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RESUMO) 

O artigo apresenta a avaliação das trocas entre probabilidade de esvaziamento e 
probabilidade de extravasamento do reservatório Castela do Piauí, no Estado do Piauí, Nordeste 
do Brasil. O reservatório é planejado para ser operado como reservatório múltiplos objetivos 
predominando a regularização de vazões e a proteção contra as cheias. No decorrer dos debates 
públicos sobre a construção da barragem vários questionamentos foram levantados, como: A 
barragem vai encher? Com que freqüência? O que ocorrerá se o estado do Ceará 
superdimensionar os reservatórios em seu território? Para avaliar essas questões, procurou-se 
aplicar a Teoria Estocástica dos Reservatórios, através da metodologia das matrizes de transição 
proposta por Campos (1987). A aplicação mostrou uma capacidade da metodologia em avaliar as 
conseqüências e alternativas hidrológicas da construção do reservatório de Castelo do Piauí. 
Trata-se do uso conjunto do método experimental (simulação) e analítico (matrizes de transição) 
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1 - COLOCAÇÃO DO PROBLEMA 
A bacia do rio Poti apresenta clima e geomorfologia próprios do Semi-Árido Nordestino, alta taxa 
de evaporação, grande variabilidade anual e interanual dos deflúvios e regime intermitente da 
maioria dos rios. A variabilidade das precipitações inter e intra- anuais, associada às altas taxas de 
evaporação fazem com que a bacia seja assolada por episódios cíclicos de secas. A pouca 
cobertura vegetal assente sobre solos rasos de substrato cristalino favorecem a ocorrência de 
grandes cheias que podem atingir a cidade de Terezina, capital do estado do Piauí.   

A barragem Castelo do Piauí, a cerca de 170 km de Teresina, controla uma área de 16.428,8 km²  
com uma capacidade máxima de acumulação de 2.636,9 hm³, foi projetada para fins de 
regularização de vazões e de proteção contra as cheias. O projeto da barragem  prevê a 
instalação de seis comportas de setor, com aresta inferior calada à cota 157,5m, onde podem ser 
acumulados 1.023,15 hm3, e aresta superior à cota 171 onde a capacidade de acumulação atinge 
2.636,9 hm³.  

Uma decisão a ser tomada pelos gestores do reservatório é a divisão do volume total armazenável 
em três partes: volume intangível, volume destinado à conservação de água e volume destinado à 
proteção de cheias. Observe-se que o volume controlado pelas comportas, entre as cotas 157,5m 
e 171,0m pode ser destinado totalmente à proteção contra as cheias ou dividido, em qualquer 
proporção, entre o objetivo regularização e proteção contra as cheias. 

Ressalte-se que a divisão entre volume de conservação e volume de proteção contra as cheias - 
dentro das cotas limites das comportas– é uma decisão estratégica e que pode ser modificada ao 
longo do tempo. Inicialmente, por exemplo, quando a demanda ainda não se encontra 
estabelecida,  poder-se-ia adotar o volume entre as cotas 157,5m e 171m (correspondente a 
1.613,8 hm³) para proteção contra cheias e o volume abaixo da cota 157,5m, para regularização 
de vazões. Nesse instante, ter-se-ia o máximo em proteção de cheias e o mínimo em vazão 
regularizada. Com o passar do tempo e com o aumento da demanda por água, poder-se-á ajustar 
estes valores, reduzindo o volume destinado á proteção de cheias e aumentando o volume de 
conservação e, por conseguinte, a vazão regularizada do reservatório. 

Alguns questionamentos foram levantados sobre o projeto na mídia e por membros do Ministério 
Público do estado do Piauí, tais como: será esse reservatório superdimensionado que raramente 
enche? Com a construção das barragens a montante, pelo Governo do Estado do Ceará, como 
será o comportamento do reservatório?  

O presente estudo procura fornecer elementos para a tomada de decisão quanto ao zoneamento 
do reservatório. Serão analisados, ao longo dos 13,5m da comporta, oito diferentes cenários de 
volumes  destinados à conservação e ao controle de cheias. Para desenvolver o estudo aplicou-se 
a teoria estocástica dos reservatórios, método da matrizes de transição, desenvolvida por 
Moran(1954, 1955, 1957) e adaptado por Campos(1986) para as condições do Semi-árido do 
Nordeste brasileiro.  
2. DESCRIÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 
O sítio da barragem está localizado no rio Poti, a aproximadamente 1,5 km a montante da ponte na 
PI-115, no município de Juazeiro do Piauí, tendo coordenadas geográficas 05o10' S e 41o42'W. 
Desde da nascente até o sítio do barramento, o Rio Poti tem cerca 266 km de curso e área de 
drenagem de 16.428,8 km2, que corresponde a cerca de 32% da área total da bacia.  
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2.1 Caracterização dos regimes das chuvas e da evaporação 

O regime pluvial no sítio da barragem pode ser caracterizado pelo posto Castelo do Piauí, que 
contém uma série de observações de 73 anos, de 1914 a 1989 com falhas nos anos de 1925, 
1928 e 1976. O regime de chuva é acentuadamente concentrado no primeiro semestre do 
ano.(Quadro 1 e Figura 1).  

Quadro 1 – Valores das precipitações médias em  Castelo do Piauí (mm) 
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total 

Castelo do Piauí 156,1 199,1 264,8 220,7 64,9 9,3 3,8 3,9 3,9 16,1 34,8 71,6 1.049,0 

Fonte: SUDENE (banco de dados na internet - www.sudene.gov.br) 
 

A evaporação anual média para a região é de 1606,5 mm (evaporímetro de Piché), distribuída ao 
longo dos meses conforme apresentado no Quadro 2 e Figura 2. Verifica-se a região caracteriza-
se por altas taxas de evaporação, o que acarreta perdas significativas das reservas acumuladas 
nos reservatórios e contribuem para o déficit hídrico na bacia. Nota-se que o padrão da 
evaporação é defasado do padrão das precipitações: as maiores evaporações ocorrem no 
segundo semestre do ano enquanto as precipitações concentram-se no primeiro semestre. 

Quadro 2 - Evaporação mensal média na estação climatológica de Teresina (mm) 
Estação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Teresina 89,2 61,3 67,3 58,5 76,6 111,2 167,2 192,3 206,5 251,5 183,6 141,1 1606,5

Fonte: INMET(1990) 
 

2.2 A rede de reservatórios existente na bacia hidrográfica 

No interior da bacia hidrográfica, no lado do estado do Ceará, existem oito barragens construídas, 
a saber: Jaburu II, Flor do Campo, Barra Velha, Carnaubal, Realejo, Sucesso, Cupim e Colina. 
Juntos, os reservatórios acumulam 463.6 hm3 e controlam uma área de 5.376,5 km², que 
correspondem a 32,7% da bacia de drenagem da barragem Castelo. As características dos 
principais reservatórios da bacia podem ser observadas no Quadro 3. No lado do Piauí não 
existem reservatórios importantes. 

Quadro 3– Características dos principais reservatórios da bacia do rio Poti na parte do estado do 
Ceará 

Barragem Ano de 
conclusão 

Município Capacid. 
(hm³) 

B. Hidrog.(*) 
(km²) 

Altura 
Máxima 

(m) 
Jaburu II 1984 Independência 116,0 908,040 16,2 
Flor do 
Campo 1999 Novo Oriente 111,3 647,800 21,1 
Barra Velha 1999 Independência 99,5 836,400 17,5 
Carnaubal 1990 Crateús 87,6 2050,600 18,4 
Realejo 1980 Crateús 31,5 209,500 21,0 
Sucesso 1988 Tamboril 10,0 123,000 10,2 
Cupim 1970 Independência 4,5 231,450 10,0 
Colina 1998 Quiterianópolis 3,2 369,750 11,5 

Total 463,6 5.376,54 - 
(*) Excluindo a área controlada por reservatórios a montante 
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3. O REGIME FLUVIAL DO RIO POTI NO SÍTIO DA BARRAGEM CASTELO 
Em função das modificações ocorridas na bacia hidrográfica nos anos recentes e da existência de 
vários projetos para o futuro, a avaliação do regime de escoamento foi procedida em três 
diferentes cenários:: 

 Cenário 0 – Reproduz as condições do passado, anterior à construção dos reservatórios 
no Ceará (usado apenas como referência);  

 Cenário 1  - É o cenário atual, onde parte das vazões da bacia é retida nos reservatórios 
cearenses, e parte das vazões segue para a Barragem Castelo, através das sangrias; 

 Cenário 2 – É o cenário futuro, em condições extremas, onde as bacias no lado do Ceará 
são totalmente controladas por reservatórios de capacidades infinitas  - não existe sangria. 
(Trata-se de uma situação extrema para avaliar as conseqüências de um possível controle 
excessivo de reservatórios no lado do Ceará, objeto de questionamento nos debates sobre 
o reservatório).  

O regime de escoamento é caracterizado por uma média e um coeficiente de variação e uma 
função distribuição de probabilidade (no caso a Gama). O s cálculos foram procedidos na seguinte 
seqüência: 1) inicialmente determinou-se utilizou-se de série histórica de 33 anos para representar 
o regime de escoamento da bacia em condições naturais(Cenário 0). Para os demais cenários, 
com uma rede de barragens instalada na bacia, procedeu-se à simulação do sistema de 
reservatórios, considerando que regularizavam uma vazão com 90% de garantia a qual seria 
totalmente utilizada antes de chegar no sítio do barramento. Dessa forma, somando-se as vazões 
naturais das bacias não controladas com as  extravasadas pelos reservatórios de montante, 
formou-se a série de vazões afluentes à seção da barragem  Os resultados estão condensados no 
Quadro 4.    

Quadro 4 -   Regime hidrológico do rio Poti no sítio da barragem Castelo nos três cenários de 
análise. 

Cenário Descrição Área da BH 
não controlada 
(km²) 

Volume afluente 
anual (µ) 
(hm³/ano) 

CV 

0 Passado – antes dos reservatórios do Ceará 
terem sido construídos 

 

16.428,8 

 

917,98 

 

1,31 

 

1 
Atual – Reservatórios do Ceará controlando 
parte dos deflúvios. As sangrias destes 
reservatórios em série e em paralelo são 
somadas às vazões naturais no Piauí  

 

11.052,3 

 

762,60 

 

1,33 

2 Futuro – Reservatórios do Ceará 
controlando totalmente o deflúvios. Sangria = 
0 

 

11.052,3 

 

615,59 

 

1,30 

 
 
4 - A DIVISÃO DO RESERVATÓRIO EM ZONAS DE OPERAÇÃO 
A operação dos reservatórios com múltiplas finalidades é feita tradicionalmente com a divisão do 
volume total armazenável em zonas para atender aos diferentes objetivos.  Na realidade, a divisão 
consiste em alocação de volumes da reserva para as respectivas finalidades. Para fins de 
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definição das regras de operação dos estoques de água armazenados, a Barragem Castelo pode 
ser dividido em três zonas:  

Volume Intangível (ou Volume Morto)- Representa o último estoque de água dedicado para 
conservação da vida aquática no reservatório. Uma vez atingido esse volume, devem ser 
paralisadas todas as retiradas.  

Volume destinado à regularização (ou reservação) - Corresponde ao volume do reservatório 
destinado à regularização de vazões. Quando o nível das águas estiver inserido nesta zona, a 
vazão é liberada dentro de uma determinada demanda planejada.  

Volume destinado à  proteção contra as cheias  - Quando o nível das águas estiver nessa zona 
o sistema libera para jusante, através das comportas, uma vazão predeterminada, denominada 
vazão máxima controlada. Sejam as seguintes cotas definidas na Figura 1: 

• ZCS – cota referente ao limite superior da comporta. (ZCS = 171,0m) 

• ZCI – cota referente ao limite inferior da comporta. (ZCI = 157,5m) 

• ZCR – cota referente ao plano que separa o volume destinado à proteção contra as 
cheias do volume de água destinado à  regularização. A ser definida 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Definição da cota  ZCR – cota do plano que separa a zona de controle de cheias e da 
zona de regularização 

Sã as seguintes condições de operação:  

ZCR = ZCI – o volume de regularização, assim como a vazão regularizada alcançam seus valores 
mínimos e o volume de proteção contra as cheias e probabilidade de sangria alcançam o máximo. 

ZCR =ZCS – o volume de regularização e a vazão regularizada atingem seus valores máximos, 
enquanto os volumes de proteção contra cheias e a probabilidade de sangria atingem seu mínimo. 

ZCI < ZCR < ZCS – nesse intervalo há uma transição entre as duas situações anteriores.  
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5. A ADAPTAÇÃO DA TEORIA ESTOCÁSTICA AOS RESERVATÓRIOS DO NE DO BRASIL 
Os rios intermitentes do Nordeste brasileiro apresentam, como característica marcante, uma longa 
estação de vazões nulas após a curta estação úmida. Essas características fazem com que os 
deflúvios anuais sejam serialmente independentes A representação por matrizes de transição do 
processo hidrológico de armazenamento de águas em rios intermitentes foi inicialmente 
desenvolvida por Patrick   Moran (1954, 1959) para representar os reservatórios do Norte da 
Austrália. Quando lançado, o modelo de Moran chamou a atenção dos pesquisadores de então, 
sobretudo  pela elegância do procedimento. 

Campos (1987) desenvolveu uma equação adimensional para representar o balanço hídrico de um 
reservatório para solucionar o problema do funcionamento hidrológico dos rios intermitentes 
sujeitos a altas taxas de evaporação. A equação adimensional utilizada no processo de simulação 
é a equação a seguir. 

 z z i m f
z z

m st t t E
t t

t+
+= + − −

+
− −1

1
2 3 2 3

2
( )

/ /

                                 (1) 

sendo z  o volume acumulado adimensional ( / )Z µ , i o deflúvio adimensional ( / )I µ , m  a 
retirada adimensional ( / )M µ ,  s  a sangria adimensional ( / )S µ  e fE denota o fator 
adimensional de evaporação. (fE = 3.α1/3.E/µ1/3) 

O procedimento consta das seguintes etapas:  

Passo 1 – Definição dos estados de reserva 

A primeira etapa de cálculo consiste em representar de forma discreta o volume do reservatório.  
Esse processo é feito  da seguinte maneira: a capacidade do reservatório (K) é dividida em N 
partes;  a unidade de volume (u)  é admitida ser igual a  K/N – no presente trabalho N foi tomado 
igual a 40.(Quadro 5)  

Quadro 5.  Limites das fronteiras dos estados dos reservatórios 
Estado da reserva Limites dos estados Número do estado 

Z = vazio 0 < Z < (1/2)u Z  = 0 

Z = u (1/2)u < Z ≤ (3/2)u Z = 1 

Z = 2 u (3/2)u < Z ≤ (5/2)u Z = 2 

... ... ... 

Z = (N-1) u (N – 3/2)u < Z ≤ (N – 1/2)u Z = N-1 

Z = cheio Z > (N –1/2 )u Z  = N 

 

Passo 2 – Definição do vetor de probabilidade da reserva 

O vetor de probabilidade da reserva no tempo T procura mostrar, em forma de um vetor com N+1 
elementos, as probabilidades do reservatório conter, no tempo T, um estoque de água em cada 
um dos estados. Esse vetor pode ser representado por: 
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...                                                                                       (2) 

Sendo Pt o vetor de probabilidade da reserva no tempo t  e  Pi a probabilidade da reserva estar no 
estado i no tempo t. 

Passo 3 – Definição da matriz de transição em uma etapa de tempo  

Para os propósitos do presente trabalho o elemento da transição em uma etapa de tempo é 
definido como:   qij = a probabilidade do reservatório alcançar o estado i a partir do estado j em 
uma etapa de tempo. Ou seja:  

 qij = Pr{zt = i/zt-1 = j }. P                                                         (3) 

A matriz que tem como entrada os elementos correspondentes às transições de probabilidade qij é 
denominada matriz de transição em uma etapa de tempo a qual é denotada por [Q].  

Passo 4 - A equação de evolução da reserva 

De acordo com a teoria das cadeias de Markov, no caso em que os deflúvios são serialmente 
independentes e identicamente distribuídos, o vetor de probabilidade da reserva Pt  segue a 
relação:        

 Pt+1 = [Q] Pt                                                                     (4) 

Da equação 4 pode-se concluir que, conhecido o vetor de probabilidade da reserva no tempo t = 0, 
P0 – condição inicial do estoque de água – e a matriz de transição em uma etapa de tempo, é 
possível calcular esse vetor Pt, em qualquer tempo t subseqüente através da  Equação 5. 

    Pt = [Q]t P0                                                                 (5) 

Passo 5 – Definição do regime de equilíbrio  

De acordo com os conceitos da teoria das cadeias de Markov, quando o número de etapas de 
tempo t cresce muito, a matriz [Q]t tende para uma matriz constante, na qual todos os elementos 
de uma mesma linha são iguais entre si. Ademais, o vetor Pt tende a um vetor constante, 
significando que, quando T é suficientemente grande, Pt+1 = Pt qualquer que seja o vetor no tempo 
inicial P0. Essa condição limite, quando o estado da reserva torna-se independente das condições 
iniciais da reserva é denominada regime de equilíbrio.   
 

Passo 6 – Cálculo do vetor de probabilidade da reserva em regime de equilíbrio. 

O cálculo do vetor de probabilidade da reserva em estado de equilíbrio usa a relação de 
recorrência como segue:   

 Π = [Q] Π                                                                     (6) 
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Sendo Π o vetor de probabilidade da reserva em regime de equilíbrio e [Q] a matriz de transição 
em um passo de tempo. A relação matricial acima produz um sistema não homogêneo de 
equações lineares com N+1 equações e N+1 incógnitas. Para tornar o sistema homogêneo 
substitui-se uma das equações do sistema acima por: 

 π0      +       π1  +     π2 + .   .....+.  π N = 1                                  (7) 

A solução desse novo sistema de N+1 equações com N+1 incógnitas permite determinar o vetor 
de probabilidade da reserva em estado de equilíbrio.  
 
6 – APLICAÇÃO DO MÉTODO DAS MATRIZES À BARRAGEM CASTELO 
A vazão regularizada foi estimada por tentativa, aplicando-se a teoria estocástica dos reservatórios 
descrita no item anterior e determinando-se o vetor de probabilidade da reserva em estado de 
equilíbrio. Atribuem-se valores à retirada anual M e seleciona-se o valor referente à probabilidade 
de 10% do reservatório encontrar-se no estado “vazio” ao final da estação seca. Selecionado o 
valor do volume anual regularizado, o vetor de probabilidade da reserva correspondente fornece a 
tabela de probabilidade de permanência dos estoques de água nos diversos níveis.   

Esse procedimento foi utilizado para oito valores de capacidade -  relativos a cotas entre ZCI 
(157,5m) e ZCS (171,0m) – passíveis de serem adotados para o reservatório como volume de 
regularização. Os cálculos foram efetuados considerando-se dois cenários de vazões afluentes: o 
Cenário 1 (onde µ = 762,6 hm³/ano) e o Cenário 2 (onde µ = 615,6 hm³/ano). Os resultados são 
os expostos no Quadro 6 para o Cenário 1 e no Quadro 7 para o Cenário 2.  

Quadro 6.  Vazões regularizadas (M) pela Barragem Castelo (em hm³/ano) considerando a cota 
do plano ZCR variando entre 157,5 (ZCI) e 171,0 (ZCS) no Cenário 1 

Cota 

 (m) 

Altura 

h 

(m) 

Volume Acumulado 

(Regularização) 

(hm³) 

 

α =V/h³ 

 

fE 

M 

(hm³/ano) 

∆M (%)  

Em relação  à cota 157,5 

157,5 43,5 1.023,15 12.430,00 0,075 275,0 - 

159 45 1.134,40 12.448,85 0,075 295,0 20,0 

161 47 1.297,64 12.498,60 0,075 322,0 47,0 

163 49 1.493,94 12.698,28 0,076 342,0 67,0 

165 51 1.726,02 13.011,73 0,076 372,0 97,0 

167 53 1.993,88 13.392,79 0,077 397,0 122,0 

169 55 2.297,52 13.809,28 0,078 420,0 145,0 

171 57 2.636,94 14.238,87 0,079 443,0 167,0 

Como pode se observar nos quadros 6 e 7, a capacidade de armazenamento do 
reservatório Castelo do Piauí pode variar, devido  à versatilidade provida pelas comportas, entre 
1.023,15 (correspondente à cota 157,5)  a 2.636,94 (correspondente à cota 171,0). A tabela 
mostra ainda o ganho em capacidade de regularização (∆M) do reservatório ao adotar-se a cota 
do plano ZCR (regularização/controle de cheias) em níveis maiores que 157,5. 
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Quadro 7.  Vazões regularizadas (M) pela Barragem Castelo (em hm³/ano) considerando a cota 
do plano ZCR variando entre 157,5 (ZCI) e 171,0 (ZCS) no Cenário 2 

Cota 

(m) 

Altura 

H 

(m) 

Volume Acumulado 

(Regularização) 

(hm³) 

 

α =V/h³ 

 

fE 

M 

(hm³/ano) 

∆M (%)  

Em relação  à cota 157,5 

157,5 43,5 1.023,15 12.430,00 0,075 261,0 - 

159 45 1.134,40 12.448,85 0,075 273,0 12,0 

161 47 1.297,64 12.498,60 0,075 293,0 32,0 

163 49 1.493,94 12.698,28 0,076 314,0 53,0 

165 51 1.726,02 13.011,73 0,076 335,0 74,0 

167 53 1.993,88 13.392,79 0,077 354,0 93,0 

169 55 2.297,52 13.809,28 0,078 373,0 112,0 

171 57 2.636,94 14.238,87 0,079 392,0 131,0 

 

Quadro 8.  Quadro comparativo entre os cenários 1 e 2 
Cota 

(m) 

Altura 

(m) 

Volume Acumulado 

(Regularização) 

(hm³) 

M  

Cenário 1 

(hm³/ano) 

M  

Cenário 2 

(hm³/ano) 

∆M (%)  

Em relação ao Cenário 1 

157,5 43,5 1.023,15 275 261 5 

159 45 1.134,40 295 273 7 

161 47 1.297,64 322 293 9 

163 49 1.493,94 342 314 8 

165 51 1.726,02 372 335 10 

167 53 1.993,88 397 354 11 

169 55 2.297,52 420 373 11 

171 57 2.636,94 443 392 12 

 

O Quadro 8 mostra um comparativo entre os dois cenários para oito alternativas  de volume de 
regularização. Observa-se que, ao considerar-se o caso extremo – Cenário 2, onde as bacias do 
Ceará controlam totalmente as vazões neste estado, por meio de reservatórios fictícios, de 
capacidade infinita (sem sangrias) - as vazões regularizadas pela Barragem Castelo têm um 
decréscimo entre 5 e 12%.  

6.2. Determinação da probabilidade de enchimento da Barragem Castelo 

No modelo teórico utilizado para estimar a probabilidade de enchimento do reservatório, a 
equação utilizada para estimar a probabilidade de esvaziamento é rearranjada, de forma a se obter 
a probabilidade do reservatório estar cheio ao final da estação úmida.  
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Quadro 9 -  Probabilidade de enchimento da Barragem Castelo  considerando a cota do plano 
ZCR variando entre 157,5 (ZCI) e 171,0 (ZCS) no Cenário 1 

Cota 

(m) 

Altura 

(m) 

neq Volume Acumulado 

(Regularização) 

(hm³) 

Estado 

Inicial da 

Reserva 

 

fE 

M 

(hm³/ano) 

Probabilidade de 

enchimento 

(%) 

157,5 43,5 10 1.023,15 Vazio 0,075 275 44,7 

159 45 10 1.134,40 Vazio 0,075 295 42,1 

161 47 10 1.297,64 Vazio 0,075 322 38,6 

163 49 12 1.493,94 Vazio 0,076 342 35,7 

165 51 12 1.726,02 Vazio 0,076 372 31,9 

167 53 12 1.993,88 Vazio 0,077 397 28,4 

169 55 14 2.297,52 Vazio 0,078 420 25,2 

171 57 17 2.636,94 Vazio 0,079 443 22,1 

 

Quadro 10 -  Probabilidade de enchimento da Barragem Castelo  considerando a cota do plano 
ZCR variando entre 157,5 (ZCI) e 171,0 (ZCS) no Cenário 2 

Cota 

(m) 

Altura 

(m) 

neq Volume Acumulado 

(Regularização) 

(hm³) 

Estado 

Inicial da 

Reserva 

 

fE 

M 

(hm³/ano) 

Probabilidade de 

enchimento 

(%) 

157,5 43,5 11 1.023,15 Vazio 0,075 261,0 39,4 

159 45 11 1.134,40 Vazio 0,075 273,0 37,2 

161 47 12 1.297,64 Vazio 0,075 293,0 33,9 

163 49 12 1.493,94 Vazio 0,076 314,0 30,4 

165 51 14 1.726,02 Vazio 0,076 335,0 26,9 

167 53 18 1.993,88 Vazio 0,077 354,0 23,6 

169 55 21 2.297,52 Vazio 0,078 373,0 20,3 

171 57 23 2.636,94 Vazio 0,079 392,0 17,0 

 

Observa-se que, a medida que se considera o plano ZCR em uma cota mais elevada, menor 
a probabilidade de enchimento, porém maior é a vazão regularizada pela barragem. Essas trocas 
podem ser melhor observadas nas figuras 6.1 e 6.2, respectivamente, cenários 1 e 2. 
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DIAGRAMA CAPACIDADE X VAZÃO REGULARIZADA ANUAL X PROBABILIDADE DE ENCHIMENTO
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Figura 2 - Probabilidade de enchimento  vs. vazão regularizada anual (hm³/ano) do reservatório 
Castelo  considerando a cota do plano ZCR variando entre 157,5 (capacidade = 1.023,15hm³) e 
171,0 (capacidade = 2.636,94 hm³) no Cenário 1 

DIAGRAMA CAPACIDADE X VAZÃO REGULARIZADA ANUAL X PROBABILIDADE DE ENCHIMENTO
Cenário 2 - futuro
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Figura 2.  Probabilidade de enchimento  vs. vazão regularizada anual (hm³/ano) da Barragem 
Castelo  considerando a cota do plano ZCR variando entre 157,5 (capacidade = 1.023,15hm³) e 
171,0 (capacidade = 2.636,94hm³) no Cenário 2 
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Observa-se ainda que, independentemente do cenário adotado, a medida que se aumenta o 
volume alocado para regularização (ou “capacidade”) o processo de armazenamento vai 
convergindo mais lentamente para o estado de equilíbrio. O número de anos necessários para 
chegar ao estado de equilíbrio é denominado de neq, variando de 10 a 17 anos – no cenário 1 – e 
de 11 a 23 no cenário 2 (tabelas 6.6 e 6.7). 

Quadro 11.  Probabilidade de enchimento ao final de n anos (após a estação chuvosa) da 
Barragem Castelo  considerando a cota do plano ZCR variando entre 157,5 (ZCI) e 171,0 (ZCS) no 
Cenário 1 

N K=1.023,15 K=1.134,4 K=1.297,64 K=1.493,94 K=1.726,02 K=1.993,88 K=2.297,52 K=2.636,94 
1 0,254 0,228 0,195 0,163 0,132 0,104 0,080 0,059 
2 0,356 0,326 0,286 0,247 0,206 0,168 0,134 0,104 
3 0,404 0,374 0,333 0,294 0,251 0,210 0,172 0,137 
4 0,427 0,398 0,359 0,321 0,278 0,237 0,198 0,161 
5 0,437 0,409 0,372 0,337 0,294 0,254 0,215 0,178 
6 0,442 0,415 0,379 0,346 0,305 0,265 0,227 0,190 
7 0,445 0,418 0,383 0,351 0,311 0,273 0,236 0,199 
8 0,446 0,42 0,385 0,354 0,314 0,277 0,241 0,206 
9 0,446 0,42 0,386 0,355 0,317 0,280 0,245 0,210 

10 0,447 0,421 0,386 0,356 0,318 0,282 0,248 0,213 
11 0,447 0,421 0,386 0,357 0,319 0,284 0,250 0,216 
12 0,447 0,421 0,386 0,357 0,319 0,284 0,251 0,217 
13 0,447 0,421 0,386 0,357 0,319 0,284 0,252 0,219 
14 0,447 0,421 0,386 0,357 0,319 0,284 0,252 0,219 
15 0,447 0,421 0,386 0,357 0,319 0,284 0,252 0,220 
16 0,447 0,421 0,386 0,357 0,319 0,284 0,252 0,220 
17 0,447 0,421 0,386 0,357 0,319 0,284 0,252 0,221 

 

Quadro 12.  Probabilidade de enchimento ao final de n anos (após a estação chuvosa) da 
Barragem Castelo  considerando a cota do plano ZCR variando entre 157,5 (ZCI) e 171,0 (ZCS) no 
Cenário 2 

N K=1.023,15 K=1.134,4 K=1.297,64 K=1.493,94 K=1.726,02 K=1.993,88 K=2.297,52 K=2.636,94 
1 0,201 0,176 0,146 0,117 0,090 0,067 0,048 0,034 
2 0,294 0,264 0,226 0,187 0,150 0,116 0,087 0,063 
3 0,342 0,313 0,272 0,231 0,190 0,152 0,117 0,087 
4 0,367 0,339 0,300 0,258 0,216 0,177 0,140 0,107 
5 0,380 0,354 0,316 0,276 0,234 0,194 0,157 0,121 
6 0,386 0,362 0,326 0,286 0,246 0,207 0,169 0,133 
7 0,390 0,367 0,331 0,293 0,254 0,215 0,178 0,142 
8 0,392 0,369 0,335 0,297 0,259 0,222 0,185 0,148 
9 0,393 0,370 0,337 0,300 0,263 0,226 0,189 0,153 

10 0,393 0,371 0,338 0,302 0,265 0,229 0,193 0,157 
11 0,394 0,372 0,338 0,303 0,267 0,231 0,196 0,160 
12 0,394 0,372 0,339 0,304 0,268 0,232 0,198 0,163 
13 0,394 0,372 0,339 0,304 0,268 0,233 0,199 0,164 
14 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,234 0,200 0,166 
15 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,235 0,201 0,167 
16 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,235 0,201 0,167 
17 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,235 0,202 0,168 
18 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,236 0,202 0,169 
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19 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,236 0,202 0,169 
20 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,236 0,203 0,169 
21 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,236 0,203 0,169 
22 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,236 0,203 0,169 
23 0,394 0,372 0,339 0,304 0,269 0,236 0,203 0,170 

Os quadros 11 e 12 podem ser melhor interpretadas como se segue: considerando-se o 
Cenário 1 (atual), o volume destinado à reservação igual a 1.023,15 hm³  e partindo-se do 
reservatório inicialmente vazio (imediatamente após à sua construção), a probabilidade do 
reservatório estar cheio no final da estação úmida no primeiro ano após sua construção é de 
25,4%; no segundo ano esta probabilidade sobe para 35,6% e assim sucessivamente, até atingir 
44,6% no nono ano após sua construção. Estes valores são encontrados considerando-se sempre 
a condição inicial logo após construção da obra (t0 = 0) e retirando-se a vazão regularizada 
programada. Este comportamento se refere ao estado transiente do processo de armazenamento. 
Neste exemplo, o estado de equilíbrio se inicia a partir do 10º ano, onde a probabilidade da 
Barragem Castelo estar cheia após a estação úmida se estabiliza em 44,7%, independentemente 
do volume encontrado no ano anterior. 
 
7 - CONCLUSÕES  

A aplicação do método de matrizes de transição, segundo a adaptação de Campos, 
mostrou-se muito versátil para avaliação das trocas entre probabilidade de esvaziamento e 
probabilidade de enchimento. A evolução do regime hidrológico e de regulação do reservatório 
Castelo do Piauí pode ser vista no texto do relatório e resumida como se segue: 

No Cenário 2 – o  mais desfavorável - com o controle de 33% da bacia, devido a futuras 
obras no Estado do Ceará as vazões afluentes à barragem Castelo ainda são consideráveis, 
sofrendo uma redução de cerca de 20% em relação à situação atual. Como se trata de uma bacia 
hidrográfica interestadual, o futuro nível de ocupação e gestão dos reservatório deve ser objeto de 
um acordo no Comitê da Bacia Hidrográfica. 

Quanto ao Regime de Regulação: A vazão regularizada pela Barragem Castelo deve 
variar ao longo do tempo em função: das variações do regime hidrológico das vazões afluentes, 
conforme descrito no item anterior; da decisão estratégica sobre a divisão do reservatório em Zona 
de Conservação e Zona de Proteção contra as Cheias – cota ZCR. 

Para o Cenário 1, mais provável e o atual, o regime de regulação na condição de máxima 
proteção contra as cheias (capacidade igual a 1.023,15 hm³ e cota ZCR igual a 157,5m) apresenta 
as seguintes características: 

 Volume regularizado anual com 90% de garantia – M = 275,0 hm³/ano 

 No estado de equilíbrio, a probabilidade do reservatório estar cheio ao final da estação 
úmida  - Penchim  = 44,7% (independentemente de como estava seu estado antes da 
estação úmida) 

Ao longo do tempo, em função do aumento da demanda, pode-se aumentar o risco de 
cheias em troca de ganho em volume regularizado. Na situação extrema, de máximo volume 
regularizado (capacidade igual a 2.636,9 hm³ e cota ZCR igual a 171m), têm-se as seguintes 
características (também no Cenário 1 - atual): 
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 Volume regularizado anual com 90% de garantia – M = 443,0 hm³/ano 

 No estado de equilíbrio, a probabilidade do reservatório estar cheio ao final da estação 
úmida  - Penchim  = 22,1% (independentemente de como estava seu estado antes da 
estação úmida) 

Observa-se que a evolução do regime de regulação, para um dados regime hidrológico de 
vazões afluentes, depende somente da decisão dos gestores do reservatório e dos usuários da 
água. 
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