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RESUMO

A Lei das Águas do Brasil (9.433 de 08/01/97) estabelece, entre os fundamentos da Política

Nacional de Recursos Hídricos, que (a) a água é um recurso natural limitado, dotado de

valor econômico e (b) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso

múltiplo das águas.

Este estudo procura contribuir para a introdução desses princípios no planejamento e gestão

da água, apresentando um sistema de apoio a decisões para análise integrada da alocação de

recursos hídricos entre vários usos em uma bacia hidrográfica, denominado ModSimP32-E.

Trata-se de uma ferramenta de planejamento que permite estudar o impacto econômico de

longo prazo das mais diversas decisões, desde a construção de infra-estrutura hidráulica até a

definição de regras de gerenciamento da oferta e da demanda pela água. O estudo propõe,

também, um suporte metodológico que orienta a sua utilização.

O sistema foi desenvolvido a partir do ModSimP32, elaborado pelo Laboratório de Sistemas

de Suporte a Decisões (LABSID) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo,

utilizando como modelo de alocação da água o programa MODSIM, desenvolvido na

Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. O ModSimP32-E realiza a avaliação

econômica a partir de curvas de benefício marginal associadas a diferentes demandas. O

sistema conta com uma rotina de otimização econômica, recursos para realização de análises

de sensibilidade, além de diferentes tipos de resultados gráficos e numéricos suscetíveis de

auxiliar o processo de tomada de decisões.

Para teste e avaliação, foi utilizado o caso da bacia da barragem do rio Descoberto, no Distrito

Federal. Trata-se de uma bacia de importância estratégica, respondendo por mais de 60% do

abastecimento público de água local, além de atender uma demanda crescente para a

agricultura irrigada. Com base em curvas de benefício marginal derivadas de estudos

anteriores realizados, o ModSimP32-E foi utilizado para simular duas possíveis decisões na

bacia: (a) uma intervenção física para aumento da capacidade de armazenamento da

barragem; e (b) a imposição de uma regra de operação ao reservatório.
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ABSTRACT

The Brazilian Federal Water Law 9.433 (January 8th, 1997) establishes, among the

fundamental principles of the Water Resources National Policy, that: (i) water is a limited

natural resource, with economic value; and (ii) water resources’ management should always

aim at ensuring the multiple use of water.

This study intends to contribute to the effective implementation of these principles into the

planning and management of water resources by developing a Decision Support System

(DSS) for an integrated analysis of water allocation among different users in a river basin.

The DSS, named ModSimP32-E, is a planning tool that allows the assessment of long term

economic impact of various decisions, ranging from the construction of hydraulic infra-

structure to the definition of operational rules for water supply and demand management. This

study also proposes methodological guidelines for the system’s utilization.

ModSimP32-E is based on ModSimP32, a graphic interface developed by the Decision

Support Systems' Laboratory (LABSID) of the University of São Paulo, in Brazil. It adopts an

efficient water allocation model called MODSIM, created at Colorado State University,

United States. ModSimP32-E's economic evaluation is based on the marginal benefit curves

related to different water demands. Besides a routine of economic optimization, the system

contains tools for sensitivity analyses, and different types of graphical and numerical results

susceptible of helping in the decision making process.

For testing and evaluation, ModSimP32-E has been employed in the analysis of the

Descoberto river basin, in the Federal District, Brazil. This basin has a strategic importance,

as it is responsible for more than 60% of the local potable water supply. The waters of this

basin are also used to meet the increasing demand for irrigated agriculture. Based on marginal

benefit curves derived from previous studies, ModSimP32-E has been used to simulate two

possible decisions within the basin: (i) a physical intervention aiming to increase the reservoir

storage capacity; and (ii) the implementation of operation rules to the reservoir.
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1. INTRODUÇÃO

A Lei das Águas do Brasil (9.433 de 08/01/97) estabelece, entre os fundamentos da Política

Nacional de Recursos Hídricos, que (a) a água é um recurso natural limitado1, dotado de

valor econômico e (b) a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso

múltiplo das águas. Essa constatação de que o recurso é limitado e os usos são múltiplos, já

amplamente aceita, induz a uma pergunta óbvia: “Como utilizá-la?”.

Tentando responder a essa pergunta, o profissional da área se depara com uma difícil e

importante tarefa. A água é essencial à vida e constitui elemento necessário (por vezes

indispensável) para quase todas as atividades humanas. Sua qualidade e disponibilidade são

fatores determinantes dos níveis de saúde pública, de produção de alimentos, de produção

industrial, de geração de energia, além de outros importantes aspectos que influenciam a

qualidade de vida do homem (Grig, 1985).

Livremente utilizada quando a oferta é abundante, a água torna-se foco de conflitos crescentes

à medida que essa oferta passa a ser insuficiente para satisfazer as diversas demandas,

tornando-se um recurso escasso.

Essa escassez, no entanto, é relativa. Conforme bem frisa Goodman (1984), existe água

suficiente na terra para satisfazer as necessidades de todos. A escassez surge por uma

combinação de características da água e de comportamento do homem. A água, caprichosa,

ocorre aleatória e irregularmente distribuída no tempo e no espaço. O homem, por seu turno,

não se rende a seus caprichos, e decide morar e desenvolver suas atividades onde ela

raramente aparece.

Por razões culturais, históricas ou por restrições de ordem política, social e econômica,

contigentes populacionais expressivos têm vivido em áreas de baixa disponibilidade hídrica.

Por outro lado, áreas onde a precipitação é insuficiente para a agricultura, freqüentemente

possuem excelentes solos, propícios para exploração econômica da agricultura irrigada.

                                                                
1 A lei e este trabalho referem-se, fundamentalmente, às águas doces interiores.
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Nota-se, assim, que, no caso da água, aplica-se o conceito econômico de escassez. Os

economistas definem um recurso como escasso quando este não existe em quantidade

suficiente, e qualidade requerida, para satisfazer a demanda existente ou potencial.

Conseqüentemente, alguma decisão de alocação deve ser tomada no que se refere a quem terá

acesso ao recurso e em que condições (Colby, 1990).

Conciliar recursos escassos e necessidades abundantes é uma função primordial do

planejamento. Barth e Pompeu (1987) destacam que “o planejamento de recursos hídricos

visa à avaliação prospectiva das demandas e das disponibilidades desses recursos e a sua

alocação entre usos múltiplos, de forma a obter os máximos benefícios econômicos e

sociais”. Esses autores ressaltam, ainda, que “é necessário planejar a longo prazo, em razão

do tempo de maturação de obras hidráulicas, da vida útil dessas obras e pela repercussão

das decisões tomadas, que alcançam várias gerações, sendo, muitas vezes, irreversíveis”.

Por outro lado, Loucks et al. (1981) chamam atenção que, além dos múltiplos usos, o

planejamento de recursos hídricos envolve múltiplos usuários e múltiplos objetivos. Planejar

com o objetivo de maximizar o benefício econômico líquido (quem quer que sejam os

beneficiados2) não é suficiente: é importante saber quem paga e quem se beneficia. Questões

de eqüidade, risco, redistribuição da riqueza nacional, qualidade ambiental e bem-estar social,

são tão importantes quanto eficiência econômica. É claramente impossível considerar um

único objetivo que contemple todas essas questões, que envolvem interesses freqüentemente

conflitantes.

Reconhecer a existência e a importância desses outros objetivos não diminui a relevância da

eficiência econômica. Kemper (1997) destaca que a busca de uma alocação eficiente de

recursos hídricos pode envolver mudanças de uso dentro e entre setores, como, por exemplo,

entre culturas de baixo e alto valor na agricultura, ou do uso na agricultura para o uso

industrial.

O trato econômico da questão da água não é, no entanto, simples, havendo muitos fatores

capazes de tornar complexa a abordagem: (a) há usos concorrentes, com demandas e

requisitos de qualidade da água diversos, cujos custos e benefícios associados estão sujeitos a

                                                                
2 Tal como foi estabelecido no Flood Control Act, nos Estados Unidos, em 1936: um projeto é viável se os
benefícios, seja quem for o beneficiado, excedem os custos estimados (Loucks et al., 1981).
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níveis bastante diferenciados de incerteza na estimativa; (b) há, muitas vezes, uma importante

variação inter e intra-anual na ocorrência de vazões, o que pode exigir a consideração de

diferentes hipóteses de satisfação das demandas; (c) há um número importante de variáveis

suscetíveis de definir a evolução das demandas por água; (d) há, em muitos casos, diferentes

estratégias possíveis para operação das estruturas hidráulicas da bacia (barragens, etc.); e

(e) há a necessidade de se considerarem, muitas vezes, períodos extensos de análise para se

levar em conta o retorno de investimentos realizados em obras de infra-estrutura hídrica.

Somam-se a esses fatores outros aspectos técnicos, ambientais, políticos e institucionais3, que

tornam ainda mais evidente a dificuldade inerente à análise de um sistema de recursos

hídricos.

Nesse contexto, de elevada complexidade, emergem a importância e a utilidade dos sistemas

de apoio à decisão, aqui entendidos como ferramentas e metodologias suscetíveis de auxiliar

indivíduos ou grupos organizados no processo de busca, análise e seleção de alternativas para

solução de seus problemas. Isso não implica, no entanto, que as decisões assim tomadas sejam

melhores, uma vez que o juízo de valor subjacente pode ser controverso e relativo, mas sem

dúvida tratar-se-á de decisões mais bem conhecidas.

Foi com a intenção de buscar formas de incorporar aspectos econômicos nas decisões de

alocação da água, por meio do uso de suportes metodológicos e ferramentas adequadas, que

me propus a desenvolver este trabalho.

Foi elaborado um sistema de apoio a decisões para alocação de recursos hídricos entre vários

usos de forma integrada no contexto da bacia hidrográfica, denominado ModSimP32-E.

Trata-se de uma ferramenta de planejamento que permite estudar o impacto econômico de

longo prazo das mais diversas decisões, desde a construção de infra-estrutura hidráulica até a

definição de regras de gerenciamento da oferta e da demanda pela água. Propõe-se, também,

um suporte metodológico que orienta a utilização do sistema de apoio a decisões elaborado.

                                                                
3 Tais como: ocorrência estocástica, falta de dados, representação do comportamento da bacia, qualidade da
água, manutenção dos ecossistemas, prioridades governamentais, restrições legais, entidades atuantes (órgãos
gestores, comitês de bacia, associações de usuários, ONG’s etc.).
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Para teste e avaliação, foi utilizado o caso da bacia da barragem do rio Descoberto. Trata-se

de uma bacia de importância estratégica para a região, uma vez que responde por mais de

60% do abastecimento público de água no Distrito Federal.

Esta dissertação está dividida em oito capítulos. No segundo, são registrados os objetivos do

trabalho e, no terceiro, a revisão bibliográfica realizada. No quarto capítulo, discutem-se

aspectos teórico-conceituais da valoração econômica da água. No quinto, é apresentada a

metodologia empregada, no sexto, a descrição do sistema de apoio a decisões elaborado, no

sétimo, a aplicação ao caso do sistema Descoberto, e, finalmente, no oitavo, as conclusões e

recomendações finais.

Constitui parte desta dissertação um CDROM em anexo contendo os códigos fontes de todas

as rotinas programadas especificamente para o ModSimP32-E, arquivos com a memória de

cálculo dos estudos hidrológicos e econômicos descritos no Capítulo 7 e o programa de

instalação do ModSimP32-E.
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2. OBJETIVOS

O objetivo geral deste trabalho de mestrado é: Desenvolver módulo de avaliação econômica

do uso e da gestão da água para ser incorporado a modelo matemático já existente de

simulação da gestão da água em bacias hidrográficas, com teste e aplicação na bacia da

barragem do rio Descoberto (Goiás e Distrito Federal).

Esse objetivo geral desagrega-se em uma série de outros objetivos específicos:

ü Estudar, comparar e selecionar métodos suscetíveis de serem utilizados para valoração

econômica de custos e benefícios associados a diferentes usos da água;

ü Desenvolver um sistema de apoio a decisões (e respectivo suporte metodológico para seu

uso) para alocação de recursos hídricos, que permita a introdução de aspectos de

eficiência econômica na gestão e planejamento do uso desses recursos;

ü Discutir e testar em caso de aplicação prática as conseqüências da consideração do critério

de eficiência econômica na alocação da água.
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

3.1. Os Sistemas de Apoio a Decisões

O conceito de sistemas de apoio à decisão difundiu-se de maneira bastante expressiva durante

a década de 80, não só no setor de recursos hídricos, mas também em diversos outros campos

da atividade profissional na engenharia.

Na área de recursos hídricos, esses sistemas são particularmente valiosos em face da

complexidade que, em geral, caracteriza o processo de tomada de decisões. As incertezas são

muitas e de naturezas as mais diversas, indo desde aquelas relacionadas à caracterização do

sistema físico (aleatoriedade hidrológica, representação da bacia, etc.) até outras vinculadas

ao comportamento humano (evolução da demanda, valor dado aos diferentes usos etc.).

Quando a oferta de água é limitada e as demandas crescentes, surgem conflitos de interesse e

disputa pelo recurso, que tornam o sistema de recursos hídricos ainda mais complexo e difícil

de ser administrado. As decisões, nesse contexto, devem obrigatoriamente considerar aspectos

hidrológicos, ambientais, econômicos, políticos e sociais, que variam no tempo e no espaço,

influenciando as condições de ocorrência e uso da água.

Conforme destacado em Porto e Azevedo (1997), existem, ainda, algumas outras nuanças que

adicionam complexidade à análise dos problemas de recursos hídricos: (i) porte elevado dos

investimentos; (ii) necessidade de planejamento a longo prazo; (iii) dinamismo ao longo da

vida útil dos projetos; (iv) repercussões econômicas, sociais e ambientais significativas; e (v)

participação de grupos heterogêneos no processo decisório.

Esse último aspecto está relacionado a um processo inovador, que se tem verificado nas

sociedades democráticas, de participação pública efetiva na tomada de decisões. Essa

participação (a) possibilita a negociação de conflitos oriundos das divergências de interesse e

a obtenção de soluções compartilhadas; (b) aumenta a transparência e a credibilidade do

processo decisório; (c) fortalece a fiscalização e a cobrança para efetivação das decisões

tomadas; e (d) promove maior conscientização da população, possibilitando estabelecer um

senso de co-responsabilidade.
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Por outro lado, todo processo participativo apresenta algumas dificuldades em virtude do

número elevado de agentes envolvidos e da diversidade de perspectivas a serem consideradas

e de interesses a contemplar, que demandam um tempo maior de reflexão e maturação. Além

disso, assuntos complexos, até então tratados apenas no fórum técnico, precisam ser

traduzidos em linguagem acessível, para que haja plena participação.

Não existe um consenso quanto à definição do termo Sistema de Apoio a Decisões - SAD4.

Adota-se aqui uma definição que tem sido bastante utilizada, apresentada em Porto e Azevedo

(1997) e Wurbs (1997): sistemas de apoio à decisão são sistemas computacionais cujo

objetivo é ajudar indivíduos ou grupos organizados no processo de tomada de decisões para

solução de problemas não-estruturados5, ou parcialmente estruturados.

Johnson (1986) ressalta dois aspectos relativos ao uso dos SADs: existe a possibilidade de o

usuário aprender mais sobre o possível desempenho do sistema físico analisado e há uma

oportunidade para uma maior interação homem-máquina, sobretudo naqueles sistemas que

permitem a incorporação do julgamento de especialistas no processo de análise.

Apesar da utilidade dos SADs ser, hoje, quase que universalmente aceita, seu uso ainda é

relativamente restrito (apesar de crescente). Labadie e Sullivan (1986) e Braga et al. (1998)

destacam algumas das possíveis razões para o distanciamento entre teoria e prática, que se

tem verificado na utilização de sistemas de apoio a decisões. Um primeiro ponto salientado é

a inconveniente quantidade de informações que os modelos em geral exigem, e a abundância

de resultados por eles gerados, que acaba por “assustar” o decisor. Tem sido comum, também,

os gestores de recursos hídricos questionarem a relação de custo efetividade e a confiabilidade

dos modelos utilizados. Outro aspecto suscitado diz respeito ao receio que alguns decisores,

leigos que por vezes são nas técnicas de modelagem, têm em se tornarem excessivamente

dependentes de analistas e programadores, temendo que a decisão final seja tomada mais por

esses profissionais do que propriamente por eles.

                                                                
4 O termo mais utilizado na literatura é Sistema de Suporte a Decisões, oriundo do inglês “Decision Support
Systems”. A palavra “Apoio” é aqui utilizada por uma preferência pessoal do autor, por achá-la mais adequada.
5 O conceito de problema não-estruturado é comentado mais adiante.
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Por outro lado, Labadie e Sullivan (1986) destacavam, já àquela época, uma potencial

mudança nesse quadro, em função basicamente de dois fatores: (i) a revolução da micro-

informática; e (ii) a aceitação crescente de técnicas de inteligência artificial, tais como

sistemas especialistas, por parte dos profissionais de desenvolvimento de modelos. O primeiro

ponto traduz-se na penetração acentuada do microcomputador em todos os ambientes, do

doméstico ao profissional, e no desenvolvimento de aplicativos “amigáveis” (tais como

planilhas eletrônicas e bancos de dados), que tornam o uso do computador mais aprazível a

todos. Isso reduz a sensação dos decisores de dependência de uma certa “elite” de

especialistas que, no passado, eram considerados os únicos que realmente entendiam e

aplicavam a tecnologia da informação.

O outro ponto destacado aplica-se aos profissionais de desenvolvimento de modelos. O

surgimento dos chamados sistemas especialistas contribuiu para a valorização, por parte

desses profissionais, do elemento de diálogo dos sistemas e modelos por eles concebidos,

fruto do reconhecimento da importância de incorporar os conhecimentos do usuário no

processo de busca de uma solução para os problemas analisados. Esse fato promove uma

aproximação entre os responsáveis pela elaboração dos sistemas computacionais e seus

futuros usuários, responsáveis pelas decisões a serem tomadas.

Algumas características têm sido destacadas como importantes em um sistema de apoio a

decisões: o sistema deve (i) assessorar o usuário na solução de problemas não-estruturados;

(ii) responder, rápida e convenientemente, perguntas do tipo “o que acontece se”, por meio

execuções múltiplas de um ou mais modelos; (iii) apresentar uma interface adequada para

comunicação usuário-máquina; (iv) apoiar e aprimorar o julgamento humano e não tentar

substituí-lo; (v) permitir a incorporação de julgamentos subjetivos e de conhecimento de

especialistas (Wurbs, 1997; Porto e Azevedo, 1997).

Conforme apresentado em Porto e Azevedo (1997), existem algumas características comuns

aos problemas ditos não-estruturados: (i) formulação vaga, com definição pouco precisa do

papel dos agentes envolvidos; (ii) o ambiente decisório é mal conhecido ou muito complexo;

(iii) a complexidade do problema é tal que dificulta ou impossibilita a utilização de algoritmos

bem conhecidos; (iv) os dados, informações ou até mesmo conhecimentos são limitados; (v) a

presença de incertezas.
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Labadie e Sullivan (1986) destacam um outro importante aspecto. Um sistema de apoio a

decisões deve possuir um nível adequado de generalização e flexibilidade para que possa se

adaptar a mudanças que venham a ocorrer no sistema analisado ou no contexto do processo

decisório.

Os sistemas de apoio a decisões são compostos por três componentes básicos: um módulo de

diálogo (interação homem-máquina), um subsistema de dados (aquisição, gerenciamento e

processamento) e um subsistema de modelos (análise e predição) (Labadie e Sullivan, 1986).

Esses componentes são apresentados na Figura 3.1.

Figura 3.1 – Componentes Básicos de um Sistema de Apoio a Decisões

O módulo de diálogo constitui a interface entre o usuário e o computador. É por meio dele

que o usuário manifesta suas preferências e dá instruções ao computador sobre o que deve ser

feito, fazendo uso do teclado, comandos acionados pelo “mouse” ou pelo simples toque da

tela do monitor. Esse módulo também é responsável pela comunicação dos resultados obtidos

pelo processamento dos dados e análises efetuadas pelos modelos, o que é feito por meio de

tabelas, gráficos, mapas, relatórios gerenciais, etc. Esse componente deve ser o mais interativo

possível, de preferência dispondo de recursos de ajuda que orientem o usuário em caso de

dúvidas, e de mensagens de erro claras que permitam a identificação dos problemas ocorridos,

de forma que o usuário possa tomar providências no sentido de corrigi-los.

USUÁRIO
(Decisor)

Módulo de Diálogo

Subsistema de Modelos
ü Sistema de

Gerenciamento
ü Base de Modelos

Subsistema de Dados
ü Sistema de

Gerenciamento
ü Base de Dados



10

O subsistema de dados é composto de uma base de dados e de um sistema de gerenciamento.

Essa base serve para fornecer aos usuários dados brutos ou pré-processados (fazendo uso de

recursos de busca seletiva, extração e inserção de informação, ordenamento, filtragem, etc.),

para suprir dados ao processamento dos modelos e para armazenar os resultados das análises

efetuadas (Braga et al., 1998).

O subsistema de modelos também é constituído por uma base de modelos e um sistema de

gerenciamento. A base deve conter todos os modelos necessários para efetuar os tipos de

análise aos quais o SAD se destina. O sistema de gerenciamento aciona os modelos em uma

seqüência lógica que permita a obtenção dos resultados requeridos. Além disso, quando os

modelos são utilizados em seqüência, é necessário que os resultados de um sejam traduzidos

em informação de entrada para o modelo subseqüente. Outras vezes, é preciso acionar um

determinado modelo repetidas vezes para obter a informação desejada. Essas tarefas são

executadas pelo sistema de gerenciamento6.

Basicamente, existem duas classes de modelos utilizadas na análise de sistemas de recursos

hídricos: otimização e simulação. Na primeira, os vários aspectos do projeto são considerados

analiticamente em uma função objetivo (geralmente econômica ou financeira), que é

maximizada ou minimizada, a depender do caso, sujeita a determinadas restrições. Os

modelos visam a buscar soluções ótimas, ou famílias de soluções ótimas, em geral obtidas por

meio de técnicas como programação linear, programação não-linear e programação dinâmica.

Já nos modelos de simulação, não existe a preocupação de encontrar a melhor solução, mas

sim analisar cenários alternativos e verificar o comportamento do sistema (Braga et al., 1998).

A seção 3.2, a seguir, é dedicada à discussão mais detalhada de uma categoria de modelos, os

de rede de fluxo, aprofundada, em seguida no item 3.3, quando da análise de um modelo

específico dessa categoria, o MODSIM (Labadie, 1988), utilizado para o desenvolvimento do

sistema de apoio a decisões objeto deste trabalho.

                                                                
6 Essa forma de gerenciamento está em processo de mudança. Há, hoje, uma tendência de se tentar integrar os
modelos por meio de adaptações nos seus próprios códigos de programação, em contraposição à programação de
pré e pós-processadores empregados no modo de utilização seqüencial. Para isso, no entanto, é necessário que se
tenha acesso aos códigos de programação, o que muitas vezes não ocorre, além, obviamente, da complexidade
inerente a essas adaptações.
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Apesar do grande potencial que os SADs apresentam para auxílio no processo de

planejamento e gerenciamento de recursos hídricos, a sua aplicação no Brasil ainda é

relativamente limitada. Braga et al. (1998) comentam três aplicações práticas realizadas no

Estado de São Paulo. A primeira consiste em um SAD para outorga de direito de uso da água

aplicado na bacia do rio Corumbataí, sub-bacia do rio Piracicaba. Nessa aplicação, foi

utilizado um sistema especialista para analisar aspectos legais e institucionais e exercer a

função de módulo de diálogo. Esse sistema apresenta ainda uma base de dados em dBase III

Plus, um modelo de simulação de qualidade da água e um módulo de exibição que utiliza um

sistema de informações geográficas, o Idrisi (versão 4.0).

A segunda aplicação destacada em Braga et al. (1998) está relacionada a um SAD

desenvolvido para operação do sistema de reservatórios do Alto Tietê. O objetivo desse

sistema é apoiar a decisão quanto à alocação do volume de espera e sugerir regras de operação

dos reservatórios, em situações de cheia e de estiagem. O modelo de operação foi

desenvolvido para considerar três usos conflitantes: controle de cheias, abastecimento público

e manutenção de vazão mínima para diluição de esgotos.

O terceiro caso apontado diz respeito a um modelo de planejamento multiobjetivo para a

região metropolitana de São Paulo, desenvolvido para o Conselho Estadual de Recursos

Hídricos, visando à análise de alternativas de planejamento dos recursos hídricos no Alto

Tietê. O algoritmo multiobjetivo utilizado foi o ELECTRE I e sua versão expandida

ELECTRE II.

Outra aplicação que merece destaque é a do Sistema Gerencial de Informações Hidrológicas

de Pernambuco - SGI (Cirilo et al., 1997; Baltar e Cirilo, 1995). Esse SAD foi concebido para

apoiar o planejamento de recursos hídricos em bacias hidrográficas, auxiliando no

desenvolvimento do Plano Estadual de Recursos Hídricos, publicado em 1998 (Estado de

Pernambuco, 1998). É composto de uma base de dados, em Microsoft Access, contendo

informações de precipitação, vazão, evaporação, umidade relativa e temperatura média, uma

base de modelos, constituída de duas opções de modelo de simulação chuva-vazão e um

modelo de operação de reservatórios, e uma interface gráfica com o usuário. O sistema

apresenta, ainda, módulos específicos para cálculo de chuva média em bacias hidrográficas,

utilizando o método dos polígonos de Thiessen, e para regionalização de dados de
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evaporação. A interface com o usuário é realizada por meio de um gerenciador principal e de

gerenciadores específicos para cada subsistema, todos programados em Visual Basic.

Azevedo et al. (1998) apresentam um SAD desenvolvido para análise integrada de quantidade

e qualidade da água em bacias hidrográficas, que foi aplicado na bacia do rio Piracicaba, no

Estado de São Paulo. Essa aplicação é comentada em mais detalhe na seção 3.3 deste

documento.

Um estudo recente realizado no âmbito do Programa PROÁGUA Semi-árido, do Governo

Federal, apresenta um levantamento do estado da arte dos sistemas de informações sobre

recursos hídricos no Brasil (Alves et al., 2000). Nesse trabalho, são descritos sistemas de

apoio à decisão para outorga, alocação de volumes em reservatórios e controle de cheias,

desenvolvidos e em desenvolvimento em vários estados brasileiros. Outros sistemas mais

específicos de simulação hidrológica, análise e tratamento de dados e de disseminação de

informações ao público são também comentados. O estudo, no entanto, concentra-se na

descrição dos sistemas (componentes, softwares, funções etc.) e não no uso que a eles vem

sendo dado, de forma que suas eficácias como ferramentas de apoio à decisão ainda não

foram devidamente avaliadas.

3.2. Os Modelos de Rede de Fluxo

Os Modelos de Rede de Fluxo (MRF) são bastante utilizados na análise de sistemas de

recursos hídricos de elevada complexidade, onde a água pode ser alocada de diferentes

formas, contemplando distintos usos, a partir de fontes diversas.

Nesse tipo de modelo, o sistema de recursos hídricos é representado por um conjunto de nós e

arcos, formando uma rede de fluxo que traduz, de forma bastante clara, seus principais

componentes e interações possíveis (Labadie, 1988). Os nós representam reservatórios,

demandas, confluências, derivações, pontos de controle e outros pontos importantes do

sistema. Os arcos possibilitam a conexão entre os nós e representam canais, trechos de rio,

adutoras e outras estruturas semelhantes (Azevedo et al., 1997).
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O fluxo da água na rede é condicionado a duas restrições básicas: (i) a existência de um limite

inferior e outro superior para o fluxo em cada arco, e (ii) a manutenção do balanço de massa

em cada nó.

As características imputadas a cada nó do sistema estão relacionadas ao tipo de componente

que esse nó representa. Para um reservatório, por exemplo, devem ser fornecidas informações

quanto à curva cota-área-volume, vazões afluentes, níveis máximos e mínimos admitidos,

taxas de evaporação, entre outras.

Cada arco, por sua vez, é caracterizado pelos limites inferior e superior de vazão a ele

associados e por um custo aplicado a cada unidade de fluxo que nele transita7. Esses custos

não necessariamente possuem significado monetário ou econômico, podendo ser expressos na

forma de fatores de ponderação adimensionais (pseudo-custos) que refletem um determinado

sistema de prioridades, baseado, por exemplo, em uma estrutura de direitos de uso da água ou,

simplesmente, em preferências manifestadas pelo usuário. Seus valores podem ser positivos

ou negativos. Os primeiros são utilizados quando se deseja penalizar uma determinada ação e

os últimos, no caso contrário, em que à ação é concedido um prêmio, caracterizando um

benefício a ela associado.

Israel e Lund (1999) destacam que os pseudo-custos são freqüentemente empregados quando

há necessidade de representar aspectos do sistema institucional, tais como direitos de uso da

água, restrições legais e imposições políticas. Também são utilizados para evitar as

dificuldades inerentes à definição de funções de penalidade baseadas em custos reais,

particularmente em usos tais como manutenção de vazões por motivo ecológico-ambiental,

recreação e harmonia paisagística. Graham et al. (1986) e Labadie et al. (1986a) ressaltam,

entretanto, a necessidade de concentrar esforços no sentido de considerar os aspectos

econômicos nesses modelos, permitindo a valoração econômica da alocação da água.

A possibilidade de atribuir custos ou prioridades às vazões que transitam em cada arco

confere aos MRFs a vantagem de poder incluir algoritmos de otimização, que permitem

minimizar o custo total da rede, fazendo com que os fluxos em cada arco sejam definidos de

                                                                
7 Há, também, um custo ou prioridade associada ao volume armazenado em reservatórios. Esse aspecto é mais
bem discutido na seção 3.3.
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tal forma que o somatório de todos os custos seja mínimo. Essa capacidade é apontada por

Labadie (1988) e por Azevedo et al. (1997) como uma das principais vantagens dos MRFs.

Outra vantagem destacada por esses autores está associada ao fato de os modelos de rede

possuírem a flexibilidade típica dos modelos de simulação, podendo, assim, representar o

comportamento de sistemas de recursos hídricos de forma bastante completa. Segundo

Azevedo et al. (1997), “as características de flexibilidade e adaptabilidade são quase que

integralmente preservadas nos MRFs, ao mesmo tempo que o algoritmo de otimização libera

o usuário dos trabalhosos e ineficientes processos de tentativa e erro”. Esses autores

ressaltam, ainda, que essa elevada flexibilidade tem possibilitado o uso dos MRFs para

modelar interações entre águas superficiais e subterrâneas e, em modelos mais recentes, para

considerar aspectos de produção hidroenergética e de qualidade da água.

Vale ressaltar que a vantagem dos MRFs reside na eficiência com que esses modelos

combinam simulação e otimização, e não na simples existência dessa combinação, que

também pode ocorrer em outros tipos de modelo.

O processo de otimização é efetuado, em geral, a cada intervalo de tempo da simulação,

utilizando algoritmos de programação linear, especificamente concebidos para resolução de

redes de fluxo (Dandy et al., 1997). Um exemplo deste tipo de algoritmo é o “out-of-kilter”,

utilizado em alguns MRFs, tais como o MODSIM8 (Labadie, 1988) e o modelo Acres

(Sigvaldason, 1976).

Os modelos de rede de fluxo têm sido aplicados com diferentes finalidades. Sigvaldason

(1976) utilizou um modelo desse tipo para simular a operação de um sistema de quarenta e

oito reservatórios, considerando diversos usos da água nele existentes - controle de cheias,

abastecimento humano, geração de energia e manutenção de vazões mínimas nos leitos dos

rios durante os períodos secos.

Graham et al. (1986) utilizaram um outro modelo de rede, intitulado MODSIMR9, para

simular a alocação de um volume adicional de água que poderia ser disponibilizado no

                                                                
8 Este modelo é explicado em maior detalhe na seção seguinte.
9 Consiste em uma extensão do modelo MODSIM, ao qual foi agregada uma interface com um sistema de
gerenciamento de base de dados sobre direitos de uso da água.
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sistema do rio Grande, nos Estados Unidos, caso fossem empregadas determinadas práticas de

gerenciamento na bacia. Nesse estudo, foram utilizados pseudo-custos para estabelecer

prioridades considerando não só a complexa estrutura de direitos de uso da água existente na

região, baseada na doutrina do primeiro usuário 10, mas, também, direitos interestaduais

definidos em um acordo firmado entre os estados do Colorado, Novo México e Texas, que

dispõe sobre regras de alocação de água entre esses estados, para a referida bacia.

Vale salientar que o uso dos modelos de rede de fluxo não se limita à análise de problemas de

gerenciamento de recursos hídricos e operação de sistemas de reservatórios. Esse tipo de

modelo vem sendo utilizado também como ferramenta de planejamento. Labadie et al.

(1986a) aplicaram o modelo MODSIM para avaliação de diversas alternativas para futura

ampliação do abastecimento de água da cidade de Fort Collins, nos Estados Unidos,

considerando a estrutura de direitos de uso da água, existente à época, e uma projeção dos

direitos que a cidade poderia adquirir, dentro do horizonte de planejamento estipulado (15

anos). Nessa aplicação, aspectos econômicos foram indiretamente considerados atribuindo

baixa prioridade aos mananciais de custos mais elevados, desde que respeitados os direitos de

uso da água já compromissados.

Brown et al. (1987) também utilizaram o MODSIM para fins de planejamento. Nesse caso, o

estudo consistiu na avaliação de diversas alternativas de reservatórios e de sistemas de adução

e distribuição da água, compondo diferentes cenários de oferta e demanda. Foram estimados

os custos de cada alternativa e, com o uso do modelo, verificadas as condições de atendimento

às demandas, subsidiando uma análise de custo efetividade.

Seguindo um outro enfoque, Azevedo et al. (1997) apresentam uma aplicação do MODSIM

em um estudo cujo objetivo principal era gerar subsídios ao processo de compra e venda de

quotas (direitos de uso da água) do reservatório de Santa Juana, no Chile, facilitando a

negociação entre o governo chileno, empreendedor do projeto, e os irrigantes do Vale do Rio

Huasco, principais usuários da água.

Apesar das vantagens aqui enumeradas, os MRFs apresentam algumas limitações que devem

ser destacadas. Esses modelos, como já mencionado, só permitem a utilização de custos

                                                                
10 Do inglês “prior appropriation doctrine”, também referida como doutrina do “first in use, first in right”.
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lineares e de dois tipos de restrição ao sistema: (i) verificação do balanço de massa em cada

nó, e (ii) limites máximos e mínimos conhecidos para cada arco (Azevedo et al., 1997; Israel

e Lund, 1999).

Essa formulação pode gerar alguns inconvenientes no emprego desses modelos, devido ao

fato de os custos e os limites superior e inferior associados a cada arco poderem ser funções

da vazão, quando são consideradas perdas nos canais, evaporação, vazões de retorno ou regras

operacionais de reservatórios condicionadas ao nível de armazenamento (Labadie et al.,

1986a).

Por exemplo, a evaporação em um reservatório, para um determinado período, é função da

área do espelho d’água, que varia de forma não-linear com o volume, que por sua vez

depende da vazão liberada no período considerado. Esse tipo de problema tem sido

contornado por meio de processos iterativos, como será demonstrado na seção seguinte.

Quando se deseja incorporar na função objetivo determinada característica que varia de modo

não-linear com a vazão (fato comum no trato econômico da água), um recurso que se tem

recorrido é a linearização por partes da função de interesse. No entanto, para isso, em geral, é

necessário alterar os códigos de programação dos modelos disponíveis, o que nem sempre é

possível.

3.3. O MODSIM

O MODSIM é, essencialmente, um modelo de simulação em rede de fluxo que realiza uma

otimização em cada intervalo de tempo considerado, utilizando o algoritmo out-of-kilter para

determinar qual a alocação de vazões que conduz a um mínimo custo em toda rede11.

O MODSIM foi originalmente desenvolvido pelo Texas Water Development Board, nos

Estados Unidos, com o nome de SIMLYD II, em 1972. No final da década de 70, várias

revisões, ampliações e melhoramentos foram realizados sob a coordenação do Dr. John

                                                                
11 Alguns técnicos caracterizam o MODSIM como um modelo de pseudo-otimização, pois, além de possuir
características típicas dos modelos de simulação, ele não promove uma otimização clássica, uma vez que o seu
processo de otimização seqüencial, para cada intervalo de tempo, não garante o ótimo global.
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Labadie, na Colorado State University. As alterações efetuadas incluíram a consideração de

perdas em canais, retorno de vazões, usos não-consuntivos na calha dos rios12 (recreação,

vazão ecológica, etc.), novas interfaces interativas para entrada de dados, produção

hidroenergética, interação entre águas superficiais e subterrâneas e apresentação de resultados

na forma de gráficos (Brown et al., 1987).

Labadie (1988) descreve em detalhe a versão do MODSIM aqui utilizada, sendo por ele

considerada predominantemente direcionada à obtenção de regras mensais ou semanais de

gerenciamento da água na bacia como um todo, ou em sub-bacias. O modelo é capaz de gerar

planos operacionais que satisfaçam metas estabelecidas, prioridades e restrições, além de

permitir a avaliação de compensações entre usos conflitantes em períodos de escassez hídrica.

Por outro lado, pode também ser utilizado como ferramenta de planejamento, na análise de

alternativas de projetos de aproveitamento de recursos hídricos. (Brown et al., 1987; Labadie,

1988; Azevedo et al., 1997).

O MODSIM é particularmente útil em estudos para seleção e dimensionamento de estruturas

de armazenamento e distribuição, onde o custo de cada alternativa considerada é confrontado

com a confiabilidade do sistema e o nível de atendimento às demandas, por meio de

execuções múltiplas do modelo (Labadie et al., 1986a).

O pressuposto básico para a sua utilização é que o sistema de recursos hídricos pode ser

representado por meio de uma rede de fluxo, constituída por nós e arcos. Na verdade, os nós e

arcos que representam o sistema físico são apenas um subconjunto da rede de fluxo total

necessária para efetuar a simulação (Graham et al., 1986). A esses componentes “reais”, o

modelo adiciona, automaticamente, nós e arcos “artificiais”, conforme apresentado na Figura

3.2 da página 19 deste Capítulo.

Há, também, algumas hipóteses básicas vinculadas ao modelo: (i) todos os nós de

armazenamento e arcos da rede devem possuir limites mínimos e máximos (volumes nos

reservatórios e vazões nos arcos); (ii) o fluxo em cada arco ocorre em um único sentido13; (iii)

todas as vazões afluentes, demandas, perdas por infiltração e vazões de retorno devem se

                                                                
12 Do inglês “instream flow uses”.
13 O modelo não considera a inversão de fluxo devido, por exemplo, ao efeito de remanso em confluências.
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acumular nos nós. Aumentando a densidade de nós da rede, aumenta-se a precisão da

simulação (Azevedo et al., 1997).

A adição de nós e arcos artificiais é necessária para garantir que a rede seja totalmente

circulante14 (uma exigência do algoritmo de solução) e para representar de forma precisa

vazões afluentes, armazenamento em reservatórios, demandas, perdas em canal e retorno de

vazões, assegurando que o balanço de massa seja satisfeito em toda rede (Grahan et al., 1986).

Faz-se, a seguir, uma breve discussão sobre a configuração da rede e a solução do problema

de otimização15.

Como já mencionado anteriormente, cada arco é caracterizado por três parâmetros (que

podem variar ao longo do tempo): um limite inferior Lij, um limite superior Uij e um custo por

fluxo unitário Cij. Esses parâmetros caracterizam não só os arcos reais, mas, também, os arcos

artificiais adicionados pelo modelo, como se pode verificar na Figura 3.2.

Nessa figura, nota-se que existem dois arcos artificiais saindo de cada reservatório e

terminando no nó artificial de armazenamento (S). Em um deles, transitam volumes até se

atingir o volume-meta Ti (estabelecido pelo usuário), enquanto que o outro é destinado ao

volume que excede o volume-meta, mas é inferior ao volume máximo do reservatório. O

primeiro é denominado arco de armazenamento-meta e, o segundo, arco de armazenamento

final. A soma do fluxo que passa nesses dois arcos constitui o volume total a ser considerado

para início do período seguinte da simulação.

Volumes acima da capacidade máxima do reservatório são transportados para o nó artificial

de vertimento (SP), recebendo a mais alta penalidade da rede (presume-se que os vertimentos

sejam perdas de água do sistema) (Azevedo, 1994). O usuário fornece uma ordem de

preferência para vertimento dos reservatórios e o MODSIM converte essa ordem em custo,

multiplicando seu valor (1, 2, 3...) por 10.000, automaticamente. Trata-se de um valor

arbitrário utilizado pelo MODSIM para garantir uma alta penalização a volumes vertidos.

                                                                
14 A rede (considerados os nós e arcos artificiais) é fechada, de forma que a água circula sem que exista um nó
terminal.
15 Informações mais detalhadas podem ser encontradas em Labadie (1988) e Azevedo et al. (1997).
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Figura 3.2 – Exemplo de Rede de Fluxo do MODSIM (modificado – Graham et al., 1986)

O usuário define os volumes meta (Ti) de cada reservatório para cada período de simulação,

como um percentual do volume máximo, e os custos (ou prioridades) a eles associados, que,

convertidos em valores negativos, são atribuídos aos arcos artificiais de armazenamento-meta,

representando um benefício associado ao volume mantido no reservatório. Essa conversão é

realizada utilizando a Equação 3.1.

CiS = - (1000 – 10*OPRP i) (3.1)
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onde: OPRPi é uma prioridade definida pelo usuário (valor inteiro entre 1 e 99) associada ao

armazenamento-meta. Nota-se, na Equação 3.1, que quanto menor OPRP i, maior a prioridade,

pois o módulo de CiS seria maior e, como seu sinal é negativo, maior seria o benefício

associado ao volume que passa pelo arco de armazenamento-meta (volume mantido no

reservatório e transportado como armazenamento inicial do período seguinte da simulação).

O arco de armazenamento final, que também parte de cada reservatório para o nó de

armazenamento (S), identificado na Figura 3.2 com os parâmetros [0, Vi max – Ti, 0], possui

limite inferior igual a zero, pois a água só transita nele quando o volume do reservatório, no

final do período considerado (mês ou semana), for superior ao volume-meta. Os custos (CiS)

atribuídos a esses arcos também são nulos, ou seja, não há benefício associado à água mantida

no reservatório se o nível estiver acima do nível-meta, de forma que essa água é liberada para

outros usos de maior prioridade.

Cada nó de demanda do sistema físico (nós 3 e 4) é conectado ao nó artificial de demanda (D)

por um arco artificial. A esse arco é associado um custo ou prioridade definida pelo usuário e

calculada de maneira similar à utilizada para o armazenamento-meta (Equação 3.1). O modelo

possui, ainda, artifícios específicos para considerar demandas não-consuntivas, as chamadas

demandas de passagem16, relacionadas à manutenção de um nível de vazão desejado em

pontos pré-determinados do sistema, para recreação ou por motivo ambiental. Por exemplo,

caso fosse desejado manter uma vazão mínima entre os nós 3 e 4, o usuário poderia

estabelecer esse valor de vazão como o limite mínimo do arco 3-4. Esse artifício, no entanto,

pode fazer com que o problema de otimização não tenha solução, caso não exista água

suficiente (em algum mês) para garantir a vazão requerida.

Um outro artifício, mais recomendado, consiste em definir a vazão mínima no arco 3-4 como

uma demanda no nó 4, para a qual se atribui a maior prioridade da rede. Assim, em havendo

água, o MODSIM garante que, ao menos, esse valor seja fornecido ao trecho.

                                                                
16 Do inglês “flow-through demands”.
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No MODSIM, qualquer nó pode receber vazões afluentes. Por isso, na Figura 3.2, há, para

todos os nós reais da rede, um arco artificial proveniente do nó I (vazões afluentes mais

armazenamento inicial). No caso de reservatórios, esses arcos conduzem, além das vazões

afluentes, por período, definidas pelo usuário, os volumes armazenados advindos do período

anterior da simulação. Os limites mínimo e máximo são iguais, e correspondem exatamente

ao valor da vazão afluente, fornecido pelo usuário, somado ao armazenamento inicial, no caso

dos reservatórios.

Os tipos de arcos, com seus limites inferiores e superiores, e os custos a eles associados são

apresentados na Tabela 3.1.
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Tabela 3.1 – Tipos de arcos, seus limites inferiores e superiores e custos unitários (modificado – Labadie et al., 1986a)17

Tipo de arco Arcos na Figura 3.2 Limite inferior Limite superior Custo unitário
Arcos do sistema físico

Trechos de rio Arcos 1-3, 2-3, 3-4 Zero ou vazão mínima aceitável* Capacidade do rio* Zero ou penalidade*

Canais Arcos 1-3, 2-3, 3-4 Zero ou requisito mínimo* Capacidade do canal* Zero ou penalidade*

Arcos artificiais

Vazão afluente e
armazenamento inicial Arcos I-1, I-2, I-3, I-4 Volume remanescente ao final do período

anterior mais a vazão no período atual Igual ao limite inferior Zero

Armazenamento-meta Arcos 1-S, 2-S Volume mínimo do reservatório * Volume meta* -(1 000 – OPRP i•10)**

Armazenamento final Arcos 1-S, 2-S Zero Volume máximo permitido menos volume
meta*

Demanda Arcos 3-D, 4-D Zero Demanda no nó* mais perda de canal dos arcos
que entram no nó -(1 000 – DEMRi•10)***

Vertimento Arcos 1-SP, 2-SP Zero
Soma de todas as capacidades dos
reservatórios* multiplicada por dez

Prioridade de vertimento do
reservatório* multiplicada
por 10.000

Arcos de equilíbrio de massa

Vazão afluente e
armazenamento inicial total Arco M-I Soma dos limites inferiores dos arcos de vazão

afluente e armazenamento inicial Igual ao limite inferior Zero

Armazenamento final total Arco S-M Soma dos volumes mínimos dos reservatórios Soma dos volumes máximos de
armazenamento

Zero

Demanda total Arco D-M Zero Soma das demandas e das perdas de canal Zero

Vertimento total Arco SP-M Zero Soma dos limites de vertimento Zero

*
**
***

Especificado pelo usuário
OPRPi: prioridades especificadas pelo usuário (entre 1 e 99) para volume no nó i
DEMRi: prioridades especificadas pelo usuário (entre 1 e 99) para demanda no nó i

                                                                
17 Os parâmetros que não estão marcados com asterisco são definidos ou calculados automaticamente pelo MODSIM.
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Perdas por evaporação nos reservatórios são calculadas por meio de um processo iterativo, em

função da área média da superfície do espelho d’água, no período considerado. Esse cálculo é

realizado da seguinte forma (Labadie, 1988; Azevedo et al., 1997):

Para cada período de simulação, é  computado para o reservatório i:

E imax  = ei [Ai (Vi) + Ai (V imax)]/2 (3.2)

E imin = ei [Ai (Vi) + Ai (V imin)]/2 (3.3)

Eimeta = ei [Ai (Vi) + Ai (T i)]/2 (3.4)

Onde E imax, E imin  e E imeta são os valores de evaporação, se o volume no final do período for

máximo, mínimo ou meta, respectivamente; ei é a taxa de evaporação para o reservatório i

(ex.: mm por mês), fornecida pelo usuário para o período considerado; Ai é o valor

interpolado da área do espelho d’água obtido em função do volume armazenado no

reservatório i (por meio da curva cota-área-volume); Vi é o volume no início do período,

V imax é a capacidade máxima, V imin é o volume morto ou o volume mínimo, e Ti é o

armazenamento-meta definido pelo usuário.

Os parâmetros dos arcos de armazenamento são, então, ajustados, internamente, pelo

MODSIM. Para os arcos de armazenamento-meta, tem-se [(V imin + E imin) , (Ti
 + E imeta) ,C iS]

e para os arcos de armazenamento final, [0, (Vimax – Ti) + (Eimax – E imeta) ,0].

Com isso, os limites superiores dos arcos são ajustados para transportar vazão suficiente, de

forma a considerar as perdas por evaporação; e o limite inferior do arco de armazenamento-

meta é aumentado, de tal forma que, quando a evaporação é removida, esse limite não seja

violado. Uma vez concluídos os cálculos para o período utilizado como unidade de tempo

(por exemplo, o mês), as vazões nos arcos de armazenamento são ajustadas da seguinte

forma:

1. Faz-se uma estimativa inicial Ei da perda por evaporação. O volume total transportado nos

arcos de armazenamento para o reservatório i, incluindo perdas por evaporação, é:

q itotal  = qiV (no arco de arm. meta) + q iV (no arco de arm. final) (3.5)

2. O valor do volume final armazenado, no período, no reservatório i, é dado por:
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(q itotal – Ei)

3. Calcula-se, em seguida, a área média ( A ) da superfície do reservatório, para o período:

A i = 0.5 [Ai (Vi) + Ai (qitotal – Ei)] (3.6)

e atualiza-se a estimativa Ei da evaporação como:

Ei = ei . Ai (3.7)

4. Volta-se ao passo 2 e repete-se o procedimento até que ocorra convergência entre as

estimativas sucessivas de evaporação, dentro de uma tolerância de erro pré-estabelecida.

Uma vez configurada a rede para um determinado sistema de recursos hídricos, o algoritmo

out-of-kilter18 é aplicado seqüencialmente para cada intervalo de tempo, para resolver o

seguinte problema de otimização (Labadie et al., 1986a; Azevedo et al., 1997):

∑∑
= =

⋅
N

1i

N

1j
ijijij q)(qcmin (3.8)

onde:

qij = a vazão média (número inteiro19) entre o nó i e o nó j durante o intervalo de tempo.

cij (qij) = custo unitário associado à vazão qij (pode ser um custo monetário ou um simples

fator de ponderação representando direitos de uso da água ou prioridades operacionais).

Sujeito a:

a) manutenção do balanço de massa em todos os nós j = 1,…,N (inclusive todos os nós

artificiais )20

∑ ∑
∈ ∈

=−
j jIi Ok

jkij 0qq (3.9)

                                                                
18 Uma discussão mais detalhada sobre o algoritmo out-of-kilter pode ser encontrada em Azevedo et al. (1997).
19 Trata-se de convenção do modelo para aumentar a velocidade de processamento do algoritmo. Essa opção
permite a solução de redes com um número bastante elevado de nós e arcos.
20 Note-se que, na Equação 3.9, do balanço de massa no nó, não há um termo para armazenamento em
reservatórios. Isso ocorre porque o volume armazenado é conduzido pelos arcos artificiais de armazenamento,
que já estão sendo considerados nessa equação.
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 onde:

 Ij = o conjunto de todos os nós com arcos que terminam no nó j.

 Oj = o conjunto de todos os nós com arcos que se originam no nó j.

 

b) vazão mínima em todos os arcos (i,j)

 

 qij ≥ Lij (qij) para todos i,j = 1,...,N           (3.10)

 onde:

 Lij (qij) = a vazão mínima no arco (i,j)

 

c) vazões máximas em cada arco (i,j)

q ij    ≤  U ij (q ij) para todos i,j  =  1,…,N           (3.11)

onde:

U ij (q ij) = a vazão máxima no arco (i,j).

A nomenclatura cij (qij), Lij (qij) e U ij (q ij) é utilizada para sinalizar que esses parâmetros

podem ser funções da vazão, resultando em um problema não-linear, devido, como já

mencionado, à consideração de perdas em canal, evaporação, vazões de retorno e regras de

operação de reservatórios condicionadas ao volume armazenado. Esse problema é

solucionado automaticamente pelo MODSIM por meio de um processo iterativo, similar ao

descrito anteriormente para o caso específico da evaporação, que é efetuado a cada período de

simulação considerado (mês ou semana). Persiste, no entanto, a limitação da função-objetivo

linear, comentada na seção anterior. Para uso de funções não-lineares, é necessário fazer

modificações no programa, o que, além de não autorizado pela Colorado State University,

comprometeria parte da eficiência do modelo.

Vale salientar que a otimização é executada a cada período, de forma seqüencial, e não por

um processo plenamente dinâmico, de forma que não se garante o ótimo global para um

período de “n” intervalos à frente. A otimização determinística plenamente dinâmica supõe o

conhecimento prévio das vazões afluentes nos períodos futuros (Azevedo et al., 1997).

Uma alternativa interessante, que tem sido empregada, é a utilização conjunta do MODSIM

com modelos de programação dinâmica, combinando simulação e otimização global. Essa



26

estratégia foi aplicada por Labadie et al. (1986b) no desenvolvimento de um sistema de apoio

à decisão para o planejamento operacional e operação em tempo real do reservatório de

Valdesia, na República Dominicana. Um modelo de programação dinâmica estocástica foi

utilizado para obter curvas ótimas de armazenamento que maximizassem a produção de

energia, sujeito ao atendimento de demandas de irrigação. A otimização foi realizada com

intervalo mensal, considerando diversas condições de volume inicial, para cada mês do

calendário. O MODSIM foi utilizado em seguida, com simulação semanal, para orientar a

operação em tempo real do sistema, compatibilizando a geração de energia e a irrigação,

considerando como meta as curvas ótimas de armazenamento definidas na análise mensal.

Em um sistema de apoio à decisão para gerenciamento integrado de quantidade e qualidade da

água, Azevedo et al. (1998) utilizaram o MODSIM em conjunto com um modelo de

qualidade da água, o QUAL2E-UNCAS, da Agência Norte Americana de Proteção do Meio

Ambiente (EPA). Nesse sistema, os resultados do MODSIM são utilizados como entrada no

QUAL2E, para simulação da qualidade da água. Os resultados de qualidade são então

processados e indicadores de desempenho são fornecidos ao usuário, que poderá tomar

decisões quanto à operação do sistema, tanto no aspecto quantitativo, aumentando no

MODSIM o valor das demandas de passagem, por exemplo, para fazer uso do efeito de

diluição, quanto no aspecto qualitativo, modificando os níveis de tratamento, no QUAL2E21.

Esse sistema foi aplicado à bacia do rio Piracicaba, em São Paulo.

No Brasil, o MODSIM foi aplicado, também, em um estudo para avaliar a implementação de

reservatórios na bacia do rio Itapicuru, como parte dos trabalhos de preparação do Projeto

Estadual de Gerenciamento de Recursos Hídricos do Estado da Bahia – PGRH. Os objetivos

da aplicação foram: (i) verificar a viabilidade técnica das alternativas; (ii) hierarquizar os

reservatórios propostos, identificando quais deveriam ser implementados primeiro; (iii)

analisar a capacidade ótima de cada reservatório; e (iv) otimizar os investimentos com

minimização de custos e maximização de benefícios (Azevedo et al., 1997).

Um outra aplicação é relatada em Contécnica (1999a) em que o MODSIM foi utilizado para

avaliar garantias de fornecimento de água para demandas instaladas na bacia do rio Vaza-

Barris, nos Estados da Bahia e Sergipe, de acordo com as prioridades de uso a elas atribuídas

                                                                
21 Informações mais detalhadas sobre esse sistema podem ser encontradas em Azevedo (1994).
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e a distribuição espacial na bacia. Essa aplicação se desenvolveu no âmbito de um estudo

mais amplo visando à implementação de um sistema de apoio à decisão, análise e controle de

outorga e cobrança pelo uso dos recursos hídricos na referida bacia.

No presente trabalho, o MODSIM será utilizado, sobretudo, como ferramenta de

planejamento e operação estratégica, com intervalo mensal de simulação, para análises de

médio e longo prazos (de alguns meses a vários anos). A operação estratégica se refere à

definição de diretrizes para operação do sistema, com período de análise que, em geral, não

excede um ano. Com ela são estabelecidos, por exemplo, níveis de restrição para

determinadas demandas em anos secos, em função das disponibilidades no início do período e

das expectativas de afluência. Como ferramenta de planejamento, o MODSIM poderá ser

utilizado para avaliar alternativas de intervenção na bacia, com análise de longo prazo.

Recentemente, o Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo desenvolveu uma interface gráfica, chamada ModSimP32, com o

intuito de facilitar a simulação de sistemas de aproveitamento de recursos hídricos utilizando

o MODSIM.

O ModSimP32 faz uso de recursos padronizados do Windows, tais como os comandos Copiar

e Colar, e interfaces amigáveis concebidas para facilitar a estruturação dos dados de entrada

fornecidos ao modelo. São oferecidas ao usuário diversas formas de apresentação dos

resultados – tabelas, gráficos, curvas de permanência e comportamento de variáveis de

interesse ao longo do tempo, assim como um módulo de análise e comparação de cenários que

gera outros elementos muito úteis ao processo de tomada de decisão (Nunes Roberto e Porto,

1999).

3.4. A Avaliação Econômica dos Usos da Água

Esta seção tem como objetivo apresentar, em linhas gerais, como a avaliação econômica de

usos da água tem sido abordada na literatura do setor de recursos hídricos. Não se trata de

fazer um levantamento exaustivo dos inúmeros estudos econômicos associados ao tema

publicados nas últimas décadas em livros e revistas técnicas do setor, o que de longe
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ultrapassaria os objetivos dessa dissertação22. Em função da maior importância dada na

literatura, três usos da água serão abordados nessa seção: (i) abastecimento urbano; (ii)

irrigação; e (iii) recreação e funções ecológicas e paisagísticas (“instream uses”).

Inicialmente, análises econômicas relacionadas à água concentraram-se na avaliação da

demanda para abastecimento doméstico e no impacto dos preços e de políticas de tarifação

sobre o consumo para esse fim. Vários trabalhos dessa natureza são encontrados na literatura,

sobretudo nos Estados Unidos (Foster e Beattie, 1979; Howe, 1982; Nieswiadomy, 1992;

Höglund, 1999)23.

A necessidade de vultosos investimentos em sistemas de abastecimento de água induziu o

surgimento de modelos e métodos específicos para avaliação econômica desse tipo de projeto.

Nessa linha, deve-se ressaltar a atuação de agências internacionais de financiamento, como o

Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que promoveram

estudos e desenvolveram métodos hoje amplamente utilizados.

No BID, por exemplo, foi desenvolvido um modelo computadorizado de simulação do

consumo, distribuição e produção de água em sistemas públicos – o SIMOP (Simulador de

Obras Públicas), com o objetivo de calcular os benefícios econômicos da ampliação da

capacidade de produção de água (Powers e Valencia, 1978). O modelo faz uso de três tipos de

curvas de demanda construídas a partir de informações sobre o preço médio da água, o

consumo agregado e a elasticidade-preço da demanda. O benefício líquido associado à

ampliação do consumo é calculado em função do excedente do consumidor24. O SIMOP tem

sido adotado para avaliar projetos financiados por meio de programas de investimento no

Brasil, tanto do BID quanto do Banco Mundial.

Baseando-se em uma revisão de vinte e uma avaliações econômicas de projetos de

abastecimento de água financiados pelo Banco Mundial, Lovei (1992) propõe um outro

                                                                
22 A literatura do setor está repleta de estudos específicos sobre avaliação econômica dos vários usos da água, em
diferentes países e em contextos os mais diversos. Referências de alguns desses estudos podem ser encontradas
em Gibbons (1986), concentrado em experiências norte americanas, e em Young (1996).
23 Todos esses estudos tratam do uso urbano residencial. Howe (1982) e Nieswiadomy (1992) discutem,
especialmente, as diferenças entre estruturas de tarifas crescentes e decrescentes e a utilização de preços médios
e marginais na determinação da função de demanda. Em outro estudo, Schneider e Whitlatch (1991) discutem a
demanda urbana, porém desagregada em seis categorias de usuários, concluindo que há diferenças significativas
de comportamento. Esse tipo de análise, no entanto, requer uma quantidade de dados que em geral não se dispõe.
24 Aspectos teóricos do cálculo do benefício econômico do uso da água são tratados no capítulo seguinte.
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método de análise também fundamentado no cálculo do excedente do consumidor. A água

fornecida por um novo projeto é dividida em duas parcelas, uma que substitui a quantidade

então fornecida por outras fontes (admitindo que os consumidores não mais as utilizariam) e

outra que corresponde a um aumento líquido no consumo. A primeira parte é avaliada em

função da redução dos custos de obtenção da água impostos aos consumidores e a segunda

por meio do cálculo do excedente do consumidor. A curva de demanda utilizada para esse

cálculo é obtida por meio da agregação de duas outras: uma associada à água de beber e outra

relativa aos demais usos domésticos (higiene, limpeza, jardins, etc.). O modelo foi

desenvolvido para projetos de pequeno e médio portes, onde, em geral, há maior

homogeneidade nas características dos consumidores, sobretudo nas condições de renda e de

custos associados às fontes alternativas de água 25.

O Banco de Desenvolvimento da Ásia, outra agência financiadora multilateral, publicou em

1999 um manual de avaliação de projetos de abastecimento de água, que, além de discutir

alguns aspectos conceituais, fornece um referencial metodológico bastante detalhado e prático

(ADB, 1999). O manual foi desenvolvido com a preocupação explícita de utilizar uma

linguagem acessível aos não-economistas e é enriquecido com vários exemplos de cálculo.

O tratamento econômico de outros usos da água entra em evidência à medida que se agrava o

quadro de escassez desse recurso. A insuficiência de água para satisfazer as demandas dos

diversos setores usuários impõe à sociedade a tarefa de decidir quanto à alocação dos recursos

hídricos ou à realização de investimentos, cada vez maiores, para ampliação da oferta.

Nesse contexto, a avaliação econômica do uso da água para irrigação tem merecido uma

atenção especial. Em geral, a agricultura irrigada é o setor usuário que apresenta a maior

demanda por água. Excetuando alguns usos agrícolas de valor elevado, a maior parte da água

demandada nesse setor é utilizada na irrigação de culturas de baixo retorno econômico

(Gibbons, 1986). Por esse motivo, as decisões de alocação de recursos hídricos entre usos

distintos quase sempre envolvem negociações com o setor agrícola (Michelsen e Young,

1993; Adams e Cho, 1998; Postel e Morrison, 1998; Sharp et al., 2000).

                                                                
25 O autor destaca que, para projetos de grande porte, o SIMOP é um modelo mais apropriado (Lovei, 1992).
Esse modelo permite desagregar o consumo público de água em até cinco grupos de consumidores, cada um com
sua própria curva de demanda, política de preços e custos de fontes alternativas.
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O método mais utilizado para avaliação econômica da água na irrigação é o do valor residual

(Young, 1996). É baseado no cálculo da contribuição incremental de cada fator de produção

no valor total do bem produzido, a partir de uma função de produção. Admite-se que,

excetuando o insumo que se quer valorar (no caso a água), todos os demais fatores e o

produto final possuem valor econômico determinável, supostamente por preços de mercado26.

Caballer e Guadalajara (1998) apresentam vários exemplos de funções de produção utilizadas

para cálculo do valor econômico da água na irrigação. Nesse estudo, no entanto, o valor

atribuído à água é resultado direto da multiplicação do preço de mercado do bem produzido

pela produtividade marginal da água para aquele cultivo27. Nesse caso, conforme destaca

Gibbons (1986), o valor obtido independe de custos fixos ou variáveis relacionados à

produção (outros insumos), é função apenas do preço do produto e da produtividade associada

a cada unidade de água adicionada.

Nas duas últimas décadas, tem-se verificado uma tendência crescente (notoriamente nos

países desenvolvidos) de valorização dos usos para os quais a água não é retirada de seu leito

natural (“instream uses”). Segundo Colby (1990), a importância dada pela sociedade a esse

tipo de utilização da água tem aumentado em função de várias razões, entre as quais destaca:

(i) o crescimento acelerado das cidades, com novos cidadãos demandando novas

oportunidades de recreação; (ii) as retiradas de água para usos como irrigação, demanda

industrial e abastecimento público (“offstream uses”), que têm reduzido o nível dos

mananciais, causando prejuízos aos demais usos; e (iii) o aumento nos níveis de renda,

acarretando uma maior procura por atividades de lazer e uma valorização dos aspectos

paisagísticos e ecológicos da água, quando mantida em seu leito natural.

O método dos custos de viagem e o método da valoração contingente são os mais utilizados

para avaliação de benefícios associados a esse tipo de uso da água. Boyle e Bishop (1987)

ressaltam que ambos os métodos podem ser utilizados para estimativa de benefícios

relacionados ao uso direto (ex. recreação aquática, pescarias etc.), mas apenas a valoração

                                                                
26 Young (1996) destaca ainda outros dois métodos utilizados para valoração econômica da água como bem
intermediário (ou fator de produção): o método dos preços hedônicos e do custo de solução alternativa.
27 A produtividade marginal é a derivada da função de produção em relação à variável “água”, ou seja, é a
medida da variação da quantidade do produto devido à variação da quantidade de água empregada.
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contingente é capaz de indicar os valores não vinculados ao uso propriamente dito, tais como

os valores de opção e de existência28.

Uma vez que a valoração contingente se baseia na disposição a pagar declarada por

indivíduos em uma pesquisa de campo, Loomis (1998) destaca que uma questão central

subjacente ao método é saber se o indivíduo pesquisado efetivamente pagaria o valor por ele

declarado. O autor advoga que, nos casos associados à recreação, é interessante testar a

validade da valoração contingente comparando seus resultados com os valores obtidos por

meio do método dos custos de viagem, para o mesmo local considerado. Carson et al. (1996)

revisaram oitenta e três estudos de caso com o intuito de comparar resultados obtidos por

valoração contingente com outros métodos, como custos de viagem e preços hedônicos.

Desses, sessenta utilizavam o método dos custos de viagem. Os autores concluíram que os

dois métodos conduzem a resultados estatisticamente convergentes, mas as estimativas do

método da valoração contingente foram um pouco inferiores às dos demais métodos29.

No Brasil, os aspectos econômicos dos recursos hídricos têm sido tratados, sobretudo, no

âmbito de estudos relacionados à implementação da cobrança pelo uso da água, um dos

instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída com a Lei No. 9.433 de

janeiro de 1997.

Nos últimos anos, vários estudos foram elaborados para determinação de valores a serem

cobrados em diferentes estados brasileiros, com destaque para o Ceará, único que já cobra

pela água bruta, São Paulo, Rio Grande do Sul e Bahia (Asad et al., 1999; Seroa da Motta,

1998).

Os estudos recentes têm seguido basicamente duas metodologias. Na primeira, os valores a

serem cobrados dos diferentes setores são simulados analisando os impactos econômicos

sobre cada setor, assim como os níveis de arrecadação, recuperação de custos e diferentes

                                                                
28 Uma breve discussão sobre esses métodos é apresentada no capítulo seguinte. Para maiores detalhes sobre
aspectos conceituais, vantagens e desvantagens, desses e de outros métodos de valoração econômica dos usos da
água em seu leito natural, ver Mendelsohn (1987) e Loomis (1987). O artigo de Mendelsohn faz parte de uma
seção especial da revista Water Resources Research (Vol. 23, No. 5) que contém outros quatro artigos dedicados
ao tema e o de Loomis apresenta, além da discussão conceitual, resultados e valores estimados em vários estudos
empíricos.

29 Esses sessenta estudos de caso permitiram ao autor a realização de 478 comparações de resultados dos dois
métodos.
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hipóteses de subsídios. Esse é o caso do sistema SACUA desenvolvido no Instituto de

Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Lanna, 2000). Essa

metodologia foi aplicada em estudos nos estados do Ceará, Rio Grande do Sul e Santa

Catarina, e outros estão em andamento nos estados do Piauí, Paraíba e Rio Grande do Norte.

Apresenta a vantagem de ser relativamente simples, constituindo uma ferramenta

extremamente útil no processo de negociação da cobrança. No entanto, essa metodologia não

leva em consideração critérios de eficiência, uma vez que não permite a avaliação do valor

econômico da água para cada setor usuário, mas apenas o impacto da cobrança.

A segunda metodologia que tem sido bastante empregada é baseada na determinação de

preços ótimos, em função do custo marginal da água e das elasticidades-preço da demanda,

para cada setor usuário (Fernandez, 1996).

Para cálculo das elasticidades, é necessário estimar curvas de demanda para todos os usos.

Essa estimativa é realizada em função dos preços de reserva da água para cada uso, que

correspondem aos custos adicionais que os usuários terão que incorrer ao buscarem uma

solução alternativa, na hipótese de interrupção do fornecimento a partir do manancial objeto

da cobrança. A principal vantagem dessa metodologia é que ela dá uma indicação do valor

econômico da água em cada uso, permitindo a consideração de critérios de eficiência. Apesar

do maior rigor teórico no aspecto econômico, as estimativas dos preços de reserva baseiam-se

em hipóteses simplificadoras que, em princípio, não podem ser generalizadas (Seroa da

Motta, 1998). Essa metodologia foi aplicada na Bahia (Fernandez, 1996 e 1997), na bacia do

rio Vaza-Barris, localizada nos estados da Bahia e Sergipe (Contécnica, 1999b), e na bacia do

rio Pirapama, no Estado de Pernambuco (Fernandez, 2000).

De um modo geral, a maioria dos trabalhos pesquisados na literatura consultada, sobretudo

internacional, está relacionada à avaliação de usos específicos da água em determinados

setores. Alguns analisam perdas e ganhos (trade-offs) associados a alterações de alocação,

geralmente entre dois usos específicos. Pouca atenção, no entanto, tem sido dispensada ao

estudo de sistemas de apoio à decisão para avaliação econômica integrada de vários usos da

água no contexto de uma bacia hidrográfica.

Hickey e Diaz (1999) apresentam uma proposta de sistema integrado para análise econômica

de alocação da água que, apesar de estar orientado especificamente para a avaliação da pesca
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recreativa, permite a consideração de benefícios econômicos associados a outros usos,

calculados por meio de um modelo intitulado AQUARIUS. Infelizmente, a aplicação prática

apresentada nesse estudo trata apenas do benefício da recreação, não considerando nenhum

outro uso.

O AQUARIUS foi desenvolvido pelo Serviço Florestal dos Estados Unidos (United States

Forest Service - USFS) e permite a análise de alocação da água baseada em um critério de

eficiência econômica (Diaz e Brown, 1997). O modelo determina a alocação da água que

maximiza o benefício econômico total. Para isso, deve-se atribuir para cada uso uma curva de

demanda (função de benefício marginal). O modelo utiliza a representação do sistema hídrico

em rede de fluxo e tem a vantagem (em relação ao MODSIM) de permitir a otimização

global, segundo o critério econômico.

Por outro lado, o AQUARIUS possui algumas limitações importantes. No que se refere ao

aspecto econômico, a principal limitação é que as curvas de demanda têm de ser representadas

unicamente por funções exponenciais, especificando-se, para cada uso, uma única curva, de

demanda anual. A desagregação para o passo mensal (intervalo de tempo utilizado pelo

modelo) é feita proporcionalmente em relação aos níveis de consumo em cada mês, sem levar

em consideração uma possível mudança de comportamento dos agentes econômicos.

Quanto à representação do sistema hídrico, o modelo é rígido em seu objetivo de maximizar o

retorno econômico, dificultando a simulação de outras situações que, em função de outras

restrições (por força de lei, por exemplo), afastam-se da alocação ótima. Uma outra limitação

do modelo está associada à operação dos reservatórios. O AQUARIUS não permite a

simulação de regras de operação. O usuário informa apenas as restrições de volume máximo e

mínimo ao longo do período de análise. Por fim, vale ressaltar que o modelo é relativamente

recente, tendo sido bem menos utilizado e testado que o MODSIM.

Foi realizada uma pesquisa junto à Colorado State University sobre artigos e teses que

envolvessem a utilização do MODSIM na avaliação econômica da alocação de recursos

hídricos. Trabalho algum foi identificado. A explicação mais provável para essa ausência está

associada à própria origem do MODSIM, que foi desenvolvido para modelar a alocação de

recursos hídricos sujeita à estrutura de direitos de uso vigente no oeste americano, baseada na
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doutrina do primeiro usuário (“prior appropriation doctrine”). Nessa região, o principal

critério de alocação está vinculado ao direito de uso e não à eficiência econômica.
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4. MARCO TEÓRICO E CONCEITUAL

4.1. Considerações Preliminares

A preocupação com o meio ambiente e com a possibilidade de esgotamento dos recursos

naturais, entre eles a água, induziu o nascimento de uma nova corrente dentro das ciências

econômicas, a economia ambiental. Sua origem e desenvolvimento estão associados à própria

evolução do movimento ambientalista, que ganhou força a partir do final da década de 60.

Esse movimento nasceu impulsionado por pressões sociais nos países desenvolvidos,

sobretudo nos Estados Unidos, decorrentes da constatação mais evidente dos impactos

ambientais do crescimento econômico verificado no período pós Segunda Guerra, e de suas

conseqüências na qualidade de vida das populações.

Inicialmente, as políticas governamentais criadas em resposta a essas preocupações30 se

apoiavam na aplicação dos ditos instrumentos de “comando e controle” (como leis,

regulamentos, fixação de padrões e especificações de processos), não considerando a

dimensão econômica do meio ambiente.

Os instrumentos econômicos de gestão ambiental surgem, em seguida, como alternativa, ou

complemento, aos instrumentos de “comando e controle”, buscando melhorar a eficiência e

efetividade das políticas ambientais. A possibilidade (e hoje quase unânime necessidade) de

utilização desse tipo de instrumento aguçou o interesse pela valoração econômica dos

recursos ambientais.

No caso específico da água, esse processo tem-se revelado, principalmente, no

estabelecimento de uma cobrança31 pelo seu uso, já amplamente utilizada em países

desenvolvidos, e hoje definida como um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos

Hídricos, instituída com a Lei Federal No. 9.433 de 08/01/199732.

                                                                
30 Com destaque para a primeira delas, o National Environmental Policy Act – NEPA, dos Estados Unidos, que
começou a vigorar em 01/01/70 e influenciou a formulação de leis e políticas em muitos outros países.
31 Outro instrumento utilizado é o mercado de direitos de uso da água, mas é menos difundido e ainda pouco
cogitado para aplicação no Brasil.
32 Em vias de regulamentação, infelizmente, ou talvez, quem sabe, necessariamente mais demorada do que
imaginávamos.
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Apesar de sua relativa tenra idade, a economia ambiental e, sobretudo, os métodos de

valoração econômica de bens e serviços ambientais, estão fundamentados na teoria econômica

neoclássica do bem-estar, de formulação bem mais remota (Nogueira et al., 1998).

As hipóteses básicas dessa teoria apoiam-se em características de comportamento do

indivíduo, no caso, o consumidor. Em consonância com essa teoria, assume-se que esses

indivíduos, tomados como grupo agregado, irão sempre agir de modo racional, buscando

maximizar a utilidade proporcionada pelo consumo de determinada quantidade de um bem.

Presume-se, ainda, que o consumidor está apto a comparar alternativas de consumo e colocá-

las em ordem de preferência (Hanley e Spash, 1993).

A maximização da utilidade está sujeita a duas restrições básicas: o nível de renda do

consumidor e o nível de preços do mercado. Assim, verificada a hipótese de racionalidade e

conhecidas as restrições de renda dos consumidores bem como a estrutura de preços do

mercado, pode-se estabelecer uma função de demanda para o bem considerado (a chamada

curva de demanda33) (Nogueira et al., 1998).

O conceito de utilidade está relacionado à satisfação individual decorrente do consumo, que,

por sua vez, decresce à medida que maiores quantidades são consumidas. É o que os

economistas chamam de utilidade marginal decrescente. Essa característica confere à curva de

demanda de mercado uma inclinação negativa que se contrapõe à inclinação positiva da curva

de oferta. O encontro entre essas duas curvas dá origem ao ponto de equilíbrio de mercado,

em nível teórico (Nogueira et al., 1998).

Em 1844, o economista francês Jules Dupuit definiu o excedente do consumidor como sendo

a diferença entre o preço efetivamente pago e aquele que o consumidor estaria disposto a

pagar por um determinado bem. Esse excedente é utilizado para representar o benefício

líquido auferido pelo indivíduo ao consumir determinado produto, avaliado em termos de

variações de bem-estar (Hanley e Spash, 1993).

                                                                
33 Alguns dos métodos de valoração de recursos ambientais (como valoração contingente e preços hedônicos)
baseiam-se na definição de curvas de demanda (Nogueira et al., 1998).
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Esse conceito pode ser explorado por meio da análise da curva de demanda34. Na Figura 4.1, o

triângulo “abc” representa o benefício líquido do consumidor, enquanto que o retângulo

“0acd” é o valor efetivamente pago, sendo “a” o preço que o consumidor paga, por unidade,

ao consumir “d” unidades do produto. Nessa figura, nota-se facilmente que uma redução no

preço do produto conduz a um acréscimo no excedente do consumidor. Hanley e Spash

(1993) ressaltam, entretanto, que esse acréscimo só representará um benefício para a

sociedade se a redução do preço for decorrente de uma redução dos custos de produção. Caso

contrário, apenas haverá uma transferência, ou seja, o benefício auferido pelo consumidor

corresponderá ao prejuízo sofrido pelo produtor.

Existem dois problemas associados ao uso da curva de demanda ordinária (demanda

marshaliana) para cálculo do excedente do consumidor. O primeiro diz respeito à dependência

de caminho (“path dependence”), implicando que o excedente do consumidor pode não ser

único. O segundo está relacionado à consideração da utilidade marginal da renda constante,

condição sem a qual o excedente não teria significado como medida monetária de uma

mudança de utilidade e, conseqüentemente, de bem-estar (Hanley e Spash, 1993).

Em 1941, John Hicks redefine o conceito de excedente do consumidor e propõe medidas mais

precisas, calculadas em função da curva de demanda compensada. No entanto, conforme

destaca Johansson (1987), enquanto a curva marshaliana pode, em alguns casos, ser estimada

diretamente, a curva de demanda compensada não é observável35.

Young (1996) ressalta, por outro lado, que a medida do excedente obtida na curva

marshaliana se aproxima do valor das medidas de Hicks quando os bens ou serviços em

questão correspondem a uma pequena fração da renda do consumidor. Segundo o mesmo

autor, uma vez que a água em geral se comporta dessa maneira, a utilização da curva

marshaliana é aceitável na maioria dos casos de aplicação prática na área de recursos hídricos.

De fato, o benefício econômico de projetos de abastecimento de água tem sido

freqüentemente analisado a partir da quantificação do excedente do consumidor. Este é o

                                                                
34 Para isso, no entanto, é necessário que o produto seja perfeitamente divisível, o que permite a construção de
uma curva de demanda contínua e a aplicação da análise marginalista (Hanley e Spash, 1993). Essa condição se
aplica no caso específico da água.
35 São apresentadas na literatura várias formas de cálculo das medidas propostas por Hicks, utilizando como
informação básica a curva marshaliana (Johansson, 1987).
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caso, inclusive, de projetos do Programa de Ação Social em Saneamento - PASS e do

Programa de Desenvolvimento Sustentável do Semi-árido Brasileiro - PROÁGUA/Semi-

árido, do Governo Brasileiro, o primeiro financiado pelo Banco Interamericano de

Desenvolvimento e o segundo pelo Banco Mundial.

Figura 4.1 – Excedente do Consumidor (modificado - Hanley e Spash, 1993)

Segundo Young (1996), o conceito do excedente também pode ser aplicado para avaliação do

benefício auferido pelo produtor ao utilizar um determinado bem como insumo. Nesse caso,

utiliza-se a curva do valor do produto marginal, ou seja, o retorno marginal líquido

correspondente à utilização de unidades adicionais do insumo considerado (água por

exemplo)36.

Antes de entrar na discussão específica sobre os métodos de valoração econômica, é

importante definir dois conceitos: o de valor econômico do bem ambiental e o de bem

público. O valor econômico total de um bem ou serviço ambiental pode ser obtido por meio

da soma de três parcelas: valor de uso, valor de opção e valor de existência 37.

                                                                
36 A curva de valor do produto marginal é análoga à curva de demanda. Enquanto a última sinaliza o benefício
líquido associado ao consumo do bem, a primeira indica o retorno líquido da produção em função da utilização
do bem como insumo.
37 Alguns autores incluem, ainda, o valor intrínseco, estabelecido por motivações éticas e morais (Lanna, 1995),
e o valor de quase-opção, relacionado ao valor de reter as opções de uso futuro do recurso, dada uma hipótese de
crescente conhecimento científico, técnico, econômico, etc.. Esta última parcela é bastante utilizada nas
discussões sobre a conservação da biodiversidade (Nogueira et al., 1998).
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O valor de uso é derivado do uso do ambiente como recurso para promover o bem-estar da

sociedade, sendo atribuído pelas pessoas que realmente usam ou usufruem deste ambiente. O

valor de opção está relacionado a usos futuros, pelas mesmas pessoas que atribuem ao

ambiente esse valor ou pelas gerações futuras. Já o valor de existência representa o valor dado

pela sociedade à simples existência (não-uso) daquele bem ambiental, independentemente de

seu uso atual e/ou futuro.

Muitos dos bens ambientais, inclusive a água, a depender do uso a ela dado, são bens públicos

puros ou possuem alguma característica desse tipo de bem. Segundo Tisdell (1991), um bem

público (a) pode ser consumido sem que a disponibilidade da oferta seja diminuída e (b) é

impossível ou anti-econômico excluir indivíduos do seu consumo, uma vez que ele seja

ofertado. Conseqüentemente, indivíduos que não pagam por um bem público não podem ser

impedidos de consumi-lo. Essas duas características básicas são descritas como não-rivalidade

e não-exclusão. Devido ao atributo de não-exclusão, um bem público não pode ser

transacionado em mercado. Um exemplo clássico desse tipo de bem é o da segurança

nacional. No caso de um ataque a um país não interessa quem pagou ou não pagou seus

impostos.

4.2. Métodos de Valoração Econômica de Bens ou Serviços Ambientais

Os métodos (ou técnicas) de valoração econômica ambiental surgiram em resposta ao impasse

criado quando a sociedade decidiu valorar bens e recursos ambientais que não são

transacionados em mercado, e que, portanto, não possuem preço (sinalizador de valor na

economia neoclássica). Nogueira et al. (1998) ressaltam, no entanto, que a intenção não é

mensurar o valor do meio ambiente (bens e serviços ambientais), mas sim o valor que as

pessoas atribuem aos recursos ambientais, com base em suas preferências individuais.

Esses métodos de valoração consistem em instrumentos analíticos que contribuem para

aplicação de uma técnica de avaliação de projetos mais abrangente, a conhecida análise custo-

benefício38, onde não existem mercados aparentes ou existem mercados muito imperfeitos39.

                                                                
38 A análise custo-benefício tem sua origem associada ao setor de recursos hídricos, tendo sido formalizada em
uma norma americana para controle de cheias (“Flood Control Act”), em 1936 (Goodman, 1984).
39 Que violam hipóteses básicas como informação perfeita, concorrência perfeita e ausência de externalidades ou
possuem características de bem público.
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Com o aumento do uso da análise custo-benefício na avaliação de projetos públicos, surgiram

os primeiros métodos (ou técnicas) de valoração econômica: método do custo de viagem40,

método dos preços hedônicos e método da valoração contingente. O uso dessas técnicas foi

particularmente intenso nas décadas de 1970 e 1980 (Hanley e Spash, 1993).

Em seguida, surgiram outros, tais como o método dose-resposta, o do custo de reposição e o

método de custos evitados. A Tabela 4.1 apresenta, de forma abreviada, seus princípios

básicos, algumas aplicações mais freqüentes e principais problemas41.

Apesar de reconhecerem o potencial dessas técnicas para avaliação de benefícios e custos

associados a investimentos públicos (em termos de variações de bem-estar para a sociedade),

alguns autores têm recomendado moderação nas expectativas (Nogueira et al., 1998). Duas

razões principais são apontadas: (a) antes de se realizar a valoração econômica, é necessário

identificar os efeitos físicos, químicos e biológicos das atividades analisadas, o que, por si só,

já envolve elevado grau de incerteza e (b) a própria dificuldade e “imperfeição” de imputar

valores monetários a bens e serviços não transacionados em mercados, em face das limitações

dos métodos e dos conceitos disponíveis.

Por outro lado, Nogueira et al. (1998) também ressaltam a necessidade de se intensificarem o

uso e o estudo dessas técnicas, como forma de avaliar a relevância de suas vantagens e de

suas deficiências, procurando maximizar as primeiras e minimizar as últimas. No Brasil, isso

é particularmente importante, em face do uso ainda limitado dessa técnica.

                                                                
40 Especialmente voltado para recreação aquática (Nogueira et al., 1998). Loomis e González-Cabán (1997)
utilizaram os métodos de custos de viagem e de valoração contingente para avaliar o valor econômico da
recreação no rio Mameyes, em Porto Rico, realizando interessante análise sobre o nível de certeza dos visitantes
quanto às suas disposições a pagar. A valoração contingente também foi utilizada na avaliação econômica dos
projetos do Programa de Modernização do Setor Saneamento – PMSS, do Governo Federal, financiado pelo
Banco Mundial.
41 Não existe um consenso geral quanto à classificação nem mesmo quanto aos nomes atribuídos a esses
métodos. Segue-se, aqui, a mesma classificação utilizada em Nogueira et al. (1998).
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Tabela 4.1 – Princípios, usos e limitações dos métodos de valoração (Nogueira et al., 1998; Freeman III, 1993; Hanley e Spash, 1993)

Método / Princípio Aplicação mais Freqüente Principais Problemas

Método da Valoração Contingente
Utiliza um mercado hipotético, faz uma simulação
do mercado por manifestação verbal das
preferências do consumidor. A disposição a pagar
(DAP) do consumidor é obtida por meio de um
questionário (conversa estruturada).

Recursos de propriedade comum (como qualidade
do ar e da água), recursos de amenidades (aspectos
paisagísticos, culturais, ecológicos, etc.) e outras
situações onde não existem dados sobre preços de
mercado.

Indivíduo não conhece suficientemente o problema
e não tem idéia do valor quando é questionado
quanto à sua DAP; entrevistador pode induzir a
resposta; entrevistado pode ter comportamento
estratégico (imaginando vantagem ou prejuízo
pessoal futuro, como impostos por exemplo);
problemas estatísticos (seleção da amostra).

Método do Custo de Viagem
Gastos efetuados por indivíduos para se deslocarem
até um lugar, geralmente para recreação, podem ser
utilizados como uma aproximação dos benefícios
associados a essa recreação. Utiliza um mercado
complementar cujo consumo está intimamente
associado à viabilização da visita ao local.

Avaliação de parques nacionais, locais propícios à
recreação, como lagos, rios e florestas (para
pescarias, caçadas, passeios de barco, camping etc.)

Escolha da variável dependente na regressão
múltipla utilizada para estimar a curva de demanda;
viagens de múltiplos objetivos; identificação se
indivíduos são freqüentadores residentes na região
ou turistas; cálculo dos custos de distância; custo
de oportunidade do tempo; problemas estatísticos.

Método dos Preços Hedônicos
Diferenças nos valores patrimoniais podem ser
atribuídas a características locacionais. Utilizam-se,
por exemplo, dados de valores de propriedades
residenciais para estimar benefícios de mudanças
nos parâmetros de qualidade ambiental.

Casos em que os atributos ambientais possam estar
refletidos nos preços de residências ou outros
imóveis, tais como poluição do ar e níveis de ruído.
Também utilizado para avaliação de riscos
associados a atividades profissionais (sub-método
conhecido como salários pelo risco).

Especificação do modelo que relaciona preços do
mercado imobiliário com as características
ambientais; mercados imobiliários tendem a ser
muito segmentados (etnia-raça, classe-renda) por
motivos sem relação com a questão ambiental;
tamanho da amostra.
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Tabela 4.1 – Princípios, usos e limitações dos métodos de valoração (Nogueira et al., 1998; Freeman III, 1993; Hanley e Spash, 1993), cont.

Método / Princípio Aplicação mais Freqüente Principais Problemas

Método Dose-Resposta
Considera qualidade ambiental como fator de
produção. Alterações na qualidade ambiental (dose)
implicam em mudanças na produtividade e custos de
produção (resposta), os quais, por sua vez, acarretam
mudanças nos preços e níveis de produção, que
podem ser observados e mensurados. Não se baseia
na estimativa da curva de demanda.

Impacto da qualidade do ar e da água de irrigação na
produção agrícola; impactos da poluição sobre a
produção pesqueira; impacto da erosão sobre
produtividade agrícola.

O maior problema deste método reside na
identificação das relações entre a dose e a resposta
(causa – efeito), que dependem fortemente das
informações oriundas das ciências naturais (ex. qual a
redução da produtividade de uma planta em função da
qualidade da água).

Método do Custo de Reposição
Baseia-se na consideração dos custos de restauração
de um bem danificado como aproximação do
benefício associado a esse bem. É obtido por meio da
agregação dos gastos efetuados na reparação dos
danos provocados pela redução da qualidade do
recurso ambiental.

Avaliação do efeito da poluição atmosférica sobre
construções como edifícios e monumentos (custos de
tratamento, pintura e reposição de materiais
danificados, por exemplo).
Obs. Apesar de não citado na literatura consultada,
esse método parece suscetível de ser aplicado à
poluição da água (custos de tratamento).

Parte do pressuposto que a sociedade considera que o
benefício da reparação é superior aos custos,
quaisquer que sejam estes, e que, portanto, os custos
são uma medida mínima dos benefícios. Duas
situações decorrem: (a) a sociedade pode não estar
disposta a pagar a reparação (o benefício seria
superestimado); e (b) a sociedade estaria disposta a
pagar bem mais (o benefício seria subestimado).
Outro problema é que alguns danos podem ser
irreparáveis.

Método de Custos Evitados
Gastos efetuados para substituir ou complementar um
recurso (insumo) devido a uma mudança em sua
qualidade, pode ser uma aproximação do valor da
qualidade desse recurso (chamados gastos pre-
ventivos ou defensivos). Ex. Compra de água mineral
engarrafada por receio de contaminação na rede
pública.

Avaliação da mortalidade e morbidade humanas e dos
efeitos da poluição sobre a saúde; avaliação de
poluição sonora (custo evitado do isolamento
acústico); valor da qualidade da água de
abastecimento (em termos do preço da água
engarrafada, custo de ferver a água encanada, valor
do tempo gasto para comprar ou desinfetar a água,
etc.)

Gastos defensivos podem não ser substitutos perfeitos
para a qualidade ambiental; identificação das
variáveis intervenientes; e o problema da dupla
contagem (ex. isolamento acústico também melhora o
isolamento térmico, reduzindo gastos com
aquecimento em períodos frios).
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4.3. A Valoração da Água

Seguindo um outro enfoque, e tratando especificamente do recurso água, Cordeiro Netto

(1993) ressalta que o valor econômico da água pode ser mensurado a partir de: (a) preços de

um mercado real, (b) valores de um mercado de substituição, (c) valores de um mercado

fictício, (d) uma função de produção e (e) um custo de solução alternativa.

As abordagens de mercado (itens a, b e c, acima) servem para valorar a água enquanto bem de

consumo (ex. dessedentação humana). A avaliação a partir de mercados reais é considerada

quando existe um mercado efetivo que sinaliza o valor da água por meio do preço pago pelos

consumidores.

Os mercados de substituição são utilizados quando a água possui características de bem

público (ex. recreação aquática e nas margens, organização da paisagem e evacuação de

cheias). As avaliações mais comuns envolvem o estudo do mercado imobiliário e o custo de

viagem.

O mercado fictício é empregado quando não há mercado de substituição facilmente

identificável. Nesse caso, simula-se a existência de um mercado a partir da análise das

preferências manifestadas pelos usuários da água, obtidas por meio de enquetes em que se

pergunta a disposição a pagar por um bem ou serviço. É método mais utilizado para

estimativas de valor referente aos usos de recreação e lazer e aspectos relacionados à

qualidade da água.

A avaliação a partir de uma função de produção, como o próprio nome já indica, está

associada ao uso da água como fator de produção (ex. abastecimento industrial e irrigação).

Nesse caso, o valor da água é associado ao benefício líquido da produção, em função de seu

uso.

Quando a água é um insumo substituível, seu valor pode ser estimado como sendo

equivalente ao menor custo de substituição (ex. valor da água para geração de energia em

função do custo de geração da mesma quantidade de energia, usando combustível fóssil ou

nuclear). Quando a água é um insumo insubstituível (ex. fabricação de bebidas), seu valor

poderia ser estimado em função do custo de se obter uma outra água com as mesmas
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características daquela que se está consumindo. Essas abordagens referem-se à última família

de métodos apontados acima, que se utilizam dos custos de soluções alternativas42.

Seguindo essa classificação, Cordeiro Netto (1993) analisou 15 possíveis usos da água,

identificando métodos suscetíveis de serem utilizados (Tabela 4.2).

Tabela 4.2 – Métodos de estimativa do valor econômico da água
(modificado – Cordeiro Netto, 1993)

Método de Estimativa Usos onde são mais utilizados

Mercado Real

ü Dessedentação humana;
ü Abastecimento público;
ü Irrigação;
ü Abastecimento industrial.

Mercado de Substituição

ü Recreação aquática;
ü Pesca esportiva;
ü Recreação nas margens;
ü Elemento de organização da paisagem;
ü Evacuação de cheias;
ü Elemento do ecossistema fluvial.

Mercado Fictício

ü Recreação aquática;
ü Recreação nas margens;
ü Elemento de organização da paisagem;
ü Evacuação de cheias;
ü Elemento do ecossistema fluvial.

Função de Produção

ü Abastecimento público;
ü Irrigação;
ü Abastecimento industrial;
ü Pesca comercial;
ü Pesca esportiva;
ü Produção de energia;
ü Evacuação de poluição;
ü Navegação;
ü Estabilização de poluição.

Custo da Solução Alternativa ü Estabilização de poluição
ü Produção de energia (Gibbons, 1986).

Young (1996), por sua vez, divide os métodos de avaliação econômica dos usos da água em

dois grupos: um, em que a água é considerada como bem de consumo, seja ele privado (ex.

uso doméstico) ou público (ex. recreação e funções ecológicas), e outro, no qual a água

constitui um bem intermediário, ou seja, um fator de produção (ex. irrigação, indústria,

                                                                
42 Young (1996) destaca que esse método só deve ser empregado quando existe uma demanda efetivamente
estabelecida, ou seja, a alternativa seria de fato adotada caso o projeto que está sendo analisado não existisse.
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geração de energia hidrelétrica). No primeiro, os métodos baseiam-se na teoria econômica do

consumidor e, no segundo, na teoria da maximização do lucro do produtor.

Como bem de consumo privado, seu principal uso é o doméstico em áreas urbanas, onde é,

em geral, fornecida por uma companhia de abastecimento (pública, mista ou privada) que

cobra uma tarifa pelos serviços de tratamento, distribuição e entrega aos consumidores. Nesse

caso, o método de avaliação econômica mais utilizado se baseia na determinação estatística de

uma função de demanda a partir dos dados de venda de água dessas companhias de

abastecimento. São utilizadas técnicas de regressão múltipla levando em consideração não só

as variáveis de preço (da água e de outros bens), mas também, outras variáveis determinantes

do consumo de água, tais como renda do consumidor, temperatura, chuvas etc.43.

Um aspecto importante nessa técnica é a escolha da variável “preço da água”. A questão

central é saber se a percepção de preço do consumidor está associada ao valor marginal ou ao

valor médio da tarifa44. Diante desse impasse, ainda sem uma solução amplamente aceita

(Young, 1996), alguns autores sugerem a introdução das duas variáveis – preço médio e preço

marginal – na estimativa da função de demanda (Howe, 1982; Nieswiadomy, 1992).

No caso dos usos em que a água é considerada um bem público (ou quase público), não existe

mercado algum, mesmo imperfeito, que possa ser utilizado para estimativa de seu valor

econômico. Pertencem a essa categoria usos como recreação aquática e nas margens,

composição paisagística e suporte ecológico. Os métodos de avaliação econômica mais

utilizados são o de custos de viagem, o de preços hedônicos e o da valoração contingente. Os

dois primeiros utilizam mercados correlacionados ao uso da água e o terceiro um mercado

hipotético. Esses métodos já foram comentados na seção anterior (ver Tabela 4.1).

No que se refere ao uso da água como bem intermediário, Young (1996) destaca que o

método de avaliação mais utilizado é o do valor residual. Nele, o valor econômico da água é

estimado com base em uma função de produção que traduz a relação existente entre as

                                                                
43 Foster e Beattie (1979) determinaram funções de demanda para todas as regiões dos Estados Unidos levando
em consideração quatro variáveis: preço da água, renda do consumidor, precipitação pluviométrica e número de
residentes por hidrômetro.
44 Os resultados obtidos por Nieswiadomy e Molina (1991) indicam que os consumidores parecem reagir a
preços marginais em estruturas tarifárias crescentes (preço aumenta com o consumo) e a preços médios em
estruturas decrescentes. Os autores admitem, entretanto, que a validade estatística do resultado não permite sua
generalização.
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quantidades dos diversos fatores de produção (insumos) e a quantidade do produto final

correspondente (Equação 4.1). O valor da água é estimado subtraindo do valor total do bem

produzido os valores relativos aos demais fatores de produção (Equação 4.2).

( )iXfY = (4.1)

onde: Y corresponde à quantidade do bem produzido; Xi são as quantidades dos insumos

necessários à produção; e “ f ” é a função de produção.

∑ ⋅=
i

iiY XVPMVTP (4.2)

onde: VTPY é o valor econômico total do bem produzido e VPMi são os valores dos produtos

marginais dos insumos utilizados.

O pressuposto básico para utilização da Equação 4.2 é que o valor total do bem produzido

pode ser dividido em parcelas correspondentes às produtividades marginais de cada insumo.

Admitindo-se, ainda, que os preços de mercado de todos os insumos eqüivalem aos valores de

seus produtos marginais45, pode-se rescrever a Equação 4.2 da seguinte forma:
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onde: VPMw é o valor do produto marginal da água, PY é o preço de mercado do bem

produzido, Pi são os preços de mercado dos insumos e Xw é a quantidade de água utilizada na

produção.

A formulação apresentada acima refere-se ao caso de um único produto. A utilização mais

geral do método do valor residual envolve a consideração de uma função de produção com

produtos e insumos múltiplos46.

                                                                
45 A hipótese subjacente é que o produtor apresenta um comportamento maximizador de lucro, de forma que ele
está disposto a adicionar insumos até que os valores de seus produtos marginais eqüivalham aos seus custos de
oportunidade, que por sua vez são iguais aos preços, em um mercado competitivo.
46 Conhecido como método da variação da renda líquida (Young, 1996).
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O método do valor residual apresenta dois tipos básicos de problemas: um associado à

especificação da função de produção e outro relativo à determinação dos preços dos bens

produzidos e dos insumos utilizados.

Para que a função de produção seja adequada, é preciso que todos os insumos relevantes

sejam levados em consideração e que a eles sejam atribuídas produtividades corretas. Se um

determinado insumo é desconsiderado, sua produtividade é indevidamente imputada à água,

superestimando o valor residual47.

Por outro lado, quando a função de produção não traduz corretamente a relação entre

quantidades de insumos e quantidade do produto, o valor residual também é distorcido. Super

ou subestimativas do nível de produção para uma determinada combinação de insumos

corresponderão a super ou subestimativas do valor residual (Young, 1996).

Como pode ser observado na Equação 4.3, a determinação errônea dos preços de produtos e

insumos influencia diretamente o cálculo do valor residual. Se os preços dos outros insumos

(além da água) são subestimados, o valor residual será superestimado, e vice-versa. Se, de

outra parte, o preço do produto é super ou subestimado, o mesmo ocorrerá com o valor

residual.

Há situações em que o preço de mercado não constitui uma medida adequada do valor

econômico do bem para a sociedade. Isso ocorre, por exemplo, quando há intervenção

governamental no controle de preços, na fixação de salários ou na abertura de linhas de

crédito subsidiado. Nesses casos, o preço de mercado deve ser corrigido para refletir o valor

social daquele insumo. Esse preço ajustado é chamado no jargão econômico de preço-sombra.

4.4. A Avaliação Econômica no Contexto Decisório do Setor de Recursos Hídricos

A avaliação econômica é utilizada no planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos em

duas situações básicas: (a) na tomada de decisões que alteram a oferta dos recursos hídricos,

como, por exemplo, o investimento para construção de uma barragem; e (b) nas decisões que

                                                                
47 Young (1996) ressalta que o método é mais apropriado quando o valor residual, relativo ao insumo que se quer
valorar, corresponde a uma fração significativa do valor final do bem produzido. Assim, eventuais omissões ou
erros assumem menor importância.
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modificam a alocação da água entre setores usuários, por exemplo, na definição de regras de

racionamento. A Tabela 4.3 apresenta algumas decisões típicas nessas duas situações, além de

indicar critérios a serem verificados na análise custo-benefício e o modelo de avaliação

econômica mais apropriado – de curto ou longo prazo.

Na primeira categoria, relacionada à oferta, quatro decisões características são enumeradas,

associadas a atributos da água (quantidade, qualidade, tempo e espaço). Vale salientar que

esses atributos são, na realidade, estabelecidos em função das necessidades da demanda.

Na segunda, são identificadas duas decisões típicas: uma, associada à implantação de

mecanismos de gerenciamento da demanda e a outra, relacionada especificamente à definição

de regras de racionamento48.

As decisões de investimento têm como critério de análise (sob a ótica exclusivamente

econômica) a verificação do valor presente líquido positivo (VPL>0). Se o investimento serve

especialmente a um setor “i”, devem ser descontados (para o ano 0) os benefícios auferidos

por esse setor (Bi), as externalidades49 positivas e negativas impostas a outros setores (EPj e

ENj) e os custos associados ao investimento (C). Os métodos de valoração comentados na

seção anterior são utilizados para estimar Bi, EPj e ENj.

Na definição de regras de operação de reservatórios, admite-se que não há um custo direto

envolvido50, de forma que o objetivo passaria a ser simplesmente maximizar a diferença entre

(i) a soma dos benefícios incrementais dos setores agraciados e as externalidades positivas; e

(ii) a soma dos benefícios subtraídos dos setores diretamente prejudicados e as externalidades

negativas impostas a outros setores.

                                                                
48 O racionamento também constitui uma análise de alocação da água, na qual o critério do “ganhar mais” cede
lugar ao de “perder menos”.
49 Situação em que um agente econômico causa uma perda ou um ganho de bem-estar a outro agente econômico,
sem que essa perda seja compensada ou esse ganho remunerado.
50 Pode existir algum custo de estudo ou, por outro lado, a regra definida pode impor custos adicionais à
operação do sistema (ex. automação). Esses custos, se relevantes, também devem ser incluídos.
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Tabela 4.3 – Avaliação econômica na tomada de decisões em recursos hídricos

Tipo de decisão Decisões Critério Avaliação econômica

Investimento para ampliação da
oferta
(quantidade)

∑ ∑ ∑ ∑−+−= jji ENEPCBVPL

VPL > 0
Longo prazo

Investimento para despoluição da
água
(qualidade)

VPL > 0 Longo prazo

Regras de operação de
reservatórios
(tempo)

Max ( )∑ ∑ ∑∑ −−+ jkji ENBSEPB

Longo prazo (ex. regras
gerais de operação)
Curto prazo (ex. operação
em situações específicas)

Ampliação e gerenciamento da
oferta

Investimento em infra-estrutura
de adução e condução
(espaço)

VPL > 0 Longo prazo

Políticas de gerenciamento da
demanda e mecanismos de
alocação de água
(outorga, cobrança, programas de
redução de consumo/desperdício)

(*)

∑ ∑∑ ∑ +++>+ CCCTENBSEPB jkji

altjk CCCCTENBS <+++∑ ∑

Curto prazo (ex. alocação
de volumes excedentes em
anos úmidos)
Longo prazo (ex. análise
da cobrança)

Alocação de água entre setores
usuários

Definição de regras de
racionamento

Min ∑ kj,i,BS Curto prazo

(*) Transferência de água do setor “k” para o setor “i”, afetando o setor “j”.

VPL: Valor Presente Líquido;
Bi: Benefício para o setor “i”;
EPj  e ENj: Externalidades positiva e negativa para o setor “j”;
BSk: Benefício subtraído do setor “k”;
CT e CC: Custos de transação e custos de condução (adução e transporte ao novo ponto de consumo).
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Nas decisões de alocação entre setores, parte-se da hipótese segundo a qual há uma

transferência de água de um setor “k” para um setor “i”, afetando um terceiro setor “j”. Nesse

caso, duas condições devem ser verificadas. Na primeira, a soma dos benefícios auferidos

pelo setor “i” e “j” (Bi e EPj) deve ser superior à soma do benefício subtraído do setor doador

“k” (BSk), das externalidades negativas do setor “j” (ENj), dos custos de transação51 (CT) e

dos custos de condução da água até o novo ponto de consumo (CC). A segunda condição

obriga que esses “custos” (BSk, ENj, CT e CC) devem ser inferiores ao custo de qualquer

outra solução alternativa (Calt) capaz de atender a demanda do setor “i”.

Quando o objetivo é a definição de regras de racionamento, a eficiência econômica é

garantida ao minimizar o somatório dos benefícios subtraídos de todos os setores. Dessa

forma, os “cortes” maiores serão realizados nos usos em que a água possui menor valor

agregado.

A última coluna da Tabela 4.3 diz respeito a um aspecto importante da análise econômica que

é a definição do prazo a ser considerado, curto ou longo. Baumol (1972) destaca que a

definição econômica de curto e longo prazo nada tem a ver com qualquer unidade fixa de

tempo. Sem referência ao problema específico, o economista não pode afirmar se um período

de três meses é considerado curto ou se cinco anos pode ser enquadrado como longo.

A distinção entre os dois conceitos está associada ao grau de liberdade nas decisões do agente

econômico em relação à sua situação atual. No curto prazo, existe um mínimo de livre escolha

e as decisões já tomadas não podem ser alteradas em face das novas decisões. No longo, o

agente econômico abstrai-se das decisões anteriores uma vez que há tempo hábil para que

todos os ajustes necessários sejam realizados.

Young (1996) ressalta que essa questão é particularmente importante na avaliação econômica

da água como fator de produção. No curto prazo, é apropriado considerar fixos alguns fatores

de produção e ignorá-los no cálculo do valor residual. Por isso, é de se esperar que os valores

obtidos em um contexto de planejamento de curto prazo sejam maiores que aqueles

relacionados ao longo prazo (ver Equação 4.3).

                                                                
51 Essa parcela pode ser importante nos sistemas baseados em mercados de direitos de uso da água.
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Esse autor destaca, ainda, que esse mesmo comportamento pode ser observado no uso

doméstico da água, de forma que a disposição a pagar em uma situação de planejamento a

curto prazo é normalmente mais elevada. Em geral, a elasticidade-preço da demanda tende a

ser menor (em módulo) no curto prazo, quando as decisões são restritas, do que no longo

prazo, em que ajustes são possíveis.

De um modo geral, decisões de investimento e de políticas públicas de impacto duradouro

devem ser analisadas no contexto de longo prazo. Já em situações emergenciais, como é o

caso das secas, a análise de curto prazo é mais apropriada.

Na análise de alocação de recursos hídricos entre setores usuários é necessário que os valores

econômicos estimados estejam associados a “águas” de características comuns. A água tratada

entregue na torneira de um cidadão constitui um bem econômico distinto daquele em estado

bruto captado em um rio ou reservatório.

Assim, nos casos em que a água sofre qualquer tipo de modificação em relação ao seu estado

bruto (ex. tratamento, adução, distribuição etc.), a função de demanda deve ser corrigida de

modo a descontar o valor econômico agregado com a modificação. A princípio, a comparação

deve ser feita sempre em relação à água bruta no ponto de derivação em seu leito natural.

Uma outra característica importante da água diz respeito à variação sazonal de seu valor

econômico. Gibbons (1986), por exemplo, ressalta que a demanda por abastecimento

doméstico, em geral, apresenta comportamentos diferentes entre estações do ano, sobretudo

nas regiões onde os verões são mais rigorosos. Por isso, em alguns casos (em função,

principalmente, da região e do uso da água) pode ser necessário utilizar mais de uma curva de

demanda de modo a levar em consideração essas variações sazonais.

O tratamento econômico insere novas incertezas ao processo decisório no setor de recursos

hídricos. Para estimar os benefícios de investimentos de longo prazo ou avaliar as

conseqüências de decisões de alocação dos recursos hídricos é necessária a previsão de

diversas variáveis econômicas, tecnológicas, ambientais e sociais para um período de vários

anos no horizonte de planejamento. Fundamentar decisões e planos simplesmente em

“melhores estimativas” induz uma segurança e confiabilidade nos resultados que na realidade

não pode ser garantida.
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Vários tratamentos formais da incerteza têm sido propostos na literatura do setor. Em geral,

envolvem a estimativa de probabilidades, objetivas ou subjetivas, de ocorrência de algumas

variáveis importantes. Esses métodos, no entanto, requerem muito conhecimento técnico por

parte do analista e mais tempo e recursos para o estudo (Young, 1996).

A análise de sensibilidade é uma alternativa a esse tratamento formal da incerteza, com

grande utilidade em casos de aplicação prática. Consiste em testar a estabilidade dos

resultados obtidos diante da alteração de algumas hipóteses e variáveis de entrada.

No caso da avaliação econômica do uso da água, são passíveis de análise de sensibilidade

variáveis tais como: benefícios estimados, hipóteses de evolução da demanda, preços,

produtividades, entre outras. Na avaliação de investimentos em infra-estrutura, por exemplo, é

importante analisar alterações nos custos e prazos de execução das obras. Além dessas,

também podem ser testadas diferentes hipóteses de comportamento hidrológico, por exemplo,

nas vazões afluentes consideradas.
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5. METODOLOGIA EMPREGADA

O desenvolvimento desta pesquisa compreendeu basicamente quatro etapas: (i) revisão

bibliográfica; (ii) desenvolvimento do sistema de apoio a decisões (SAD); (iii) teste e

avaliação do SAD e (iv) aplicação à bacia do rio Descoberto e avaliação de resultados.

A revisão bibliográfica contemplou três grandes linhas de pesquisa: (a) sistemas de apoio a

decisões; (b) valoração econômica da água e (c) caracterização do sistema do rio Descoberto.

Na primeira linha de pesquisa, foram estudados aspectos conceituais (objetivos,

características necessárias, hipóteses básicas, limitações dos modelos, etc.) e operacionais

(estrutura de arquivos, linguagem de programação, algoritmos de otimização) do

desenvolvimento de sistemas de apoio a decisões. Na segunda, foram abordados os aspectos

teóricos e práticos da mensuração do valor econômico da água (métodos disponíveis,

vantagens, limitações, experiências anteriores de utilização, etc.). A última linha de

investigação bibliográfica foi dedicada à caracterização do sistema de recursos hídricos

utilizado para teste e aplicação do SAD, a bacia da Barragem do Rio Descoberto.

Também foi realizada uma pesquisa junto à Universidade do Colorado, nos Estados Unidos,

para identificação de outros trabalhos utilizando o MODSIM em um contexto de avaliação

econômica. Estabeleceu-se um contato, inclusive, com o Prof. John Labadie, autor do modelo.

Essa pesquisa, no entanto, foi infrutífera devido, como já mencionado no Capítulo 3, ao fato

de que, no oeste americano, onde o MODSIM é mais utilizado, o principal critério de

alocação tem sido o direito de uso e não a eficiência econômica.

A segunda etapa - desenvolvimento do SAD – passou por três fases: (a) articulação com o

Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões (LABSID) da Escola Politécnica da

Universidade de São Paulo; (b) estudo da interface ModSimP32 elaborada no LABSID; e (c)

desenvolvimento e programação do módulo econômico incorporado ao ModSimP32.

Nessa etapa, cabe destacar um aspecto importante sob o ponto de vista metodológico que foi a

articulação e cooperação estabelecida com uma outra universidade, fundamental para o

desenvolvimento deste trabalho.
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A terceira etapa foi dedicada ao teste e à avaliação do sistema de apoio a decisões

desenvolvido, utilizando o sistema Descoberto como caso de estudo. O uso do SAD foi

demonstrado a algumas pessoas selecionadas, já familiarizadas com o MODSIM e com

métodos de avaliação econômica, com as quais foram colhidas sugestões que foram

incorporadas ao sistema.

A última etapa esteve associada à análise do sistema Descoberto. Apesar da escassez de

informação no aspecto econômico, esse sistema foi escolhido por uma questão estratégica de

interesse local e de sinergia com outras pesquisas desenvolvidas e em andamento no Mestrado

em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de Brasília. Vale salientar,

ainda, que existem pouquíssimas bacias no Brasil para as quais talvez existissem informações

econômicas detalhadas que permitiriam uma aplicação de muito melhor qualidade para teste

do SAD desenvolvido.

A etapa esteve sub-dividida em três partes: (a) estabelecimento de cenários a serem

analisados; (b) análise desses cenários por meio do uso do sistema de apoio a decisões

desenvolvido e (c) avaliação dos resultados.

A metodologia empregada é apresentada, de forma esquemática, na Figura 5.1.
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Figura 5.1 – Representação Esquemática da Metodologia
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6. O SISTEMA DE APOIO À DECISÃO

6.1. Concepção e Fundamentos

O sistema objeto desta dissertação, denominado ModSimP32-E, foi desenvolvido a partir da

interface gráfica ModSimP32 (Nunes Roberto e Porto, 1999), elaborada no Laboratório de

Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

O ModSimP32 utiliza o MODSIM como modelo de alocação da água, com uma série de

recursos de análise que aumentam sua capacidade de auxílio no processo de tomada de

decisões em sistemas de recursos hídricos de elevada complexidade.

O trabalho aqui descrito consistiu na elaboração de um módulo de avaliação econômica que

foi incorporado ao ModSimP32, somando aos recursos já existentes nessa interface outros que

permitem uma análise de eficiência na alocação da água.

O ModSimP32-E visa a apoiar decisões em problemas relacionados ao aspecto quantitativo da

alocação de recursos hídricos, em casos que envolvem a análise econômica de longo prazo.

Dentre aquelas enumeradas na Tabela 4.3 (p. 49), são suscetíveis de análise com esse sistema,

as decisões de investimento para ampliação da oferta, regras de operação de reservatórios

(regras gerais analisadas no longo prazo), investimentos em infra-estrutura de adução e

condução, políticas de gerenciamento da demanda e mecanismos de alocação da água, tais

como outorga de direitos de uso e cobrança pelo uso da água. Sua formulação esteve

fundamentada nos seguintes condicionantes:

ü O sistema deve ser capaz de levar em consideração características hidrológicas e

informações de demandas de uma maneira integrada e coerente com o sistema físico

representado. A utilização do MODSIM como modelo de alocação responde

adequadamente a esse condicionante.

ü Deve permitir a consideração do valor econômico associado aos diversos usos da

água na bacia analisada. Curvas de benefícios marginais devem ser fornecidas para cada

uso da água em análise. Essas curvas devem relacionar valores econômicos marginais com



57

quantidades de água alocada para cada uso (ex. curvas de demanda, curvas de valor do

produto marginal da água).

ü Deve apresentar flexibilidade para representação do comportamento econômico de

cada demanda. O comportamento econômico da demanda por água é bastante variável,

conforme discutido no Capítulo 4. As formas das curvas podem ser as mais diversas e

pode ser necessária a utilização de mais de uma curva para um mesmo uso, em função de

variações sazonais, por exemplo.

ü Deve permitir a comparação de diferentes cenários. Hipóteses de evolução das

demandas, construção de infra-estrutura, importação de água de outras bacias etc. podem

ser confrontadas gerando subsídios adicionais à tomada de decisões.

ü Deve permitir a realização de análises de sensibilidade . O SAD deve informar o

decisor quanto à estabilidade dos resultados obtidos, a partir de determinadas alterações

nas hipóteses e variáveis de entrada consideradas.

Com base nesses condicionantes, foi desenvolvido e incorporado ao ModSimP32 um módulo

de avaliação econômica, programado em linguagem Microsoft Visual Basic 6.0, composto

de treze telas, sete rotinas gráficas, seis rotinas de preparação de tabelas e quinze rotinas de

cálculo. Os diferentes componentes do sistema são descritos nos itens seguintes.

6.2. Entrada de Dados

Além das informações necessárias para execução do MODSIM, tais como vazões afluentes,

curvas cota-área-volume dos reservatórios, volumes meta dos reservatórios, demandas

requeridas e respectivas prioridades (ver item 3.3), o usuário do sistema deverá fornecer as

curvas de benefício marginal de todas as demandas que serão economicamente analisadas.

Para isso, ao acionar o módulo econômico no menu principal (Figura 6.1), o usuário acessa o

gerenciador do módulo de avaliação econômica (Figura 6.2). A entrada de dados econômicos

é realizada por meio da tela apresentada na Figura 6.3. Para cada demanda que será analisada,

o usuário deve informar o número de curvas de benefício marginal e, para cada mês, qual a

curva a ser utilizada. Podem ser especificadas até doze curvas, uma para cada mês.
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Figura 6.1 – Tela Principal

Figura 6.2 – Gerenciador do Módulo de Avaliação Econômica

Figura 6.3 – Tela de Entrada de Dados
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As informações de cada curva são introduzidas por meio da tela apresentada na Figura 6.4.

São permitidos dois tipos de curva, por Segmentos e Exponencial, garantindo-se assim uma

grande flexibilidade na representação do comportamento econômico de cada demanda

(terceiro condicionante enumerado no item 6.1). Na primeira opção, por segmentos, o usuário

tem acesso a uma tabela onde devem ser inseridos até dez pontos que conformarão a curva.

As vazões devem ser fornecidas em metro cúbico por segundo e o benefício marginal em

unidade monetária por metro cúbico por segundo.

Figura 6.4 – Tela de Entrada das Curvas de Benefício Marginal

Na opção de curva exponencial, o usuário deve fornecer os coeficientes “a” e “b” da

Equação 6.1.
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eaP (6.1)

onde: P é o benefício marginal em $/(m³/s), Q é a vazão em m³/s e “a” e “b” os coeficientes da

curva.

O usuário tem, ainda, a opção de fornecer dois pontos ou um ponto e a elasticidade-preço

nesse ponto (Figura 6.5), que o programa então ajusta a curva exponencial calculando os
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coeficientes “a” e “b”, fazendo uso das Equações 6.2 a 6.5, no caso dos dois pontos, e 6.6 e

6.7 no caso de um ponto e sua elasticidade.
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Figura 6.5 – Tela de Ajuste de Curva Exponencial
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6.3. Tipos de Resultados Fornecidos

Após inseridos os dados econômicos de pelo menos uma demanda, o programa habilita os

botões Resultados, Resultados Globais e Análise, no gerenciador do módulo de avaliação

econômica.

O botão Resultados fornece os resultados apenas da demanda selecionada, apresentados por

meio da tela da Figura 6.6, que está dividida em duas pastas – Resultados Numéricos e

Resultados Gráficos. Na primeira pasta, são fornecidas as séries de vazão e benefício para

todos os meses da simulação, o valor presente líquido (VPL) à taxa de desconto especificada,

os valores dos benefícios anuais médio, máximo e mínimo e os benefícios médio, máximo e

mínimo por mil metros cúbicos. A taxa inicialmente adotada é de doze por cento ao ano, mas

o usuário pode alterar esse valor e recalcular o VPL por meio do botão Atualiza VPL($).

Figura 6.6 – Tela de Resultados Numéricos de Demanda Específica
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Na pasta de resultados gráficos, são oferecidas três opções de gráfico – Série Mensal, Série

Anual e Curva de Permanência (Figura 6.7).

Figura 6.7 – Tela de Resultados Gráficos de Demanda Específica

Na tela de resultados globais, são apresentadas as séries mensais de vazão e benefício para

todas as demandas analisadas (Figura 6.8). O usuário pode então selecionar as séries de seu

interesse e visualizar gráficos mensais, anuais, de valor presente líquido ou curvas de

permanência (Figura 6.9).

Nesse mesmo módulo, o usuário pode acessar uma tabela com o resumo dos resultados

globais de todas as demandas (Figura 6.10). Nessa tabela, são apresentadas as seguintes

informações:

ü Valor Presente Líquido;

ü Benefícios anuais médio, máximo e mínimo;

ü Benefícios anuais médio, máximo e mínimo por mil metros cúbicos;

ü Duração máxima abaixo da demanda necessária (número máximo de meses
consecutivos em que a vazão fornecida foi inferior à demandada);

ü Volume fornecido no período de duração máxima abaixo da demanda necessária
(como percentual da demanda necessária);
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ü Número total de falhas (meses abaixo da demanda necessária);

ü Freqüência abaixo da demanda necessária;

ü Volume acumulado dos déficits;

ü Vazão média fornecida.

Figura 6.8 – Tela de Resultados Globais

Figura 6.9 – Tela de Resultados Gráficos Globais
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Figura 6.10 – Tela de Resumo dos Resultados Globais

6.4. Recursos de Análise

O ModSimP32-E apresenta dois tipos de análise disponíveis no que se refere aos resultados

econômicos – a análise de alocação e a análise de sensibilidade (Figura 6.11). Na análise de

alocação, duas opções são possíveis – a de Livre Intercâmbio e a de Realocação.

   

Figura 6.11 – Tela de Análise de Alocação e Sensibilidade

Na análise de Livre Intercâmbio, o usuário seleciona um grupo de demandas para o qual o

programa irá redistribuir as vazões de forma a maximizar o benefício econômico. Para cada

mês, as vazões são redistribuídas mantendo-se, no entanto, a vazão total (QT) alocada pelo
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MODSIM para o grupo de demandas selecionadas. Trata-se de encontrar a solução para o

seguinte problema de otimização, para n demandas, seqüencialmente a cada mês:

Dados:

B1 = f1(Q1)

B2 = f2(Q2)

...

Bn = fn(Qn)

∑
=

n

1i
iBMax

Sujeito a:

∑
=

=
n

1i
Ti QQ

Nec
ii QQ ≤ para todo i de 1 a “n”.

Onde: Bi é o benefício correspondente à vazão Qi alocada para a demanda i; QT  é a vazão total

alocada para todo o grupo de demandas; e Nec
iQ  é a vazão necessária para a demanda i.

A solução desse problema foi concebida fazendo-se uso do princípio econômico da

equimarginalidade, o qual estabelece que a distribuição de um recurso é ótima quando os

benefícios marginais em suas várias utilizações são iguais. Seguindo esse princípio, foi

elaborada uma rotina de otimização cujo algoritmo é apresentado na Figura 6.12. Esse tipo de

análise é indicado para os casos em que não existem restrições físicas à redistribuição das

vazões, por exemplo, no caso de várias captações em um mesmo reservatório. Em outras

situações, a localização das demandas pode não permitir o livre intercâmbio. Por exemplo,

realocar água de uma demanda de jusante para uma demanda de montante pode não ser

hidrologicamente possível uma vez que a água a ser cambiada pode não estar disponível no

ponto de montante.

No caso da opção de Realocação, o sistema identifica e permite a reordenação das prioridades

de cada demanda em função do benefício médio de cada uma delas. Com as novas

prioridades, o MODSIM é executado novamente realocando as vazões. Essa modalidade não

gera distribuições ótimas, haja vista que as prioridades são fixadas anualmente, mas preserva
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a topologia da rede de fluxo e todas as restrições hidrológicas e hidráulicas fornecidas pelo

usuário.

Figura 6.12 – Algoritmo da Rotina de Otimização

Retira ∆Q das demais
demandas, ponderada e
inversamente proporcional
aos seus benefícios marginais

∑
=

+−⋅−=
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2i
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2iN
ii

B

B
ÄQQQ

Sim
Qi < 0

Qi = 0
Redistribui ∆Q
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O sistema permite, ainda, a realização de uma análise de sensibilidade quanto às curvas de

benefício marginal. Essas curvas são transladadas verticalmente, reduzindo e aumentando

suas ordenadas em cinqüenta por cento, em intervalos de dez. A análise é realizada por

demanda e curva selecionadas, e seus resultados são apresentados em uma tabela que indica o

valor presente líquido da demanda analisada e do total das demandas, para cada variação na

curva em questão. Também é fornecido um gráfico em que os resultados são apresentados em

termos relativos – nas abcissas, as variações na curva de benefício, e nas ordenadas, a relação

entre os benefícios com e sem a variação (Figura 6.13).

Figura 6.13 – Resultados da Análise de Sensibilidade

Um outro importante recurso de análise existente no ModSimP32-E é o módulo de

comparação de cenários52. Com ele, por exemplo, o usuário pode analisar o problema em

pauta para diferentes cenários de evolução da demanda, inclusão de novas infra-estruturas,

importação de vazões ou algum outro tipo de intervenção na bacia, e até mesmo hipóteses de

vazões afluentes. Essa ferramenta é extremamente útil no tratamento de incertezas presentes

                                                                
52 Esse recurso já existe no ModSimP32 mas, apenas, para análise de vazões e volumes.
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na formulação do problema que se deseja solucionar. Os resultados são apresentados em

tabelas, gráficos e resumos semelhantes aos já comentados.

6.5. Um Roteiro para Utilização do ModSimP32-E

Descreve-se, a seguir, um roteiro geral de utilização do ModSimP32-E, voltado para análise

econômica de sistemas de recursos hídricos. Trata-se de um suporte metodológico adaptável

aos mais diversos problemas, com passos em uma seqüência lógica de análise apropriada à

utilização do ModSimP32-E.

I. Definição do objetivo da análise.

ü Caracterização da decisão a ser tomada e identificação das informações buscadas

para apoio a essa decisão. Por exemplo, a avaliação do impacto econômico em

diferentes setores usuários da água quando da definição de regras de operação de

um reservatório de uso múltiplo. Nesse caso, pode interessar ao decisor não só o

benefício total associado a cada regra mas também a distribuição desse benefício

entre setores.

II. Identificação dos aspectos físicos do sistema de recursos hídricos.

ü Informações hidrológicas. Levantamento da rede hidrográfica, pontos de controle

existentes, séries de vazões naturais (observadas e/ou geradas), taxas de

evaporação e comportamento temporal e espacial da precipitação53.

ü Características hidráulicas. Dados dos reservatórios (curva cota-área-volume,

volume máximo, volume morto), capacidade de escoamento dos trechos de rio e

estruturas de condução (canais, adutoras, etc.), taxas de infiltração, interface entre

águas superficiais e subterrâneas, fluxos de retorno.

III. Identificação dos aspectos econômicos do sistema de recursos hídricos.

ü Localização das diferentes demandas, evolução dos volumes demandados, nível de

consumo (fração consuntiva), comportamento econômico sazonal, definição das

curvas de benefício marginal.

                                                                
53 A precipitação não é utilizada diretamente pelo MODSIM mas constitui informação essencial para
conhecimento do sistema hídrico, sendo indiretamente utilizada no balanço de massa dos reservatórios com a
estimativa da evaporação líquida, além de influenciar, em vários casos, o comportamento das demandas.
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IV. Definição das restrições impostas ao comportamento do sistema de recursos hídricos.

ü Regras estabelecidas para operação de reservatórios, vazões mínimas em trechos

de rios, prioridades de uso.

V. Representação do sistema em rede de fluxo.

ü Definição dos elementos e da topologia da rede de fluxo, coerentes com o objetivo

da análise, com os aspectos físicos e econômicos e com as restrições ao

comportamento do sistema analisado.

VI. Definição da situação de referência em função do objetivo da análise.

ü Em avaliações de intervenções na bacia, por exemplo, a referência poderia ser a

situação sem a intervenção, vinculada a um determinado cenário de evolução das

demandas. Em um estudo de avaliação a posteriori da alocação de recursos

hídricos, a situação de referência poderia estar associada à distribuição da água

entre os usuários historicamente observada.

VII. Modelagem da situação de referência.

ü O ModSimP32-E calcula os benefícios econômicos associados à situação de

referência.

VIII. Identificação de cenários.

ü Caracterização da situação fim que se deseja analisar. Por exemplo, o

comportamento do sistema de recursos hídricos com a construção de uma nova

barragem, ou a implementação de uma determinada política de gerenciamento da

oferta ou da demanda. A depender dos níveis de incerteza existentes, pode-se

definir vários cenários em função de diferentes hipóteses de evolução das

demandas, ou mesmo de vazões afluentes.

IX. Realização de análises comparativas.

ü Confronto e comparação entre os diferentes cenários, entre si e com a situação de

referência.
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X. Análise de sensibilidade.

ü Verificação do impacto da variação da informação econômica de entrada (curvas

de benefício marginal) sobre os resultados observados.

Esse suporte metodológico é esquematicamente representado na Figura 6.14.

Figura 6.14 – Suporte Metodológico para Utilização do ModSimP32-E

Definição do objetivo da análise

Identificação dos aspectos físicos do sistema de
recursos hídricos

Identificação dos aspectos econômicos do sistema
de recursos hídricos

Definição das restrições impostas ao
comportamento do sistema de recursos hídricos

Representação do sistema em rede de fluxo

Definição da situação de referência em função do
objetivo da análise

Modelagem da situação de referência

Identificação de cenários

Realização de análises comparativas

Análise de sensibilidade
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7. TESTE DE APLICAÇÃO: A BACIA DO LAGO DESCOBERTO

Neste capítulo, são utilizadas informações da bacia do lago Descoberto, no Distrito Federal,

para teste e avaliação do sistema de apoio a decisões desenvolvido. Foram utilizadas,

principalmente, informações extraídas do Inventário Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos

do Distrito Federal (SEMATEC, 1998), do Plano Diretor de Água, Esgotos e Controle de

Poluição Hídrica do Distrito Federal (CAESB, 1990), e dados obtidos diretamente junto à

Diretoria do Sistema de Água e à Divisão de Controle dos Recursos Hídricos da Companhia

de Água e Esgotos de Brasília - CAESB e ao Escritório da EMATER-DF de Alexandre

Gusmão.

7.1. A Barragem do Descoberto

O rio Descoberto nasce no Distrito Federal, onde se situa uma parte expressiva de sua bacia

hidrográfica, e deságua no rio Corumbá, no Estado de Goiás, constituindo o limite ocidental

do Distrito Federal, na sua fronteira com esse Estado.

A barragem do Descoberto, situada no terço mais a montante do rio, com uma área de

drenagem de aproximadamente 437 km2, constitui o principal manancial utilizado pela

CAESB, sendo responsável por mais de 60% da oferta de água para abastecimento público do

Distrito Federal, atendendo aos núcleos urbanos de Ceilândia, Taguatinga, Samambaia,

Recanto das Emas, Riacho Fundo, Guará I e II, Santa Maria, parte do Gama e parte do Núcleo

Bandeirante, além de reforçar o abastecimento do Plano Piloto. Todas essas localidades são

atendidas a partir da captação existente no lago Descoberto. A cidade de Brazlândia também é

abastecida por águas dessa bacia, captadas, porém, nos córregos Barrocão e Capão da Onça,

ambos afluentes do rio Descoberto, a montante da barragem.

O outro uso importante da água na bacia do lago Descoberto é a irrigação, sobre o qual,

entretanto, as informações existentes são poucas e imprecisas. Cerca de 36% da área da bacia

é destinada ao uso agrícola. A Tabela 7.1 apresenta informações de uso e ocupação do solo

nas principais sub-bacias do Lago Descoberto.
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Tabela 7.1 – Uso e ocupação do solo na bacia do lago Descoberto (modificado – Cordeiro et al., 1996)

Descoberto Olaria Chapadinha Rodeador Cap. Comprido R. das Pedras Outras áreas TotalTipos de
Ocupação Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % Km² % Km² %

Mata Ciliar 4,82 4,2 0,21 1,66 1,2 5,78 1,87 1,68 0,22 1,38 2,24 2,96 1,63 1,68 12,19 2,89

Cerrado 42,88 37,38 0,81 6,42 4,46 21,47 39,87 35,74 4,05 25,5 21,04 27,72 28,64 35,74 141,75 33,57

Cascalheira 0,17 0,15 --- --- 1,32 6,36 0,09 0,08 --- --- 0,67 0,88 0,15 0,08 2,4 0,57

Uso Agrícola 30,93 26,95 10,78 85,42 4,83 23,25 56,18 50,36 10,35 65,13 11,88 15,65 28,28 50,36 153,23 36,28

Reflorestamento 27,57 24,03 0,82 3,5 5,14 24,75 9,09 8,15 1,27 7,99 24,21 31,9 2,16 8,15 70,26 16,64

Campo de Murundu 2,15 1,87 --- --- --- --- 4,45 3,99 --- --- 3,55 4,68 2,42 3,99 12,57 2,98

Uso Urbano --- --- --- --- 3,82 18,39 --- --- --- --- 11,8 15,55 0,55 --- 16,17 3,83

Loteamentos 6,2 5,4 --- --- --- --- --- --- --- --- 0,5 0,66 6,98 --- 13,68 3,24

TOTAL 114,72 100 12,62 100 20,77 100 111,55 100 15,89 100 75,89 100 70,81 100 422,25 100

Obs. O espelho d’água não entra nas totalizações de áreas e percentagens (14,8 Km²).
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A barragem, construída em concreto, permite a acumulação de 102x106 m3, com o nível do

reservatório na cota 1.030, correspondente à soleira do vertedor. Para essa cota, a área

inundada é de 14,8 km2 (CAESB, 1978). O vertedor é de soleira fixa e a liberação de água do

reservatório é realizada por meio de uma descarga de fundo que, segundo informações obtidas

na CAESB, tem vazão controlável. O nível mínimo operacional ocorre na cota 1.020,

correspondendo a um volume morto de 11,2x106 m3.

No Plano Diretor de Água, Esgotos e Controle da Poluição Hídrica, elaborado em 1990, foi

adotada uma curva cota-área-volume modificada em função de uma estimativa do

assoreamento, segundo a qual o volume máximo, para a cota 1.030, seria 96x106 m3, com

14,2 km2 de área inundada (CAESB, 1990). Essa curva modificada não é, no entanto,

utilizada pela equipe de hidrologia da CAESB, que ainda faz uso da curva original, de 1978.

Segundo informação de técnicos da CAESB, não foi realizado nenhum levantamento

batimétrico no reservatório, de forma que não haveria base técnica razoável para utilizar uma

curva cota-área-volume diferente da original.

7.2. Informações Hidrológicas

Os principais tributários do lago são o rio Descoberto e os ribeirões Rodeador e das Pedras,

que juntos contribuem com aproximadamente 85% da vazão total afluente. Seis estações

fluviométricas, operadas pela CAESB, registram as vazões afluentes ao lago. Existem, ainda,

duas outras estações no rio Descoberto: uma mais próxima à cabeceira, não utilizada em

função de estar localizada fora da área de interesse para o estudo aqui realizado, e outra logo a

jusante da barragem, que mede as vazões por ela liberadas. As estações utilizadas são

apresentadas na Tabela 7.2.

Tabela 7.2 - Estações Fluviométricas

Código Nome da Estação Período de Dados Obtidos

60435000 Descoberto Montante Junho/1978 a Julho/2000

60435100 Chapadinha Junho/1978 a Julho/2000

60435150 Olaria Novembro/1985 a Julho/2000

60435200 Rodeador Junho/1978 a Março/2000

60435300 Capão Comprido Junho/1978 a Julho/2000

60435400 Ribeirão das Pedras Junho/1978 a Julho/2000

60436000 Descoberto Jusante Agosto/1978 a dezembro/1996
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No que se refere à precipitação, existem na região da bacia do Lago Descoberto cinco

estações pluviométricas, apresentadas na Tabela 7.3.

Tabela 7.3 – Estações Pluviométricas

Código Nome da Estação Período de Dados Obtidos

01548006 Taguatinga Janeiro/1971 a Agosto/2000

01548007 Brazlândia Janeiro/1971 a Agosto/2000

01548008 Descoberto Outubro/1978 a Agosto/2000

01548009 Jatobazinho Novembro/1978 a Agosto/2000

01548013 Fazenda Santa Elisa Março/1988 a Agosto/2000

A bacia do rio Descoberto é apresentada na Figura 7.1, destacando-se a bacia do lago

Descoberto, objeto do presente estudo, assim como as estações fluviométricas e

pluviométricas citadas.

Com base nos dados dessas estações, a vazão média anual afluente ao lago foi estimada, no

Inventário Hidrogeológico e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal, em 6,2 m3/s, para o

período de 1979 a 1997.

Ocorre, no entanto, que essas vazões não são naturais, uma vez que há captações para

irrigação e abastecimento (Brazlândia) a montante dos pontos de medição. Além disso, a

vertente oeste do Lago, situada no Estado de Goiás e algumas áreas entre os tributários

monitorados não foram computadas no cálculo dessa vazão média anual.

Para que a alocação da água do Descoberto seja simulada com o uso do MODSIM, é

necessário, antes, reconstituir as vazões naturais, de forma que o modelo possa então apontar

a distribuição entre as diferentes demandas, de acordo com as prioridades estabelecidas.

O primeiro passo da análise aqui realizada foi a verificação do balanço hidrológico do lago

Descoberto. Para isso, foi identificado o período para o qual existiam vazões observadas em

todos os tributários monitorados, observações da cota do nível da água no reservatório e

registro das vazões captadas pela CAESB. A disponibilidade desses dados pode ser

visualizada graficamente na Figura 7.2.
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Ano
Dado Observado

78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

Vazão: Estação Descoberto Montante

Vazão: Estação Chapadinha

Vazão: Estação Olaria (11) (2)

Vazão: Estação Rodeador

Vazão: Estação Capão Comprido

Vazão: Estação Ribeirão das Pedras

Vazão: Estação Descoberto Jusante

Cota no Reservatório (2) (1) (1) (1)

Captação da CAESB

Período com dados

(y) Período com y falhas

Figura 7.2 – Disponibilidade de Dados para Balanço Hidrológico do Reservatório
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Com base na Figura 7.2, foi selecionado o período de outubro de 1988 a setembro 1996,

perfazendo um total de oito anos hidrológicos (a estação úmida se inicia em outubro). Foram

preenchidas falhas isoladas na observação da cota do reservatório, existentes nos anos de

1991 e 1996, e nas vazões da estação Olaria, nos primeiros cinco meses do citado período54.

Em seguida, utilizou-se o ModSimP32 para verificação do balanço hidrológico, com a rede de

fluxo simplificada apresentada na Figura 7.3.

Figura 7.3 - Rede de Fluxo para Verificação do Balanço Hidrológico

Inicialmente, foram corrigidos os valores de vazões observadas em função da localização das

estações fluviométricas, utilizando a Equação 7.1.
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Onde: QCorr é a vazão corrigida; QObs: a vazão observada; AEnt: a área de drenagem no ponto

de entrada do tributário no lago; e AEst : a área de drenagem na estação fluviométrica.

A hipótese subjacente à Equação 7.1 é a de linearidade da relação entre a vazão e a área de

drenagem, o que em geral não ocorre. Porém, o erro cometido com essa simplificação é

pequeno devido ao fato de que as áreas incrementais entre as estações e o lago são muito

pequenas em relação às áreas de drenagem nas estações fluviométricas, ou seja, o fator de

correção é pouco superior à unidade.

Foram acrescentadas, também, vazões estimadas para a vertente oeste do lago (Goiás) e para

as áreas situadas entre os afluentes monitorados. Para essas estimativas, foram utilizadas

                                                                
54 As vazões de Olaria foram calculadas em função da vazão específica de Capão Comprido, cuja sub-bacia
possui características semelhantes a do Olaria (ver Tabela 7.1).

(7.1)
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vazões específicas calculadas nos afluentes adjacentes que apresentavam dados observados.

Todas as áreas utilizadas no cálculo das vazões específicas e nas estimativas das vazões não

monitoradas foram obtidas em Marques e Silva (2000). Essas vazões foram somadas

calculando-se, assim, a vazão total afluente ao reservatório.

A precipitação direta no lago foi obtida utilizando o método dos polígonos de Thiessen.

Foram calculados, em seguida, os valores médios de cada mês para toda série existente (1971

a 2000). A evaporação líquida foi, então, calculada como sendo a diferença entre a

evaporação e a precipitação média sobre o lago. Esses valores são fornecidos ao ModSimP32.

O balanço é verificado da seguinte forma:

I. Os volumes registrados no reservatório, no período de outubro/88 a setembro/96, são
estabelecidos no ModSimP32 como armazenamentos meta, atribuindo-lhes a máxima
prioridade da rede;

II. Outras informações são atribuídas ao nó “1-Lago” (Figura 7.3): curva cota-área-volume do
reservatório, evaporação líquida média de cada mês, vazão total afluente;

III. Para o nó “3-Caesb” (Figura 7.3), foi estabelecida uma demanda variável igual às
captações da CAESB para o Sistema Descoberto. À essa demanda atribuiu-se a segunda
prioridade da rede;

IV. Para o nó “2-Jusant”, foi fixada uma demanda arbitrária constante, de valor elevado e com
a mais baixa prioridade na rede.

Com essa configuração, o ModSimP32 é executado e o balanço hidrológico do reservatório

pode ser verificado comparando a vazão alocada (pelo modelo) para o nó “2-Jusant” com a

vazão observada na estação Descoberto Jusante.

Conforme pode ser visualizado na Figura 7.4, os valores calculados são bastante semelhantes

aos observados, comprovando a consistência do balanço hidrológico.
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Verificado o balanço do reservatório, o passo seguinte consistiu na avaliação do

comportamento das vazões afluentes e estimativa das vazões naturais a serem utilizadas nas

simulações de alocação da água da bacia.

Para isso, foram construídas curvas duplo-acumulativas com a precipitação no eixo das

abcissas e a vazão nas ordenadas. Uma dessas curvas é apresentada na Figura 7.5 e o conjunto

de todas elas está contido no Apêndice A.
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Figura 7.5 – Curva Duplo-Acumulativa do Ribeirão Rodeador

Na Figura 7.5, fica clara uma mudança de tendência da curva duplo-acumulativa. As vazões

nas estações de Descoberto Montante, Chapadinha e Capão Comprido apresentam esse

mesmo tipo de comportamento, que não ocorre no caso do Ribeirão das Pedras. Essa análise

não foi realizada para o Olaria em virtude das falhas existentes nessa estação.

Essas curvas indicam que o rendimento da bacia caiu, ou seja, para uma mesma precipitação,

a vazão que chega ao lago diminuiu. Uma provável explicação para esse fato é a existência de

retiradas de água para irrigação.

Para certificar que o efeito está relacionado às vazões, foram construídas curvas duplo-

acumulativas com os dados das estações pluviométricas utilizadas. O comportamento
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observado é consistente, conforme pode ser visualizado na Figura 7.6, para o caso das

estações de Brazlândia, Jatobazinho e Descoberto.
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Figura 7.6 – Curvas Duplo-Acumulativas de Precipitação

Alguns outros aspectos reforçam a hipótese da irrigação ser a responsável pelo

comportamento observado na vazão. O primeiro está associado ao fato de o ribeirão das

Pedras não apresentar as alterações no relacionamento precipitação/vazão verificadas nas

demais estações. Nessa sub-bacia o uso agrícola da água é mais reduzido.

O segundo aspecto está associado ao período em que ocorreu a mudança de tendência nas

curvas duplo-acumulativas. Em todos os casos, essa alteração ocorreu a partir de meados de

1986 e início de 1987, coincidindo com um período de forte desenvolvimento da irrigação,

incentivada por programas federais que se intensificaram na segunda metade da década de 80.

Essa informação é corroborada por dados obtidos junto à EMATER-DF, que indicam um
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aumento na área com produção de hortaliças na região de 260ha, em 1985, para 1.178ha, em

1992. Os produtores de hortaliças são os principais usuários de água para irrigação na bacia 55.

Admitindo que os trechos iniciais das curvas duplo-acumulativas são representativos das

condições naturais das sub-bacias, foi realizado um procedimento simplificado de restituição

das vazões naturais, fazendo uso das equações das retas de tendência inicial56.

Nesse procedimento, a vazão corrigida é calculada unicamente em função da precipitação.

Com isso, não se reproduz adequadamente o comportamento hidrológico (infiltração e

escoamento de base, por exemplo, não são representados), acentuando-se os picos e os

mínimos, mas garante-se, porém, que sejam respeitados os seus valores médios. A Figura 7.7

apresenta a série completa para a estação Descoberto Montante e a vazão afluente total,

original e corrigida, para o período de outubro de 1988 a setembro de 1996.

Utilizando vazões corrigidas a partir de janeiro de 1987, foi construída uma série de vazões

totais afluentes ao lago, com vinte anos hidrológicos (outubro de 1979 a setembro de 1999),

utilizada nas simulações econômicas realizadas nesta pesquisa. Essa série é apresentada no

Apêndice B.

7.3. Informações Econômicas

São dois os principais usos econômicos da água na bacia do lago Descoberto: o abastecimento

público, pela CAESB, e a irrigação para produção agrícola, sobretudo de hortaliças.

Tal como mencionado no Capítulo 6, para realizar qualquer análise econômica com o uso do

ModSimP32-E, é necessária a determinação de curvas de benefício marginal para cada

demanda. Além disso, é preciso que todas as curvas se refiram à água em condição bruta no

ponto de derivação no leito natural57.

                                                                
55 Os dados de área de cultivo de hortaliças são referentes ao Escritório de Alexandre Gusmão, principal unidade
da EMATER na bacia do lago Descoberto.
56 Um estudo pormenorizado de restituição das vazões naturais foge ao objetivo desta dissertação.
57 Ver Capítulo 4, item 4.4.
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No que se refere ao abastecimento público, foi utilizada a curva de demanda estabelecida no

estudo de viabilidade econômica do Programa de Saneamento Básico do Distrito Federal

(TCBR, 2000). Nesse estudo, foi utilizada a função apresentada na Equação 7.2.

C = f (F, R, Ct, DE) (7.2)

Onde: C é o consumo mensal de água (m³); F, o número de pessoas na família; R, a renda

familiar mensal (R$); Ct, o custo por m³ da água (R$/m³); e DE, uma variável “dummy” que

indica a existência (DE=1) ou não (DE=0) de rede de esgoto.

Com base em uma pesquisa de avaliação contingente realizada em outubro de 1996 em várias

localidades do Distrito Federal, foi estimada a seguinte função:

( ) ( ) ( ) DE0,56F0,05RLn0,32CtLn0,570,24CLn ⋅+⋅+⋅+⋅−= (7.3)

Tomando por base a Equação 7.3, e considerando a renda média, de R$ 1.543,05, e o número

médio de 5,56 pessoas por família, calculados no referido estudo, foi obtida uma segunda

curva de consumo como função apenas do custo, visualizada na Figura 7.8. Vale ressaltar que

as modificações na curva de demanda aqui realizadas não possuem, necessariamente,

fundamento econométrico, mas servem aos propósitos desta dissertação.
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Figura 7.8 – Curva de Demanda de Água Residencial
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A curva da Figura 7.8 diz respeito apenas a um domicílio-padrão. Considerando que esse seria

o comportamento médio de cada domicílio, a curva de demanda agregada foi obtida

multiplicando as abcissas pelo número de domicílios atendidos.

A essa curva de demanda agregada foi ajustada uma curva “por segmentos” (para entrada no

ModSimP32-E), que, em seguida, sofreu uma conversão de unidades. Essas operações podem

ser visualizadas na Figura 7.9.

Curva de Demanda Agregada

0

2

4

6

8

10

0 10000000 20000000 30000000 40000000 50000000 60000000 70000000 80000000

Consumo (m³/mês)

R
$/

m
³

Curva original

Ajustada por Segmentos

Curva de Demanda Agregada
Transformada

0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

0,000 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000

Consumo (m³/s)

R
$/

(m
³/s

)

Figura 7.9 – Curva de Demanda Agregada por Água Fornecida pela CAESB

Para estimativa do valor da água bruta destinada ao abastecimento público, captada no lago

Descoberto, foi descontado da curva de demanda agregada o valor correspondente ao custo de

fornecimento da água pela CAESB (Figura 7.10). Para tanto, utilizou-se com referência o

valor médio de R$0,60 / m³, obtido a partir de curvas de custo médio levantadas por Soares

Júnior et al. (2000), para o sistema Descoberto.
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Figura 7.10 – Curva de Demanda por Água Bruta para Abastecimento Público

Por fim, foram derivadas, a partir da demanda por água bruta, duas outras curvas: uma para

estação seca e outra para a úmida (Figura 7.11). A curva para estação seca possui,

teoricamente, maior valor e menor elasticidade, e a curva referente à estação úmida, apresenta

comportamento inverso.
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Figura 7.11 – Curvas de Demanda para Abastecimento nas Estações Seca e Úmida

No caso da irrigação, utilizou-se como estimativa do benefício marginal a curva de ganho

líquido agregado obtida por Carramaschi (2000), utilizando métodos da avaliação contingente

e da função de produção.
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Inicialmente, foi ajustada à curva de ganho líquido agregado uma curva exponencial para

entrada no ModSimP32-E (Figura 7.12).
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Figura 7.12 – Benefício Marginal Anual no Uso da Água para Irrigação

A curva exponencial foi então transformada para conversão de unidades e, em seguida, foram

derivadas, a exemplo do que foi realizado para a demanda de água para abastecimento, curvas

para estações seca e úmida (Figuras 7.13 e 7.14).
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Figura 7.13 – Curva de Benefício Marginal do Uso da Água para Irrigação
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Figura 7.14 – Curvas de Benefício Marginal da Irrigação nas Estações Seca e Úmida

Pode-se observar nas Figuras 7.13 e 7.14 que as curvas construídas apresentam benefícios

marginais demasiadamente elevados para a faixa de pequenas vazões (menores 0,5 m³/s).

Esses valores, inclusive, são muito superiores aos adotados para o abastecimento público, o

que em geral não corresponde à realidade. Esse comportamento poderia estar associado a

culturas de altíssimo valor agregado, mas não é adequado para representação de uma demanda

agregada por água para irrigação de um grupo de diferentes culturas.

Essas curvas, no entanto, foram aqui utilizadas de forma a respeitar os valores apontados no

estudo supracitado e, também, para efeito de teste da rotina de otimização do ModSimP32-E,

conforme discutido no item seguinte.

7.4. Simulações com o Uso do ModSimP32-E

Para teste e avaliação do ModSimP32-E, foram realizadas duas simulações de decisões

associadas à bacia do lago Descoberto. A primeira refere-se ao estudo da possibilidade de

elevação do coroamento da barragem, aumentando a capacidade de acumulação do

reservatório, e a segunda, à imposição de determinada regra de operação do reservatório.

As análises seguiram o roteiro proposto no item 6.5, do Capítulo 6, para um horizonte de

planejamento de vinte anos.
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7.4.1. Elevação do coroamento da barragem

I. Definição do objetivo da análise

Estudar o impacto econômico de uma intervenção física na bacia visando ao aumento da

capacidade de acumulação da barragem do Descoberto. Como pode ser observado na

Figura 7.15, a barragem do Descoberto verte todos os anos, sinalizando a possibilidade de

aumento de sua capacidade de regularização.

NÍVEIS MENSAIS DO LAGO DESCOBERTO
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Figura 7.15 – Níveis Mensais do Lago Descoberto

II. Identificação dos aspectos físicos do sistema de recursos hídricos

As informações hidrológicas necessárias à análise já foram descritas no item 7.2 deste

Capítulo. Nesta análise, foi utilizada a série de vazões naturais restituídas (20 anos).

Quanto às características hidráulicas do sistema, a principal informação introduzida foi uma

nova curva cota-área-volume obtida a partir da extrapolação da curva original do lago, para

simular o efeito da elevação da cota do coroamento. As curvas foram extrapoladas em um

metro acima da cota atual do vertedor (de 1.030 para 1.031). O volume máximo passou de

102,30 hm³ para 110,52 hm³. O volume mínimo operacional permanece inalterado, 11,20 hm³

na cota 1020.
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III. Identificação dos aspectos econômicos do sistema

A construção das curvas de benefício marginal utilizadas nesta análise foi descrita no item 7.3

deste Capítulo. As curvas relativas à estação seca foram utilizadas para os meses de maio a

setembro, e nos demais meses, as curvas de estação úmida.

No caso da água para abastecimento público, a evolução da demanda foi estimada com base

na taxa de crescimento populacional calculada em função dos dados dos Censos de 1991 e

2000, do IBGE. A taxa, nesse período, foi de 2,86% ao ano. Esse valor foi utilizado para

projeção populacional entre 2001 e 2010, e metade dele (1,43%) para o período de 2011 a

2020.

Considerou-se, ainda, que o sistema Descoberto seria responsável pelo atendimento a 70% de

toda demanda. O consumo médio per capita utilizado para cálculo da demanda foi de 270

litros por habitante por dia, calculado a partir de informações do Sistema Nacional de

Informações sobre Saneamento (SEDU, 1999).

Quanto à irrigação, conforme já mencionado, o principais usuários da água são os produtores

de olericultura. Com base em informações fornecidas pela EMATER-DF, verificou-se que a

taxa de crescimento da área plantada com esse tipo de cultura na região, entre os anos de 1985

e 2000, foi de 15,1% ao ano. Nos últimos anos, porém, tem ocorrido uma desaceleração nesse

processo em virtude da tendência de valorização das terras e a conseqüente redução da

atividade agrícola. De qualquer forma, admitiu-se que a área plantada continuará crescendo,

no entanto a uma taxa inferior, de 10%, no período de 2001 a 2010. A partir de 2011, foi

admitido um crescimento zero, ou seja, a área plantada atinge seu nível de saturação na bacia.

Para o cálculo da demanda, foram considerados dois valores de consumo médio: 1,0 litro por

segundo por hectare, para os meses de seca (maio a setembro); e 0,6 l/s/ha, para os meses

úmidos (outubro a abril).

IV. Restrições impostas ao comportamento do sistema

Nesta análise, não foi especificada nenhuma regra de operação do reservatório, ou seja, toda a

água fica livre para atendimento às demandas. Foi imposta uma vazão mínima a jusante da

barragem, no valor de 0,6 m³/s. O uso para abastecimento público é prioritário, de acordo com

a legislação brasileira.
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V. Representação do sistema em rede de fluxo

A Figura 7.16 apresenta a rede de fluxo utilizada no ModSimP32-E. O nó “1-Lago”

representa o reservatório Descoberto, os nós “3-Caesb” e “4-Irriga”, as demandas

econômicas, o nó “5-Qmin” a demanda fictícia introduzida na rede para garantir a vazão

mínima a jusante da barragem e o nó “6-Rio” também constitui uma demanda fictícia

utilizada para evitar que o MODSIM, nos meses de abundância, distribua água além dos

valores requeridos pelas diversas demandas58. A esse nó é atribuída uma demanda muito alta e

a mínima prioridade na rede.

Figura 7.16 – Rede de Fluxo para Simulação do Sistema Descoberto

Em função das condições definidas no item IV, foram estabelecidas, para cada componente do

sistema, as prioridades apresentadas na Tabela 7.4.

Tabela 7.4 – Prioridades atribuídas aos componentes da rede de fluxo (Caso 1)

Componente Nó Prioridade

Vazão mínima a jusante “5-Qmin” 1

Abastecimento público “3-Caesb” 5

Irrigação “4-Irriga” 10

Armazenamento-meta “1-Lago” 50

Demanda fictícia “6-Rio” 99

                                                                
58 Esse artifício serve, também, para acumular os volumes vertidos pela barragem. Caso não exista esse nó, a
água vertida é enviada pelo MODSIM para um nó artificial de vertimento, “desaparecendo” do sistema. Ver item
3.3, do Capítulo 3.
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VI. Definição da situação de referência

Neste caso, a situação de referência é aquela sem a elevação da cota do coroamento da

barragem, associada ao quadro de evolução das demandas descrito no item III, que pode ser

caracterizado como tendencial.

VII. Modelagem da situação de referência

Todas as informações comentadas nos itens anteriores foram inseridas no ModSimP32-E para

cálculo dos benefícios econômicos associados à situação de referência. Os principais

resultados obtidos são apresentados na Tabela 7.5.

Tabela 7.5 – Resultados para a situação de referência (Caso 1)

Demanda
Variável

“Caesb” “Irriga”
VPL a 12% (R$) 3.028.804.000,00 993.558.200,00

Benefício anual médio (R$) 408.738.900,00 127.504.800,00

Benefício anual médio (R$/1000m³) 2.435,38 2.244,19

Período máximo com falhas (meses) 4 4

Volume fornecido no período (% do nec.) 25,34 0

Número total de falhas (meses) 19 26

Freqüência de falhas (%) 7,92 10,83

Vazão média fornecida (m³/s) 5,36 1,91

Conforme apresentado na Tabela 7.5, o valor total do benefício associado ao abastecimento

público (“Caesb”) é cerca de três vezes superior ao da irrigação. No entanto, esta relação não

se mantém no caso do benefício médio por 1000m³ devido ao alto valor marginal atribuído à

irrigação em vazões baixas. Esse efeito fica ainda mais evidente ao se utilizar a rotina de

otimização do ModSimP32-E (análise de livre intercâmbio).

Por meio da análise de livre intercâmbio, cujos principais resultados são apresentados na

Tabela 7.6, há uma transferência de um volume mínimo de água para irrigação, na faixa em

que o benefício marginal desse uso é superior ao do abastecimento. Essa transferência gera

um acréscimo no benefício total de R$ 4,4 milhões. Os indicadores de número e freqüência de

falhas, volumes fornecidos no período crítico e vazões médias fornecidas permitem a

visualização do impacto no atendimento das demandas em função dessa transferência.
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Tabela 7.6 – Análise de livre intercâmbio para a situação de referência (Caso 1)

“Caesb” “Irriga” Total
Variável

Original Otimizado Original Otimizado Original Otimizado
VPL a 12%
(R$) 3.028.799.000,00 2.979.555.000,00 993.558.100,00 1.047.252.000,00 4.022.357.100,00 4.026.807.000,00

Variação do VPL
a 12% (R$) - -49.244.000,00 - 53.693.900,00 - 4.449.900,00

Benefício anual
médio (R$) 408.738.600,00 397.653.200,00 127.504.800,00 140.134.800,00 - -

Benefício anual
médio (R$/1000m³) 2.435,38 2.425,50 2.244,20 2.321,03 - -

Período máximo
com falhas (meses) 4 4 4 4 - -

Volume fornecido
no período (% do nec) 25,34 16,96 0 41,14 - -

Número total de
falhas (meses) 19 23 26 23 - -

Freqüência de falhas
(%) 7,92 9,58 10,83 9,58 - -

Vazão média
fornecida (m³/s) 5,36 5,22 1,91 2,04 - -

Vale ressaltar que os valores de benefício apresentados acima são máximos potenciais, devido

ao fato de que não são considerados os efeitos da falta d’água de um mês sobre os

subseqüentes, ou seja, o benefício associado ao volume fornecido em um mês independe do

volume fornecido nos meses anteriores. Isso, de fato, não corresponde à realidade, sobretudo

na irrigação, onde a falha no fornecimento de água em um período pode comprometer a

produção nos meses seguintes.

VIII. Identificação de cenários

O cenário que se deseja analisar é aquele associado à intervenção física de elevação do

coroamento da barragem. As vazões afluentes totais, as curvas de benefício marginal, a

conformação da rede de fluxo, as prioridades e as hipóteses de evolução das demandas são as

mesmas da situação de referência. A única alteração diz respeito à curva cota-área-volume do

reservatório e seu respectivo volume máximo. Com essa alteração, o ModSimP32-E é

executado novamente. Os principais resultados obtidos são apresentados na Tabela 7.7.

A Tabela 7.8 apresenta os principais resultados da análise de livre intercâmbio para esse

cenário. Nesse caso, a otimização rendeu um aumento no benefício total de apenas

R$ 992.000,00, bem menor do que o observado na análise da situação de referência. Isso
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ocorre devido ao fato de que a água adicional, presente no sistema em virtude da elevação da

cota do coroamento, está servindo principalmente para atender à demanda de irrigação. Com

isso, as vazões baixas, de alto benefício marginal, são atendidas já na alocação inicial

realizada pelo MODSIM, de forma que a realocação por livre intercâmbio gera menor

benefício adicional.

Tabela 7.7 – Resultados do cenário analisado (Caso 1)

Demanda
Variável

“Caesb” “Irriga”
VPL a 12% (R$) 3.030.072.000,00 1.006.658.000,00

Benefício anual médio (R$) 409.072.000,00 129.702.000,00

Benefício anual médio (R$/1000m³) 2.431,73 2.231,02

Período máximo com falhas (meses) 4 4

Volume fornecido no período (% do nec) 25,34 0

Número total de falhas (meses) 15 20

Freqüência de falhas (%) 6,25 8,33

Vazão média fornecida (m³/s) 5,37 1,96

Tabela 7.8 – Livre intercâmbio do cenário analisado (Caso 1)

“Caesb” “Irriga” Total
Variável

Original Otimizado Original Otimizado Original Otimizado
VPL a 12%
(R$) 3.030.072.000,00 2.990.458.000,00 1.006.658.000,00 1.047.264.000,00 4.036.730.000,00 4.037.722.000,00

Variação do VPL
a 12% (R$) - -39.614.000,00 - 40.606.000,00 - 992.000,00

Benefício anual
médio (R$) 409.072.000,00 399.711.600,00 129.702.000,00 140.136.700,00 - -

Benefício anual
médio (R$/1000m³) 2.431,73 2.414,46 2.231,02 2.310,08 - -

Período máximo
com falhas (meses) 4 4 4 4 - -

Volume fornecido
no período (% do nec) 25,34 4,54 0 41,14 - -

Número total de
falhas (meses) 15 18 20 17 - -

Freqüência de falhas
(%) 6,25 7,5 8,33 7,08 - -

Vazão média
fornecida (m³/s) 5,37 5,28 1,96 2,05 - -
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IX. Análise comparativa

O cenário analisado é confrontado com a situação de referência, de onde são extraídos os

indicadores necessários para análise da decisão em pauta, tanto no que se refere ao

atendimento às demandas e ao comportamento do reservatório, quanto ao resultado

econômico propriamente dito.

Os principais resultados dessa análise são apresentados na Tabela 7.9. Nota-se que o maior

beneficiado com a elevação da cota do coroamento da barragem é o setor de irrigação. Do

montante total do valor presente líquido incremental, R$ 14.367.800,00, cerca de 91% estão

associados a esse setor e apenas 9%, ao abastecimento público.

Isso indica que o aumento da capacidade de armazenamento do reservatório não foi suficiente

para evitar as falhas no fornecimento de água para o abastecimento público. Devido à sua

maior prioridade, as falhas associadas a essa demanda só ocorrem em períodos hidrológicos

críticos, que não são contornados com a intervenção analisada.

A Figura 7.17 apresenta a curva de permanência dos volumes no início de cada mês do lago

Descoberto, na situação de referência e no cenário analisado. Nota-se que há uma elevação

dos volumes, mas continua havendo períodos em que o reservatório chega ao seu nível

operacional mínimo, com freqüência de aproximadamente 8% e 10%, respectivamente, com e

sem a intervenção.

A Figura 7.18 apresenta as curvas de permanência das vazões fornecidas às duas demandas na

situação de referência e no cenário analisado. Pode-se observar que, praticamente, só ocorre

alteração nos volumes fornecidos para irrigação.
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Tabela 7.9 – Comparação do cenário analisado com a situação de referência (Caso 1)

Situação de Referência Cenário Analisado
Cenário Analisado – Situação de

ReferênciaVariável

“Caesb” “Irriga” 8. Total “Caesb” “Irriga” Total “Caesb” “Irriga” Total

VPL a 12%
(R$)

3.028.804.000,00 993.558.200,00 4.022.362.200,00 3.030.072.000,00 1.006.658.000,00 4.036.730.000,00 1.268.000,00 13.099.800,00 14.367.800,00

Benefício anual
médio (R$)

408.738.900,00 127.504.800,00 - 409.072.000,00 129.702.000,00 - 333.100,00 2.197.200,00 -

Benefício anual
médio (R$/1000m³)

2.435,38 2.244,19 - 2.431,73 2.231,02 - -3,64 -13,18 -

Período máximo
com falhas (meses)

4 4 - 4 4 - - - -

Volume fornecido
no período (% do nec)

25,34 0 - 25,34 0 - - - -

Número total de
falhas (meses)

19 26 - 15 20 - -4 -6 -

Freqüência de falhas
(%)

7,92 10,83 - 6,25 8,33 - -1,67 -2,50 -

Vazão média
fornecida (m³/s)

5,36 1,91 - 5,37 1,96 - 0,01 0,05 -
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Figura 7.17 – Curva de Permanência de Volumes Iniciais no Reservatório

Figura 7.18 – Curva de Permanência de Vazões Fornecidas e Benefícios Associados
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X. Análise de sensibilidade

Para o cenário com intervenção, foi realizada uma análise de sensibilidade para todas as

curvas de benefício marginal utilizadas. Os resultados são apresentados na Tabela 7.10.

Tabela 7.10 – Análise de sensibilidade (Caso 1)

Variação na Curva
±±  50% ±±  20% –50% +50%Curva de Benefício Marginal

Variação no VPL Total VPL Incremental
Caesb Curva "Seca" 19,0% 7,6% 14.333.000,00 14.412.000,00

Caesb Curva "Úmida" 18,5% 7,4% 13.776.000,00 14.970.000,00

Irriga Curva "Seca" 7,7% 3,1% 9.765.000,00 18.979.000,00

Irriga Curva "Úmida" 4,7% 1,9% 12.429.000,00 16.315.000,00

Obs. A variação no VPL Total segue o mesmo sinal da variação da curva.

Em relação ao valor presente líquido total, as curvas que mais influenciam o resultado são

aquelas associadas ao abastecimento público. Já no que se refere à análise incremental, com

base na qual o impacto econômico da intervenção é avaliado, as curvas que mais influenciam

o resultado são as de irrigação.

7.4.2. Avaliação de regra de operação do reservatório

Nesse caso, analisou-se o impacto econômico da fixação de uma regra de operação do

reservatório que buscasse a manutenção de um volume mínimo equivalente a 60% do volume

máximo. Essa decisão está associada à necessidade de se manter um nível mínimo no

reservatório para permitir, por exemplo, a prática de recreação aquática.

A situação de referência é a mesma do caso anterior, de forma que não há alteração nos itens I

a VII do roteiro de utilização do ModSimP32-E.

VIII. Identificação de cenários

O cenário analisado apresenta as mesmas características da situação de referência, com uma

única alteração na prioridade do armazenamento-meta. As prioridades utilizadas são

apresentadas na Tabela 7.11 e os resultados obtidos, na Tabela 7.12.
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Tabela 7.11 – Prioridades atribuídas aos componentes da rede de fluxo (Caso 2)

Componente Nó Prioridade

Vazão mínima a jusante “5-Qmin” 1

Armazenamento-meta “1-Lago” 5

Abastecimento público “3-Caesb” 10

Irrigação “4-Irriga” 50

Demanda fictícia “6-Rio” 99

Tabela 7.12 – Resultados do cenário analisado (Caso 2)

Demanda
Variável

“Caesb” “Irriga”
VPL a 12% (R$) 2.675.637.000,00 537.996.300,00

Benefício anual médio (R$) 342.150.800,00 58.501.000,00

Benefício anual médio (R$/1000m³) 2.494,54 2.123,98

Período máximo com falhas (meses) 7 8

Volume fornecido no período (% do nec) 28,56 1,47

Número total de falhas (meses) 100 119

Freqüência de falhas (%) 41,67 49,58

Vazão média fornecida (m³/s) 4,35 0,9

IX. Análise comparativa

Os resultados da análise comparativa são apresentados na Tabela 7.13. A imposição da regra

de operação do reservatório provoca uma redução no valor presente líquido total dos

benefícios de cerca de R$ 808 milhões. Desses, 44% estão associados ao abastecimento

público e 56%, à irrigação.

O número de falhas no fornecimento de água aumenta significativamente, de 19 para 81, no

caso do abastecimento, e de 26 para 93, na irrigação. A vazão média fornecida reduziu 19%

(em relação à situação de referência) para o abastecimento público e 53% para a irrigação.

Nota-se, assim, que o impacto em termos de benefício é semelhante nos dois setores, mas, em

termos de vazão, a irrigação é a mais prejudicada.
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Tabela 7.13 – Comparação do cenário analisado com a situação de referência (Caso 2)

Situação de Referência Cenário Analisado
Cenário Analisado – Situação de

ReferênciaVariável

“Caesb” “Irriga” 9. Total “Caesb” “Irriga” Total “Caesb” “Irriga” Total

VPL a 12%
(R$)

3.028.804.000,00 993.558.200,00 4.022.362.200,00 2.675.637.000,00 537.996.300,00 3.213.633.300,00 -353.167.000,00 -455.561.900,00 -808.728.900,00

Benefício anual
médio (R$)

408.738.900,00 127.504.800,00 - 342.150.800,00 58.501.000,00 - -66.588.100,00 -69.003.800,00 -

Benefício anual
médio (R$/1000m³)

2.435,38 2.244,19 - 2.494,54 2.123,98 - 59,17 -120,22 -

Período máximo
com falhas (meses)

4 4 - 7 8 - - - -

Volume fornecido
no período (% do nec)

25,34 0 - 28,56 1,47 - - - -

Número total de
falhas (meses)

19 26 - 100 119 - 81 93 -

Freqüência de falhas
(%)

7,92 10,83 - 41,67 49,58 - 33,75 38,75 -

Vazão média
fornecida (m³/s)

5,36 1,91 - 4,35 0,9 - -1,01 -1,01 -



101

X. Análise de sensibilidade

Os resultados da análise de sensibilidade realizada para este caso são apresentados na

Tabela 7.14.

Tabela 7.14 – Análise de sensibilidade (Caso 2)

Variação na Curva
±±  50% ±±  20% –50% +50%Curva de Benefício Marginal

Variação no VPL Total VPL Incremental
Caesb Curva "Seca" 18,5% 7,4% -636.094.000,00 -981.356.000,00

Caesb Curva "Úmida" 23,1% 9,2% -804.773.000,00 -812.676.000,00

Irriga Curva "Seca" 2,9% 1,2% -595.610.000,00 -1.021.839.000,00

Irriga Curva "Úmida" 5,4% 2,2% -794.059.000,00 -823.391.000,00

Obs. A variação no VPL Total segue o mesmo sinal da variação da curva.

Novamente, no que se refere ao valor presente líquido total, as curvas de benefício marginal

que mais influenciam o resultado são as do abastecimento público, com destaque para a curva

da estação úmida. Isso se explica pelo fato de que, na estação seca, a restrição do nível do

reservatório causa uma maior redução nas vazões entregues às demandas. Na úmida, isso

ocorre em menor proporção, de forma que o benefício total nessa estação é superior ao da

estação seca.

Na análise incremental, devido à comparação com a situação de referência, a maior

sensibilidade está associada às curvas de estação seca, pois é onde ocorrem as maiores

variações nas vazões fornecidas.

Por fim, vale destacar que, além do tipo de simulação empregada nesses dois casos

comentados, o ModSimP32-E pode ser utilizado de outras maneiras, gerando diferentes

cenários, cuja comparação pode fornecer novas informações úteis ao processo de tomada de

decisão. Por exemplo, a série de vazões afluentes pode ser subdividida em períodos menores,

com características hidrológicas distintas, de forma a avaliar o impacto econômico

relacionado à variabilidade hidrológica.
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8. CONCLUSÕES

“A água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico”. Será esse apenas mais

um princípio legal, ou terá meio e fim no planejamento e gestão dos recursos hídricos no

Brasil?

Não é fácil responder. O princípio é, hoje, amplamente aceito, mas sua introdução plena nas

decisões do setor não é trivial. Pelo contrário, a água é um bem extremamente complexo. Do

ponto de vista econômico, pode se comportar como bem privado, pode possuir características

de bem público, pode ser um bem de consumo ou um fator de produção. Sua ocorrência é

estocástica, seus usos são múltiplos e suas características físicas, químicas e biológicas, as

mais diversas. Como se não bastasse, tudo isso pode ocorrer (e freqüentemente ocorre)

simultaneamente. Diante disso, fica claro que o valor econômico da água nunca é

perfeitamente avaliável.

Vale destacar, no entanto, que o planejamento de recursos hídricos envolve a consideração de

múltiplos usos, usuários e objetivos. Maximizar o benefício econômico não é suficiente.

Questões de eqüidade, risco, qualidade ambiental e bem-estar social são tão importantes

quanto eficiência econômica. É obviamente impossível considerar um único objetivo que

contemple todas essas questões, que envolvem interesses freqüentemente conflitantes.

Apesar disso, estimativas dos “valores” da água precisam ser feitas para que esse recurso,

escasso que é, possa vir a ser alocado de forma mais eficiente.

Em situações de grande complexidade e elevado nível de incerteza, desponta a importância e

utilidade dos sistemas de apoio à decisão. Nesta dissertação, foi elaborado um sistema de

apoio a decisões para análise econômica de problemas relacionados ao planejamento e

gerenciamento de recursos hídricos, denominado ModSimP32-E.

O sistema foi desenvolvido a partir do ModSimP32, elaborado pelo Laboratório de Sistemas

de Suporte a Decisões (LABSID) da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

Um aspecto importante desta dissertação foi a parceria e cooperação estabelecida com o

LABSID, que potencializou a pesquisa, permitindo um avanço bem mais significativo.
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O ModSimP32-E é um sistema voltado para análise econômica de longo prazo. É indicado

para apoio a decisões tais como: investimento para ampliação da oferta, regras de operação de

reservatórios (regras gerais analisadas no longo prazo), investimentos em infra-estrutura de

adução e condução, políticas de gerenciamento da demanda e mecanismos de alocação da

água, tais como outorga de direitos de uso e cobrança pelo uso da água

O sistema pode ser ampliado no futuro para incorporar recursos específicos de análise no

curto prazo, tais como a definição de regras de operação de reservatórios em situações críticas

e regras de racionamento em períodos de seca. Essa incorporação pode ser feita utilizando o

módulo de planejamento tático existente na interface ModSimP32. Nesse tipo de simulação, o

usuário da interface deve fornecer, além do número total de anos de simulação (período para o

qual são especificadas as séries de vazões afluentes), o número de anos do horizonte de

simulação (NH). Partindo do primeiro ano, o modelo executa os cálculos seqüencialmente

para NH anos, com os volumes iniciais fornecidos pelo usuário. Por exemplo, para NH=2, o

primeiro período irá do Ano(1) ao Ano(2), o segundo do Ano(2) ao Ano(3), e assim por

diante até o último período do Ano(N-1) ao Ano(N), onde N é o número total de anos de

simulação.

Para todos os períodos de NH anos, a simulação parte dos mesmos volumes iniciais dos

reservatórios fornecidos pelo usuário da interface. Os resultados são apresentados na forma de

curvas de freqüência para cada mês no horizonte de simulação. Incorporando a avaliação

econômica nesse módulo de planejamento tático ter-se-ia uma ferramenta apropriada para

análises de curto prazo, permitindo a estudo de regras de operação e racionamento para

diferentes cenários de volume inicial nos reservatórios.

Para teste e avaliação do ModSimP32-E, foi utilizada a bacia do lago Descoberto. Apesar da

escassez de informação no aspecto econômico, essa bacia foi escolhida por uma questão

estratégica de interesse local e de sinergia com outras pesquisas desenvolvidas e em

andamento no Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da Universidade de

Brasília. Vale salientar, ainda, que existem pouquíssimas bacias no Brasil para as quais

existam informações econômicas detalhadas que permitiriam uma aplicação de melhor

qualidade para teste do SAD desenvolvido.
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Nesse aspecto, cabe destacar que a dificuldade encontrada em obter dados esteve relacionada

não só à sua inexistência propriamente dita mas, também, à resistência de órgãos

governamentais que os detinham, sobretudo a CAESB. Nota-se, aí, uma distorção de

atribuições, pois informações essenciais ao planejamento dos recursos hídricos, como dados

de precipitação, vazão e níveis de reservatórios, não deveriam estar sob a responsabilidade de

um usuário da água, que vê esse recurso sob a perspectiva restrita de suas necessidades

específicas. Apesar disso, sem as informações repassadas por esses órgãos, não seria possível

realizar as simulações apresentadas no Capítulo 7.

O ModSimP32-E mostrou-se uma ferramenta bastante útil, aliando a flexibilidade inerente ao

MODSIM, que lhe permite analisar problemas os mais diversos, à possibilidade de introdução

do aspecto econômico. Nesse sentido, esta pesquisa atingiu plenamente os seus objetivos.

Apontam-se, a seguir, alguns tópicos para investigação posterior, que podem vir a constituir

temas para outras pesquisas acadêmicas:

ü Introdução de ferramenta apropriada para análise econômica de curto prazo. Como já

comentado, isso pode ser realizado adaptando o módulo de planejamento tático, já

existente no ModSimP32.

ü Introdução de uma rotina de otimização econômica que considere o efeito de estresse

hídrico no caso de uso da água na irrigação. A rotina atualmente utilizada pelo

ModSimP32-E não leva em consideração as conseqüências na produtividade agrícola de

um mês em virtude de déficits de água nos meses anteriores.

ü Realização de pesquisa econométrica para determinação adequada de curvas de benefício

marginal associadas aos usos da água bruta na bacia do Descoberto.

ü Levantamento das demandas por água para irrigação na bacia do lago Descoberto.

ü Investigação hidrológica aprofundada sobre o comportamento da vazão afluente ao lago

Descoberto para restituição das vazões naturais.
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APÊNDICES

Apêndice A – Curvas duplo-acumulativas de vazão x precipitação
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Rodeador
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Apêndice B – Série de vazões totais afluentes ao lago Descoberto
Vazão na Estação Fluviométrica Vazão no Ponto de Entrada no Lago

ANO MÊS
60435000 60435100 60435150 60435200 60435300 60435400 60435000 <Entre> 60435100 <Entre> 60435150 <Entre> 60435200 <Entre> 60435300 <Entre> 60435400 <Entre> 60436000 Goiás

TOTAL MENSAL

Área 114,72 20,77 11,99 111,55 15,89 75,89 117,14 1,64 21,36 0,57 12,87 5,17 119,24 1,69 16,35 9,00 79,77 25,05 433,9 24,05

1979 Outubro 1,37 0,332 0,180 0,75 0,238 0,99 1,40 0,026 0,341 0,009 0,193 0,077 0,80 0,025 0,245 0,135 1,04 0,326 0,287 4,90

Novembro 2,17 0,348 0,183 1,40 0,242 1,39 2,22 0,027 0,358 0,009 0,196 0,079 1,50 0,026 0,249 0,137 1,46 0,459 0,455 7,17

Dezembro 2,13 0,38 0,312 1,91 0,413 1,84 2,17 0,030 0,391 0,015 0,335 0,134 2,04 0,044 0,425 0,234 1,93 0,607 0,447 8,81

1980 Janeiro 5,52 0,784 0,423 5,39 0,560 3,26 5,64 0,062 0,806 0,020 0,454 0,182 5,76 0,060 0,576 0,317 3,43 1,076 1,157 19,53

Fevereiro 8,36 1,28 0,807 7,44 1,070 6,03 8,54 0,101 1,316 0,039 0,867 0,348 7,95 0,114 1,101 0,606 6,34 1,990 1,753 31,06

Março 4,09 0,816 0,471 3,19 0,624 2,83 4,18 0,064 0,839 0,023 0,505 0,203 3,41 0,066 0,642 0,353 2,97 0,934 0,857 15,05

Abril 4,13 0,786 0,487 3,23 0,646 2,30 4,22 0,062 0,808 0,023 0,523 0,210 3,45 0,069 0,665 0,366 2,42 0,759 0,866 14,44

Maio 3,03 0,656 0,441 1,97 0,584 1,35 3,09 0,052 0,675 0,021 0,473 0,190 2,11 0,062 0,601 0,331 1,42 0,446 0,635 10,10

Junho 2,52 0,556 0,364 1,40 0,482 1,09 2,57 0,044 0,572 0,017 0,390 0,157 1,50 0,051 0,496 0,273 1,15 0,360 0,528 8,10

Julho 2,19 0,493 0,335 1,03 0,444 1,44 2,24 0,039 0,507 0,016 0,360 0,144 1,10 0,047 0,457 0,251 1,51 0,475 0,459 7,61

Agosto 1,83 0,419 0,236 0,76 0,313 1,17 1,87 0,033 0,431 0,011 0,254 0,102 0,82 0,033 0,322 0,177 1,23 0,386 0,384 6,05

Setembro 1,79 0,366 0,226 0,75 0,299 1,20 1,83 0,029 0,376 0,011 0,242 0,097 0,80 0,032 0,308 0,169 1,26 0,396 0,375 5,92

Outubro 1,52 0,313 0,166 0,61 0,220 0,69 1,55 0,025 0,322 0,008 0,178 0,072 0,65 0,023 0,226 0,125 0,72 0,226 0,319 4,45

Novembro 2,48 0,382 0,278 1,38 0,369 1,84 2,53 0,030 0,393 0,013 0,299 0,120 1,48 0,039 0,380 0,209 1,93 0,607 0,520 8,55

Dezembro 3,75 0,561 0,392 2,72 0,519 2,42 3,83 0,044 0,577 0,019 0,420 0,169 2,91 0,055 0,534 0,294 2,54 0,799 0,786 12,98

1981 Janeiro 4,23 0,722 0,253 2,80 0,335 1,87 4,32 0,057 0,743 0,012 0,271 0,109 2,99 0,036 0,345 0,190 1,97 0,617 0,887 12,54

Fevereiro 2,97 0,623 0,211 1,93 0,280 1,45 3,03 0,049 0,641 0,010 0,227 0,091 2,06 0,030 0,288 0,159 1,52 0,479 0,623 9,22

Março 4,33 0,934 0,288 4,05 0,382 2,56 4,42 0,074 0,961 0,014 0,309 0,124 4,33 0,041 0,393 0,216 2,69 0,845 0,908 15,33

Abril 4,19 0,893 0,346 3,86 0,458 1,80 4,28 0,071 0,918 0,017 0,371 0,149 4,13 0,049 0,471 0,259 1,89 0,594 0,878 14,07

Maio 3,01 0,683 0,226 1,86 0,300 1,29 3,07 0,054 0,702 0,011 0,243 0,098 1,99 0,032 0,309 0,170 1,36 0,426 0,631 9,09

Junho 2,62 0,548 0,183 1,33 0,242 1,15 2,68 0,043 0,564 0,009 0,196 0,079 1,42 0,026 0,249 0,137 1,21 0,380 0,549 7,54

Julho 2,3 0,426 0,172 0,89 0,228 0,97 2,35 0,034 0,438 0,008 0,185 0,074 0,95 0,024 0,235 0,129 1,02 0,320 0,482 6,25

Agosto 1,77 0,371 0,164 0,54 0,217 0,80 1,81 0,029 0,382 0,008 0,176 0,071 0,58 0,023 0,223 0,123 0,84 0,264 0,371 4,90

Setembro 1,53 0,272 0,138 0,39 0,183 0,61 1,56 0,021 0,280 0,007 0,148 0,059 0,42 0,019 0,188 0,104 0,64 0,201 0,321 3,97

Outubro 2,93 0,502 0,239 1,89 0,317 1,74 2,99 0,040 0,516 0,011 0,257 0,103 2,02 0,034 0,326 0,180 1,83 0,574 0,614 9,50

Novembro 4,86 0,966 0,358 4,11 0,475 2,69 4,96 0,076 0,993 0,017 0,385 0,154 4,39 0,051 0,489 0,269 2,83 0,888 1,019 16,52

Dezembro 3,73 1,02 0,370 3,40 0,490 1,94 3,81 0,081 1,049 0,018 0,397 0,159 3,63 0,052 0,504 0,278 2,04 0,640 0,782 13,44

1982 Janeiro 6,19 1,08 0,557 5,75 0,738 3,26 6,32 0,085 1,111 0,027 0,598 0,240 6,15 0,078 0,759 0,418 3,43 1,076 1,298 21,58

Fevereiro 4,5 0,922 0,474 2,69 0,628 1,72 4,59 0,073 0,948 0,023 0,509 0,204 2,88 0,067 0,646 0,356 1,81 0,568 0,943 13,61

Março 4,99 1 0,501 4,63 0,664 2,17 5,10 0,079 1,028 0,024 0,538 0,216 4,95 0,071 0,683 0,376 2,28 0,716 1,046 17,10

Abril 4,04 0,754 0,466 2,94 0,618 1,75 4,13 0,060 0,775 0,022 0,501 0,201 3,14 0,066 0,636 0,350 1,84 0,578 0,847 13,14

Maio 3,09 0,626 0,400 1,76 0,530 1,31 3,16 0,049 0,644 0,019 0,429 0,172 1,88 0,056 0,545 0,300 1,38 0,432 0,648 9,71

Junho 2,44 0,511 0,351 1,02 0,465 1,00 2,49 0,040 0,526 0,017 0,377 0,151 1,09 0,049 0,478 0,263 1,05 0,328 0,512 7,37

Julho 1,89 0,429 0,312 0,68 0,414 0,81 1,93 0,034 0,441 0,015 0,335 0,135 0,72 0,044 0,426 0,234 0,85 0,266 0,396 5,83

Agosto 1,98 0,385 0,290 0,50 0,384 0,78 2,02 0,030 0,396 0,014 0,311 0,125 0,53 0,041 0,395 0,217 0,82 0,257 0,415 5,57

Setembro 1,1 0,344 0,154 0,46 0,204 0,78 1,12 0,027 0,354 0,007 0,165 0,066 0,49 0,022 0,210 0,116 0,82 0,257 0,231 3,89

Outubro 1,46 0,354 0,185 1,21 0,245 1,23 1,49 0,028 0,364 0,009 0,198 0,080 1,29 0,026 0,252 0,139 1,29 0,406 0,306 5,89

Novembro 1,55 0,314 0,139 1,51 0,184 1,32 1,58 0,025 0,323 0,007 0,149 0,060 1,61 0,020 0,189 0,104 1,39 0,436 0,325 6,22

Dezembro 2,11 0,385 0,179 1,92 0,237 1,61 2,15 0,030 0,396 0,009 0,192 0,077 2,05 0,025 0,244 0,134 1,69 0,531 0,442 7,98
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Apêndice B – Série de vazões totais afluentes ao lago Descoberto
Vazão na Estação Fluviométrica Vazão no Ponto de Entrada no Lago

ANO MÊS
60435000 60435100 60435150 60435200 60435300 60435400 60435000 <Entre> 60435100 <Entre> 60435150 <Entre> 60435200 <Entre> 60435300 <Entre> 60435400 <Entre> 60436000 Goiás

TOTAL MENSAL

Área 114,72 20,77 11,99 111,55 15,89 75,89 117,14 1,64 21,36 0,57 12,87 5,17 119,24 1,69 16,35 9,00 79,77 25,05 433,9 24,05
1983 Janeiro 5,91 0,75 0,404 4,78 0,535 3,05 6,03 0,059 0,771 0,019 0,433 0,174 5,11 0,057 0,550 0,303 3,21 1,007 1,239 18,96

Fevereiro 8,25 1,24 0,669 8,21 0,887 4,07 8,42 0,098 1,275 0,032 0,718 0,288 8,78 0,094 0,913 0,502 4,28 1,343 1,730 28,47

Março 5,76 0,973 0,364 4,21 0,482 2,10 5,88 0,077 1,001 0,017 0,390 0,157 4,50 0,051 0,496 0,273 2,21 0,693 1,208 16,95
Abril 4,4 0,825 0,306 2,82 0,406 1,71 4,49 0,065 0,848 0,015 0,329 0,132 3,01 0,043 0,418 0,230 1,80 0,564 0,922 12,87
Maio 2,94 0,575 0,225 1,71 0,298 1,26 3,00 0,045 0,591 0,011 0,241 0,097 1,83 0,032 0,307 0,169 1,32 0,416 0,616 8,68

Junho 2,45 0,446 0,212 1,25 0,281 0,99 2,50 0,035 0,459 0,010 0,228 0,091 1,34 0,030 0,289 0,159 1,04 0,326 0,514 7,02
Julho 2,16 0,381 0,202 0,95 0,268 0,89 2,21 0,030 0,392 0,010 0,217 0,087 1,02 0,029 0,276 0,152 0,94 0,295 0,453 6,10
Agosto 1,76 0,355 0,183 0,74 0,242 0,69 1,80 0,028 0,365 0,009 0,196 0,079 0,79 0,026 0,249 0,137 0,73 0,228 0,369 5,00

Setembro 1,54 0,278 0,177 0,70 0,235 1,00 1,57 0,022 0,286 0,008 0,190 0,076 0,75 0,025 0,242 0,133 1,05 0,330 0,323 5,01
Outubro 2,08 0,281 0,201 0,98 0,267 1,35 2,12 0,022 0,289 0,010 0,216 0,087 1,04 0,028 0,275 0,151 1,42 0,446 0,436 6,55
Novembro 3,6 0,643 0,267 3,19 0,354 2,30 3,68 0,051 0,661 0,013 0,287 0,115 3,41 0,038 0,364 0,201 2,42 0,759 0,755 12,75

Dezembro 3,97 0,975 0,375 3,97 0,497 2,37 4,05 0,077 1,003 0,018 0,403 0,162 4,24 0,053 0,511 0,281 2,49 0,782 0,832 14,91
1984 Janeiro 3 0,561 0,331 2,91 0,439 1,99 3,06 0,044 0,577 0,016 0,356 0,143 3,11 0,047 0,452 0,249 2,09 0,657 0,629 11,43

Fevereiro 2,97 0,554 0,349 2,42 0,463 2,02 3,03 0,044 0,570 0,017 0,375 0,151 2,59 0,049 0,476 0,262 2,12 0,667 0,623 10,98

Março 2,99 0,573 0,384 2,32 0,509 2,10 3,05 0,045 0,589 0,018 0,412 0,165 2,48 0,054 0,524 0,288 2,21 0,693 0,627 11,16
Abril 3,31 0,745 0,445 3,49 0,590 2,42 3,38 0,059 0,766 0,021 0,478 0,192 3,73 0,063 0,607 0,334 2,54 0,799 0,694 13,67
Maio 2,17 0,443 0,364 1,35 0,482 1,31 2,22 0,035 0,456 0,017 0,390 0,157 1,44 0,051 0,496 0,273 1,38 0,432 0,455 7,80

Junho 1,7 0,399 0,330 0,91 0,437 1,10 1,74 0,032 0,410 0,016 0,354 0,142 0,97 0,046 0,450 0,248 1,16 0,363 0,356 6,28
Julho 1,28 0,301 0,275 0,67 0,364 1,12 1,31 0,024 0,310 0,013 0,295 0,118 0,72 0,039 0,375 0,206 1,18 0,370 0,268 5,22
Agosto 0,967 0,243 0,201 0,60 0,266 1,36 0,99 0,019 0,250 0,010 0,215 0,086 0,64 0,028 0,274 0,151 1,43 0,449 0,203 4,74

Setembro 0,968 0,204 0,185 0,74 0,245 1,16 0,99 0,016 0,210 0,009 0,198 0,080 0,79 0,026 0,252 0,139 1,22 0,383 0,203 4,51
Outubro 1,11 0,245 0,179 1,10 0,237 1,28 1,13 0,019 0,252 0,009 0,192 0,077 1,18 0,025 0,244 0,134 1,35 0,423 0,233 5,26
Novembro 0,86 0,173 0,166 0,83 0,220 1,17 0,88 0,014 0,178 0,008 0,178 0,072 0,89 0,023 0,226 0,125 1,23 0,386 0,180 4,39

Dezembro 1,21 0,307 0,201 0,93 0,267 1,29 1,24 0,024 0,316 0,010 0,216 0,087 0,99 0,028 0,275 0,151 1,36 0,426 0,254 5,37
1985 Janeiro 4,41 0,608 0,330 4,44 0,437 2,29 4,50 0,048 0,625 0,016 0,354 0,142 4,75 0,046 0,450 0,248 2,41 0,756 0,925 15,27

Fevereiro 3,3 0,582 0,317 2,70 0,420 1,56 3,37 0,046 0,599 0,015 0,340 0,137 2,89 0,045 0,432 0,238 1,64 0,515 0,692 10,95

Março 3,06 0,549 0,297 2,13 0,393 1,38 3,12 0,043 0,565 0,014 0,318 0,128 2,28 0,042 0,404 0,223 1,45 0,456 0,642 9,69
Abril 3,11 0,587 0,383 2,53 0,507 1,51 3,18 0,046 0,604 0,018 0,411 0,165 2,70 0,054 0,522 0,287 1,59 0,498 0,652 10,72
Maio 2,1 0,426 0,284 1,37 0,377 1,18 2,14 0,034 0,438 0,014 0,305 0,123 1,46 0,040 0,388 0,214 1,24 0,389 0,440 7,23

Junho 1,59 0,327 0,255 0,78 0,338 0,95 1,62 0,026 0,336 0,012 0,274 0,110 0,83 0,036 0,348 0,191 1,00 0,315 0,333 5,44
Julho 1,33 0,244 0,251 0,60 0,333 0,88 1,36 0,019 0,251 0,012 0,270 0,108 0,64 0,035 0,343 0,189 0,93 0,291 0,279 4,72
Agosto 1,04 0,205 0,232 0,44 0,307 0,78 1,06 0,016 0,211 0,011 0,249 0,100 0,47 0,033 0,316 0,174 0,82 0,258 0,218 3,94

Setembro 0,852 0,183 0,164 0,33 0,218 0,73 0,87 0,014 0,188 0,008 0,177 0,071 0,35 0,023 0,224 0,123 0,77 0,240 0,179 3,24
Outubro 1,31 0,303 0,152 0,61 0,202 0,96 1,34 0,024 0,312 0,007 0,164 0,066 0,65 0,021 0,208 0,114 1,01 0,316 0,275 4,50
Novembro 1,46 0,279 0,137 0,68 0,182 0,88 1,49 0,022 0,287 0,007 0,147 0,059 0,72 0,019 0,187 0,103 0,92 0,289 0,306 4,56

Dezembro 2,8 0,452 0,161 2,23 0,213 1,32 2,86 0,036 0,465 0,008 0,173 0,069 2,38 0,023 0,219 0,121 1,39 0,436 0,587 8,77
1986 Janeiro 4,14 0,756 0,247 3,03 0,327 2,01 4,23 0,060 0,777 0,012 0,265 0,106 3,24 0,035 0,336 0,185 2,11 0,663 0,868 12,89

Fevereiro 3,23 0,668 0,202 2,47 0,268 1,83 3,30 0,053 0,687 0,010 0,217 0,087 2,64 0,029 0,276 0,152 1,92 0,604 0,677 10,65

Março 2,61 0,514 0,171 1,78 0,226 1,40 2,67 0,041 0,529 0,008 0,183 0,073 1,90 0,024 0,233 0,128 1,47 0,462 0,547 8,27
Abril 2,08 0,435 0,141 0,97 0,187 1,07 2,12 0,034 0,447 0,007 0,151 0,061 1,04 0,020 0,192 0,106 1,12 0,353 0,436 6,10
Maio 1,73 0,361 0,140 0,75 0,186 1,15 1,77 0,029 0,371 0,007 0,151 0,060 0,80 0,020 0,191 0,105 1,21 0,380 0,363 5,45

Junho 1,26 0,276 0,140 0,44 0,186 0,97 1,29 0,022 0,284 0,007 0,151 0,060 0,47 0,020 0,191 0,105 1,02 0,321 0,264 4,20
Julho 0,989 0,194 0,130 0,42 0,172 0,93 1,01 0,015 0,200 0,006 0,139 0,056 0,44 0,018 0,177 0,097 0,98 0,307 0,207 3,66
Agosto 0,868 0,155 0,118 0,32 0,156 0,95 0,89 0,012 0,159 0,006 0,126 0,051 0,35 0,017 0,161 0,088 1,00 0,315 0,182 3,35

Setembro 0,655 0,138 0,114 0,22 0,151 0,83 0,67 0,011 0,142 0,005 0,122 0,049 0,23 0,016 0,155 0,086 0,87 0,273 0,137 2,77
Outubro 0,816 0,164 0,110 0,22 0,146 1,03 0,83 0,013 0,169 0,005 0,118 0,047 0,23 0,016 0,150 0,083 1,08 0,340 0,171 3,26
Novembro 0,83 0,132 0,105 0,27 0,139 0,91 0,85 0,010 0,136 0,005 0,113 0,045 0,29 0,015 0,143 0,079 0,96 0,302 0,174 3,12

Dezembro 3,25 0,238 0,130 0,64 0,172 1,32 3,32 0,019 0,245 0,006 0,139 0,056 0,69 0,018 0,177 0,097 1,39 0,436 0,681 7,27
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Apêndice B – Série de vazões totais afluentes ao lago Descoberto
Vazão na Estação Fluviométrica Vazão no Ponto de Entrada no Lago

ANO MÊS
60435000 60435100 60435150 60435200 60435300 60435400 60435000 <Entre> 60435100 <Entre> 60435150 <Entre> 60435200 <Entre> 60435300 <Entre> 60435400 <Entre> 60436000 Goiás

TOTAL MENSAL

Área 114,72 20,77 11,99 111,55 15,89 75,89 117,14 1,64 21,36 0,57 12,87 5,17 119,24 1,69 16,35 9,00 79,77 25,05 433,9 24,05
1987 Janeiro 2,02 0,237 0,273 2,81 0,362 1,56 2,07 0,019 0,244 0,013 0,293 0,118 3,00 0,039 0,373 0,205 1,64 0,515 0,424 8,95

Fevereiro 3,02 0,266 0,259 2,16 0,343 1,70 3,08 0,021 0,274 0,012 0,278 0,112 2,31 0,036 0,353 0,194 1,79 0,561 0,632 9,65

Março 6,86 0,466 0,752 6,34 0,997 2,82 7,00 0,037 0,479 0,036 0,807 0,324 6,78 0,106 1,026 0,565 2,96 0,931 1,438 22,49
Abril 1,96 0,385 0,378 2,76 0,501 2,03 2,00 0,030 0,396 0,018 0,406 0,163 2,95 0,053 0,515 0,284 2,13 0,670 0,411 10,03
Maio 0,37 0,297 0,108 0,87 0,143 1,27 0,37 0,023 0,305 0,005 0,116 0,047 0,93 0,015 0,147 0,081 1,33 0,419 0,077 3,88

Junho 0,04 0,212 0,033 0,21 0,043 1,03 0,05 0,017 0,218 0,002 0,035 0,014 0,23 0,005 0,044 0,024 1,08 0,340 0,009 2,06
Julho 0,00 0,143 0,000 0,00 0,000 0,89 0,00 0,011 0,147 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,93 0,292 0,000 1,38
Agosto 0,00 0,104 0,000 0,00 0,000 0,78 0,00 0,008 0,107 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,81 0,256 0,000 1,19

Setembro 1,37 0,079 0,092 0,45 0,122 0,80 1,39 0,006 0,081 0,004 0,099 0,040 0,48 0,013 0,125 0,069 0,84 0,263 0,286 3,70
Outubro 2,56 0,099 0,399 2,87 0,529 1,15 2,62 0,008 0,102 0,019 0,428 0,172 3,06 0,056 0,544 0,299 1,21 0,380 0,537 9,44
Novembro 7,61 0,344 0,689 3,83 0,913 2,29 7,77 0,027 0,354 0,033 0,740 0,297 4,09 0,097 0,940 0,517 2,41 0,756 1,595 19,63

Dezembro 6,98 0,707 0,694 5,68 0,920 3,08 7,13 0,056 0,727 0,033 0,745 0,299 6,07 0,098 0,947 0,521 3,24 1,017 1,463 22,34
1988 Janeiro 2,96 0,499 0,348 1,92 0,461 2,18 3,03 0,039 0,513 0,017 0,373 0,150 2,05 0,049 0,474 0,261 2,29 0,720 0,621 10,59

Fevereiro 5,95 0,755 0,605 4,21 0,802 2,89 6,07 0,060 0,776 0,029 0,650 0,261 4,50 0,085 0,826 0,454 3,04 0,954 1,247 18,96

Março 8,16 0,964 0,578 4,85 0,766 3,21 8,34 0,076 0,991 0,028 0,620 0,249 5,19 0,081 0,788 0,434 3,37 1,060 1,711 22,94
Abril 3,89 0,885 0,482 3,04 0,639 2,88 3,97 0,070 0,910 0,023 0,518 0,208 3,25 0,068 0,658 0,362 3,03 0,951 0,815 14,83
Maio 0,01 0,659 0,023 0,04 0,030 1,49 0,01 0,052 0,678 0,001 0,024 0,010 0,04 0,003 0,031 0,017 1,57 0,492 0,001 2,92

Junho 0,22 0,424 0,018 0,08 0,024 1,34 0,23 0,033 0,436 0,001 0,020 0,008 0,09 0,003 0,025 0,014 1,41 0,442 0,047 2,75
Julho 0,00 0,34 0,000 0,00 0,000 1,23 0,00 0,027 0,350 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 1,29 0,406 0,000 2,08
Agosto 0,00 0,242 0,000 0,00 0,000 1,11 0,00 0,019 0,249 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 1,17 0,366 0,000 1,80

Setembro 0,07 0,165 0,031 0,17 0,041 1,01 0,07 0,013 0,170 0,001 0,033 0,013 0,18 0,004 0,042 0,023 1,06 0,333 0,014 1,96
Outubro 4,70 0,247 0,203 2,87 0,457 1,30 4,80 0,020 0,254 0,010 0,218 0,087 3,07 0,049 0,470 0,259 1,37 0,429 0,986 12,02
Novembro 4,36 0,404 0,507 3,26 0,672 1,88 4,45 0,032 0,415 0,024 0,545 0,219 3,48 0,072 0,692 0,381 1,98 0,621 0,914 13,82

Dezembro 6,37 0,72 0,552 4,66 0,732 2,10 6,51 0,057 0,740 0,026 0,593 0,238 4,98 0,078 0,753 0,414 2,21 0,693 1,336 18,62
1989 Janeiro 6,66 0,806 0,499 4,52 0,661 2,11 6,80 0,064 0,829 0,024 0,536 0,215 4,84 0,070 0,681 0,375 2,22 0,696 1,396 18,74

Fevereiro 5,33 0,854 0,621 3,97 0,823 2,08 5,44 0,067 0,878 0,030 0,666 0,267 4,24 0,087 0,846 0,466 2,19 0,687 1,117 16,98

Março 4,02 0,749 0,456 3,11 0,562 3,96 4,11 0,059 0,770 0,022 0,489 0,196 3,32 0,060 0,579 0,318 4,16 1,307 0,843 16,23
Abril 2,50 0,623 0,413 1,97 0,212 1,60 2,55 0,049 0,641 0,020 0,443 0,178 2,10 0,023 0,218 0,120 1,68 0,528 0,523 9,08
Maio 0,00 0,418 0,373 0,00 0,000 1,35 0,00 0,033 0,430 0,018 0,400 0,161 0,00 0,000 0,000 0,000 1,42 0,446 0,000 2,91

Junho 0,42 0,346 0,29 0,54 0,089 1,16 0,43 0,027 0,356 0,014 0,311 0,125 0,57 0,009 0,092 0,050 1,22 0,383 0,088 3,67
Julho 0,46 0,274 0,214 0,00 0,049 1,09 0,47 0,022 0,282 0,010 0,230 0,092 0,00 0,005 0,050 0,028 1,15 0,360 0,097 2,79
Agosto 0,76 0,234 0,194 0,23 0,061 1,10 0,77 0,018 0,241 0,009 0,208 0,084 0,24 0,006 0,063 0,035 1,16 0,363 0,159 3,36

Setembro 2,11 0,199 0,19 0,98 0,216 1,18 2,15 0,016 0,205 0,009 0,204 0,082 1,04 0,023 0,222 0,122 1,24 0,389 0,442 6,15
Outubro 4,27 0,249 0,207 4,15 0,551 1,21 4,36 0,020 0,256 0,010 0,222 0,089 4,43 0,059 0,567 0,312 1,27 0,399 0,895 12,89
Novembro 3,66 0,323 0,252 2,70 0,822 1,75 3,74 0,026 0,332 0,012 0,270 0,109 2,89 0,087 0,846 0,466 1,84 0,578 0,768 11,96

Dezembro 13,76 1,05 0,569 9,44 1,684 4,66 14,05 0,083 1,080 0,027 0,611 0,245 10,09 0,179 1,733 0,954 4,90 1,538 2,884 38,37
1990 Janeiro 2,96 0,925 0,606 3,79 0,512 2,47 3,02 0,073 0,951 0,029 0,650 0,261 4,05 0,054 0,526 0,290 2,60 0,815 0,620 13,94

Fevereiro 3,76 0,785 0,587 3,80 0,771 2,12 3,84 0,062 0,807 0,028 0,630 0,253 4,06 0,082 0,793 0,437 2,23 0,700 0,788 14,71

Março 1,33 0,666 0,427 1,44 0,307 1,96 1,36 0,053 0,685 0,020 0,458 0,184 1,54 0,033 0,316 0,174 2,06 0,647 0,279 7,81
Abril 2,48 0,626 0,393 2,77 0,385 1,73 2,53 0,049 0,644 0,019 0,422 0,169 2,96 0,041 0,396 0,218 1,82 0,571 0,520 10,36
Maio 1,38 0,53 0,34 0,60 0,143 1,46 1,41 0,042 0,545 0,016 0,365 0,146 0,64 0,015 0,147 0,081 1,53 0,482 0,290 5,71

Junho 0,00 0,403 0,324 0,00 0,000 1,14 0,00 0,032 0,414 0,016 0,348 0,140 0,00 0,000 0,000 0,000 1,20 0,376 0,000 2,52
Julho 1,55 0,372 0,265 1,30 0,225 1,25 1,58 0,029 0,383 0,013 0,284 0,114 1,39 0,024 0,232 0,127 1,31 0,413 0,324 6,23
Agosto 0,38 0,275 0,236 0,42 0,071 1,02 0,39 0,022 0,283 0,011 0,253 0,102 0,44 0,008 0,073 0,040 1,07 0,337 0,081 3,12

Setembro 2,01 0,283 0,262 1,34 0,230 1,12 2,06 0,022 0,291 0,013 0,281 0,113 1,43 0,024 0,237 0,130 1,18 0,370 0,422 6,57
Outubro 2,49 0,285 0,282 3,37 0,381 1,26 2,55 0,023 0,293 0,014 0,303 0,122 3,60 0,041 0,392 0,216 1,32 0,416 0,523 9,81
Novembro 4,68 0,316 0,269 2,19 0,560 1,41 4,77 0,025 0,325 0,013 0,289 0,116 2,34 0,060 0,577 0,317 1,48 0,465 0,980 11,77

Dezembro 3,04 0,357 0,282 2,70 0,502 1,37 3,10 0,028 0,367 0,014 0,303 0,122 2,89 0,053 0,517 0,284 1,44 0,452 0,637 10,21
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Apêndice B – Série de vazões totais afluentes ao lago Descoberto
Vazão na Estação Fluviométrica Vazão no Ponto de Entrada no Lago

ANO MÊS
60435000 60435100 60435150 60435200 60435300 60435400 60435000 <Entre> 60435100 <Entre> 60435150 <Entre> 60435200 <Entre> 60435300 <Entre> 60435400 <Entre> 60436000 Goiás

TOTAL MENSAL

Área 114,72 20,77 11,99 111,55 15,89 75,89 117,14 1,64 21,36 0,57 12,87 5,17 119,24 1,69 16,35 9,00 79,77 25,05 433,9 24,05
1991 Janeiro 5,12 0,463 0,351 4,19 0,879 2,11 5,23 0,037 0,476 0,017 0,377 0,151 4,48 0,093 0,904 0,498 2,22 0,696 1,074 16,25

Fevereiro 3,01 0,545 0,426 3,47 0,608 2,52 3,07 0,043 0,560 0,020 0,457 0,184 3,71 0,065 0,626 0,344 2,65 0,832 0,630 13,19

Março 6,53 0,685 0,515 4,34 0,756 3,17 6,67 0,054 0,704 0,025 0,553 0,222 4,63 0,080 0,778 0,428 3,33 1,046 1,369 19,90
Abril 2,93 0,789 0,522 2,74 0,412 2,82 2,99 0,062 0,811 0,025 0,560 0,225 2,93 0,044 0,424 0,233 2,96 0,931 0,613 12,81
Maio 0,23 0,512 0,453 0,50 0,045 1,50 0,23 0,040 0,527 0,022 0,486 0,195 0,54 0,005 0,046 0,025 1,58 0,495 0,048 4,24

Junho 0,00 0,401 0,409 0,00 0,000 1,23 0,00 0,032 0,412 0,020 0,439 0,176 0,00 0,000 0,000 0,000 1,29 0,406 0,000 2,78
Julho 0,00 0,268 0,406 0,00 0,000 1,14 0,00 0,021 0,276 0,019 0,436 0,175 0,00 0,000 0,000 0,000 1,20 0,376 0,000 2,50
Agosto 0,00 0,259 0,272 0,00 0,000 1,02 0,00 0,020 0,266 0,013 0,292 0,117 0,00 0,000 0,000 0,000 1,07 0,337 0,000 2,12

Setembro 0,98 0,234 0,225 0,54 0,094 0,97 1,00 0,018 0,241 0,011 0,242 0,097 0,58 0,010 0,097 0,053 1,01 0,319 0,205 3,89
Outubro 1,18 0,247 0,211 1,92 0,344 1,22 1,21 0,020 0,254 0,010 0,226 0,091 2,06 0,037 0,354 0,195 1,28 0,403 0,247 6,38
Novembro 4,36 0,231 0,227 2,45 0,599 1,62 4,45 0,018 0,238 0,011 0,244 0,098 2,62 0,064 0,617 0,339 1,70 0,535 0,913 11,85

Dezembro 6,42 0,356 0,317 4,14 0,804 2,28 6,56 0,028 0,366 0,015 0,340 0,137 4,42 0,086 0,827 0,455 2,40 0,753 1,347 17,73
1992 Janeiro 7,29 0,599 0,431 5,61 0,951 2,97 7,44 0,047 0,616 0,021 0,463 0,186 6,00 0,101 0,978 0,538 3,12 0,980 1,528 22,02

Fevereiro 6,96 1,06 0,523 5,24 1,010 4,38 7,11 0,084 1,090 0,025 0,561 0,225 5,60 0,107 1,039 0,572 4,60 1,446 1,459 23,92

Março 2,56 0,669 0,432 2,14 0,376 2,82 2,62 0,053 0,688 0,021 0,464 0,186 2,29 0,040 0,387 0,213 2,96 0,931 0,537 11,39
Abril 7,24 0,75 0,463 4,25 0,828 3,62 7,39 0,059 0,771 0,022 0,497 0,199 4,55 0,088 0,852 0,469 3,81 1,195 1,518 21,42
Maio 0,01 0,628 0,409 0,64 0,052 2,02 0,01 0,050 0,646 0,020 0,439 0,176 0,68 0,006 0,054 0,030 2,12 0,667 0,002 4,91

Junho 0,21 0,466 0,362 0,04 0,003 1,45 0,21 0,037 0,479 0,017 0,389 0,156 0,05 0,000 0,003 0,002 1,52 0,479 0,044 3,39
Julho 0,00 0,358 0,309 0,00 0,000 1,25 0,00 0,028 0,368 0,015 0,332 0,133 0,00 0,000 0,000 0,000 1,31 0,413 0,000 2,60
Agosto 0,89 0,274 0,282 0,22 0,073 1,18 0,91 0,022 0,282 0,014 0,303 0,122 0,23 0,008 0,075 0,041 1,24 0,389 0,187 3,82

Setembro 2,45 0,268 0,259 1,08 0,227 1,24 2,50 0,021 0,276 0,012 0,278 0,112 1,15 0,024 0,233 0,128 1,30 0,409 0,513 6,96
Outubro 3,47 0,304 0,289 3,30 0,592 1,41 3,54 0,024 0,313 0,014 0,310 0,125 3,52 0,063 0,609 0,335 1,48 0,465 0,727 11,53
Novembro 7,19 0,516 0,374 4,70 0,999 1,78 7,35 0,041 0,531 0,018 0,401 0,161 5,03 0,106 1,028 0,566 1,87 0,588 1,508 19,19

Dezembro 9,66 1,37 0,561 6,01 0,957 2,00 9,86 0,108 1,409 0,027 0,602 0,242 6,43 0,102 0,984 0,542 2,10 0,660 2,024 25,09
1993 Janeiro 2,87 0,79 0,456 2,15 0,417 1,58 2,93 0,062 0,812 0,022 0,489 0,196 2,30 0,044 0,429 0,236 1,66 0,522 0,602 10,31

Fevereiro 5,85 0,721 0,465 3,57 0,845 1,78 5,97 0,057 0,741 0,022 0,499 0,200 3,81 0,090 0,869 0,478 1,87 0,588 1,225 16,42

Março 3,80 0,66 0,464 1,71 0,296 1,54 3,89 0,052 0,679 0,022 0,498 0,200 1,82 0,032 0,305 0,168 1,62 0,508 0,798 10,59
Abril 1,83 0,601 0,413 1,32 0,252 1,57 1,87 0,047 0,618 0,020 0,443 0,178 1,41 0,027 0,259 0,143 1,65 0,518 0,384 7,57
Maio 1,29 0,498 0,354 0,50 0,070 1,17 1,32 0,039 0,512 0,017 0,380 0,153 0,54 0,007 0,072 0,040 1,23 0,386 0,271 4,97

Junho 0,19 0,395 0,311 0,17 0,054 1,07 0,19 0,031 0,406 0,015 0,334 0,134 0,19 0,006 0,055 0,030 1,12 0,353 0,039 2,90
Julho 0,00 0,351 0,259 0,00 0,000 0,96 0,00 0,028 0,361 0,012 0,278 0,112 0,00 0,000 0,000 0,000 1,01 0,318 0,000 2,12
Agosto 1,47 0,359 0,243 0,55 0,102 1,01 1,50 0,028 0,369 0,012 0,261 0,105 0,59 0,011 0,105 0,058 1,06 0,333 0,307 4,74

Setembro 1,23 0,319 0,198 1,28 0,191 1,00 1,26 0,025 0,328 0,009 0,213 0,085 1,36 0,020 0,197 0,108 1,05 0,329 0,258 5,24
Outubro 1,75 0,246 0,2 1,46 0,233 0,95 1,79 0,019 0,253 0,010 0,215 0,086 1,57 0,025 0,240 0,132 1,00 0,314 0,367 6,01
Novembro 2,72 0,223 0,191 1,82 0,330 0,96 2,77 0,018 0,229 0,009 0,205 0,082 1,94 0,035 0,340 0,187 1,00 0,316 0,569 7,71

Dezembro 8,87 0,508 0,319 5,18 1,200 1,76 9,05 0,040 0,522 0,015 0,342 0,137 5,53 0,128 1,235 0,680 1,85 0,581 1,859 21,98
1994 Janeiro 7,96 0,755 0,516 3,51 0,731 2,11 8,13 0,060 0,776 0,025 0,554 0,222 3,75 0,078 0,752 0,414 2,22 0,696 1,669 19,35

Fevereiro 4,73 0,7 0,496 2,80 0,490 1,78 4,83 0,055 0,720 0,024 0,532 0,214 3,00 0,052 0,505 0,278 1,87 0,588 0,991 13,65

Março 9,13 0,99 0,671 6,48 1,067 2,10 9,33 0,078 1,018 0,032 0,720 0,289 6,93 0,113 1,098 0,604 2,21 0,693 1,915 25,02
Abril 2,50 0,772 0,536 1,88 0,387 1,92 2,55 0,061 0,794 0,026 0,575 0,231 2,01 0,041 0,398 0,219 2,02 0,634 0,523 10,08
Maio 1,64 0,624 0,449 0,62 0,102 1,52 1,67 0,049 0,642 0,021 0,482 0,193 0,67 0,011 0,105 0,058 1,60 0,502 0,344 6,34

Junho 0,57 0,552 0,383 0,41 0,070 1,40 0,58 0,044 0,568 0,018 0,411 0,165 0,44 0,007 0,072 0,039 1,47 0,462 0,119 4,40
Julho 0,05 0,42 0,306 0,11 0,015 1,27 0,05 0,033 0,432 0,015 0,328 0,132 0,11 0,002 0,015 0,008 1,33 0,419 0,010 2,89
Agosto 0,00 0,334 0,241 0,00 0,000 1,15 0,00 0,026 0,343 0,012 0,259 0,104 0,00 0,000 0,000 0,000 1,21 0,380 0,000 2,33

Setembro 0,05 0,296 0,21 0,00 0,000 1,07 0,05 0,023 0,304 0,010 0,225 0,090 0,00 0,000 0,000 0,000 1,12 0,353 0,010 2,19
Outubro 1,49 0,262 0,233 0,74 0,191 1,16 1,53 0,021 0,269 0,011 0,250 0,100 0,79 0,020 0,196 0,108 1,22 0,383 0,313 5,21
Novembro 5,17 0,267 0,237 5,38 0,839 1,49 5,28 0,021 0,275 0,011 0,254 0,102 5,75 0,089 0,863 0,475 1,57 0,492 1,084 16,26

Dezembro 3,85 0,276 0,346 3,04 0,609 1,66 3,93 0,022 0,284 0,017 0,371 0,149 3,25 0,065 0,626 0,345 1,74 0,548 0,807 12,16
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Apêndice B – Série de vazões totais afluentes ao lago Descoberto
Vazão na Estação Fluviométrica Vazão no Ponto de Entrada no Lago

ANO MÊS
60435000 60435100 60435150 60435200 60435300 60435400 60435000 <Entre> 60435100 <Entre> 60435150 <Entre> 60435200 <Entre> 60435300 <Entre> 60435400 <Entre> 60436000 Goiás

TOTAL MENSAL

Área 114,72 20,77 11,99 111,55 15,89 75,89 117,14 1,64 21,36 0,57 12,87 5,17 119,24 1,69 16,35 9,00 79,77 25,05 433,9 24,05
1995 Janeiro 3,28 0,646 0,38 3,43 0,698 1,85 3,35 0,051 0,664 0,018 0,408 0,164 3,67 0,074 0,718 0,395 1,94 0,611 0,689 12,76

Fevereiro 4,36 0,604 0,368 1,40 0,384 1,75 4,45 0,048 0,621 0,018 0,395 0,159 1,49 0,041 0,395 0,217 1,84 0,578 0,914 11,17

Março 5,55 0,609 0,41 3,95 0,773 1,78 5,67 0,048 0,626 0,020 0,440 0,177 4,23 0,082 0,795 0,438 1,87 0,588 1,164 16,15
Abril 4,87 0,64 0,454 3,00 0,486 1,74 4,98 0,051 0,658 0,022 0,487 0,196 3,21 0,052 0,500 0,275 1,83 0,574 1,022 13,85
Maio 1,62 0,546 0,377 0,36 0,056 1,45 1,66 0,043 0,562 0,018 0,405 0,162 0,38 0,006 0,058 0,032 1,52 0,479 0,341 5,67

Junho 0,00 0,4 0,291 0,00 0,000 1,26 0,00 0,032 0,411 0,014 0,312 0,125 0,00 0,000 0,000 0,000 1,32 0,416 0,000 2,63
Julho 0,00 0,31 0,247 0,00 0,000 1,18 0,00 0,024 0,319 0,012 0,265 0,106 0,00 0,000 0,000 0,000 1,24 0,389 0,000 2,36
Agosto 0,00 0,245 0,204 0,00 0,000 0,99 0,00 0,019 0,252 0,010 0,219 0,088 0,00 0,000 0,000 0,000 1,04 0,326 0,000 1,95

Setembro 0,23 0,195 0,153 0,08 0,023 0,93 0,23 0,015 0,201 0,007 0,164 0,066 0,09 0,002 0,024 0,013 0,98 0,307 0,048 2,15
Outubro 0,92 0,182 0,162 1,46 0,235 1,04 0,94 0,014 0,187 0,008 0,174 0,070 1,56 0,025 0,242 0,133 1,09 0,343 0,192 4,98
Novembro 4,59 0,349 0,218 3,98 0,729 1,23 4,68 0,028 0,359 0,010 0,234 0,094 4,26 0,078 0,750 0,413 1,29 0,406 0,961 13,56

Dezembro 8,38 0,689 0,309 4,74 0,864 1,51 8,56 0,054 0,709 0,015 0,332 0,133 5,06 0,092 0,889 0,489 1,59 0,498 1,758 20,18
1996 Janeiro 1,45 0,56 0,311 1,46 0,307 1,50 1,48 0,044 0,576 0,015 0,334 0,134 1,56 0,033 0,316 0,174 1,58 0,495 0,304 7,04

Fevereiro 1,16 0,455 0,219 1,68 0,321 0,97 1,19 0,036 0,468 0,010 0,235 0,094 1,79 0,034 0,330 0,182 1,02 0,320 0,244 5,96

Março 3,90 0,563 0,242 3,58 0,691 1,75 3,98 0,044 0,579 0,012 0,260 0,104 3,82 0,073 0,711 0,391 1,84 0,578 0,818 13,22
Abril 0,99 0,475 0,252 1,69 0,252 1,26 1,01 0,038 0,488 0,012 0,270 0,109 1,80 0,027 0,259 0,143 1,32 0,416 0,207 6,11
Maio 1,11 0,333 0,183 0,76 0,072 0,85 1,13 0,026 0,342 0,009 0,196 0,079 0,81 0,008 0,074 0,041 0,89 0,281 0,233 4,13

Junho 0,00 0,253 0,147 0,01 0,001 0,65 0,00 0,020 0,260 0,007 0,158 0,063 0,01 0,000 0,001 0,000 0,68 0,214 0,000 1,42
Julho 0,00 0,183 0,125 0,00 0,000 0,51 0,00 0,014 0,188 0,006 0,134 0,054 0,00 0,000 0,000 0,000 0,54 0,168 0,000 1,10
Agosto 1,79 0,151 0,116 0,27 0,058 0,54 1,83 0,012 0,155 0,006 0,125 0,050 0,29 0,006 0,060 0,033 0,57 0,178 0,376 3,69

Setembro 0,52 0,141 0,12 0,52 0,114 0,47 0,53 0,011 0,145 0,006 0,129 0,052 0,56 0,012 0,118 0,065 0,50 0,156 0,108 2,38
Outubro 3,27 0,217 0,169 2,71 0,489 0,74 3,34 0,017 0,223 0,008 0,181 0,073 2,89 0,052 0,503 0,277 0,77 0,243 0,685 9,27
Novembro 6,76 0,417 0,275 3,95 0,756 1,55 6,90 0,033 0,429 0,013 0,295 0,118 4,23 0,080 0,778 0,428 1,63 0,512 1,417 16,86

Dezembro 2,81 0,321 0,354 1,97 0,472 1,41 2,87 0,025 0,330 0,017 0,380 0,153 2,11 0,050 0,485 0,267 1,48 0,465 0,589 9,22
1997 Janeiro 7,08 0,798 0,515 4,11 0,814 2,93 7,23 0,063 0,821 0,025 0,553 0,222 4,39 0,087 0,837 0,461 3,08 0,967 1,484 20,22

Fevereiro 2,03 0,562 0,31 2,13 0,486 2,50 2,07 0,044 0,578 0,015 0,333 0,134 2,28 0,052 0,501 0,276 2,63 0,825 0,426 10,16

Março 6,63 0,752 0,389 4,83 0,776 3,36 6,77 0,059 0,773 0,019 0,418 0,168 5,17 0,083 0,799 0,440 3,53 1,109 1,390 20,72
Abril 2,73 0,806 0,47 2,40 0,389 2,88 2,79 0,064 0,829 0,023 0,504 0,203 2,56 0,041 0,400 0,220 3,03 0,951 0,572 12,19
Maio 1,37 0,621 0,387 0,91 0,111 2,06 1,40 0,049 0,639 0,019 0,415 0,167 0,97 0,012 0,115 0,063 2,17 0,680 0,287 6,98

Junho 0,71 0,433 0,364 0,36 0,076 1,46 0,72 0,034 0,445 0,017 0,391 0,157 0,38 0,008 0,078 0,043 1,53 0,482 0,149 4,44
Julho 0,00 0,299 0,276 0,00 0,000 1,14 0,00 0,024 0,307 0,013 0,296 0,119 0,00 0,000 0,000 0,000 1,20 0,376 0,000 2,33
Agosto 0,00 0,212 0,2 0,00 0,000 0,92 0,00 0,017 0,218 0,010 0,215 0,086 0,00 0,000 0,000 0,000 0,97 0,303 0,000 1,81

Setembro 1,32 0,224 0,169 1,20 0,209 0,93 1,34 0,018 0,230 0,008 0,181 0,073 1,28 0,022 0,215 0,118 0,98 0,307 0,276 5,05
Outubro 0,94 0,185 0,137 0,89 0,120 0,83 0,96 0,015 0,190 0,007 0,147 0,059 0,95 0,013 0,123 0,068 0,87 0,275 0,198 3,89
Novembro 3,89 0,151 0,095 3,53 0,708 1,53 3,98 0,012 0,155 0,005 0,102 0,041 3,77 0,075 0,729 0,401 1,61 0,505 0,816 12,20

Dezembro 3,80 0,23 0,189 2,47 0,456 1,73 3,88 0,018 0,237 0,009 0,203 0,081 2,64 0,049 0,470 0,259 1,82 0,571 0,797 11,03
1998 Janeiro 5,69 0,354 0,256 3,67 0,689 1,83 5,81 0,028 0,364 0,012 0,275 0,110 3,93 0,073 0,709 0,390 1,92 0,604 1,193 15,42

Fevereiro 4,27 0,464 0,364 2,68 0,592 2,09 4,36 0,037 0,477 0,017 0,391 0,157 2,86 0,063 0,609 0,335 2,20 0,690 0,894 13,08

Março 4,31 0,582 0,403 3,74 0,721 2,47 4,41 0,046 0,599 0,019 0,433 0,174 4,00 0,077 0,742 0,409 2,60 0,815 0,904 15,22
Abril 0,56 0,429 0,336 0,88 0,131 1,49 0,57 0,034 0,441 0,016 0,361 0,145 0,94 0,014 0,135 0,074 1,57 0,492 0,118 4,91
Maio 0,07 0,28 0,26 0,21 0,067 1,02 0,07 0,022 0,288 0,012 0,279 0,112 0,23 0,007 0,069 0,038 1,07 0,337 0,014 2,55

Junho 0,08 0,159 0,195 0,00 0,005 0,74 0,08 0,013 0,164 0,009 0,209 0,084 0,00 0,001 0,005 0,003 0,78 0,244 0,016 1,61
Julho 0,00 0,084 0,142 0,00 0,000 0,59 0,00 0,007 0,086 0,007 0,152 0,061 0,00 0,000 0,000 0,000 0,62 0,195 0,000 1,13
Agosto 0,18 0,104 0,12 0,21 0,046 0,54 0,19 0,008 0,107 0,006 0,129 0,052 0,23 0,005 0,047 0,026 0,57 0,179 0,038 1,58

Setembro 0,06 0,072 0,097 0,09 0,019 0,43 0,06 0,006 0,074 0,005 0,104 0,042 0,09 0,002 0,019 0,011 0,45 0,142 0,012 1,02
Outubro 2,33 0,141 0,123 1,54 0,365 0,85 2,38 0,011 0,145 0,006 0,132 0,053 1,65 0,039 0,376 0,207 0,89 0,280 0,489 6,66
Novembro 6,44 0,389 0,233 4,90 0,947 2,20 6,58 0,031 0,400 0,011 0,250 0,100 5,24 0,101 0,974 0,536 2,31 0,726 1,350 18,61

Dezembro 2,49 0,312 0,296 2,55 0,582 2,93 2,55 0,025 0,321 0,014 0,318 0,128 2,72 0,062 0,598 0,329 3,08 0,967 0,523 11,64
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Apêndice B – Série de vazões totais afluentes ao lago Descoberto
Vazão na Estação Fluviométrica Vazão no Ponto de Entrada no Lago

ANO MÊS
60435000 60435100 60435150 60435200 60435300 60435400 60435000 <Entre> 60435100 <Entre> 60435150 <Entre> 60435200 <Entre> 60435300 <Entre> 60435400 <Entre> 60436000 Goiás

TOTAL MENSAL

Área 114,72 20,77 11,99 111,55 15,89 75,89 117,14 1,64 21,36 0,57 12,87 5,17 119,24 1,69 16,35 9,00 79,77 25,05 433,9 24,05
1999 Janeiro 4,70 0,402 0,351 2,53 0,522 1,86 4,80 0,032 0,413 0,017 0,377 0,151 2,70 0,056 0,537 0,296 1,96 0,614 0,986 12,94

Fevereiro 2,53 0,35 0,112 1,35 0,427 1,73 2,58 0,028 0,360 0,005 0,120 0,048 1,45 0,045 0,440 0,242 1,82 0,571 0,531 8,24

Março 6,35 0,633 0,268 4,10 0,811 4,00 6,49 0,050 0,651 0,013 0,288 0,115 4,38 0,086 0,834 0,459 4,20 1,320 1,332 20,22
Abril 0,88 0,387 0,245 1,02 0,172 1,92 0,90 0,031 0,398 0,012 0,263 0,106 1,09 0,018 0,177 0,098 2,02 0,634 0,185 5,93
Maio 0,34 0,241 0,206 0,09 0,027 1,46 0,35 0,019 0,248 0,010 0,221 0,089 0,10 0,003 0,027 0,015 1,53 0,482 0,071 3,16

Junho 0,13 0,171 0,173 0,03 0,008 1,24 0,13 0,014 0,176 0,008 0,186 0,075 0,04 0,001 0,008 0,004 1,30 0,409 0,026 2,38
Julho 0,00 0,13 0,129 0,00 0,000 1,01 0,00 0,010 0,134 0,006 0,138 0,056 0,00 0,000 0,000 0,000 1,06 0,333 0,000 1,74
Agosto 0,00 0,102 0,104 0,00 0,000 0,83 0,00 0,008 0,105 0,005 0,112 0,045 0,00 0,000 0,000 0,000 0,87 0,275 0,000 1,42

Setembro 1,63 0,097 0,083 0,92 0,235 1,06 1,67 0,008 0,100 0,004 0,089 0,036 0,98 0,025 0,242 0,133 1,11 0,350 0,342 5,09

média 9,28


