feb-12 50,67 50,67 12,57 12,57 

Jan-12 23,14 23,14 12,92 12,92 

Dec-11 44,47 44,47 37,37 37,37 

Nov-11 45,55 45,55 45,55 45,55 

Oct-11 37,14 37,04 37,14 37,14 

Sep-11 21,18 16,98 21,18 21,18 

Aug-11 19,61 15,92 19,62 19,62 

Continua 
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Continuação 

Mês 
Submercado 

SE/CO S NE N 

Jul-11 23,08 22,66 23,13 23,13 

Jun-11 31,80 31,80 31,75 31,75 

May-11 17,35 17,35 17,24 17,24 

Apr-11 12,20 12,20 12,20 12,20 

Mar-11 23,41 20,95 24,91 23,31 

Feb-11 49,59 41,85 50,39 49,33 

Jan-11 28,19 28,19 28,96 28,16 

Dec-10 71,62 71,62 68,69 71,62 

Nov-10 116,68 116,68 115,05 116,68 

Oct-10 137,78 137,78 232,48 232,48 

Sep-10 132,10 131,78 189,37 189,37 

Aug-10 116,66 116,66 123,56 123,55 

Jul-10 89,61 89,61 97,56 97,56 

Jun-10 67,70 67,70 69,40 69,40 

May-10 32,34 30,10 33,99 32,35 

Apr-10 21,47 21,47 24,62 21,46 

Mar-10 27,24 27,24 30,38 27,24 

Feb-10 13,82 13,82 15,91 13,82 

Jan-10 12,91 12,91 12,91 12,91 

Dec-09 16,31 16,31 16,31 16,31 

Nov-09 16,31 16,31 16,31 16,31 

Oct-09 16,31 16,31 16,31 16,31 

Sep-09 16,31 16,31 16,31 16,31 

Aug-09 16,31 16,31 16,31 16,31 

Jul-09 30,43 30,43 25,55 25,55 

Jun-09 40,84 40,84 30,00 23,14 

May-09 39,00 39,10 30,17 16,31 

Apr-09 46,46 48,73 27,79 16,31 

Mar-09 90,87 91,28 84,25 24,96 

Feb-09 52,08 66,15 27,41 27,41 

Jan-09 83,64 83,66 77,77 77,82 

Dec-08 96,97 96,93 96,97 96,97 

Nov-08 106,14 93,77 106,14 106,14 

Oct-08 92,43 92,17 92,43 92,43 

Sep-08 109,93 109,40 109,91 109,93 

Aug-08 102,79 101,21 102,79 102,79 

Jul-08 108,42 108,42 108,42 108,42 

Jun-08 76,20 76,20 75,34 75,34 

May-08 34,18 34,19 34,42 27,61 

Continua 
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Continuação 

Mês 
Submercado 

SE/CO S NE N 

Apr-08 68,80 72,12 71,92 50,97 

Mar-08 124,70 127,41 123,24 117,67 

Feb-08 200,42 200,65 214,37 200,43 

Jan-08 502,45 502,45 497,61 502,45 

Dec-07 204,93 204,93 204,93 204,93 

Nov-07 185,11 185,11 185,11 185,11 

Oct-07 198,13 198,13 197,45 198,13 

Sep-07 149,53 149,80 149,11 149,53 

Aug-07 39,27 36,13 45,81 44,36 

Jul-07 122,59 122,19 118,94 122,87 

Jun-07 97,15 59,42 97,19 97,35 

May-07 59,96 23,48 53,37 53,37 

Apr-07 49,36 49,05 28,07 24,25 

Mar-07 17,59 17,59 17,59 17,59 

Feb-07 17,59 17,59 17,59 17,59 

Jan-07 22,62 26,28 17,59 17,59 

Dec-06 58,75 59,18 17,58 45,23 

Nov-06 80,82 80,82 24,40 80,82 

Oct-06 92,42 92,42 46,25 92,42 

Sep-06 123,88 123,88 68,56 123,88 

Aug-06 104,98 105,19 51,94 104,98 

Jul-06 90,90 91,44 30,61 90,90 

Jun-06 67,89 70,01 23,44 44,84 

May-06 51,91 52,51 19,79 16,97 

Apr-06 20,87 21,06 16,92 16,92 

Mar-06 28,56 42,67 36,10 18,94 

Feb-06 58,02 63,63 37,62 29,20 

Jan-06 28,64 28,78 19,14 19,14 

Dec-05 19,20 19,19 18,40 19,20 

Nov-05 35,73 24,17 19,79 35,73 

Oct-05 43,12 18,83 18,86 43,12 

Sep-05 31,94 29,42 18,40 31,94 

Aug-05 34,51 34,51 18,50 34,51 

Jul-05 31,74 31,56 18,33 31,74 

Jun-05 26,45 24,07 18,33 25,42 

May-05 43,96 79,35 18,33 20,28 

Apr-05 24,88 83,97 18,33 18,87 

Mar-05 18,33 26,78 18,33 18,33 

Feb-05 18,33 18,99 18,33 18,33 

Continua 
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Continuação  

Mês 
Submercado 

SE/CO S NE N 

Jan-05 18,33 18,33 18,33 18,33 

Dec-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Nov-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Oct-04 18,75 18,75 18,59 18,75 

Sep-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Aug-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Jul-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Jun-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

May-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Apr-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Mar-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Feb-04 18,59 18,59 18,59 18,59 

Jan-04 23,68 23,68 294,09 21,48 

Dec-03 20,18 20,18 49,41 19,93 

Nov-03 28,03 29,85 24,70 27,91 

Oct-03 25,82 26,30 19,88 25,73 

Sep-03 18,30 20,52 15,44 18,30 

Aug-03 16,95 18,56 13,37 16,89 

Jul-03 13,13 13,92 9,87 13,10 

Jun-03 11,22 11,22 10,53 10,43 

May-03 7,30 7,30 6,34 6,23 

Fonte CCEE, 2016b 
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ANEXO C – Taxa de inflação (IPG-M/FGV) – Inflação até dez/2015 

Anos 
Inflação IGP - M (%) 

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

1999 - - - - - - - - - 267,24 261,10 252,67 

2000 246,40 242,16 240,97 240,46 239,67 238,62 235,77 230,58 222,86 219,16 217,95 217,03 

2001 215,05 213,11 212,39 210,65 207,57 204,95 201,99 197,59 193,54 192,63 189,22 186,07 

2002 185,44 184,42 184,25 183,99 182,41 180,09 175,84 170,56 164,43 158,23 148,61 136,34 

2003 127,80 122,61 117,65 114,37 112,42 112,97 115,12 116,03 115,21 112,70 111,90 110,86 

2004 109,58 107,76 106,33 104,03 101,59 98,98 96,27 93,73 91,40 90,09 89,35 87,81 

2005 86,43 85,71 85,15 83,59 82,02 82,43 83,23 83,86 85,06 86,05 84,94 84,20 

2006 84,22 82,54 82,52 82,94 83,71 83,02 81,65 81,33 80,66 80,14 79,29 77,96 

2007 77,39 76,51 76,03 75,44 75,37 75,30 74,84 74,35 72,66 70,46 68,69 67,54 

2008 64,64 62,86 62,01 60,81 59,71 57,18 54,13 51,46 51,95 51,78 50,31 49,74 

2009 49,94 50,60 50,21 51,33 51,56 51,66 51,81 52,47 53,02 52,38 52,30 52,15 

2010 52,55 51,59 49,83 48,43 47,30 45,56 44,34 44,12 43,02 41,39 39,98 37,98 

2011 37,03 35,96 34,61 33,78 33,18 32,61 32,85 33,01 32,43 31,58 30,88 30,23 

2012 30,39 30,06 30,14 29,58 28,49 27,19 26,36 24,69 22,93 21,75 21,73 21,76 

2013 20,94 20,53 20,18 19,93 19,75 19,75 18,86 18,55 18,37 16,62 15,63 15,29 

2014 14,61 14,06 13,63 11,76 10,90 11,04 11,87 12,55 12,86 12,63 12,32 11,23 

2015 10,54 9,71 9,42 8,35 7,10 6,66 5,95 5,23 4,93 4,93   

Fonte FGV apud BCB (2016) 

APÊNDICE A – Dados inseridos no modelos WEAP 

Dados físicos de reservatórios e dados operacionais  
(alguns valores modificados de fonte) 

Reservatório Sobradinho Itaparica Fonte 

Volume máximo de 
armazenamento 

34116 Hm 3 10782 Hm 3 CHESF, 2015b 

Volume morto 5447 Hm³ 7233 Hm³ CHESF, 2015b 

Volume operacional 
Volume máximo-Volume de espera 

(+ regras de controle de cheia) 
Volume máximo-Volume de espera 

(+ regras de controle de cheia) 

CHESF, 
2015b; ONS, 

2014b 

Volume de 
segurança (EAR) 

10 % do volume útil 10 % do volume útil ONS, 2014d 

Volume inicial 

 setembro 1999 (média de 
setembro) = 38,85 %; 

 setembro 2003 = 22,01 % do 
volume útil.  

 setembro 1999 (média de 
setembro) = 72,8 %; 

 setembro 2003 = 80,89 % do 
volume útil. 

ONS, 2015a 

Vazão hidráulica 
máxima  

8000 m³/s   CHESF, 2015b 

Cota X Volume (y=cota (m); x=volume (Hm³)) - aproximação 

Sobradinho Itaparica Fonte 

y=273,48+122,45*(1-exp((-4,97*10^-5*x)-1,80)) y = -806,23+1123,89*(1-exp((8,76*10-6*x)-3,46)) ONS, 2015b 
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APÊNDICE B – Vazões outorgadas (ano 2015) 

Vazão outorgada (m³/s) 

Reservatório Uso Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Três Marias 

Irrigação 2,809 1,511 0,585 0,880 1,029 1,541 2,731 3,035 2,806 3,176 3,928 3,471 

Indústria 0,891 0,864 0,891 0,029 0,027 0,030 0,864 0,891 0,864 0,890 0,891 0,864 

Criação de 
Animal 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Aquicultura 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Abastecimento 
público 

0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 0,119 

Sobradinho 

Termoelétrica 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 

Outro 0,059 0,059 0,058 0,056 0,056 0,056 0,057 0,058 0,057 0,057 0,057 0,058 

Mineração 1,630 1,590 1,622 1,622 1,514 1,626 1,593 1,629 1,593 1,630 1,630 1,592 

Irrigação 119,844 79,969 78,696 90,636 78,652 78,872 93,554 106,605 91,540 96,130 114,738 122,915 

Indústria 1,288 1,284 1,288 1,286 1,288 1,286 1,288 1,288 1,286 1,288 1,286 1,182 

Criação de 
Animal 

0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Aquicultura 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Abastecimento 
público 

2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 2,153 

Itaparica 

Outro 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 26,411 

Mineração 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 

Irrigação 52,617 49,329 45,178 45,079 40,307 37,971 37,078 38,438 35,468 37,325 43,491 47,691 

Indústria 0,097 0,097 0,097 0,095 0,042 0,044 0,095 0,098 0,096 0,097 0,097 0,097 

Aquicultura 0,076 0,076 0,076 0,076 0,072 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 0,076 

Abastecimento 
público 

3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 3,851 

Continua 
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Continuação 

Vazão outorgada (m³/s) 

Reservatório Uso Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março  Abril  Maio Junho Julho Agosto Setembro 

Complexo 
PAM 

Outro 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 

Irrigação 50,182 50,198 50,091 50,016 44,991 42,143 36,257 30,258 26,285 28,250 36,140 42,201 

Indústria 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 

Aquicultura 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 1,633 

Abastecimento 
público 

0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 

Xingó 

Indústria 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 

Abastecimento 
público 

0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 0,392 

Fonte Modificado de ANA, 2015b 
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APÊNDICE C – Testes estatísticos para ajuste do modelo ao sistema real 

Para avaliar a correspondência na tendência dos valores de volume simulado com os 

de volume observado e da vazão simulada com a vazão observada na estação 

fliviométrica em questão, foi aplicado o coeficiente de correlação de Pearson.  

𝜌 =  
∑ (𝑥𝑖− �̅�)(𝑦𝑖− �̅�)𝑛

𝑖=1

√∑ (𝑥𝑖− �̅�)2𝑛
𝑖=1  √∑ (𝑦𝑖− �̅�)2𝑛

𝑖=1

              

Onde 𝑥𝑖 é o valor i da variável x e 𝑦𝑖 é o valor i da variável y e �̅�, �̅� são as respectivas 

médias das variáveis. 

Quanto mais o resultado de 𝜌 se aproximar de ±1, mais as séries de valores são 

correladas. Um resultado igual a 0 significa uma correlação nula. 

O Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) consiste na seguinte relação: 

𝑁𝑆𝐸 = 1 − [
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑠𝑖𝑚)𝑛

𝑡−1
2

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑚𝑒𝑑)𝑛
𝑡−1

2]                 

Onde, Qobs é a vazão observada, Qsim é a vazão simulada e Qmed é a média das vazões 

observadas. 

O Coeficiente de Eficiência de Nash-Sutcliffe (NSE) é um coeficiente do campo da 

regressão linear padrão, sendo referente à proximidade de uma relação linear entre 

dados simulados e observados. O NSE determina a magnitude relativa da variância 

relativa comparada à variância dos valores observados (NASH & SUTCLIFFE, 1970 

apud MORIASI et al., 2007). Os valores de NSE variam entre -∞ e 1, sendo a unidade 

o valor para o qual os dados simulados se adequam perfeitamente aos observados. 

De acordo com Moriasi et al. (2007) valores entre 0 e 1 são geralmente considerados 

aceitáveis. 

A Tendência Percentual (PBIAS), por sua vez se constitui em um índice de erro, 

quantificando o desvio entre dados simulados e observados (LEGATES & MCCABE, 

1999 apud. MORIASI et al., 2007) e é calculado como mostra a equação a seguir: 

𝑃𝐵𝐼𝐴𝑆 = [
∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠−𝑄𝑠𝑖𝑚)𝑛

𝑡−1 ∗100

∑ (𝑄𝑜𝑏𝑠)𝑛
𝑡−1

]              
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O PBIAS indica a tendência média dos dados simulados serem maiores ou menores 

que os observados. Para uma relação ótima PBIAS deve ser igual a zero, sendo que 

valores de pequena magnitude indicam bons ajustes. Por outro lado, resultados 

positivos indicam uma subestimação dos valores simulados, enquanto negativos 

indicam uma superestimação dos dados simulados (GUPTA et al., 1999). Segundo 

estudo realizado por Moriasi et al. (2007) pode-se considerar uma simulação como 

satisfatória quando se tem os valores de NSE > 0.50 e PBIAS = ± 25%. No quadro em 

baixo são apresentadas as faixas recomendadas para cada uma das estatísticas 

utilizadas. 

Avaliação de desempenho geral para as estatísticas recomendadas em escala mensal 

Avaliação de desempenho NSE PBIAS (%) 

Muito Bom 0,75 < NSE ≤ 1 PBIAS < ±10 

Bom  0,65 < NSE ≤ 0,75 ±10 ≤ PBIAS < ±15 

Satisfatório 0,5 < NSE ≤ 0,65 ±15 ≤ PBIAS < ±25 

Insuficiente NSE ≤ 0,5  PBIAS ≥ ±25 

Fonte: Modificado de Moriasi et al. (2007) 

APÊNDICE D – Preço de Liquidação das Diferenças calculado (R$/MWmed) - 

Subsistema Nordeste 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2000 - - - - - - - - 101,49 76,07 127,30 72,16 

2001 33,87 121,47 154,21 247,35 440,99 684,00 684,00 684,00 653,54 562,15 562,15 562,15 

2002 562,15 319,41 57,86 7,34 4,10 7,15 16,59 13,43 5,54 4,17 5,98 5,39 

2003 4,30 4,00 4,00 5,23  

Fonte Modificado de CCEE, 2016a 
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APÊNDICE E – Preço de Liquidação das Diferêncas real (R$/MWmed) - Subsistema Nordeste 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2000                 327,67 242,79 404,75 228,77 

2001 106,71 380,33 481,74 768,39 1356,37 2085,87 2065,62 2035,50 1918,38 1645,02 1625,83 1608,14 

2002 1604,61 908,46 164,47 20,85 11,58 20,03 45,76 36,34 14,65 10,77 14,87 12,74 

2003 9,80 8,90 8,71 11,21 13,47 22,43 21,23 28,88 33,23 42,28 52,34 104,19 

2004 616,37 38,62 38,36 37,93 37,48 36,99 36,49 36,02 35,58 35,34 35,20 34,91 

2005 34,17 34,04 33,94 33,65 33,37 33,44 33,59 34,01 34,05 35,09 36,60 33,89 

2006 35,26 68,67 65,89 30,95 36,36 42,90 55,60 94,18 123,86 83,31 43,75 31,29 

2007 31,20 31,05 30,96 49,25 93,59 170,37 207,96 79,87 257,46 336,58 312,27 343,33 

2008 819,26 349,13 199,65 115,66 54,97 118,42 167,11 155,69 167,01 140,29 159,54 145,20 

2009 116,61 41,28 126,55 42,05 45,72 45,50 38,79 24,87 24,96 24,85 24,84 24,82 

2010 19,69 24,12 45,52 36,54 50,07 101,02 140,82 178,08 270,84 328,71 161,05 94,78 

2011 39,69 68,51 33,53 16,32 22,96 42,11 30,73 26,10 28,05 48,87 59,62 48,67 

2012 16,85 16,35 142,01 236,72 231,76 150,91 115,29 148,48 225,33 358,94 457,13 308,35 

2013 495,56 256,23 408,42 236,72 413,06 249,01 144,54 195,24 318,54 315,15 382,81 336,50 

2014 434,76 862,17 859,44 831,81 856,35 458,15 662,86 798,61 822,69 875,03 903,66 668,72 

2015 429,44 426,20 425,06 420,93 414,73 397,56 258,25 152,67 238,24 229,72    

Fonte Modificado de CCEE, 2016b e FGV apud BCB (2016) 

 


