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RESUMO 

 
MODELO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA PARA A GESTÃO DA 
ÁGUA: APLICAÇÃO À BACIA DO RIO DESCOBERTO NO 
DISTRITO FEDERAL 
 
A proposta deste trabalho de mestrado foi o desenvolvimento, a aplicação e a avaliação de 

um modelo de avaliação econômica para a gestão da água, que, integrando-se ao potencial 

do Sistema de Apoio a Decisões elaborado por Baltar (2001) com base em um modelo de 

redes de fluxo (MODSIM), acrescentasse a dimensão da qualidade da água e consideração 

das incertezas hidrológicas (variabilidade temporal de vazão).  

O objetivo do modelo apresentado é constituir-se em mais um passo nas investigações 

acerca do desenvolvimento de ferramentas para o planejamento e ao gerenciamento de 

recursos hídricos, possibilitando a análise, à luz do critério de eficiência econômica, de 

uma diversidade de políticas envolvendo medidas estruturais e não estruturais.  

O modelo é composto pelo módulo de otimização de benefícios econômicos, já 

desenvolvido por Baltar (2001) e pelo módulo de qualidade da água, sendo que, para 

consideração da variabilidade temporal de vazões, as estimativas dos benefícios líquidos 

estão associadas às respectivas probabilidades de excedência. O módulo de qualidade da 

água otimiza os custos econômicos de controle de poluição da água necessários para 

garantir os padrões de qualidade da água nos corpos receptores. 

Foi realizada a aplicação do Modelo de Avaliação Econômica para a Gestão da Água por 

meio de um caso de estudo em uma área situada a jusante do lago Descoberto, no Distrito 

Federal. O objetivo do estudo foi determinar alocações ótimas de água entre a irrigação, 

uso doméstico e o atendimento a usuários localizados a jusante do sistema de recursos 

hídricos por meio manutenção de uma vazão remanescente no curso d’água. Por meio do 

módulo de qualidade da água, as alocações puderam ser analisadas tendo em vista suas 

repercussões sobre os custos de controle de poluição hídrica, trazendo a possibilidade de 

avaliar, além das relações de troca entre usos que necessitam retirar a água do leito dos 

cursos d’água e diversos usos não-consuntivos que não implicam em retiradas, a avaliação 

das relações existentes entre o custo da manutenção de um incremento na vazão 

remanescente nos cursos d’água e o custo de remoção de poluentes. 
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ABSTRACT 

 
AN ECONOMIC MODEL FOR WATER MANAGEMENT AND ITS 
APLICATION TO THE RIO DESCOBERTO WATER BASIN IN 
DISTRITO FEDERAL, BRAZIL 
 
This work aimed to develop, apply and evaluate an economic model for water management 

that could aggregate the water quality dimension and hydrological uncertainties while 

being integrated to the Decision Support System elaborated by Baltar (2001) based on 

MODSIM network flow model. 

The objective was to contribute on investigations on the development of tools for water 

resources planning and management, bringing the possibility of the analysis of many types 

of policies by the economic efficiency criterion. 

The model is composed by the economic benefit optimization module (Baltar, 2001) and 

by the water quality module. Concerning the temporal variability of flow, the estimates of 

net economic benefits are associated to probabilities of exceedence. The water quality 

module optimizes the economic costs of water pollution control, which are needed to meet 

the quality standards for water bodies. 

The model’s application was accomplished by a case study in an area located downstream 

lake Descoberto, in the Distrito Federal, Brazil. The objective was to determinate optimal 

water allocations for irrigation and municipal uses, while respecting a minimum flow 

requirement. By means of the water quality module, allocations could be analyzed 

regarding its influence on the costs of water pollution control, bringing the possibility of 

evaluating the trade-offs between offstream uses and several kinds of instream uses, also 

allowing the evaluation of trade-offs between the costs to maintain the minimum flow 

requirement and the costs of removal of pollutants. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

O trabalho de mestrado intitulado “Sistema de Apoio à Decisão para Avaliação Econômica 

da Alocação de Recursos Hídricos: Aplicação à Bacia da Barragem do Rio Descoberto” 

(Baltar, 2001), desenvolvido no âmbito da Pós-Graduação em Tecnologia Ambiental e 

Recursos Hídricos – PTARH, da Universidade de Brasília, no ano de 2001, teve, como 

principal finalidade, desenvolver e testar uma ferramenta apta a fornecer subsídios à 

tomada de decisões para a gestão da oferta e da demanda de recursos hídricos em situações 

de escassez. Para isso, desenvolveu-se um sistema de apoio a decisões (SAD) que permite 

analisar decisões de alocação de água sob o critério de eficiência econômica, tendo por 

base o MODSIM (Labadie, 1988, apud Baltar, 2001) como modelo de simulação, de tal 

modo que uma alocação sob o critério econômico guardasse coerência com o sistema físico 

em análise.   

 

Tal sistema de apoio a decisões denominou-se ModSimP32-E. Trata-se de uma ferramenta 

de planejamento que permite estudar o impacto econômico de longo prazo das mais 

diversas decisões no contexto da bacia hidrográfica, como por exemplo, a implantação de 

infra-estrutura hídrica, o estabelecimento de prioridades de alocação de água entre setores 

usuários, a definição de regras de operação de reservatórios e etc. 

 

A proposta deste trabalho é desenvolver um modelo de avaliação econômica para a gestão 

da água partindo-se do referido SAD. Para isso, foi necessário o desenvolvimento de 

procedimentos que possibilitaram considerar a variabilidade temporal de vazão, bem como 

a dimensão da qualidade da água, realizando um caso de estudo para a bacia hidrográfica 

do rio Descoberto (Goiás e Distrito Federal), com a finalidade de testar o referido 

aprimoramento. A exemplo do trabalho anteriormente realizado para o desenvolvimento do 

ModSimP32-E, o presente estudo refere-se às águas doces interiores. 

 

O presente texto está estruturado em nove capítulos, sendo esta introdução o primeiro. No 

segundo, é apresentado o objetivo geral da dissertação, bem como os objetivos específicos. 

No terceiro, é apresentada a natureza do problema que motivou o estudo. No quarto, é 

apresentado o marco teórico e conceitual empregado para o desenvolvimento dos 

trabalhos. No quinto, é descrita a metodologia, no sexto, o desenvolvimento do modelo de 
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avaliação econômica proposto, e os capítulos seguintes abordam a aplicação do mesmo, 

bem como as conclusões e recomendações. 
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2 - OBJETIVOS 

 

O objetivo geral deste trabalho de mestrado foi o de desenvolver um modelo de avaliação 

econômica aplicada à gestão da água, a partir do sistema de apoio a decisões denominado 

ModSimP32-E, desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-graduação em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos (PTARH) da Universidade de Brasília para uso com 

modelo MODSIM a partir da interface ModSimP32, elaborada pelo Laboratório de 

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

Paulo. 

 

A hipótese subjacente a esse objetivo é a de que desenvolvimentos metodológicos, que 

permitam simular ganhos e perdas econômicos associados a diferentes políticas de uso da 

água e de tratamento de águas residuárias em um determinado sistema de recursos hídricos, 

contribuem para o aperfeiçoamento das práticas de gestão racional e integrada de recursos 

hídricos. 

 

Nesse objetivo geral, inserem-se os seguintes objetivos específicos: 

 

 Desenvolver procedimentos que possibilitem a avaliação econômica aplicada à gestão 

da água, por meio da análise da alocação eficiente desse recurso tendo em conta a 

variabilidade temporal de vazão, bem como os custos econômicos que ocorrem em 

função do trato da dimensão da qualidade da água. 

 

 Desenvolver, testar e avaliar o modelo em um caso de estudo na bacia do rio 

Descoberto (Goiás e Distrito Federal). 
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3 - A NATUREZA DO PROBLEMA 

 
Segundo Barth e Pompeu (1987), apesar de ser um recurso natural renovável pelos 

processos físicos do ciclo hidrológico, a água também deve ser considerada como um 

recurso finito e de ocorrência aleatória. Além disso, esse recurso distingue-se dos minerais 

por sua mobilidade, dado que, ao percorrer as fases do ciclo, a água escoa pela superfície e 

pelos aqüíferos. 

 

O suprimento de água em quantidade e qualidade adequadas à crescente população do 

planeta, bem como a disposição adequada das águas servidas, estão entre os maiores 

problemas enfrentados, atualmente, pelos governos dos mais diversos países (Winpenny, 

1994). 

 

Com o crescimento acelerado das demandas e a deterioração da qualidade da água, vêm 

surgindo incontáveis casos de conflitos pelo uso da água em diversas regiões do mundo nas 

últimas décadas, o que tem feito com que a água seja vista como escassa, precisando ser 

também gerida como bem econômico, ao qual deve ser atribuído um justo valor (Barth e 

Pompeu, 1987). No Brasil, o reconhecimento do valor econômico da água é um dos 

fundamentos da Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei 9.433/97.  

 

Segundo Winpenny (1994), algumas das opções da gestão tradicional utilizada em face dos 

problemas envolvendo a água têm sido: o planejamento centralizado, recurso a subsídios a 

usuários, a exclusiva adoção de instrumentos administrativos e legais para a alocação da 

oferta de água e do controle de poluição, além da implementação de soluções técnicas 

baseadas na ampliação da oferta, alternativas que se mostram, muitas vezes, insustentáveis 

em muitos países por razões hidrológicas, ambientais e financeiras.  

 

Frederick (1993) destaca que as limitações dessa abordagem tradicional já são evidentes, 

pois a maior parte dos mananciais acessíveis têm sido explorados em seu limite e as 

soluções localizadas a maiores distâncias dos centros de consumo mostram-se a custos 

crescentes.  

 

Nesse contexto geral, em que é mais freqüente a escassez de recursos hídricos, torna-se 

pertinente adotar critérios de natureza econômica para auxílio à tomada de decisão. De 
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fato, a realidade vem mostrando que a solução para eventuais desequilíbrios entre a oferta 

e a demanda por água não passa somente pela mobilização de novas reservas e mananciais, 

mas, também, pela necessidade de tornar mais economicamente eficiente o uso da água, 

não somente por meio da minimização de desperdícios e perdas físicas nos sistemas de 

distribuição, mas, também, por realocações entre setores usuários. 

 

No caso da Política Nacional de Recursos Hídricos, há, no âmbito das futuras Agências de 

Água, como secretarias executivas dos Comitês de Bacia, uma situação bastante propícia 

para o uso de métodos de avaliação econômica para servir de suporte às deliberações 

desses comitês. Às Agências de Água compete, por exemplo, analisar e emitir pareceres 

sobre projetos e obras a serem financiados com recursos gerados pela cobrança pelo uso de 

recursos hídricos, promover os estudos necessários para a gestão dos recursos hídricos em 

sua área de atuação, elaborar o Plano de Recursos Hídricos para apreciação do respectivo 

Comitê e propor o plano de aplicação dos recursos arrecadados com a cobrança. Os Planos 

de Recursos Hídricos, por sua vez, deverão prever, entre outros itens, metas de 

racionalização de uso, medidas a serem tomadas, programas a serem desenvolvidos e 

projetos a serem implantados, tendo em vista as metas estabelecidas.  

 

Assim, supondo-se uma dada situação em que se disponha de uma quantia limitada de 

recursos financeiros, a Agência de Águas pode, como parte da elaboração do Plano de 

Recursos Hídricos, utilizar um modelo de avaliação econômica aplicada à gestão da água 

para determinar uma política eficiente de investimentos em tratamento de efluentes 

líquidos, que, garantindo o respeito aos padrões de qualidade da água dos corpos 

receptores, possa, ao mesmo tempo, garantir, em períodos de estiagem, o atendimento aos 

usos prioritários. 

 

No já mencionado trabalho intitulado “Sistema de Apoio à Decisão para Avaliação 

Econômica da Alocação de Recursos Hídricos: Aplicação à Bacia da Barragem do Rio 

Descoberto” (Baltar, 2001), desenvolvido no âmbito da Pós-Graduação em Tecnologia 

Ambiental e Recursos Hídricos – PTARH, da Universidade de Brasília, no ano de 2001, 

foi desenvolvido um sistema de apoio a decisões denomina-se ModSimP32-E. 
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O ModSimP32-E constitui-se em um módulo de avaliação econômica que foi incorporado 

ao ModSimP32 (Porto e Roberto, 1999), acrescentando aos recursos já existentes outros 

que permitem uma análise de eficiência econômica na alocação da água.  

 

O MODSIM, por meio da interface ModSimP32, realiza a simulação do sistema hídrico, 

alocando as vazões entre as demandas especificadas, período por período (no caso, a única 

possibilidade é mês a mês) e, em seguida, o módulo de avaliação econômica apresenta 

duas possibilidades de análise: (i) o usuário seleciona um grupo de demandas para o qual o 

programa irá redistribuir as vazões de forma a maximizar o benefício econômico por meio 

de uma rotina de otimização baseada no princípio da igualdade marginal (análise de livre 

intercâmbio); e (ii) o sistema identifica e permite a reordenação das prioridades de cada 

demanda em função do benefício médio de cada uma delas e, com as novas prioridades, o 

MODSIM é executado novamente realocando as vazões (análise de realocação), o que 

permite comparar novos cenários simulados a uma situação de referência. 

 

Para teste e avaliação do ModSimP32-E, Baltar (2001) realizou duas simulações de 

decisões associadas à bacia do lago Descoberto, no Distrito Federal: (i) estudo da 

possibilidade de elevação do coroamento da barragem e (ii) imposição de uma regra de 

operação do reservatório.  

 

No que diz respeito às avaliações econômicas realizadas, tanto na situação de referência 

utilizada quanto em ambos os cenários estudados, foram especificadas curvas de benefício 

marginal, mês a mês, distintas para as estações úmida e seca (para os usos de irrigação e 

para o abastecimento humano). Consideraram-se, no caso, apenas os usuários e os usos de 

vazões retiradas exclusivamente do lago do rio Descoberto.  

 

Como já enunciada, a proposta deste trabalho foi o desenvolvimento de um modelo de 

avaliação econômica do uso e para a gestão da água por meio do aprimoramento do 

potencial do referido SAD. Para isso, foi necessária a formulação de procedimentos que 

possibilitassem considerar a variabilidade temporal de vazão, bem como a dimensão da 

qualidade da água, desenvolvendo-se um caso de estudo para a bacia hidrográfica do rio 

Descoberto (Goiás e Distrito Federal), com a finalidade de subsidiar e testar o referido 

aprimoramento. A área da bacia selecionada corresponde ao trecho do rio Descoberto que 
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se inicia na barragem do lago Descoberto até parte da Região Administrativa do Gama, no 

Distrito Federal. 

 

Conforme descrito por Mosley e McKerchar (1993), a vazão de um curso d’água, em 

determinado marco no tempo e em determinado ponto no sistema hídrico, integra todos os 

processos hidrológicos (escoamentos, perdas e armazenamentos) a montante desse ponto, 

dependendo de fatores tais como a seqüência e a magnitude de precipitações, a distribuição 

temporal e espacial e a natureza das precipitações, características da cobertura vegetal e do 

uso dado ao solo, a capacidade de infiltração do solo e a topografia da bacia hidrográfica. 

Em muitas bacias hidrográficas, a vazão também é extremamente modificada por 

atividades humanas tais como retiradas para irrigação, transposição de bacias e descargas 

de efluentes domésticos e industriais. A variabilidade das concentrações de padrões de 

qualidade da água no espaço e no tempo, sendo afetada pela variabilidade temporal e 

espacial de vazões, deve, portanto, ser considerada. De fato, ao se considerarem os 

processos de diluição e auto-depuração, volumes de água podem, por exemplo, ser 

alocados a montante para satisfação das demandas a jusante, à luz de um padrão de 

qualidade ambiental. 

 

No que se refere à qualidade da água, foi selecionada, no âmbito deste trabalho, uma 

abordagem que permite a integração dessa dimensão com aspectos de quantidade mediante 

a aplicação em conjunto de modelos de qualidade da água em cursos d’água e de recursos 

do MODSIM.  

 

A variabilidade temporal de vazão foi considerada a partir de uma série hidrológica de 

vazões médias mensais afluentes ao lago Descoberto, localizado a montante do sistema de 

recursos hídricos considerado, cujo balanço hídrico também é simulado. Os resultados de 

aplicação da metodologia proposta refletem esse aspecto por meio de curvas de 

permanência de benefícios econômicos líquidos associadas às demandas, ferramenta já 

disponível no ModSimP32-E. 
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4 - MARCO TEÓRICO E CONCEITUAL 

 

No presente capítulo, apresentam-se aspectos teóricos e conceituais, assim como a revisão 

bibliográfica, concernentes aos temas envolvidos com o trabalho. São os seguintes: (i) 

avaliação econômica; (ii) avaliação econômica aplicada à gestão da água; e (iii) métodos 

de valoração econômica para quantidade e qualidade da água; (iv) modelos de sistemas de 

recursos hídricos cujo escopo inclui a avaliação econômica aplicada às políticas no setor; e 

(v) modelos de simulação de sistemas de recursos hídricos da família MODSIM.  

 

4.1 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA 
 

A “análise econômica” está constantemente presente na vida cotidiana das pessoas, em 

nível pessoal, social, empresarial ou governamental. Diante de uma situação qualquer em 

que uma decisão deva ser tomada, as pessoas analisam as alternativas existentes, mesmo 

que de forma intuitiva, e identificam vantagens e inconvenientes, podendo esses ser 

tangíveis ou intangíveis, monetariamente mensuráveis ou não.  

 

Do ponto de vista econômico, pode-se distinguir dois tipos de enfoque para o processo de 

avaliação econômica: o privado e o social (Contador, 1988), sendo que este último pode se 

diferenciar pelo alcance (a sociedade de uma região ou o país como um todo, por 

exemplo). No enfoque privado, o indivíduo ou a instituição tentará estimar os custos e 

benefícios incorridos exclusivamente sobre eles próprios, enquanto que pelo enfoque 

social, busca-se tentar definir o que é melhor para uma coletividade. 

 

Outra diferenciação pode ocorrer quanto ao referencial adotado de teoria econômica para a 

estimativa de valores econômicos a projetos e políticas de enfoque social. No caso de 

decisões associadas à área ambiental, é comum a análise se basear na teoria econômica do 

bem-estar como discutido em Nogueira et al. (2000), que tem fundamentado o 

desenvolvimento e a aplicação de diversas técnicas para a realização de estimativas de 

custos e benefícios. A quantificação monetária é justificada por proporcionar uniformidade 

e basear-se na agregação de preferências individuais (Hanley e Spash, 1993 e Young, 

1995).   
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Contador (2000) refere-se de forma idêntica aos termos “avaliação econômica” e 

“avaliação social” de um projeto. Outros autores, como Hanley e Spash (1993) e Perman et 

al. (1999), utilizam a expressão CBA (cost-benefit analysis) para se referirem à mesma 

ferramenta. 

 

Segundo o que se pode sintetizar da conceituação apresentada por esses autores, “avaliação 

econômica” de um projeto ou de uma política é a análise individual ou comparação de 

duas ou mais alternativas por meio da realização, do ponto de vista da sociedade como um 

todo, de estimativas dos benefícios reais e custos reais decorrentes do planejamento, 

implementação e operação, tanto ao longo do tempo, quanto levando os valores ao 

presente, considerando as incertezas que eventualmente permeiam a estruturação de tais 

estimativas, bem como a distribuição dos impactos positivos e negativos nos agentes 

afetados.  

 

Entende-se por levar os valores ao presente, a utilização do indicador Valor Presente 

Líquido (VPL), critério mais rigoroso e isento de falhas técnicas (Contador, 2000), o qual 

corresponde à soma algébrica dos valores do fluxo de benefícios e custos estimados para 

determinada política a ser implementada, atualizados à taxa ou taxas adequadas de 

desconto. A implementação é considerada viável se apresentar um VPL positivo e, na 

comparação entre cenários alternativos, a preferência recai sobre aquele com maior VPL 

positivo. 

 

Segundo Perman et al. (1999), a análise custo-benefício é utilizada em circunstâncias em 

que se sabe que importantes componentes, tanto dos custos reais quanto dos benefícios 

reais de um projeto, não poderiam ser adequadamente representados por preços de 

mercado. Nesses casos, os mercados falham em valorar todos os fluxos de forma correta, 

surgindo a necessidade da aplicação de procedimentos que busquem corrigir essas 

distorções.  

 

Segundo Hanley e Spash (1993), a comparação entre benefícios e custos teve início, ainda 

em meados do século XIX, na análise de projetos relacionados à água. Posteriormente, 

principalmente a partir de 1936 com o Flood Control Act, exigiu-se, nos Estados Unidos, a 

avaliação dos benefícios e custos dos projetos de controle de enchentes e irrigação, 
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ignorando-se, no entanto, a distribuição dos impactos (Hanley e Spash, 1993, Perman et 

al., 1999). 

  

Segundo Perman et al. (1999), a análise custo-benefício emergiu como técnica em meados 

das décadas de 1950 e 1960, exercendo uma profunda influência do desenvolvimento da 

atual Economia do Meio Ambiente, disciplina que surgiu da crescente preocupação com a 

qualidade ambiental. No âmbito dessa disciplina, busca-se investigar formas de exploração 

eficiente e ótima de bens e serviços ambientais.  

 

Entende-se por eficiência a situação em que os benefícios são superiores aos custos de 

oportunidade (os custos de oportunidade representam os benefícios líquidos gerados pela 

melhor política alternativa) e, por ótima, a situação que maximiza um determinado objetivo 

logrado por um determinado grupo de pessoas. Cabe ressaltar que ambos os conceitos 

podem contemplar o princípio de sustentabilidade desde que estejam envolvidos os 

interesses das gerações futuras. 

 

Segundo Hanley e Spash (1993), em meados dos anos 1960 registra-se o início do 

desenvolvimento e da aplicação dos métodos de quantificação dos benefícios econômicos 

associados aos recursos naturais, com o método dos custos de viagem para valoração de 

benefícios associados à recreação ao ar livre (o ganho ambiental coletivo é, por princípio, 

superior ao custo assumido pelo conjunto dos freqüentadores para usufruir da área de 

recreação). Durante as duas décadas seguintes, deu-se o desenvolvimento de outras 

técnicas para estimar benefícios, julgados intangíveis, como os métodos dos preços 

hedônicos e da avaliação contingente, discutidos mais à frente. 

 

A utilização da análise de custo e benefício estendeu-se, com o tempo, para a avaliação de 

benefícios ambientais associados a regulamentos (leis, normas, padrões), à avaliação de 

danos ambientais (como elemento para solução de questões jurídicas) e a avaliações tanto 

de projetos quanto de políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Desde então, a 

pesquisa na área de valoração econômica ambiental tem-se estendido bastante e o uso 

dessas ferramentas se mostra cada vez promissor (Nogueira et al., 2000). 
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4.1.1 - Estrutura de uma avaliação custo-benefício 

 

Hanley e Spash (1993) propõem a seguinte estrutura para uma análise custo-benefício: 

definição do projeto, identificação dos impactos que são relevantes economicamente, 

quantificação física desses impactos, cálculo da valoração monetária, utilização de taxas de 

desconto (arbitragem entre fluxos no tempo), atribuição de pesos e análise de sensibilidade. 

 

A definição de um projeto consiste em definir a realocação de recursos que está sendo 

proposta e a população afetada positiva e negativamente. 

 

Segundo os mesmos autores, na identificação dos impactos relevantes de um projeto 

existem dois conceitos importantes a serem verificados: adicionalidade e deslocamento. A 

adicionalidade refere-se aos impactos líquidos do projeto, isto é, extrair os efeitos oriundos 

de outros projetos. O deslocamento refere-se aos possíveis impactos na economia causados 

pelos efeitos nos resultados de outros projetos localizados em outros locais, que por sua 

vez são causados pela implantação do projeto em análise. O que se conta, afinal, como 

impactos positivos (benefícios), são aumentos na quantidade ou qualidade dos serviços e 

bens que geram utilidade positiva ou uma redução nos preços desses bens e serviços (com 

conseqüente aumento da renda real). Os efeitos negativos referem-se, essencialmente, ao 

custo de oportunidade da utilização dos insumos para o projeto. Para os mesmos autores, 

um ponto crucial da análise é a consideração dos impactos ambientais de projetos, quando 

esses causam, ao menos a uma pessoa da população considerada, um “aumento” ou um 

“decréscimo” em sua felicidade (satisfação), ou mudam o nível da qualidade da produção 

de alguma outra “commodity” (bem) que tem valor positivo. 

 

Para Hanley e Spash (1993), um tipo de impacto que deve ser excluído da análise custo 

benefício é o que corresponde aos custos de transferência entre agentes econômicos, a não 

ser quando o imposto ou a taxa é usado para a correção de uma imperfeição de mercado 

(por exemplo, uma taxa de poluição tentando fazer com que poluidores paguem o custo 

social dos seus atos). Outra consideração a ser feita é de caráter distributivo: quando 

existem ganhadores e perdedores entre diferentes grupos sociais envolvidos com o projeto, 

esses ganhos e perdas não se anulam, devendo, portanto, ser quantificados.  
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Apesar de as corporações avaliarem seus lucros sem considerar as taxas ou os impostos, 

uma análise custo-benefício social deve incluir uma análise do impacto fiscal, avaliando a 

destinação das taxas e dos impostos gerados. A justificativa para isso é que o repasse da 

arrecadação oriunda da implantação de um projeto implica em um espalhamento ou uma 

redistribuição do benefício gerado que pode ter impactos positivos ou negativos para as 

populações consideradas. Para o caso de bens complementares, os benefícios adicionais 

aos bens que já eram consumidos anteriormente devem ser computados aos benefícios 

advindos do consumo que será propiciado pelo novo investimento. 

 

Movimentos de fatores de produção que sejam perceptíveis, após a redução da demanda de 

um determinado bem substituto ao bem em análise devem, também, ser considerados nos 

cálculos.  

 

Segundo Hanley e Spash (1993), a quantificação física dos impactos relevantes consiste na 

identificação das quantidades físicas dos benefícios e custos, e quando eles irão ocorrer. 

Para isso, é importante o uso da Análise de Impacto Ambiental. Todos os cálculos feitos 

nesse estágio deverão ser realizados, considerando-se vários níveis de incerteza. 

 

Relacionada com o efeito do deslocamento está a necessidade de se efetuar a análise de 

equilíbrio geral do mercado em consideração. Para Pindyck e Rubinfeld (1999), 

diferentemente do que ocorre com a análise de equilíbrio parcial, a análise de equilíbrio 

geral determina os preços e as quantidades simultaneamente em todos os mercados, sendo 

que ela explicitamente leva em conta os efeitos feedback. O efeito feedback é o agente de 

preço ou de quantidade de um determinado mercado causado pelos agentes de preços ou de 

quantidades em mercados correlatos. Na análise, limita-se, normalmente, àqueles mercados 

que são mais proximamente correlatos (geralmente dois ou três), buscando-se verificar os 

efeitos no outro mercado, os conseqüentes efeitos feedback e assim, iterativamente, até que 

o equilíbrio geral seja alcançado, ou seja, as curvas não sofram mais deslocamentos. No 

caso de bens substitutos, a análise de equilíbrio parcial subestima os preços; no caso de 

bens complementares, a análise os superestima.  

 
Segundo Hanley e Spash (1993), a análise custo-benefício reduz, em última análise, o 

processo estudado a um único número (indicador). Tal indicador pode ser um valor 

esperado (especificando uma distribuição de probabilidade para possíveis resultados e 
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obtendo a expectativa matemática para representar o resultado) ou pode constituir-se de um 

conjunto de valores alternativos, considerados por meio de análises de sensibilidade. 

 
Complementarmente, segundo Nogueira et al. (2000), os métodos de valoração econômica 

ambiental são técnicas específicas para quantificar (em termos monetários) os impactos 

econômicos e sociais de projetos. A moldura teórica desses procedimentos, como já 

salientado, é a economia do bem-estar. De um modo geral, os métodos são utilizados para 

estimar os valores que as pessoas atribuem à preservação, à conservação ou à utilização 

dos bens e serviços ambientais. 

 

O processo de mensuração é iniciado por meio da distinção entre valor de uso, valor de 

opção, valor de quase-opção e valor de existência, sendo que a somatória resulta no valor 

econômico total (VET) de um bem ou serviço ambiental. O valor de uso refere-se ao uso 

efetivo ou potencial que o recurso pode prover. O valor de opção refere-se ao valor da 

disponibilidade do recurso ambiental no futuro. O valor de quase-opção representa o valor 

de reter as opções de uso futuro do recurso, dada uma hipótese de crescente conhecimento 

científico, técnico, econômico ou social. O valor de existência reflete um valor intrínseco 

atribuído por um indivíduo aos recursos ambientais, independente de uso no presente ou no 

futuro. 

 

Segundo Nogueira et al. (2000), a teoria econômica tradicional indica, entretanto, que a 

solução dos problemas de mercado para bens e serviços ambientais está relacionada 

intrinsecamente, com as decisões individuais dos consumidores. Com isso, percebeu-se a 

possibilidade de utilizar o instrumental já existente da teoria neoclássica (teoria do bem-

estar do consumidor) e aplicá-lo nessa área de conhecimento. Para a estruturação do 

problema de explicar e justificar as decisões complexas do consumidor a fim de obter 

algum tipo de previsão, a hipótese fundamental é o comportamento “racional” do 

consumidor em termos agregados. 

 

Essa racionalidade significa que as decisões do consumidor objetivam a maximização da 

satisfação individual proveniente de consumir determinada quantidade de produtos 

(utilidade) sendo que, adicionalmente, essa “satisfação” se reduz à medida que maiores 

quantidades são consumidas (princípio da utilidade marginal decrescente). Essa 

maximização é restrita, entre outros fatores, ao nível de renda, à escolaridade do 
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consumidor e aos preços existentes no mercado. Sob essas condições, a solução do 

“problema do consumidor” pode ser encontrada via especificação da curva de demanda 

agregada “marshalliana”. 

 

Conforme descrito por Nogueira et al. (2000), a curva de demanda marshalliana é usada 

para explorar a idéia do excedente do consumidor utilizado para representar o benefício 

líquido auferido pelo indivíduo à ocasião do consumo de determinado produto. A condição 

básica é que o produto seja divisível, permitindo uma curva contínua e, conseqüentemente, 

a análise marginalista. O excedente do consumidor é a diferença entre o preço “máximo” 

que um consumidor estaria disposto a pagar por um determinado bem disponível no 

mercado e o preço verificado.  

 

Segundo os mesmos autores, a despeito da existência de medidas mais rigorosas do ponto 

de vista teórico, o excedente do consumidor marshalliano é observável e a utilização da 

curva de demanda é justificável para avaliar as mudanças de bem-estar dos indivíduos para 

o caso de bens e serviços ambientais. 

 

4.1.2 - Críticas à avaliação econômica 

 

De acordo com Hanley e Spash (1993), para os críticos da análise benefício-custo, 

qualquer análise será necessariamente defeituosa. Contra o critério de Kaldor-Hicks, em 

que o projeto é declarado viável se os benefícios são superiores aos custos, admitindo-se 

apenas a possibilidade de compensação dos beneficiários aos prejudicados pela 

intervenção, pode-se argumentar que a análise de custo benefício pode levar a impactos 

distributivos negativos. Além disso, danos ou injúrias não compensados podem ser 

considerados imorais. Soma-se a esses aspectos a inerente complexidade dos sistemas 

analisados em face das limitações dos métodos de valoração e problemas teóricos 

envolvendo valores de existência. 

  

Segundo os autores, o desconto dos fluxos de benefícios e custos e a definição de uma taxa 

de desconto são procedimentos bastante controversos. Além disso, a utilização do critério 

do Valor Presente Líquido pode provocar distorções quando há seleção entre projetos de 

portes diferentes. Existem, também, implicações de ordem ética e de “intergerações”. 

Geralmente, danos ambientais de longo prazo, inclusive fora do horizonte de projeto, não 
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são levados em consideração. E mesmo se esses danos ambientais são valorados e levados 

em conta no fluxo, costumam ser atribuídos a esses pesos menores que os dos benefícios 

presentes. 

 

Outro problema envolvendo a análise benefício-custo refere-se ao considerável grau de 

liberdade com que os analistas podem conduzir seus estudos, problema ilustrado por 

Hanley e Spash (1993) pela formulação das seguintes questões: “Qual o procedimento de 

predição dos benefícios e custos? Quais impactos ambientais devem ser considerados 

significantes e como mensurá-los? Que taxa de desconto utilizar?” Por isso, as equipes 

responsáveis pelo desenvolvimento desses estudos devem ser capazes de desenvolvê-los 

com zelo suficiente para evitar tendenciosidades causadas por diversos tipos de interesses, 

como os de ordem institucional. 
 
4.1.3 - Outros aspectos relevantes 

 

O desconto do fluxo temporal de benefícios e custos é utilizado para expressá-los em uma 

medida comum. Assim, o mecanismo por meio do qual os benefícios e custos que ocorrem 

em distintos marcos no tempo são comparados é chamado de desconto e a taxa por meio da 

qual os valores são descontados é chamada de taxa de desconto. O desconto é baseado na 

premissa segundo a qual os benefícios e custos são expressos em unidades monetárias e 

que a sociedade, racionalmente, prefere usufruir os recursos no presente em comparação 

com o futuro. 

 

Outro aspecto relevante se refere às incertezas envolvidas no processo de avaliação 

econômica. Segundo Young (1996), a estimativa de benefícios para investimentos ou 

decisões de alocação requerem, necessariamente, a previsão do comportamento de diversas 

variáveis econômicas, tecnológicas e sociais para todos os anos do horizonte de 

planejamento. Existem várias técnicas para o tratamento de incertezas, geralmente 

baseadas na estimativa de probabilidades objetivas ou subjetivas das principais variáveis. 

No entanto, uma alternativa mais prática é o uso da análise de sensibilidade, em que o 

efeito das variáveis mais importantes na valoração da água é avaliado por meio da variação 

de um elemento por vez para a determinação de estimativas errôneas, extremas ou 

improváveis dos indicadores. 
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4.2 - AVALIAÇÃO ECONÔMICA APLICADA À GESTÃO DA ÁGUA 

 

4.2.1 - Conceituação de custo total e benefício total 

 
Rogers et al. (1998) discutiram, em linhas gerais, os princípios e as metodologias para a 

estimativa de custos e benefícios na área de recursos hídricos. Para a estimativa dos custos, 

é necessário distinguir entre custos diretos e indiretos associados ao provimento da água 

em quantidade suficiente e qualidade adequada. Do uso da água, pode-se obter um valor ou 

benefício que é, muitas vezes, afetado pela confiabilidade do atendimento ou pela 

qualidade da água fornecida. Esse último caso por ser ilustrado por meio do exemplo em 

que os consumidores optam por instalar em suas casas equipamentos purificadores em suas 

casas pelo fato de não considerarem a água fornecida pela concessionária como potável. 

Assim, além dos custos incorridos pela concessionária relativos ao tratamento da água no 

processo de produção, ocorre um custo adicional incorrido aos produtores que pode ser 

interpretado como uma redução no benefício que seria gerado caso a mesma quantidade de 

água fosse consumida sem a necessidade de compra dos referidos equipamentos. 

 

Segundo esses autores, quando não se dispõe de um modelo computacional de análise 

sistêmica para determinar o valor da água para todos os usuários do sistema hídrico ao 

mesmo tempo em que as respectivas demandas são combinadas à oferta disponível no 

tempo e no espaço, é necessário estimar o custo de oportunidade da água quando utilizada 

de forma exclusiva para determinado setor usuário para refletir o custo incorrido à 

sociedade pelo fato de os outros setores usuários deixarem de usar o recurso. Em um 

exemplo em que o valor econômico total da água usada por determinados setores é 

conhecido, o custo de oportunidade seria o valor de uso no setor que representasse a 

alternativa mais viável de uso que não pôde ser atendido. 

 

Assim, conforme propõem os mesmos autores, o custo econômico total seria obtido por 

meio da somatória entre o custo de oportunidade, os custos de investimento e operação e 

manutenção, associados ao fornecimento do recurso em quantidade e qualidade e as 

externalidades econômicas. As externalidades econômicas provocam alterações de 

consumo ou produção a outros usuários, podendo ser positivas ou negativas. As 

externalidades negativas ocorrem quando custos adicionais são incorridos a usuários de 

jusante devido, por exemplo, à poluição causada pelo fluxo de retorno de usuários de 
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montante, ou a usuários prejudicados pela contaminação de lagos ou aqüíferos.  Uma 

externalidade positiva ocorre, por exemplo, quando a irrigação promove um “serviço de 

recarga” em um determinado aqüífero. Cabe destacar que, no caso desse exemplo, a 

irrigação é ineficiente do ponto de vista tecnológico, podendo acarretar em um custo de 

oportunidade superior à referida externalidade positiva. 

 

As externalidades econômicas também podem estar associadas à conservação de 

ecossistemas aquáticos, bem como à saúde pública, nos casos em que, por exemplo, danos 

aos ecossistemas podem afetar atividades pesqueiras, ou a despesa adicional que os 

consumidores assumem quando há risco de contaminação da água disponibilizada pela 

concessionária. As externalidades ambientais, por sua vez, estão associadas a esses fatores, 

sendo que, segundo os autores, tais custos são difíceis de estimar, porém é possível obter 

limites inferiores do custo econômico de não-atendimento a uma demanda, por meio da 

estimativa de determinados custos de remediação. 

 

Para maximizar o bem-estar social, em se adotando a teoria marginalista, o valor ou 

benefício marginal derivado do uso da água deverá ser igual ao custo total marginal 

anteriormente mencionado. O valor total, conforme descrevem Rogers et al. (1998), é dado 

pela somatória entre o valor econômico e o valor intrínseco da água. São componentes do 

valor econômico, o valor de uso, os benefícios líquidos devido aos eventuais fluxos de 

retorno, benefícios líquidos devido aos usos indiretos e ajustes para objetivos sociais.  

 

O valor de uso poderia ser, no caso de a água exercer a função de bem de consumo 

intermediário como na agricultura e em algumas indústrias, o valor da quantidade do 

produto final que é possível obter com o uso de determinada quantidade de água no 

processo produtivo.  No caso de a água exercer a função de bem de consumo final, o valor 

de uso seria uma medida da satisfação ou utilidade obtida pelo consumo de determinada 

quantidade de água. 

 

Em certas bacias hidrográficas, o fluxo de retorno da água retirada para os usos urbano, 

industrial ou agrícola pode ser de importância crucial para o atendimento a usuários a 

jusante ou para o exercício de outras funções. Nesses casos, os benefícios líquidos devido a 

esses fluxos devem ser levados em conta (tais benefícios líquidos podem ser negativos, 

caso a qualidade da água seja inadequada para uma parte dos usuários). 
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O típico exemplo de uso indireto da água, de acordo com Rogers et al. (1998), seria o 

consumo doméstico dos trabalhadores e a dessedentação de animais dentro da área de 

projetos de irrigação, aproveitando-se das estruturas de condução ali existentes.    

 

Para o uso da água, tanto doméstico, quanto no setor agrícola, pode haver um ajuste para 

objetivos sociais, como a redução da pobreza e do desemprego ou para promoção da 

segurança alimentar.  

 

O valor intrínseco está associado tanto a uma demanda por preservação dos ecossistemas, 

independente de um usufruto, atual ou futuro, pela sociedade, quanto a uma demanda por 

assegurar um legado cultural, ambiental ou paisagístico para gerações atuais ou futuras 

(Rogers et al., 1998).  

  

Young (1996) apresenta uma formulação básica para a avaliação econômica, tanto no caso 

de investimentos em um projeto de aumento da oferta de recursos hídricos para usos 

múltiplos, quanto para a realocação de água entre setores usuários.  

 

Para o primeiro caso, tem-se: 

 

      ji DCBNB −−= ,                                                      (4.1) 

 

onde NB é o benefício líquido em valor presente, Bi é benefício incremental em valor 

presente devido ao uso ou disponibilidade de água para o setor i, C é o valor presente dos 

custos de investimento e de operação e manutenção e Dj é o benefício líquido em valor 

presente que não mais ocorre para o setor j devido ao investimento i acrescido de eventuais 

externalidades. 
 
Para o caso de realocações entre setores usuários, duas condições devem ser atendidas: 

 

                                 CCTCFIBFDBIBDB +++>+  e                                 (4.2) 

                                                  ACCCTCFIBFDB <+++                                         (4.3) 
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onde DB é o benefício econômico direto ao setor usuário que recebe a quantidade adicional 

de água, IB é o benefício econômico a setores indiretamente afetados pela realocação, FDB 

é o benefício que não mais ocorre para o setor usuário que cede a quantidade de água, FIB 

é o benefício econômico que não mais ocorre a usuários indiretamente afetados na situação 

anterior à realocação, TC são os custos de transação (informação, negociação, assinatura e 

manutenção do contrato), CC são os custos de transporte e armazenamento da água e AC 

são os custos relativos à realocação de água a partir de outro setor usuário que represente a 

segunda melhor alternativa. 

 

4.2.2 - Aspectos relativos à abordagem sistêmica 

 

Na utilização de modelos computacionais de análise de sistemas hídricos, ao analisar-se 

uma determinada alternativa para o gerenciamento da água, o benefício líquido deixa de 

ser determinado apenas em relação aos usos diretamente afetados pela intervenção, mas é 

calculado por meio da somatória dos benefícios líquidos de cada uso ou usuário 

representativo da bacia hidrográfica em questão, que deve incorporar as características 

hidrológicas do sistema no tempo e no espaço, sendo determinado pelas funções 

particulares que definem o benefício para cada uso ou usuário.  

 

No emprego desse tipo de metodologia, portanto, alguns dos princípios gerais apresentados 

por Rogers et al. (1998) para a determinação do custo e o valor total da água são aplicados 

de maneira distinta em relação à metodologia na qual se utiliza a segunda melhor 

alternativa de utilização (equações 4.2 e 4.3). 

 

Para o trato do conceito de custo de oportunidade, por exemplo, tais modelos devem ser 

executados duas vezes, uma para o cenário que se deseja avaliar e outra para a situação de 

referência, que representa a evolução do “estado das coisas” caso a política caracterizada 

pelo cenário não for implementada. Uma característica importante que deveria estar 

associada a esses modelos deveria ser a possibilidade de avaliar, de forma simultânea e 

integrada, políticas de oferta (equação 4.1) e de realocações entre setores e usuários 

(equações 4.2 e 4.3). Daí a essencialidade da modelagem da situação de referência, pois 

esse procedimento pode otimizar os benefícios líquidos associados ao melhor investimento 

alternativo, obtendo-se a componente Dj da equação 4.1 (lembrando novamente que são os 

benefícios líquidos totais do sistema hídrico como um todo). Ao mesmo tempo, por meio 
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da execução do algoritmo de realocação, determina-se a distribuição de vazões otimizada 

do ponto de vista econômico no sistema para essa situação, obtendo-se uma estimativa 

conservadora do custo de oportunidade para a verificação da equação 4.2. (termo da 

direita). No entanto, considera-se, agora, não somente a transferência de água de um 

usuário a outro, mas todas as transferências no sistema de recursos hídricos que 

maximizam os benefícios líquidos totais. O termo da esquerda da mesma equação é obtido 

pela modelagem do cenário que se quer avaliar. A condição representada pela equação 4.3 

já está implícita na execução do algoritmo de realocação. 

 

Se o modelo computacional assim o permitir, as externalidades econômicas oriundas de 

lançamentos de poluentes também entrariam como variáveis endógenas no problema de 

otimização do benefício líquido por meio de restrições, tais como o custo para o poluidor 

tratar o efluente (que é função da eficiência de remoção), equações de transporte de massa 

e reações dos poluentes e as funções de benefício econômico de jusante, cujos resultados 

também dependeriam das concentrações dos poluentes nos pontos de captação ou usufruto, 

no caso de usuários de leito de rio ou de espelho d’água de lagos ou reservatórios.   

 

Sendo a qualidade da água dependente do volume d’água que escoa pelos cursos d’água do 

sistema, as funções de custo de tratamento de efluentes e a representatividade das 

concentrações dos constituintes nas funções de benefício dos usuários de jusante serão 

determinantes para que o modelo permita a análise da relação de troca entre as retiradas de 

água do leito do curso d’água e as vazões remanescentes em seus diversos trechos. Ainda 

mais determinantes seriam as funções de benefícios de usuários de jusante, caso 

assinalassem a diminuição do benefício econômico devido aos efeitos de eventuais 

externalidades ambientais causadas por usuários de montante.  

 

Vale destacar que, ainda em relação à referida relação de troca, tais funções de benefícios 

poderiam ser associadas não somente aos usuários que retiram água do leito do curso 

d’água, mas, também, aos usos não-consuntivos de leito de rio, tais como as atividades 

recreativas, a pesca comercial e a geração de energia elétrica. Essas funções devem estar 

associadas, também, à manutenção de uma determinada classe de qualidade da água. Nesse 

último caso, uma função de benefício econômico seria obtida por meio de técnicas de 

valoração adequadas para a qualidade da água e também serviriam para que o modelo 

considerasse, no sistema como um todo, os custos decorrentes das externalidades 
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econômicas e ambientais. Pode ocorrer, igualmente, o caso em que determinada sociedade 

atribua um valor intrínseco significativo à ocorrência de um determinado nível d’água em 

determinado rio ou lago, de onde se conclui que pode ser necessário que essas funções de 

benefício sejam obtidas por meio da estimativa econômica, não somente do valor de uso, 

mas também do valor intrínseco. 

 

De acordo com Bouma e Schuijt (2003), uma avaliação econômica que considerasse tais 

possibilidades seria dita uma análise custo-benefício ajustada, para a qual se assumiria uma 

hipótese de sustentabilidade de moderada a forte, em contraste com a sustentabilidade 

fraca, em que conceitos como valor intrínseco e externalidades ambientais dificilmente são 

incorporados.  

 

Deve ser ressaltado, para o caso de um processo decisório em que se adotasse uma hipótese 

de sustentabilidade forte, uma análise custo-benefício seria simplesmente descartada como 

ferramenta decisória. Optar-se-ia, nesse caso, no processo decisório, por uma abordagem 

de tipo AIA – Análise de Impacto Ambiental.  

 

Outra possibilidade de análise sistêmica é a análise custo-efetividade. Segundo Thomas 

(2003), essa metodologia pressupõe a avaliação do custo necessário para atingir 

determinada meta, expressa por indicadores físicos (máxima concentração de poluentes, 

mínima vazão no curso d’água, percentual de atendimento a uma demanda, risco 

admissível de não atendimento, entre outros). Uma vantagem dessa abordagem é que não 

há a necessidade de estimar benefícios monetários para cada alternativa, como no caso em 

que o objetivo é assegurar o atendimento aos padrões de qualidade da água nos corpos 

receptores definidos em legislação ambiental. 

 

Um aspecto importante a ser observado na aplicação desses modelos diz respeito às 

variabilidades do valor da água. Segundo Young (1996), os preços dos bens de mercado 

variam de acordo com atributos espaciais, temporais e de qualidade. Os exercícios de 

valoração comparativa da água deveriam assegurar que os valores sejam comensuráveis 

em termos de um denominador comum de lugar, tempo e forma. Quanto ao aspecto de 

lugar, os custos de capital, energia elétrica, transporte e reservação tendem a ser altos em 

relação ao valor econômico no ponto de uso. Assim, a água em diferentes locais deve ter 

valores distintos. Também, devido às variações de demanda durante as estações do ano, o 
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valor da água pode mudar sazonalmente. Em muitos lugares, a água tem pouco valor para a 

irrigação durante o inverno, mas pode ser bastante útil para a geração de energia elétrica ou 

para a indústria. Segundo Thomas (2003), o valor da água também se altera em função da 

confiabilidade da oferta, pois a produção é organizada de maneira mais eficiente em 

condições de menor incerteza. Young (1996) também alerta para o fato de que a água em 

sua forma bruta, ou mesmo localizada em um reservatório ou canal, é um bem distinto da 

água tratada e disponibilizada sob pressão. A comparação de valores entre usos é melhor 

realizada em termos da oferta de água bruta em algum ponto específico de retirada. 

 

O período de análise também é uma questão importante a ser considerada. A utilização de 

intervalos anuais pode mascarar, ao invés de tornar claras, as relações de competitividade 

ou complementaridade. Por todas essas razões, em análises de alocação de água, deve 

haver uma uniformidade conceitual entre os valores da água em termos de tempo, 

quantidade, qualidade e localização (Young, 1996). 

 

4.2.3 – Métodos de valoração econômica 

 

Em uma análise benefício-custo para o planejamento de recursos hídricos, são típicos os 

impactos para os quais, na valoração econômica, preços de mercado observados podem ser 

ajustados para refletir de maneira mais acurada preços sociais verdadeiros (essa 

necessidade surge quando o governo regula preços de insumos e salários, por exemplo) e 

os impactos para os quais preços de mercado não existem, mas é possível estimá-los. Em 

ambas as situações, os preços são denominados preços-sombra (Young, 1996). 

 

Dando ênfase ao valor econômico da água em contextos de longo prazo e considerando o 

caráter multiforme e multifuncional da água como bem econômico, Cordeiro Netto (1993) 

apresenta cinco famílias de métodos que avaliam a água a partir de: (i) preços de um 

mercado real; (ii) valores de um mercado de substituição; (iii) valores de um mercado 

fictício; (iv) uma função de produção e (v) um custo de solução alternativa. 

 

As abordagens de mercado (três primeiras citadas) servem para valorar a água enquanto 

bem de consumo (uso doméstico, por exemplo). 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. 
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Os mercados de substituição são utilizados quando a água possui características de bem 

público (recreação aquática e nas margens e organização da paisagem, por exemplo). As 

avaliações mais comuns envolvem o método dos preços hedônicos e o métodos dos custos 

evitados. 

 

Para Thomas (2003), o método dos custos evitados pode ser utilizado para estimar os 

benefícios associados à redução da poluição em corpos d’água, representando custos 

associados à implementação de ações para remediação de danos ambientais. O método dos 

preços hedônicos pode valorar de forma implícita poluição hídrica por meio da diferença 

observável em mercados imobiliários.   

 

Conforme menciona Cordeiro Netto (1993), 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 aplicação do método de avaliação contingente. É o método mais 

utilizado para estimativas de valor referente aos usos de recreação e lazer e aspectos 

relacionados à qualidade da água. Quanto a esses últimos aspectos, Thomas (2003) associa 

esse método à valoração de benefícios relativos ao incremento ou à redução de riscos à 

saúde humana devido à poluição 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 (abastecimento industrial e irrigação, por 

exemplo). Nesse caso, o valor da água é associado ao benefício líquido da produção, em 

função do uso desse fator. A função de produção insere-se na família das abordagens de 

tipo dose-resposta, que são aquelas em que se consegue determinar analiticamente o 

comportamento de uma variável dependente (no caso, valor econômico) a partir de uma 

mudança de valor da variável independente (no caso, variação do volume de água). 

 

Quando a água é um insumo substituível, seu valor pode ser estimado como sendo 

equivalente ao menor custo de substituição (valor da água para geração de energia em 

função do custo da geração da mesma quantidade de energia, usando combustível fóssil ou 

nuclear).  
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A Tabela 4.1. apresenta essas famílias de métodos de valoração econômica, apresentando 

um resumo de suas características e algumas aplicações típicas relacionadas aos bens e 

serviços ambientais. 

 

Tabela 4.1 – Métodos de valoração econômica de bens e serviços ambientais (Nogueira et 
al., 2000) 

Método Características 

Método de 
Avaliação 

Contingente 
(MVC) 

Aplicação de questionários elaborados (conversas estruturadas) para 
obter das pessoas os valores de disposição a pagar (DAP) ou 

disposição a aceitar compensação (DAC)  por uma mudança no nível 
do fluxo do serviço ambiental. 

 Aplicações: qualidade do ar ou da água, características paisagística, 
cultural, ecológica, histórica ou outra situação em que dados sobre 

preços de mercado estejam ausentes. 

Método dos Custos 
de Viagem (MCV) 

Utilização dos gastos efetuados pelas famílias (despesas com a viagem 
e preparativos, bilhetes de entrada e despesas no próprio local) para se 

deslocarem a um lugar, geralmente para usufruir de certo serviço 
ambiental como uma aproximação dos benefícios proporcionado por 

esse serviço. 
 Aplicações: recreação ao ar livre e valoração do tempo. 

Método dos Preços 
Hedônicos (MPH) 

Utilização de dados de valores de propriedades residenciais para 
estimar os benefícios ou malefícios de mudanças nos parâmetros de 

qualidade ambiental. 
 Aplicações: poluição do ar e riscos de morbidade e mortalidade 

associados a trabalhos profissionais. 

Método Dose-
Resposta (MDR) 

Estabelece uma relação entre variáveis que retratam a qualidade 
ambiental e o nível do produto de mercado, em termos de qualidade ou 

quantidade. 
 Aplicações: impactos da qualidade do ar sobre a produção agrícola, da 

poluição sobre a pesca, estudos relativos a florestas e à qualidade da 
água para irrigação. 

Método dos Custos 
de Reposição 

(MCR) 

Agregação dos gastos efetuados na reparação dos efeitos negativos 
provocados por algum distúrbio na qualidade ambiental de um recurso 

utilizado numa função de produção. 
 Aplicações: valoração de monumentos e do incremento de qualidade 

da água. 

Método dos Custos 
Evitados (MCE) 

Gastos em produtos substitutos ou complementares dos indivíduos por 
alguma característica ambiental como aproximação para mensurar 

monetariamente a sua “percepção” das mudanças nessa característica 
ambiental. 

 Aplicações: mortalidade e morbidade humanas e estudos relacionados 
com poluição e implicações sobre a saúde humana. 
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Quando a água é um insumo insubstituível (como na fabricação de bebidas), seu valor 

poderia ser estimado em função do custo de se obter uma outra água com as mesmas 

características daquela que se está consumindo (Cordeiro Netto, 1993).  

 

Segundo essa classificação, Cordeiro Netto (1993) identificou métodos suscetíveis de 

serem utilizados para 15 usos da água (Tabela 4.2). 

 

No que se refere ao uso da água como bem intermediário (bem utilizado como insumo para 

a produção de outros bens), Young (1996) destaca que o método de avaliação mais 

utilizado é o do valor residual, sobretudo para a irrigação. O pressuposto básico 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 equivalem aos valores de seus produtos marginais pode-se utilizar a 

seguinte equação, referente ao caso de um único produto (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): 
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onde Pw é o valor do produto marginal da água, ),...XX f(Xi, ni1i ++  é a função de produção, 

PY é o preço de mercado do bem produzido, Pi são os preços de mercado dos insumos, Qw 

é a quantidade de água utilizada na produção e Xi é a quantidade do insumo i empregada 

na produção. 
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Tabela 4.2 – Relação dos usos da água e possíveis métodos de valoração econômica 
(Cordeiro Netto, 1993) 

Método de Estimativa Alguns usos passíveis de valoração 

Mercado Real Dessedentação de animais; Abastecimento 
público; Irrigação; Abastecimento 

industrial. 
Mercado de Substituição Recreação aquática; Pesca esportiva; 

Recreação nas margens; Elemento de 
organização da paisagem; Evacuação de 
cheias; Elemento do ecossistema fluvial. 

Mercado Fictício  Recreação aquática; Recreação nas 
margens; Elemento de organização da 

paisagem; Evacuação de cheias e Elemento 
do ecossistema fluvial. 

Função de Produção Abastecimento público; Irrigação; 
Abastecimento industrial; Pesca comercial; 

Pesca esportiva; Produção de energia; 
Evacuação da poluição; Navegação; 

Estabilização de poluição. 
Custo da Solução Alternativa 

 Estabilização de poluição; Produção de 
energia. 

 

 

4.3 – MODELOS DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA APLICADA À GESTÃO DA 

ÁGUA 

 

As ferramentas técnicas relacionadas a uso, controle e proteção das águas têm sido 

largamente desenvolvidas e testadas nos últimos quarenta anos e a necessidade intrínseca 

de se representarem e preverem, de forma limitada no tempo e no espaço, a ocorrência 

desse recurso, suas características e as demandas da sociedade para seu uso levaram ao 

surgimento de uma grande variedade de modelos matemáticos, cujas aplicações tornaram-

se cada vez mais numerosas devido ao desempenho da computação. 

 

Para a caracterização da oferta da água em termos quantitativos, pode-se mencionar os 

modelos de transformação de séries observadas de precipitação em escoamento superficial, 

modelos de probabilidade e estatística para a análise de ocorrência de vazões, modelos 

estocásticos de geração de séries sintéticas de vazões e precipitações, modelos que 

simulam a interação entre águas superficiais e águas subterrâneas, entre outros. 

Caracterizada a oferta, existem modelos para dimensionamento de estruturas hidráulicas 
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para a regularização de vazões e controle de cheias, simulação e otimização para o 

planejamento e gerenciamento da operação de estruturas hidráulicas em bacias 

hidrográficas, planejamento do uso da água em perímetros irrigados, etc. 

 

Quanto à dimensão da qualidade da água, uma extensa gama de modelos de simulação do 

transporte e reações químicas de constituintes em cursos d’água, lagos, estuários e 

aqüíferos ou na bacia hidrográfica como um todo, vem sendo apresentada, bem como 

modelos de otimização do controle de poluição hídrica. 

 

Segundo Orlob (1992), apesar de esses modelos terem sido desenvolvidos para melhorar o 

processo decisório, a grande quantidade de informação requerida e as suas copiosas saídas 

têm, muitas vezes, desencorajado seu uso pelos tomadores de decisão. Aparentemente, o 

que se necessita é um conjunto integrado de modelos, dados, rotinas interpretativas e 

outras informações relevantes que possam processar os dados de entrada, executar os 

modelos e mostrar os resultados em formatos fáceis de interpretar. Pode-se chamar tal 

conjunto de um “sistema de apoio a decisões (SAD)”. Atualmente, a alternativa mais 

viável tem sido criar rotinas na estrutura do SAD que possam importar, de forma direta, os 

resultados de simulações de modelos que estejam fora da estrutura do SAD.  

 

Ainda, segundo Orlob (1992), consideram-se, ao menos, três elementos básicos em um 

SAD: (i) gerenciador de informações; (ii) ferramentas analíticas e (iii) a interface entre o 

usuário e o computador. 

 

Merecem destaque os recentes avanços obtidos na associação entre modelos distribuídos 

de bacias hidrográficas e sistemas de informações geográficas (SIGs) e no 

desenvolvimento e aplicação de modelos de simulação e otimização em sistemas de apoio 

à decisão, capazes de integrar objetivos de quantidade e qualidade da água. 

 

Segundo Ogden et al. (2001), módulos e interfaces especializadas que permitem o 

intercâmbio de dados com um SIG e o pré e pós-tratamento de dados hidrológicos de 

entrada e saída têm sido muito utilizados, causando um aumento da aceitação desses 

modelos, como o CASC2D e o Système Hydrologique Européen (SHE).  
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O MIKE BASIN é um modelo matemático de bacias hidrográficas que inclui a 

configuração de rios e tributários, informações hidrológicas, bem como demandas (às quais 

devem ser assinaladas as devidas prioridades), existentes ou potenciais. Os sistemas de 

recursos hídricos são representados por uma rede de arcos e nós. Os arcos representam 

trechos de rios, enquanto que os nós representam confluências nos locais onde certas 

atividades podem ocorrer, pontos de controle onde resultados importantes do modelo 

podem ser requisitados, demandas terminais e reservatórios (com a possibilidade de 

simular o desempenho de políticas operacionais específicas usando curvas apropriadas e 

vazões mínimas a jusante). A operação do modelo tem por base uma rede de rios 

digitalizada diretamente em ArcView© GIS, de tal maneira que todas informações 

relacionadas a configurações, localização dos usuários, reservatórios, fluxos de retorno, 

etc, são definidas pro meio de digitação via tela do computador. O modelo também permite 

considerara a interação de águas superficiais e subterrâneas, assim como a simulação das 

seguintes variáveis de qualidade da água (com a possibilidade de considerar fontes 

pontuais ou difusas): DBO, Amônia, nitrato, balanço de oxigênio dissolvido, fósforo total e 

nitrogênio total (Danish Hydraulic Institute, 1998a e Danish Hydraulic Institute, 1998b). 

 

Azevedo et al. (1998) descrevem um SAD para integração de objetivos de quantidade e 

qualidade da água no gerenciamento de sistemas de aproveitamento de recursos hídricos. O 

sistema combina o QUAL2E com o MODSIM em uma interface amigável. A metodologia 

empregada envolve a separação dos aspectos de quantidade e qualidade em sub-problemas 

distintos, que devem ser resolvidos simultaneamente por meio da interação entre ambos. 

 

O SAD desenvolvido permite a determinação da probabilidade de ocorrência dos 

resultados obtidos por meio da simulação estocástica, bem como dispõe de um módulo 

para a avaliação de resultados, composto por uma série de indicadores de desempenho 

especialmente desenvolvidos para a análise conjunta de objetivos de quantidade e 

qualidade.    

 

A partir das variáveis de qualidade e quantidade da água, descargas dos reservatórios e 

volumes armazenados no final do período, os indicadores de desempenho são calculados e 

o usuário pode verificar se os objetivos da alternativa proposta são devidamente 

alcançados. Se não o forem, o SAD permite a avaliação de um cenário mais favorável 



 29

aumentando as demandas a jusante dos reservatórios, aumentando os níveis percentuais de 

tratamento de efluentes ou uma combinação de ambas as alternativas. 

 

Outro SAD para integração dos objetivos de qualidade da água é apresentado por Dai e 

Labadie (2001). Nesse caso, o QUAL2E é utilizado com o MODSIMQ (uma extensão do 

MODSIM que incorpora, de forma direta, restrições relativas a concentrações de 

constituintes conservativos), bem como um modelo de qualidade da água de fluxos de 

retorno de perímetros irrigados.  

 

Nesse caso, um processo iterativo baseado em um algoritmo de programação não-linear 

estabelece a interligação dos modelos, assegurando a convergência de soluções que 

satisfaçam as prioridades de alocação de quantidade, tentando, ao mesmo tempo, atender a 

requerimentos mínimos de qualidade da água. 

 

A partir de meados da década de noventa, houve um crescimento das investigações acerca 

de modelos de avaliação econômica aplicada ao planejamento e ao gerenciamento dos 

recursos hídricos. De um modo geral, esses modelos têm por princípio a análise de 

políticas de utilização de recursos hídricos por meio da otimização econômica de alocações 

de água e padrões operacionais de estruturas hidráulicas. A otimização econômica consiste 

em maximizar a somatória dos benefícios líquidos advindos dos diversos usos ou usuários, 

sejam esses concorrentes ou de aproveitamento conjunto, tendo-se em conta restrições 

físicas, operacionais e ambientais, concernentes à própria política em análise. 

 

De acordo com a literatura consultada, metodologias aparentemente distintas têm sido 

empregadas para a otimização econômica. O princípio da igualdade marginal, pelo qual, 

em períodos de escassez, a quantidade de água é realocada entre os usuários de maneira a 

igualar seus benefícios marginais líquidos, foi empregado em modelo utilizado por Hichey 

e Dias (1999) e no sistema de apoio a decisão desenvolvido por Baltar (2001). Já em 

Booker e Young (1994), Ward e Lynch (1996), Chatterjee et al. (1998), Rosegrant et al. 

(2000) e Ward et al. (2001), são apresentados modelos computacionais de programação 

não-linear estruturados por meio da linguagem de programação GAMS. Tais modelos 

maximizam a somatória das funções de benefício econômico total associadas a cada uso ou 

usuário de acordo com certas restrições, as quais representam, matematicamente, as 

características hidrológicas e operacionais dos sistemas hídricos analisados. Howitt et al. 
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(1999), em cujo modelo a estrutura básica é o modelo de rede de fluxo HEC-PRM (US 

Army Corps of Engineers), utilizaram valores monetários variáveis para definir os custos 

associados a cada arco do sistema. Vale destacar que esses modelos de análise econômica 

predizem impactos econômicos diretos de âmbito apenas regional (bacias hidrográficas 

envolvidas), assumindo-se que as realocações de água não produzem reações de equilíbrio 

em mercados relacionados que, de forma retroativa, venham a afetar as demandas por 

água. É utilizada nesses modelos, no âmbito da teoria microeconômica, a análise de 

equilíbrio parcial, ao invés da análise de equilíbrio geral. 

 

Outra característica importante de boa parte dos modelos descritos na literatura consultada 

é que esses foram desenhados de forma a possibilitar a análise, no âmbito de uma bacia 

hidrográfica, das relações de troca que pode haver entre todos os tipos de usos da água.  

 

Em todos os modelos pesquisados, as vazões naturais afluentes aos sistemas hídricos são 

obtidas separadamente. Exceto por aqueles apresentados nos estudos de Ward et al. (2001) 

e Grové e Oosthuizen (2002), os demais não dão tratamento estocástico aos dados 

hidrológicos de entrada, restringindo-se a realizar, para cada cenário, otimizações 

sucessivas utilizando longas séries temporais ou uma otimização utilizando vazões médias 

de longo-prazo ou uma cota anual fixa fornecida por reservatório localizado a montante do 

sistema (Wichelns, 2002). 

 

Todos esses modelos têm a capacidade de tratar da dimensão da qualidade da água, devido 

à possibilidade de estabelecer restrições operacionais de tal maneira a garantir a ocorrência 

de vazões mínimas. No entanto, apenas os modelos apresentados por Booker e Young 

(1994), Rosegrant et al. (2000) e Ward et al. (2001) incluem restrições que permitem 

representar o transporte e o balanço de massa de constituintes (nesses casos, apenas a 

salinidade). Em outros estudos, como os apresentados em Howitt et al. (1999) e Wichelns 

(2002), as concentrações de sais fornecidas de maneira exógena diminuem os benefícios 

líquidos gerados pelos usos afetados. 

 

Apresenta-se, a seguir, uma descrição dos modelos de análise econômica aplicada à gestão 

da água, pesquisados na literatura. 
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Booker e Young (1994) desenvolveram o modelo chamado Colorado River Institutional 

Model (CRIM) para a investigação do desempenho de mercados de água em bacias 

hidrográficas, no que se refere ao potencial para o incremento da utilização racional dos 

recursos hídricos. A perspectiva adotada para a avaliação econômica é social, restringindo-

se aos impactos diretos de eficiência econômica sobre as bacias e sub-bacias estudadas 

como principais indicadores de desempenho. O modelo foi testado por meio de uma 

aplicação à bacia do rio Colorado, nos Estados Unidos. 

 

Segundo esses autores, um importante objetivo do modelo é estimar os benefícios 

econômicos causados por mudanças a partir de alocações existentes para aquelas 

resultantes de livre transferências de água em mercados de uso consuntivo intraestaduais e 

interestaduais. Outro objetivo de igual importância da análise é estimar o desempenho de 

mercados de uso consuntivo em comparação a alocações eficientes de água, considerando 

a valoração econômica de usos não-consuntivos.  

 

O modelo é executado por técnica de otimização não-linear, tendo como variáveis de 

entrada vazões afluentes e descargas de sais (elementos conservativos). Os dados de saída 

são os benefícios econômicos líquidos, vazões nos trechos do curso d’água, vazões 

retiradas para uso consuntivo, vazões transferidas para outras bacias e concentrações de 

salinidade ao longo do rio. Os benefícios econômicos são modelados considerando usos 

consuntivos, geração de energia hidrelétrica e custos e benefícios associados à descarga de 

sais. A linguagem GAMS foi usada para montar a programação matemática e o modelo é 

executado, utilizando-se o programa de otimização MINOS. 

 

O sistema hídrico é representado por um tronco principal que corresponde ao curso d’água 

característico da bacia e diversos nós que correspondem a retiradas de água, vazões 

afluentes e descargas de sais. Não são representados reservatórios e a análise é feita 

empregando-se uma estimativa da vazão natural média anual de longo-prazo para o curso 

d’água.  

 

A função-objetivo do modelo consiste em maximizar a soma das funções de benefícios 

econômicos líquidos anuais das demandas econômicas selecionadas. 
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As vazões são determinadas por meio da seguinte restrição, que representa o balanço de 

massa: 

 

,1
f

i
a
iiiiiii QQxwVQQ ++−−−= − η                                                                           (4.5) 

 

Onde 0≥iQ é o fluxo total partindo do nó i , 0≥iV  é a perda por evapotranspiração entre 

i  e 1−i , 0<>a
iQ  é um ajuste do fluxo devido a vazões afluentes e retiradas ocorridas 

entre i  e 1−i , 0≥f
iQ é a vazão do tributário no nó i  e iii xw +η representa o uso 

consuntivo total em i . Retiradas para uso consuntivo e exportações são também 

restringidas em função de fatores tais como a capacidade das estruturas hidráulicas de 

transporte de água e o desenvolvimento da área irrigada.  

 

A restrição de balanço de massa para o trato da salinidade é dada por: 
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n
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onde 0≥is é a carga total de sais no nó i , n
is <> 0 é a adição líquida de sais entre i  e 1−i , 

iz > 0 são as descargas de sais devido às demandas econômicas modeladas por meio do nó 

i  e ( ) 0/1 ≥− iii Qxs  representa as exportações de salinidade devido às exportações de água 

da bacia. A salinidade nos nós é dada por 
i

i
i Q

s
=σ . 

 

O método residual, o método dos custos evitados e a estimativa econométrica da demanda 

dos consumidores foram os principais métodos empregados para a estimativa das funções 

de benefício econômico para o uso da água na agricultura, produção de energia e uso nas 

sedes municipais, respectivamente. Para o cálculo das funções de benefício econômico 

líquido, foram estimados custos para a produção agrícola e abastecimento municipal 

doméstico. Os custos na agricultura incluem operação e investimento. Para o 

abastecimento doméstico municipal, somente os custos de operação e manutenção do 

tratamento e da distribuição de água são incluídos. Outros usos não-consuntivos que não a 

produção de energia elétrica e a redução de salinidade não foram considerados de forma 

explícita.  
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Seis cenários foram avaliados. Em todos os cenários avaliados, é assegurada a manutenção 

de uma vazão remanescente a jusante do sistema, respeitando o tratado firmado com o 

México. O cenário 1 aproxima-se da alocação da água do rio Colorado de acordo com as 

prioridades existentes. O segundo cenário permite a livre transferência intraestadual 

considerando, na função-objetivo, apenas as funções de benefício econômico relativas aos 

usos consuntivos. O cenário 3 considera a livre transferência intraestadual e interestadual 

de água também baseada somente na valoração econômica dos usos consuntivos. Os 

cenários restantes permitem transferências de água baseadas tanto nos valores econômicos 

dos usos consuntivos, quanto nos valores econômicos dos usos não-consuntivos. O cenário 

6 inclui todos os valores econômicos identificados e permite transferências sem restrições, 

sendo utilizado para prover uma estimativa da alocação eficiente de água para a bacia.  

 

Os mercados propostos, que excluem o valor econômico dos usos não-consuntivos, 

atingem ganhos de eficiência econômica consideravelmente menores que aqueles possíveis 

de serem obtidos por meio de alocações baseadas em todos os valores econômicos 

estimados para todos os usos. Apesar de os mercados de uso consuntivo serem julgados 

como uma evolução desejável na alocação de recursos, os autores estimam que tais 

mercados intraestaduais e interestaduais geram apenas 50% e 64%, respectivamente, do 

total dos ganhos de eficiência possíveis por meio de alocações ótimas. Os usuários 

mexicanos também seriam beneficiados pelo aumento da vazão disponível e reduções de 

salinidade.     

 

Ward e Lynch (1996) desenvolveram e aplicaram um modelo que otimiza o desempenho 

econômico de alocações de água em bacias hidrográficas. O modelo apresenta um plano 

estratégico que maximiza os benefícios anuais devidos aos principais usos não-consuntivos 

da bacia hidrográfica em questão, ao mesmo tempo em que atende às demandas a jusante 

da área em estudo em todos os períodos. A avaliação econômica realizada pelo modelo é 

de perspectiva social. A linguagem GAMS foi usada para montar a programação 

matemática e o modelo é executado, utilizando-se o programa de otimização MINOS. 

 

A alocação de água para os usos considerados, recreação em reservatórios, recreação nos 

cursos d’água e geração de energia elétrica, é determinada pelo modelo por período de 

tempo e por localização na bacia. O modelo, portanto, otimiza padrões de armazenamento 
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e liberação de água em decorrência das funções de benefício total formuladas para esses 

usos, sendo a representação espacial do sistema hídrico é dada pela definição dos 

reservatórios e segmentos do curso d’água principal. Para a execução do modelo, são 

consideradas, como afluentes ao sistema, vazões médias mensais, não havendo, desse 

modo, um tratamento mais elaborado das incertezas hidrológicas. Também é necessária a 

determinação de curvas cota-área-volume para cada reservatório.  

 

A otimização é dada pela maximização, a cada mês, da somatória das funções de benefício 

total mensal relativas aos usos e usuários especificados (função-objetivo), sendo que as 

restrições são simples equações de balanço de massa nos reservatórios e segmentos, além 

da possibilidade de manter vazões mínimas para a manutenção dos habitats aquáticos ou 

para respeitar os usos verificados a jusante do sistema em estudo. 

 

O benefício advindo da recreação em lagos é uma função empírica da área do reservatório, 

baseada no princípio de que um maior número de visitantes é atraído aos reservatórios com 

largas áreas acessíveis. O benefício econômico da recreação nos segmentos do curso 

d’água é função das vazões liberadas pelos reservatórios. No presente estado de 

desenvolvimento do modelo, os benefícios da recreação estão limitados à pesca esportiva.  

 

Equações de benefício tanto para os lagos quanto para os cursos d’água são baseadas no 

modelo RIOFISH, que é uma simulação da pesca em 132 reservatórios e rios no Novo 

México, Estados Unidos, utilizado para o planejamento e gerenciamento da pesca esportiva 

naquele Estado. O RIOFISH estima benefícios para todo Estado baseado no método dos 

custos de viagem. Para obter as funções de benefício para o modelo de otimização aqui 

descrito, foram realizadas várias execuções do RIOFISH, variando as descargas de vazões 

e os volumes dos reservatórios, mantendo todas as demais variáveis constantes. 

 

O benefício econômico da energia hidrelétrica foi definido como a quantidade de energia 

produzida multiplicada pelo preço de mercado. A produção de energia é função da carga 

hidráulica efetiva e do volume de água liberado. 

 

Cenários foram utilizados para ilustrar a execução do modelo. Tais cenários serviram para 

comparar os benefícios econômicos de uma gestão ótima com os da gestão adotada 

historicamente.  
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Os benefícios totais anuais devido ao plano histórico de gestão foram de 4,68 milhões de 

dólares, enquanto que um dos cenários gerou 4,86 milhões, resultando em um crescimento 

de 4% dos benefícios. Pôde-se, também, concluir que a produção de energia hidrelétrica 

domina o sistema, produzindo o maior ganho líquido dentre os ganhos advindos da 

modificação dos padrões históricos de reservação e descarga de água dos reservatórios. 

 

Os autores demonstraram, por meio desse estudo, que a consideração de todas as 

interdependências econômicas e hidrológicas melhora a possibilidade de se alocar a água 

disponível de forma eficiente entre usos concorrentes. 

 

A estrutura do modelo pode ser expandida para incorporar mais reservatórios, usos e 

períodos de tempo de simulação. Há, no entanto, segundo os autores, uma importante 

limitação, além da possibilidade de se trabalhar apenas com um curso d’água principal. As 

vazões, que podem ser reguladas por reservatórios, apresentam-se altamente variáveis nos 

cursos d’água na solução ótima, uma vez que a função de benefício econômico utilizada no 

estudo para os usos da água é baseada, no que se refere a variáveis “físicas”, apenas na 

vazão. Desse modo, a ocorrência de pequenas vazões em apenas um período podem 

reduzir, de forma significativa, importantes variáveis não definidas de forma explícita no 

modelo, como as populações de peixes, trazendo conseqüências negativas em benefícios 

econômicos futuros.  

 

Os autores alertam que requerimentos de vazão mínima nos cursos d’água podem ser 

necessários para prevenir maiores danos ambientais, pois vazões extremamente baixas 

podem ser financeiramente eficientes, mas podem não ser ótimas do ponto de vista social 

ou ecológico.  

 

Ward e Lynch (1997) apresentaram um estudo no qual utilizaram a estrutura de 

modelagem anteriormente descrita e a mesma bacia hidrográfica para comparar o 

desempenho econômico do gerenciamento para usos múltiplos com o gerenciamento para 

o uso dominante da bacia, entendendo-se por uso dominante aquele que provê o maior 

retorno econômico. Para esse último caso, a função-objetivo maximiza os benefícios 

econômicos advindos da produção de energia elétrica, o que não impede o modelo de 

apresentar, para fins de análise, a somatória dos benefícios propiciados por todos os usos.  
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Os resultados mostraram que a distribuição de água entre os reservatórios muda 

consideravelmente, sem, no entanto, alterar, de maneira significativa, a gestão total dos 

benefícios econômicos. Os autores apresentam, como importante conclusão, o fato de que 

testar opções para gestão dos recursos hídricos permite evidenciar que a satisfação de 

interesses específicos pode ser obtida enquanto também se atende a objetivos de eficiência 

econômica de âmbito mais amplo.   

 

Chatterjee et al. (1998) desenvolveram um modelo de otimização para determinar o fluxo 

ótimo de descargas de água de um reservatório ao longo do ano, levando-se em conta o 

valor da água tanto para irrigação, quanto para a produção de energia hidrelétrica. O estudo 

restringe-se, portanto, à análise da variação das alocações entre ambos os usos ao longo do 

tempo, investigando-se situações em que a produção de água é conjunta (retiradas para 

irrigação a jusante do reservatório). A exemplo dos demais trabalhos mencionados até 

aqui, o modelo desenvolvido foi executado por meio da utilização conjunta dos programas 

GAMS e MINOS. 

 

A análise econômica, distintamente dos demais estudos aqui citados, é feita sob a 

perspectiva do distrito de irrigação, sendo que a importância desse enfoque é devida, 

segundo os autores, a tais organizações controlarem boa parte da água superficial do Oeste 

norte-americano. Sob esse aspecto, a análise adquire característica de uma análise 

financeira e não econômica. Outra distinção desse estudo refere-se à análise de alocação 

intertemporal por meio de critérios econômicos, pois os períodos de máxima demanda de 

irrigação podem não coincidir com a demanda de pico de energia elétrica.  

 

O modelo consiste na maximização de uma função-objetivo cujas variáveis de estado são o 

volume de água liberado pelo reservatório, o volume de água utilizado para a irrigação e a 

quantidade de outros insumos agrícolas, dados o preço da energia elétrica, os preços de 

mercado dos diversos produtos cultivados, custos de aplicação de água superficial nas 

culturas e custos dos demais insumos agrícolas, tendo como restrições principais a função 

de produção agrícola selecionada, o balanço hídrico do reservatório e uma vazão mínima 

para a conservação da fauna aquática. 
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No caso de estudo desenvolvido, deparou-se com a situação em que a água, que é liberada 

na primavera para satisfazer a demanda de irrigação dos distritos, diminui o retorno gerado 

pela produção de energia, pois a quantidade gerada nesse período tem menor valor que a 

gerada durante o verão, quando as demandas são máximas. Além disso, a água liberada 

durante a primavera pelo reservatório diminui o nível d’água, diminuindo a altura de 

queda, reduzindo, assim, o potencial de geração. 

 

Uma versão de referência do modelo foi executada para representar as operações reais dos 

distritos. Essas soluções foram comparadas aos resultados obtidos pelo modelo de 

otimização.  Foi verificado que o padrão de liberação de água dos distritos difere de forma 

significativa da alocação ótima, a qual prescreve maiores descargas durante o período de 

pico dos preços dos mercados de energia elétrica, entre agosto e setembro. O resultado não 

foi surpreendente pois os distritos informaram que as descargas são agendadas 

exclusivamente para atender as demandas para irrigação.    

 

Dessa forma, os autores concluíram que o preço da água para irrigação deveria refletir, 

além do custo de oportunidade da utilização do recurso por outros usuários na mesma bacia 

hidrográfica, o custo de oportunidade de sua liberação a partir do reservatório, isto é, seu 

valor em forma de volume armazenado para liberações em períodos subseqüentes.  

 

Hickey e Dias (1999) apresentaram uma proposta de integração interdisciplinar de modelos 

com a pretensão de se constituir uma ferramenta que possibilite uma visão mais abrangente 

acerca da gestão do uso dos recursos hídricos. O pacote integra a alocação de água, 

avaliação econômica, modelagem ecológica de habitats físicos e modelagem biológica de 

populações de espécies aquáticas.  

 

A alocação de água é obtida por meio do modelo AQUARIUS, desenvolvido pelo Serviço 

Florestal dos Estados Unidos, que funciona por meio do princípio da igualdade marginal 

entre os usuários individuais, sejam os usos consuntivos ou não-consuntivos. Essa alocação 

economicamente eficiente garante a maximização do benefício total advindo do uso da 

água na bacia. A água não-alocada pode ser armazenada de ano em ano enquanto houver 

capacidade disponível nos reservatórios do sistema. Restrições operacionais, incluindo o 

estabelecimento de vazões mínimas para a preservação de ecossistemas aquáticos e 

espécies específicas, podem ser estabelecidas. À época da apresentação desse trabalho 
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pelos autores, o estágio de desenvolvimento do modelo baseava-se em otimizações 

mensais sucessivas, o que inibiu sua utilização no caso de estudo apresentado. Um 

consistente estudo de balanço hídrico do sistema analisado permitiu que essa etapa do 

processo da modelagem integrada fosse representada. 

 

Com as vazões de cada trecho do curso d’água fornecidas pelo AQUARIUS, um modelo 

específico é utilizado, tanto para a modelagem ecológica dos habitats, quanto para a 

estimativa de séries temporais de população das espécies de peixes selecionadas. Tais 

séries temporais podem ser utilizadas para calcular benefícios ou custos econômicos 

adicionais relativos à pesca esportiva.  

 

O caso de estudo apresentado analisou cinco alternativas de regime de vazões no sistema 

hídrico considerado, sendo três dessas baseadas na imposição de vazões mínimas durante o 

período de estiagem. As alternativas foram comparadas por meio de estimativas dos custos 

associados à operacionalização das restrições e das decorrentes alterações nos benefícios 

econômicos associados à pesca esportiva. 

 

Grové e Oosthuizen (2002) apresentaram um estudo para determinar o impacto do déficit 

hídrico na irrigação, do aumento da eficiência da irrigação e da utilização de barragens em 

propriedades agrícolas, no custo econômico imputado aos irrigantes, nas retiradas de água 

para irrigação e nos fluxos de retorno, devido a um requerimento de manutenção de uma 

vazão mínima sob condições estocásticas de oferta de água. 

 

O estudo foi realizado para a irrigação de trigo nos períodos de estiagem em uma bacia 

hidrográfica situada na África do Sul. A metodologia envolve a determinação de uma 

situação de referência, seguida da obtenção das vazões disponíveis para irrigação no rio 

sob diversas probabilidades, considerando uma vazão mínima. Após essa etapa, é aplicado 

um modelo de programação matemática para estudar o impacto do déficit hídrico, do 

aumento da eficiência de irrigação e da implantação de pequenas barragens nas 

propriedades agrícolas. 

 

O primeiro passo para o estabelecimento do cenário de referência foi a compilação das 

propriedades existentes na bacia. Setenta anos de dados climáticos foram compilados e 

com eles foram feitas simulações da quantidade de água utilizada para irrigação em cada 
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uma das nove sub-bacias selecionadas. Para essas simulações, também foram especificadas 

diferentes estratégias de uso da terra (quantidade de área irrigada) sob condições de 

ausência de déficit hídrico e de 67% de eficiência na irrigação. Tais simulações foram 

feitas por meio da utilização de uma versão modificada do ACRU (Agricultural Catchment 

Research Unit), um modelo distribuído que descreve o balanço hídrico de bacias 

hidrográficas enquanto programa a quantidade de água para irrigação por sub-bacia 

especificada. O modelo fornece, mês a mês, as vazões retiradas do curso d’água e o fluxo 

de retorno. Outro modelo foi utilizado para determinar o fluxo líquido de caixa para 

diferentes quantidades de hectares irrigados para cada sub-bacia. Um aplicativo organiza 

todas essas informações de modo a fornecer, com base em distintas probabilidades, uma 

hipótese nem conservadora, nem de risco, da quantidade de áreas irrigadas pelos irrigantes 

em cada uma das nove sub-bacias para compor o cenário de referência (relação de troca 

entre a quantidade de área irrigada e o volume d’água aplicado). Para cada sub-bacia, 

então, tem-se uma quantidade de área irrigada e soma-se, para cada mês, as vazões 

aplicadas em cada uma, bem como o valor monetário líquido e o fluxo de retorno. Assim, 

para cada um dos seis meses de análise, obteve-se uma média das vazões retiradas e uma 

média dos fluxos de retorno e o valor presente líquido das médias dos valores monetários. 

 

Tendo o cenário de referência sido estabelecido, montou-se uma tabela contendo, para cada 

um dos seis meses que correspondem à época de estiagem da região, as vazões que podem 

ser retiradas para irrigação, considerando a manutenção de 600.000 m³/mês, associadas a 

uma probabilidade de excedência. Para isso, utilizaram-se as distribuições empíricas de 

probabilidade de cada mês. 

 

Para estudar o impacto das três alternativas de gerenciamento da água, mantendo o 

requerimento de vazão mínima, essas vazões foram então utilizadas como dados de entrada 

para um modelo de programação não-linear de irrigação, o qual maximiza a somatória, em 

todas as sub-bacias, entre o valor da produção agrícola obtida sob condições de déficit 

hídrico e a diminuição nos custos de utilização de insumos agrícolas e energia elétrica em 

relação ao cultivo sem condições de déficit hídrico. 

 

Wichelns (2002) apresentou um modelo de avaliação econômica para avaliar as relações de 

troca envolvidas quando da alocação de água do rio Nilo entre regiões e projetos de 
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irrigação concorrentes no Egito. O objetivo do modelo é a maximização dos benefícios 

sociais líquidos gerados com recursos hídricos limitados.  

 

O modelo desenvolvido é simples e altamente agregado, incluindo apenas quatro regiões 

produtivas ou projetos de irrigação, além do abastecimento público municipal e o uso 

industrial. Consiste, simplesmente, em maximizar uma função-objetivo que é a somatória 

das funções de benefícios econômicos líquidos advindos de todos os usos mencionados, 

sendo que, em duas regiões agrícolas, também é usada água de drenagem proveniente de 

uma delas. As restrições são a quantidade de água que pode ser liberada anualmente para o 

país a partir do lago Nasser e uma equação que representa a quantidade de água de 

drenagem disponível.  

 

Os benefícios econômicos do uso da água na agricultura seriam estimados por meio da 

multiplicação da função de produção por um preço de mercado representativo. Tais 

produções dependeriam da quantidade de água utilizada, bem como da concentração de 

sais, variável que deve ser fornecida. 

 

A presente pesquisa bibliográfica evidenciou, portanto, a relevância do recente 

desenvolvimento e aplicação desses modelos em diversos contextos envolvidos na gestão 

de recursos hídricos, inclusive envolvendo a consideração de aspectos como o atendimento 

a padrões de qualidade da água, a saúde pública, a preservação de ecossistemas e a 

conservação, para as gerações futuras, dos bens e serviços ambientais proporcionados pela 

água. A avaliação do desempenho de mercados de água, otimização do desempenho 

econômico de alocações de água em bacias hidrográficas, comparação entre o atendimento 

a objetivos de eficiência econômica de âmbito geral e outras opções para gestão dos 

recursos hídricos, valoração econômica como ferramenta descritiva e comparativa em 

gestão de recursos hídricos e integração com modelos ecológicos de evolução populacional 

de espécies aquáticas, dentre outros, são exemplos de aplicações desses modelos 

disponíveis na literatura. 
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4.4 - O MODSIM 

 

4.4.1 - Princípios do modelo 

 

O modelo MODSIM é um modelo de rede de fluxo desenvolvido na Colorado State 

University por John Labadie (Labadie, 1988). 

 

Segundo Azevedo et al. (1997), o MODSIM é um modelo de rede de fluxo (MRF) de 

caráter geral e adaptável a diversos tipos de problemas, de tal forma que a maior parte das 

configurações e estruturas operacionais das bacias hidrográficas passa a ser representada 

por meio da especificação de dados de entrada apropriados. 

 

O MODSIM é documentado e testado em uma variedade de situações. No Brasil, 

registram-se aplicações do modelo para simular o Sistema de Abastecimento da Região 

Metropolitana de Fortaleza (Porto e Roberto, 1999), o sistema da bacia dos rios Itapicuru e 

Jacuípe na Bahia (Porto e Roberto, 1999) e no rio Descoberto, em Goiás e no Distrito 

Federal (Baltar, 2001). 

 

Segundo Azevedo et al. (1997), além de ser um instrumento de gerenciamento, o 

MODSIM também pode ser usado para o planejamento e para análise do impacto de 

propostas alternativas para implantação de projetos de aproveitamento de recursos 

hídricos.  

 

O modelo é capaz de gerar planos operacionais a fim de satisfazer metas, prioridades e 

limitações específicas. Pode, também, ser usado para avaliar compensações (trade-offs) 

entre usos conflitantes durante períodos de disponibilidade deficiente de água (Azevedo et 

al., 1997). 

 

O MODSIM combina, com eficácia, a simulação e a otimização, de tal forma que acentua 

as vantagens de cada uma e garante que as metas, prioridades e limitações operacionais 

sejam satisfeitas de uma forma computacionalmente eficiente. 

 

O princípio básico do MODSIM é a representação do sistema hídrico como rede de fluxo. 

Os componentes do sistema são representados nas redes como nós (reservatórios, 
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confluências, pontos de desvios, pontos de entrada e pontos de demanda) e arcos (canais, 

adutoras e trechos naturais de rio). A fim de considerar as demandas, vazões afluentes e as 

normas de operação desejadas no reservatório, diversos nós e arcos “artificiais” devem ser 

criados, para efeito do algoritmo de otimização, de tal forma a assegurar que o balanço de 

massa seja satisfeito em toda rede. Esses nós e arcos artificiais são criados 

automaticamente pelo MODSIM. 

 

As vazões naturais devem ser fornecidas ao modelo visto que não há nenhum mecanismo 

no MODSIM para simulação de chuva deflúvio em bacias hidrográficas. 

 

Os atributos mais importantes do MODSIM são relacionados a seguir: (i) faz uma 

simulação da rede de fluxo de volumes armazenados em reservatórios e da distribuição de 

vazões em um sistema complexo de recursos hídricos de uma bacia hidrográfica, inclusive 

a operação de reservatórios em incrementos de tempo semanal ou mensal; (ii) inclui a 

capacidade de otimizar a operação de sistemas mediante a utilização de um algoritmo de 

rede de fluxo chamado “out-of-kilter” (OKM), que foi desenvolvido especificamente para a 

solução eficiente de problemas de minimização de custo em redes de fluxo e (iii) o modelo 

pode ser usado para formulação de diretrizes operacionais de curto prazo (semanal) ou de 

longo prazo (sazonal ou plurianual).  

 

Matematicamente, o algoritmo “out-of-kilter” resolve o seguinte problema de fluxo, 

interativamente, de forma seqüencial, ao longo do tempo: 

 

  Minimizar ijij

N

1i

N

1j
ij ).q(qc∑∑

= =

                                             (4.7) 

onde: qij é a vazão média (número inteiro) entre o nó i e o nó j durante o intervalo de tempo 

considerado e cij(qij) é o custo unitário associado com a vazão qij, que pode ser um custo 

monetário, ou um fator de ponderação que representa direitos de água ou prioridades 

operacionais (um custo negativo é tratado como um benefício ou prioridade). 

 

Sujeito a: (i) satisfação do equilíbrio de massa em todos os nós j (inclusive todos os nós 

artificiais): 
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onde Ij é o conjunto de todos os nós com arcos que terminam no nó j (i ∈ Ij significa todos 

os nós i que sejam elementos do conjunto Ij) e Oj é o conjunto de todos os nós com arcos 

que se originam no nó j. 

 

(ii) a vazão mínima em todos os arcos (i,j):  

 

 )( ijijij qlq ≥ para todos i,j = 1,........,N                                         (4.9) 

em que )( ijij ql é a vazão mínima no arco (i,j) e (iii) as vazões máximas em cada arco (i,j):  

 

 )( ijijij quq ≤ para todos i,j = 1,........,N                                      (4.10) 

em que )( ijij ql é a vazão mínima no arco (i,j). 

 

Os custos não precisam ser custos econômicos, podendo representar fatores hierárquicos 

ou de ponderação que sirvam para colocar as alternativas operacionais em ordem de 

prioridade.  

 

Segundo Porto e Roberto (1999), os usuários podem definir quantos nós de demanda forem 

necessários para levar em conta as demandas na bacia (consuntivas ou não), sendo que o 

modelo atenderá a estas de acordo com um valor de prioridade atribuída pelo usuário, que 

pode variar de 1 a 99 (o valor 1 é a maior prioridade). Na realidade, as prioridades P e os 

custos C estão relacionados de forma biunívoca (C = 10P - 1000), o que significa que os 

valores de C que representam prioridades são sempre negativos. Portanto, ao atender uma 

prioridade, o modelo estará diminuindo os custos da rede de um valor C por unidade de 

vazão fornecida.  

 

Segundo Azevedo et al. (1997), o MODSIM realiza uma otimização para atender metas 

operacionais de modo seqüencial em cada intervalo de tempo, em lugar da forma 

plenamente dinâmica.  Como o MODSIM executa a otimização seqüencialmente sem 

previsão, o modelo pode ser tratado como um modelo de simulação mediante o qual 

centenas ou milhares de anos de dados históricos ou sintéticos de vazões podem ser 

utilizados. Os resultados do modelo, tais como a confiabilidade do abastecimento de água e 
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o déficit das demandas podem então ser analisados por métodos estatísticos. Isso permite o 

cálculo da probabilidade de se alcançarem, ou não, certas metas de abastecimento de água, 

de acordo com várias alternativas operacionais e de utilização dos recursos hídricos.  

 

As hipóteses básicas vinculadas ao modelo são relacionadas a seguir: (i) devem ser 

atribuídos limites máximos e mínimos a todos os nós de armazenamento e arcos do sistema 

(permite-se, no entanto, que a capacidade dos arcos varie ao longo do tempo e as perdas 

resultantes da evaporação e da infiltração sejam determinadas automaticamente por meio 

de um procedimento iterativo); (ii) cada arco deve ser unidirecional no que diz respeito ao 

sentido de fluxo e (iii) todos os influxos, demandas e perdas por infiltração e vazões de 

retorno devem acumular-se nos nós. Ao se aumentar a densidade dos nós na rede, aumenta-

se a precisão da simulação. 

 

A Figura 4.1 ilustra a estrutura em redes de fluxo do MODSIM. Os componentes em linha 

pontilhada representam os nós e arcos artificiais. A operação dos reservatórios é feita 

utilizando-se o conceito de volume-meta ou nível-meta, ao qual se atribui uma prioridade. 

Dessa forma, sempre que o volume armazenado for menor que o volume-meta, o 

reservatório guardará água desde que as outras prioridades da rede sejam menores. As 

perdas por evaporação dos reservatórios são levadas em conta por meio de processo 

iterativo. O reservatório (Res) está conectado por arcos artificiais para a determinação do 

volume total de água que será transportada para o período subseqüente. Dois desses arcos 

se acumulam diretamente no nó S e são chamados de “arco de volume meta” e “arco 

artificial”.  

 

O limite inferior do arco de volume meta é o volume mínimo do reservatório ou o volume 

morto SMin. O limite superior é o volume meta Ti especificado pelo usuário para o fim do 

período que equivale ao nível ideal da curva guia para o período considerado. Os custos cs 

são calculados de forma a refletir as prioridades associadas ao volume-meta ou aos direitos 

de armazenamento de água.   

 

Quando o fluxo de vazões é grande o suficiente para que o volume seja excedido, o volume 

em excesso é transportado no arco artificial, cujo limite inferior é zero e o superior é SMax – 

Ti, que representa o volume máximo de excesso acima do volume meta. O volume 
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armazenado acima do nível meta tem custo zero, ou seja, é livre para atender a quaisquer 

demandas por menores que sejam suas prioridades. 

 

Quando ocorre vertimento (vazão afluente superior a SMax), o volume é coletado em nó 

artificial SP. Assume-se que os vertimentos são perdas no sistema.  

 

Volumes de água legalmente outorgados ou projeções de demandas agrícolas, municipais 

ou industriais podem ser representados por meio dos nós de demanda ditos terminais. Na 

Figura 4.1, as demandas terminais são representadas pelos nós NB e NC, sendo 

conectadas, por meio de arcos artificiais, ao nó D. No caso, o nó NC é uma demanda de 

irrigação onde se considera um fluxo de retorno ao sistema mediante a infiltração. Essa 

demanda também é atendida por meio de bombeamento em manancial subterrâneo. 

 

Pode-se utilizar, também, demandas de passagem (flow through demands), as quais podem 

representar, por exemplo, requisitos de vazão mínima para fins ecológicos, controle de 

qualidade da água ou recreação.   

 

Na Figura 4.1, NA representa a possibilidade da utilização dos nós para a representação 

das perdas por evaporação ou infiltração nos trechos dos rios ou canais, bem como  para 

introdução de vazões afluentes ao sistema.  NB também é utilizado para representar a 

possibilidade da utilização de nós para considerar a depleção do nível d’água nos rios e 

canais via interação com as águas subterrâneas, como também para considerar o fluxo de 

retorno da infiltração dos reservatórios, rios, canais e áreas irrigadas. A simulação do 

balanço água superficial - água subterrânea é feita desde que sejam fornecidas as 

características do aqüífero (o nó artificial GW é inserido para a simulação do balanço). O 

modelo calcula a produção de energia elétrica (de ponta ou de base), desde que sejam 

fornecidas as características da usina. No fim da simulação realizada no período, todo 

volume coletado nos nós artificiais é reunido no nó M. Tal volume é o armazenamento 

inicial do período seguinte. 
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Figura 4.1 – Representação da estrutura em rede de fluxo do MODSIM (adaptado de Dai e 

Labadie, 2001). 
 

4.4.2 - Interfaces gráficas e extensões  
 

4.4.2.1 - ModSimP32 
 
O Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da Universidade de 

São Paulo desenvolveu uma interface gráfica para facilitar a aplicação do MODSIM, 

chamada de ModsimP32. Essa interface foi desenvolvida no formato típico de um sistema 

de suporte a decisões, estando presentes em sua estrutura um módulo de diálogo, uma base 

de dados e uma base de modelos (constituída apenas pelo MODSIM). O ModSimP32 está 

sendo utilizado no desenvolvimento de um Sistema de Suporte a Decisões para a 

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP (Porto e Roberto, 

1999). 

 

Segundo os mesmos autores, o módulo de diálogo permite que toda topologia 

(reservatórios, canais, nós de passagem, demandas, etc.) do problema seja formulada 

apenas com a utilização do “mouse” e de uma série de ícones. O acesso à base de dados da 
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estrutura representada pelos ícones pode ser feito diretamente pelo acionamento destes no 

módulo de diálogo. Após a execução do programa, os resultados podem ser consultados 

em forma tabular ou gráfica, podendo ser facilmente exportados para planilhas eletrônicas 

e processadores de texto. 

 

Utilizando a interface ModSimP32, são muito simples a análise e a comparação de 

cenários distintos em um mesmo sistema hídrico por meio da introdução de novas 

demandas ou expansão das existentes, sendo possível quantificar os efeitos causados pelas 

mudanças de prioridades, tanto nas próprias demandas, quanto nos níveis dos reservatórios.  

 

4.4.2.2 - ModSimP32-E 

 

Segundo Baltar (2001), o ModSimP32-E, elaborado a partir do ModSimP32, consiste em 

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

forma integrada no contexto da bacia hidrográfica. 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. Propôs-se, também, um suporte 

metodológico que orienta a utilização do SAD elaborado. 

 

O ModSimP32-E constitui-se em 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 módulo foi programado em linguagem 

Microsoft Visual Basic 6.0©.  

 

O sistema visa a apoiar decisões em problemas relacionados aos aspectos quantitativo da 

alocação de recursos hídricos, em casos que envolvem a análise econômica de longo prazo.  

 

A utilização do MODSIM como modelo de alocação permite que o sistema seja capaz de 

levar em consideração características hidrológicas e informações de demandas de uma 

maneira integrada com o sistema físico representado. 
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O sistema exige o fornecimento de curvas de benefício marginal para cada uso da água em 

análise, permitindo a consideração do valor econômico associado aos diversos usos da 

água na bacia. 

 

Apresenta flexibilidade ao permitir considerar diversas variações no comportamento 

econômico da demanda de qualquer usuário considerado, por meio da possibilidade de 

inserir diferentes curvas de benefício marginal para cada mês. Portanto, ao acionar o 

gerenciador do módulo de avaliação econômica, podem ser especificadas até doze curvas 

para cada demanda analisada. A inserção das curvas pode ser feita por segmentos ou por 

meio da especificação de uma função exponencial. Na primeira opção, o usuário insere os 

pontos (benefício marginal por vazão) em uma tabela. Na outra, o usuário ou pode fornecer 

os coeficientes da curva, ou deixar que o programa faça o ajuste, por meio do fornecimento 

prévio dos pontos necessários. 

 

O sistema também permite a comparação de diferentes cenários, bem como a realização de 

análises de sensibilidade por meio das quais o sistema informa ao tomador de decisões 

quanto à estabilidade dos resultados obtidos, a partir de determinadas alterações nas 

hipóteses e variáveis de entrada consideradas. 

 

Baltar (2001) desenvolveu um diagrama para a utilização do ModSimP32-E adaptável aos 

mais diversos problemas, com passos em uma seqüência apropriada: (i) definição do 

objetivo da análise (caracterização da decisão a ser tomada e identificação das informações 

buscadas para apoio a essa decisão); (ii) identificação dos aspectos físicos do sistema de 

recursos hídricos (informações hidrológicas e características hidráulicas dos reservatórios, 

dos trechos de rio e estruturas de condução, etc.); (iii) identificação dos aspectos 

econômicos do sistema de recursos hídricos (localização das diferentes demandas, 

evolução dos volumes demandados, fração consuntiva do nível de consumo, 

comportamento econômico sazonal, definição das curvas de benefício marginal); (iv) 

definição das restrições impostas ao comportamento do sistema de recursos hídricos; (v) 

representação do sistema em rede de fluxo; (vi) definição da situação de referência em 

função do objetivo da análise; (vii) modelagem da situação de referência (o ModSimP32-E 

calcula os benefícios econômicos associados a uma situação de referência); (viii) 

identificação de cenários (caracterização da situação-fim que se deseja analisar); (ix) 
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realização de análises comparativas (confronto e comparação entre os diversos cenários, 

entre si e com a situação de referência); e (x) análise de sensibilidade. 

 

Para teste e avaliação do ModSimP32-E, Baltar (2001) realizou duas simulações de 

decisões associadas à bacia do lago Descoberto, utilizando o suporte metodológico 

descrito: (i) estudo da possibilidade de elevação do coroamento da barragem e (ii) 

imposição de uma regra de operação do reservatório. Ambas as análises foram feitas para 

um horizonte de planejamento de vinte anos. 

 

O primeiro passo da análise foi a verificação do balanço hídrico do lago Descoberto, por 

meio das vazões observadas nos tributários monitorados pela CAESB, observações de cota 

do nível da água no reservatório e registros das vazões captadas pela mesma. Foram 

utilizadas, também, vazões estimadas de forma simplificada para as áreas não monitoradas. 

A evaporação líquida (evaporação média mensal sobre o lago Descoberto subtraída da 

precipitação média mensal) foi calculada mediante a utilização de séries oriundas das 

estações hidrometereológicas da bacia. 

 

Basicamente, a análise consistiu no estabelecimento dos volumes registrados no 

reservatório como armazenamentos-meta, atribuindo-lhes a máxima prioridade na rede de 

fluxo do ModSimP32, comparando a vazão alocada para o nó de jusante à vazão observada 

na estação fluviométrica localizada a jusante do reservatório. Verificou-se que os valores 

calculados são bastante semelhantes aos observados. 

 

Foram considerados os dois principais usos econômicos da água na bacia: o abastecimento 

público e a irrigação para produção agrícola. 

 

A representação do sistema em rede de fluxo consistiu na livre utilização do reservatório 

para o atendimento às demandas, as quais também incluem a vazão mínima de jusante, 

bem como um nó para onde seriam escoadas as vazões não utilizadas pelas demais 

demandas nos meses de abundância.  

 

Efetuou-se a análise de livre intercâmbio para a situação de referência e para o cenário 

analisado (elevação do coroamento da barragem), no que resultou em um pequeno 

benefício incremental total e um pequeno acréscimo de água destinada à irrigação.
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Tabela 4.3 – Tipos de resultados fornecidos e recursos de análise do ModSimP32-E (Baltar, 2001) 
 
 Tipo Descrição 

Numéricos Séries de vazão e benefício para todos os meses de simulação e o valor presente líquido (VPL) à taxa de 
desconto especificada. 

Resultados 

Gráficos Série mensal, série anual e curva de permanência. 
Séries para todas as 
demandas analisadas 

Séries de vazão e benefício para todas as demandas analisadas, sendo que o usuário pode selecionar aquelas do 
seu interesse e visualizar gráficos mensais, anuais, de valor presente líquido e curvas de permanência. 

Resultados 
globais 

Resumo dos resultados 
globais 

Acesso a  uma tabela com o resumo dos resultados globais de todas as demandas, onde são apresentadas as 
seguintes informações: valor presente líquido; benefícios anuais, médio, máximo e mínimo; benefício anuais 
médio, máximo e mínimo por mil metros cúbicos; duração máxima abaixo da demanda necessária;  volume 
fornecido no período de duração máxima abaixo da demanda necessária; meses abaixo da demanda necessária; 
volume acumulado dos déficits e vazão média fornecida. 

Alocação 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 por meio de uma rotina de otimização baseada no princípio da igualdade 
marginal. 

Realocação O sistema identifica e permite a reordenação das prioridades de cada demanda em função do benefício médio de 
cada uma delas e, com as novas prioridades, o MODSIM é executado novamente realocando as vazões. 

Análise de sensibilidade 
quanto às curvas de 
benefício marginal 

As curvas são transladadas verticalmente, reduzindo e aumentando suas ordenadas em cinqüenta porcento, em 
intervalos de dez, sendo que 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 da curva em questão e também é fornecido um gráfico em que os resultados são apresentados 
em termos relativos. 

Análise 

Módulo de comparação de 
cenários 

Análise do problema em pauta para diferentes cenários, como de evolução de demanda, inclusão de novas infra-
estruturas e etc., por meio de tabelas e gráficos semelhantes aos acima descritos. 



 51

Para a avaliação da regra de operação do reservatório do rio Descoberto, foi comparado um 

cenário em que a única alteração, em relação à situação de referência anterior, foi a da 

prioridade do armazenamento-meta, de modo que se pudesse analisar o impacto econômico 

da manutenção de um volume mínimo equivalente a 60 % do volume máximo. 

 

Para Baltar (2001), o ModSimP32-E mostrou-se uma ferramenta bastante útil, aliando a 

flexibilidade inerente ao MODSIM à possibilidade de introdução do aspecto econômico. 

Dentre alguns tópicos de investigação posterior sugeridos pelo autor, destacam-se: (i) a 

introdução de ferramenta apropriada para a análise econômica de curto prazo; (ii) 

introdução de uma rotina de otimização econômica que considere o efeito de estresse 

hídrico no caso do uso da água na irrigação e (iii) realização de pesquisa econométrica para 

a determinação adequada de curvas de benefício marginal associadas aos usos da água 

bruta na bacia do Descoberto. 

 

4.4.2.3 - ModSimLS 

 

Segundo Roberto e Porto (2001), na aparência, a versão atual do ModSimLS é bastante 

semelhante ao modelo ModSimP32. Entretanto, as duas versões são completamente 

diferentes quando se considera o funcionamento e o armazenamento/leitura de dados e 

resultados. O ModSimP32 funciona com arquivos próprios e é completamente responsável 

pela criação e atualização desses arquivos. Já o ModSimLS aproveita a estrutura e a 

funcionalidade possibilitada pela utilização de arquivos em formato de banco de dados. 

 

Dentre as demais melhorias em relação ao ModSimP32, destaca-se a ausência dos 

problemas que ocorriam com relação à simulação de perdas nos arcos. 

 

O ModSimLS está sendo desenvolvido para trabalhar de forma completamente integrada 

com Sistemas de Informações Geográficas (SIG). 

 

4.4.2.4 - ModSimQ 

 

Segundo Dai e Labadie (2001), o MODSIMQ é uma extensão do MODSIM para tratar 

questões de quantidade e qualidade da água de forma integrada para sistemas complexos 

de bacias hidrográficas, para constituintes conservativos. 
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O MODSIMQ resolve problemas de otimização de redes de fluxo de forma similar ao 

MODSIM, incluindo, porém, as seguintes restrições: 
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Para todos os arcos k ∈ Oi, para todos os constituintes m ∈ B, onde B é o conjunto de 

todos os constituintes; mCl é a concentração do constituinte m no arco l; max
mCl  é o limite 

superior especificado para o constituinte m no arco l; e a mistura completa é assumida para 

ocorrer em cada nó. 
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5 - METODOLOGIA 

 
 
O desenvolvimento deste trabalho ocorreu mediante o cumprimento das seguintes etapas: 

(i) pesquisa bibliográfica; (ii) desenvolvimento do modelo de avaliação econômica (iii) 

teste, aplicação e avaliação. 

 

A pesquisa bibliográfica compreendeu os seguintes tópicos: (i) avaliação benefício-custo; 

(ii) valoração econômica da água; (iii) modelos de avaliação econômica aplicada à gestão 

da água; e (iv) modelos de rede de fluxo da família MODSIM. 

 

Cabe enfatizar que, para o presente trabalho, o termo “Avaliação Econômica” significa a 

análise individual ou comparação de duas ou mais alternativas por meio da realização de 

estimativas dos benefícios econômicos e custos econômicos avaliados nas fases de 

planejamento, implementação e operação, tanto ao longo do tempo, quanto levando os 

valores ao presente, considerando diferentes cenários para as projeções futuras, bem como 

as eventuais incertezas que permeiam a estruturação de tais estimativas.  

 

Além disso, o desenvolvimento concretizou-se na forma de uma estrutura metodológica 

resultante das reflexões do autor tendo como base as experiências anteriores e o referencial 

teórico pesquisados, além das seguintes condições: (i) aprimoramento do ModSimP32-E 

no que se refere às possibilidades de avaliação econômica, considerando a variabilidade 

temporal de vazão e a dimensão da qualidade da água; (ii) a busca de soluções para a 

questão da gestão integrada dos recursos hídricos, envolvendo o desenvolvimento de 

ferramentas interdisciplinares; e (iii) as características do caso de estudo selecionado, que 

foram distintas em relação àquelas dos estudos realizados por Baltar (2001).  

 

Atendendo essa última condição, dadas as peculiaridades da bacia hidrográfica do rio 

Descoberto, tanto o desenvolvimento do modelo de análise econômica quanto a aplicação 

foram orientados para casos envolvendo, além dos diversos tipos de demandas 

consuntivas,  o uso de vazões remanescentes para a diluição de efluentes e auto-depuração 

dos cursos d’água, assim como para contribuir para assegurar a qualidade da água 

necessária nos corpos receptores.  
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5.1 - DESENVOLVIMENTO DO MODELO DE AVALIAÇÃO ECONÔMICA 

 

A Figura 5.1 apresenta a representação esquemática da metodologia empregada para o 

desenvolvimento deste trabalho, o qual consistiu no estabelecimento de procedimentos 

para o trato da variabilidade temporal de vazões e no desenvolvimento de uma rotina de 

qualidade da água para, integrando-os ao ModSimP32-E, configurar um modelo de 

avaliação econômica para a gestão da água. 

 

5.1.1 - Procedimentos para a consideração da variabilidade temporal de vazão 

 

Para o desenvolvimento do modelo de avaliação econômica para a gestão da água, foram 

desenvolvidos procedimentos para a consideração dos efeitos da variabilidade temporal da 

vazão em contextos decisórios de longo prazo. Tais procedimentos baseiam-se na 

aplicação de ferramentas já disponíveis no ModSimP32-E. 

 

O caso de estudo considerou não somente a simulação do balanço hídrico de um 

reservatório (vazões afluentes, perdas por infiltração e evaporação, captações na bacia 

hidráulica, liberações a jusante e vertimentos) e o sistema em análise (como em Baltar, 

2001), mas, também, a montagem de redes de fluxo que considerem trechos dos cursos 

d’água nos quais se conheçam usos e funções de interesse para análise, tanto no que se 

refere a vazões retiradas, quanto para vazões remanescentes (na literatura inglesa, este 

último designado instream flow). 

 

5.1.2 - Qualidade da água 

 

As simulações de qualidade da água foram realizadas apenas considerando os volumes 

escoados através dos arcos (trechos de rios ou canais). Não foram considerados, portanto, 

aspectos relacionados à qualidade da água armazenada em reservatórios. 

 

A primeira etapa foi a seleção de um constituinte para compor a metodologia, o passo 

seguinte foi a definição de uma abordagem analítica capaz de representar o constituinte 

selecionado. 
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Com respeito à análise integrada dos objetivos de quantidade e qualidade da água, foi 

necessário o desenvolvimento de uma rotina que possibilite a interação dos resultados da 

simulação do sistema hídrico (ModSimP32-E) com os modelos ou equações de qualidade 

da água selecionados.  

 

5.2 - TESTE, APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DO MODELO 

 

5.2.1 – Teste e aplicação 

 

Essa etapa consistiu em testar o modelo por meio da aplicação em um caso de estudo que 

consistiu em análises de alocação de água em um contexto decisório de longo prazo 

considerando, como restrição operacional ao sistema hídrico, diferentes requerimentos de 

vazão remanescente. A análise do caso de estudo considerou trechos reais de rio 

localizados na bacia a jusante do lago Descoberto, assim como demandas relacionadas a 

tais trechos. O pressuposto básico para isso é a obtenção de dados e informações técnicas e 

econômicas necessárias sobre a bacia hidrográfica do rio Descoberto. Como os dados e 

informações disponíveis não se mostraram satisfatórios para a realização de todas as 

tarefas relativas de forma consistente sobre redes de drenagem e demandas por água reais, 

a opção foi a consideração de alguns elementos fictícios. 

 

Foi realizada uma verificação do balanço hidrológico do sistema de recursos hídricos, com 

procedimento semelhante ao utilizado por Baltar (2001).  

 

Os procedimentos foram aplicados juntamente com uma adaptação do suporte 

metodológico já desenvolvido por Baltar (2001), conforme descrito no segundo sub-item 

em 4.4.2. 

 

5.2.2 - Avaliação dos Resultados Obtidos das Aplicações dos Procedimentos 

 

Esta etapa consiste em avaliar o uso do modelo de avaliação econômica, por meio de sua 

demonstração a profissionais selecionados sob o critério de familiaridade com o MODSIM 

e com métodos de avaliação econômica de bens e serviços ambientais.  
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Figura 5.1 – Representação esquemática da metodologia 
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6 – DESENVOLVIMENTO 
 
6.1 – ASPECTOS GERAIS 
 
O objetivo do Modelo de Avaliação Econômica para a Gestão da Água (MEPGA) é 

constituir-se em uma ferramenta útil ao planejamento e ao gerenciamento de recursos 

hídricos, possibilitando a análise, à luz do critério de eficiência econômica, de uma 

diversidade de políticas envolvendo medidas estruturais e não-estruturais para a gestão da 

água em um sistema de recursos hídricos.  

 

O MEPGA é composto pelo módulo de maximização de benefícios econômicos líquidos, 

constituído pelo ModSimP32-E (descrito no item 4.2.2), e pelo módulo de qualidade da 

água, o qual realiza a otimização dos custos de remoção de poluentes no sistema hídrico 

considerado. Essa otimização de custos é realizada tendo-se em vista o atendimento a um 

padrão definido de concentração de constituintes no curso d’água receptor (não é capaz, no 

entanto, de realizar a otimização tendo em vista o atendimento a padrões de concentração 

de oxigênio dissolvido). Outra opção de procedimento para a avaliação econômica é 

apresentada, não sendo testada, por enquanto, por meio do caso de estudo, como se 

discutirá adiante. As incertezas hidrológicas são consideradas por meio da associação de 

probabilidades de ocorrência às estimativas dos benefícios líquidos mensais, cujas 

variações estão diretamente ligadas às variações de vazão. 

 

Além das incertezas hidrológicas, as quais se referem à oferta de água (variabilidade 

temporal de vazão), pode-se tratar, também, de incertezas referentes a características da 

demanda por água, por meio da formulação de cenários baseados em evoluções distintas do 

comportamento possível dos usuários da água no futuro. 

 

O problema a ser resolvido pode ser descrito por meio da seguinte função-objetivo: 
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onde iQ é a vazão utilizada pelo usuário i de água, seja o uso da água consuntivo ou não- 

consuntivo ( i  também designa os pontos de captação ou de utilização da água no sistema 

hídrico); ( )ii QB  é o benefício econômico associado ao uso da água pelo usuário i ; 

( )kiii QC ,, ρ  é o custo econômico associado ao provimento da vazão utilizada pelo usuário 

i , podendo agregar fatores tais como a operação e manutenção de estações de 

bombeamento, de estruturas de condução e de distribuição, custos de tratamento da água 

ou danos à saúde pública causados pela presença do constituinte k   em concentrações 

inadequadas; ki,ρ é a concentração do constituinte k  no ponto i ; jTrC   é o custo 

econômico que o usuário j deve incorrer para remover, seja por meio do processo de 

produção, seja pelo tratamento do efluente, uma percentagem da carga gerada do 

constituinte k  considerado (subjaze-se, aqui, a utilização da opção tecnológica mais 

econômica para a remoção do constituinte); jQesg  é a vazão do efluente lançado pelo 

usuário j ( j designa, também, o ponto de lançamento); kjP , é a eficiência de remoção do 

constituinte k ; Qd é a vazão outorgável no sistema hídrico; kjW , é a carga do constituinte 

k  lançada no corpo receptor pelo usuário j ; kjib ,  é o fator de transferência da carga do 

constituinte k  do ponto de lançamento j  a um de ponto de lançamento i  a jusante; e kjA ,  

é o padrão de qualidade da água do corpo receptor no ponto j  referente ao constituinte k , 

de acordo com o cenário simulado (legislação vigente, por exemplo).  

 

As vazões 
jesgQ representam tanto os lançamentos decorrentes dos usos das vazões 

captadas iQ , quanto podem ser provenientes de outras bacias hidrográficas. A equação 6.2 

restringe o uso da água às disponibilidades hídricas, ao fixar um valor dQ  de vazão 

outorgável. As equações 6.3 a 6.5, adaptadas de Perman et al. (1999), estabelecem que a 

concentração do constituinte k considerado em qualquer um dos pontos de lançamento no 
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sistema hídrico é calculada considerando a carga lançada no ponto, somada as cargas 

lançadas a montante, eventualmente diminuída pelos processos de depuração nos cursos 

d´água, devendo ser igual ou menor ao padrão de qualidade da água do corpo receptor 

(subjaz-se, nessa equação, a consideração lógica de que a maior concentração de um 

determinado constituinte em um dos cursos d´água, seja conservativo ou não, dar-se-á 

imediatamente a jusante de um dos pontos de lançamento). Ressalta-se que essa 

formulação otimiza o problema por períodos de simulação, sucessivamente, tal como 

ocorre no modelo de redes de fluxo MODSIM. 

 

Desenvolvendo-se o problema por meio de multiplicadores de Lagrange para um cenário 

analisado, considerando a minimização dos custos de remoção de cargas poluidoras em 

função do padrão de qualidade da água do corpo receptor, tem-se, para um determinado 

constituinte e um único padrão de qualidade da água para os cursos d’água: 
 

   

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( ) ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−

−⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−−−−=

∑

∑∑

∑ ∑∑∑∑

=
+

==

= ====

m

j
jjnjn

m

j
jjj

m

j
jjj

n

i

m

j
ji

m

j
jjjTri

n

i
ii

n

i
i

APbW

APbWAPbW

QdQesgQPQesgCQCQBL

1
1

1
23

1
12

1 1
1

111

1...

11

,

λ

λλ

λ

    (6.6) 

Desconsiderando-se a otimização de custos de remoção, tem-se: 
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6.1.1 – Minimização dos custos de controle de poluição 

 

Na equação 6.6, simplificou-se o problema admitindo-se que não é significativa a 

influência da qualidade da água nos custos associados à utilização da água pelos usuários, 

uma vez que é respeitado o padrão de qualidade da água nos corpos receptores. Desse 

modo, desconsiderou-se a presença da variável iρ .  
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Segundo Perman et al. (1999), explica-se a variação dos multiplicadores iλ  para cada 

ponto de lançamento j  pela necessidade de se considerar que as entidades poluidoras 

causam custos adicionais aos usuários de jusante (externalidades econômicas). 

 

A equação 6.7 também representa uma abordagem para a dimensão da qualidade da água 

sem a realização da otimização dos custos de remoção das cargas poluidoras. Essa 

abordagem não foi testada neste trabalho. Por simplificação, optou-se por incluir o 

parâmetro iρ  apenas para os custos relativos ao usuário localizado no ponto mais a 

jusante, o qual deve ser não-consuntivo e de utilização no próprio leito do rio, podendo, 

também, representar vários usuários e usos distintos simultaneamente, inclusive a 

manutenção, com os devidos ajustes, de níveis de qualidade da água em locais distintos, já 

que estão a montante do referido ponto. Assim, um incremento nos custos econômicos 

relativos a um uso, por exemplo, pesca comercial, localizado no início ou num ponto 

intermediário do sistema pode ser detectado no final do mesmo, uma vez que admitiu-se a 

hipótese de que, na maioria dos casos, a qualidade da água num ponto dependa da 

qualidade da água em qualquer ponto localizado a montante. 

 

Continuando-se o desenvolvimento iniciado por meio da equação 6.6, tem-se: 
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As equações 6.8 a 6.11 configuram um sistema de n equações e n  incógnitas, uma vez que 

jQesg é uma variável exógena ao modelo. Tal sistema, portanto, pode ser resolvido de 

forma independente das demais equações, mostrando que para maximizar os benefícios 

líquidos sociais, o benefício econômico líquido auferido por uma unidade adicional de 

água alocada a cada usuário concorrente no sistema de recursos hídricos deve ser igual 

a 1λ . Logo, na alocação ótima, o benefício marginal líquido ( 1λ ) do uso da água é o mesmo 

para cada usuário. 1λ  descreve também a taxa segundo a qual o benefício econômico 

líquido crescerá, caso se disponibilize uma unidade adicional de água no sistema. Tal é o 

princípio da igualdade marginal. Assim, se o benefício marginal líquido não é o mesmo 

entre todos os usuários, a somatória dos benefícios líquidos pode aumentar por meio da 

realocação de água de usos de valores marginais relativamente baixos para usos cujo valor 

econômico é maior (Wichelns, 2001). 

 

No MEPGA, esse sistema de equações é resolvido por meio do ModSimP32-E que, 

conforme já discutido, possibilita a alocação de água entre usuários de um sistema hídrico 

por meio do referido princípio (item 6.2). 
 

As equações 6.12 a 6.14 também mostram um sistema com um mesmo número de 

equações e incógnitas. Tendo as cargas lançadas por cada uma das entidades poluidoras 

como variáveis exógenas, assim como as vazões em cada trecho do sistema hídrico, as 

quais são obtidas a partir da resolução da análise de alocação anteriormente descrita e que 

determinam o cálculo dos fatores de transferência jib , a resolução desse sistema torna-se 

simples pois, quando j  é maior que i , jib é igual a zero. Isso se explica pelo fato de que o 

fenômeno da autodepuração ocorre na medida em que o escoamento se processa de 

montante para jusante. Ademais, os identificadores dos pontos i  e j  assumem, neste 

modelo, valores maiores quanto mais a jusante forem situados os pontos. Portanto, a 

obtenção da eficiência de remoção 1P e eficiências relativas aos demais pontos situados 

mais a montante nos tributários é direta, levando à resolução da equação seguinte e assim 
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por diante. Além disso, em casos em que o sistema hídrico for composto de cursos d’água 

principais e tributários, haverá pontos cuja relação dar-se-á apenas a jusante dos mesmos 

na confluência de um ou mais cursos. Assim, se esse for o caso dos pontos de lançamento 

de efluentes j e 2+j , 2, +jjb e jjb ,2+ são iguais a zero.  

 

Esse sistema de equações, isoladamente, configura uma análise de custo-efetividade 

(Lanna, 2000), na qual o objetivo, em termos do bem público a ser produzido (no caso, 

água de melhor qualidade no ambiente), é estabelecido buscando alternativas de mínimo 

custo para atendê-lo. 

 

No MEPGA, esse sistema é resolvido por meio de rotina desenvolvida em Excel©, 

utilizando programação em Visual Basic©, conforme descrito no item 6.3. 

 
Sendo as resoluções de ambos os sistemas suficientes para a determinação de uma solução 

ótima para os custos econômicos de remoção de cargas poluidoras, o sistema definido 

pelas equações 6.15 a 6.17 seria útil para determinar os multiplicadores 11+λ , os quais 

representam preços a serem pagos por cada agente poluidor de maneira a compensar as 

externalidades  econômicas causadas aos demais, podendo ser aplicados na formulação de 

políticas de controle ambiental (Perman et al., 1999). O Modelo de Avaliação Econômica 

para a Gestão da Água não fornece o cálculo desses multiplicadores. 

 

6.1.2 – Consideração da influência da qualidade da água no processo de maximização 

dos benefícios econômicos líquidos 

 

O desenvolvimento iniciado por meio da equação 6.7, para um determinado constituinte, 

prossegue do seguinte modo: 
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Como já discutido anteriormente, optou-se por incluir o parâmetro iρ  apenas para os 

custos relativos ao usuário localizado no ponto mais a jusante. Nesse caso, um 

procedimento é incorporado ao ModSimP32-E, de tal maneira que a otimização é realizada 

por meio de um processo iterativo, em que a análise de intercâmbio do ModSimP32-E é 

repetida até que a qualidade da água no ponto corresponda à função de custo relacionada 

ao mesmo. Para isso, o procedimento seria fornecer ao modelo um conjunto de funções de 

custo tendo como variável independente a vazão no ponto, sendo cada função 

correspondente a uma faixa de variação da concentração do poluente considerado.  

 
A Figura 6.1 fornece a estrutura geral do Modelo de Avaliação Econômica para a Gestão 

da Água. Cabe lembrar que a metodologia que compõe o MEPGA utiliza parte dos 

recursos disponíveis no ModSimP32-E (à esquerda da linha pontilhada), sistema que foi 

desenvolvido em trabalho anterior (Baltar, 2001). Desse modo, os componentes da referida 

metodologia que foram desenvolvidos no presente trabalho foram os procedimentos para a 

utilização dos recursos do ModSimP32-E, além do módulo de qualidade da água.  

 

6.2 -  MAXIMIZAÇÂO DOS BENEFÍCIOS ECONÔMICOS LÍQUIDOS E 
VARIABILIDADE TEMPORAL DE VAZÃO 

 

No MEPGA, a otimização econômica dos benefícios líquidos é obtida por meio da 

execução do ModSimP32-E (discutido no item 4.4.2), utilizando a ferramenta denominada 

análise de livre intercâmbio, a qual possibilita a alocação das vazões segundo o princípio 

da igualdade marginal.  Quanto aos resultados fornecidos, utilizam-se as curvas de 

permanência, tanto das vazões fornecidas às diversas demandas, quanto dos benefícios 

econômicos mensais associados a cada uma das demandas especificadas, possibilitando a 

obtenção de valores associados a probabilidades de ocorrência. 

 

A execução do MEPGA, cabe destacar, é perfeitamente adaptável ao diagrama 

metodológico descrito no item 4.4.2, desenvolvido por Baltar (2001) para dar suporte à 

utilização do ModSimP32-E. 
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Figura 6.1 – Estrutura geral do Modelo de Avaliação Econômica para a Gestão da Água 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MODSIMP32-E 
Dados de entrada gerais: Montagem da rede de
fluxo (arcos e nós) representando o sistema
hídrico (cursos d’água, reservatórios, demandas e
outros), dados de vazão, evaporação líquida.

Situação de
Referência?

Ano de maior 
demanda 
consuntiva?

Para cada arco representando os
cursos d’água, determinação das
curvas de permanência das vazões
médias mensais para cada mês desse
ano

Seleção da menor vazão com
95% de permanência 

MÓDULO DE QUALIDADE DA ÁGUA 
Dados de Entrada: dados de saída do
MODSIMP32-E, distâncias dos cursos d’água,
localização dos locais de lançamento das cargas
poluidoras, cargas poluidoras, coeficiente de
reação do constituinte considerado, padrão de
qualidade da água dos corpos receptores para o
constituinte, área média das seções transversais
dos cursos d’água, funções de custos econômicos
de remoção de poluentes para cada local de
lançamento. 
Dados de Saída: Valor presente dos custos
ótimos de remoção de cargas poluidoras nos
locais de lançamento para a bacia como um todo. 

Obtenção, fora do modelo,
dos eventuais custos de
remoção de poluentes para
a situação de referência.

Para cada demanda para a qual foi
assinalada uma função de benefício
marginal, determina as curvas de
permanência dos benefícios
econômicos. 

RESULTADO FINAL: Para cada probabilidade de excedência, montar o fluxo de benefícios,
ano a ano, do primeiro ao último ano de simulação e determinar o valor presente. O valor presente
líquido é obtido pela subtração desse valor pelo resultado do Módulo de Qualidade da Água ou do
custo obtido na situação de referência. 

Sim

Não

Sim

Armazena os 
benefícios 
associados às 
probabilidades 
de excedência 
de 50%, 75% e 
95% 

Execução do MODSIMP32-E 
Dados de Entrada específicos de cada ano:
Curvas cota-área-volume dos reservatórios,
prioridades de atendimento às demandas, vazões
demandadas, funções de benefício marginal.

Ano Inicial 

Último ano 
foi simulado? 

Não
Sim

Agregação dos custos e
transformação dos mesmos
em valor presente 

Não
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Conforme mostrado na Figura 6.1, após a definição do objetivo da análise, a execução do 

MEPGA se inicia com a especificação dos dados gerais necessários para a execução do 

ModSimP32-E, os quais são comuns a todas as etapas. Tais dados representam aspectos 

físicos e econômicos previamente identificados, tais como a identificação e a localização 

dos cursos d’água, dos reservatórios e das demandas consuntivas e não-consuntivas, dados 

de vazão afluentes ao sistema, evaporação líquida e a própria definição da rede de fluxo 

(arcos e nós), necessária para representar adequadamente o sistema hídrico de acordo com 

o objetivo da análise. 

 

Definido o horizonte de análise, realiza-se a maximização dos benefícios econômicos para 

o ano inicial. No caso do MEPGA, a variabilidade temporal das vazões dos cursos d’água, 

representada pela série completa de vazões médias mensais disponível, é considerada para 

todos os anos, de forma individual. Sendo assim, para cada ano do horizonte de análise, 

deve-se inserir os dados de entrada específicos, os quais variam em função das 

características do caso de estudo e, em seguida, executar o ModSimP32-E. Devem ser 

especificadas, no entanto, as demandas projetadas para aquele ano, as quais podem variar 

mês a mês. Portanto, especifica-se uma série de vazões mensais de vários anos e a projeção 

de demandas de apenas um. Para o ano seguinte, repete-se o procedimento. Dessa maneira, 

para cada ano do horizonte de análise, as demandas são confrontadas à mesma 

variabilidade temporal de vazão dos cursos d’água. 

 

Tais dados específicos são os demais aspectos físicos e econômicos, como as curvas cota-

área-volume dos reservatórios, as quais podem sofrer variações significativas ao longo dos 

anos, as prioridades de atendimento às demandas, a distribuição mensal dos volumes 

demandados em cada ano, a definição das curvas de benefício marginal, entre outros. 

 

Assim, para um determinado ano do horizonte de análise, a simulação do ModSimP32-E 

realiza um número de otimizações mensais equivalente a n×12 , sendo n o total de anos da 

série de vazões médias mensais disponível. Caso o horizonte temporal de análise seja de 

m anos, é necessário executar, para cada cenário estudado, o ModSimP32-E por 

m ocasiões, o que totalizaria mn××12 otimizações, tanto segundo as prioridades de uso, 

quanto segundo o princípio da igualdade marginal. 
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Desse modo, para cada ano, obtém-se a curva de permanência, tanto das vazões fornecidas 

a cada uma das demandas, quanto a curva de permanência dos benefícios econômicos 

mensais associadas a cada uma das demandas selecionadas para a análise de livre 

intercâmbio (Figuras 6.2 e 6.3), tornando-se possível extrair os benefícios econômicos 

líquidos mensais correspondentes às probabilidades de excedência de 50, 75 e 95%. Cada 

um desses valores é multiplicado por 12, de modo a obter uma estimativa de benefícios 

econômicos que corresponda a todo ano. Na Figura 6.2, à esquerda são apresentadas as 

vazões fornecidas para cada uma das demandas em cada período de simulação, tanto de 

acordo com a otimização realizada pelo ModSimP32 (Frut-Ga-Q1, por exemplo) quanto 

pelo ModSimP32-E (Frut-Ga-Q2). À direita, são apresentados os benefícios líquidos 

mensais associados às vazões fornecidas. 

 

Segundo Young (1996), a análise de um projeto deveria contrastar a situação com o projeto 

implementado com a situação sem o projeto implementado. Uma implicação importante 

desse princípio é que a análise do projeto não será adequadamente cumprida por meio da 

comparação das condições anteriores ao projeto às condições após a implementação, pois 

mesmo se não o fosse, muitas mudanças ocorreriam na situação sem projeto. No suporte 

metodológico desenvolvido por Baltar (2001), a situação sem projeto é chamada de 

situação de referência (assunto também discutido no item 4.2.2), modelada mediante a 

execução do ModSimP32-E, e cujo fluxo de benefícios econômicos líquidos devem ser 

subtraídos àqueles auferidos pelos cenários que se quer analisar. 

 

Com relação às demandas relativas à manutenção de vazões remanescentes, isto é, por usos 

que não envolvem a retirada de água do leito dos cursos d’água, tais como a geração de 

energia elétrica, a pesca comercial, esportiva e outras formas de recreação, é necessário 

seguir um procedimento que envolve tanto a etapa de inserção de dados gerais, quanto os 

dados específicos de cada ano. 

 

Identificada a localização das demandas desse tipo no sistema hídrico e sabendo-se onde 

representá-las na rede de fluxo, o procedimento consiste em utilizar como artifício dois nós 

de demanda de forma paralela (Figura 6.4).  
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Figura 6.2 – Tela do ModSimP32-E onde se selecionam as curvas de permanência a serem 

construídas (Baltar, 2001). 
 

 
Figura 6.3 – Curvas construídas pelo MosSimP32-E, mostrando a permanência dos 

benefícios econômicos líquidos mensais associados a uma demanda (Baltar, 2001) 

 
A Figura 6.4 apresenta um sistema de recursos hídricos hipotético contendo dois 

reservatórios (nós 1-s/nome e 2-s/nome), duas demandas para usos em que é necessário 

ocorrer a retirada de água do leito dos cursos d’água (nós 6-R-1 e 11-R-2) e duas demandas 
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relativas a usos em que não ocorre a retirada de água (nós 3-NR-1 e 10-NR-2, bem como 

os nós auxiliares 4-NRA-1 e 9-NRA-2). As vazões demandadas seriam especificadas nos 

nós auxiliares 4-NRA-1 e 9-NRA-2, bem como as respectivas prioridades para a execução 

do ModSimP32. Aos nós 3-NR-1 e 10-NR-2, por sua vez, são atribuídas demandas nulas e 

prioridades mínimas, de tal maneira que toda vazão proveniente de montante e que não foi 

alocada nos nós auxiliares passe por eles. Para garantir que a vazão total proveniente de 

montante seja transferida a jusante, caracterizando-se o uso não-consuntivo, as vazões 

alocadas aos nós auxiliares são transferidas aos nós 3-NR-1 e 10-NR-2 como se fossem 

fluxos de retorno, recurso disponível na tela do ModSimP32, onde se inserem as 

características dos nós de demanda, tal como é mostrado na Figura 6.5. 

 
 

 
Figura 6.4 – Exemplo de rede de fluxo com duas demandas relativas a usos em que não 

ocorre a retirada de água do leito dos cursos d’água. 
 

Na execução do ModSimP32-E, evidentemente, as curvas de benefício marginal são 

associadas aos nós auxiliares, não havendo a necessidade de especificá-las nos meses do 

ano onde ocorre abundancia de água, já que não ocorrerão falhas de atendimento tanto nos 

cenários de análise, quanto na situação de referência. 
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Figura 6.5 – Tela do ModSimP32 onde se especifica as características de uma demanda em 

que não ocorre a retirada de água do leito do curso d’água 
 

 

6.3. MÓDULO DE QUALIDADE DA ÁGUA 

 

Apresenta-se aqui, o Módulo de Qualidade da Água do MEPGA, o qual permite a 

minimização de custos do controle de poluição voltado ao atendimento de padrões de 

qualidade da água dos corpos receptores. Apresenta-se, também, ainda que não 

desenvolvida e incorporada ao MEPGA, outra metodologia para o trato da dimensão da 

qualidade, a qual consiste na consideração da influência da qualidade da água na 

otimização dos benefícios econômicos líquidos. 

 

6.3.1 – Rotina de otimização integrada dos custos de controle de poluição em bacias 

hidrográficas 

 

Essa opção diz respeito à formulação composta pelas equações 6.10 a 6.12, restando 

apresentar o método de cálculo dos fatores de transferência jib , bem como a rotina 

desenvolvida em Excel©, conforme discutido no item 6.1.1. Vale ressaltar que a rotina não 
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permite a consideração do aporte de poluentes das águas afluentes ao sistema de recursos 

hídricos analisado. 

 

O fator de transferência k
ijb  é calculado considerando um modelo unidimensional de 

mistura completa ocorrida de forma homogênea e instantânea após o lançamento do 

efluente no corpo receptor, considerando nulo o efeito da dispersão, com transporte 

advectivo e reação de primeira ordem. O MEPGA não contempla o problema do transporte 

de massa e reações ocorridas em reservatórios e lagos. 

 

Assim, conforme demonstrado por Loucks et al. (1981), para a simulação do transporte de 

poluentes e reação de um poluente num sistema hídrico constituído de um trecho principal 

e tributários, tem-se, para i ≠ j: 
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sendo iQjus  a vazão mínima (Q95) logo a jusante do ponto i , ou seja, a soma entre a vazão 

de montante e a descarga efluente; k  é o coeficiente de reação do constituinte selecionado; 

jX é a distância entre o inicio do trecho e o ponto j ; é jU  é a velocidade média do 

escoamento no ponto i. Para constituintes não-conservativos, tem-se 0 < k  < 1. Para 

constituintes conservativos, tem-se k  = 0. 

  

Para i = j, tem-se: 

 

i
i Qjus

b 1
=                                                            (6.23) 

  
A rotina de minimização de custos utiliza tanto os dados contidos nos arquivos de saída 

gerados a partir das execuções do ModSimP32-E para a maximização dos benefícios 

econômicos líquidos, quanto novos dados de entrada a serem inseridos pelo usuário. Será 

solicitado que se determine: o constituinte a ser considerado; os coeficientes de reação 

(após verificação prévia); as cargas lançadas por cada entidade poluidora e sua evolução ao 

longo do horizonte de análise; as áreas das seções transversais dos cursos d’água em cada 
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ponto de lançamento; as distâncias; as concentrações iniciais do poluente selecionado em 

cada trecho inicial do sistema hídrico; o padrão de qualidade da água do corpo receptor de 

acordo com o cenário simulado (legislação ambiental, por exemplo); a topologia do 

sistema hídrico assinalando 4 tipos distintos de nós, quais sejam, iniciais (In), comuns (c), 

de junção (numero inteiro positivo) e final (F); e, finalmente, uma função de custo de 

remoção dos poluentes considerados para cada ponto de lançamento, tendo como variáveis 

independentes as cargas poluidoras produzidas pelas entidades, descargas efluentes e as 

eficiências de remoção.  

 

A utilização de curvas de custos distintas para cada uma das entidades deve-se a fatores 

tais como: custo da terra; disponibilidade de área restringindo as opções de processos de 

tratamento de efluentes; disponibilidade de mão-de-obra capacitada na região para a 

operação de certos processos; atividades econômicas distintas; e outros efeitos poluidores. 

 

A Figura 6.6 apresenta parte da planilha eletrônica em Excel© em que está programada a 

rotina. Cabe destacar que deve haver compatibilidade entre a rede de fluxo que representa 

o sistema hídrico no ModSimP32-E e a referida topologia.  

 

 
Figura 6.6 – Entrada de dados para a execução da rotina de minimização de custos de 

controle de poluição 
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Figura 6.7 – Módulo de qualidade da água: exemplo de topologia estabelecida pela 

codificação dos pontos de lançamento em uma bacia hidrográfica 
 

A Figura 6.7 apresenta um exemplo da topologia de um sistema hídrico onde estão 

localizadas onze entidades que lançam seus efluentes ao longo de um trecho principal e 

dois tributários. Sendo três os cursos d’água, há três pontos de lançamento iniciais (In) e a 

topologia se completa com os restantes sete pontos de lançamento, os quais seis são 

tratados como comuns (c) e o último é tratado como final (F). No caso desse exemplo,  a 

rotina estabelece uma seqüência de um a treze pontos (considerando ambos os nós de 

junção 1 e 2), o que possibilita a geração de uma matriz transposta 1111×  contendo todos 

os fatores de transferência jib  (Figuras 6.8 e 6.9).  

 
b11
b12 b22
b13 b23 b33

b44
b45 b55

b16 b26 b36 b46 b56 b66
b17 b27 b37 b47 b57 b67 b77

b88
b89 b99

b110 b210 b310 b410 b510 b610 b710 b810 b910 b1010
b111 b211 b311 b411 b511 b611 b711 b811 b911 b1011 b1111  

Figura 6.8 – Matriz de cálculo dos fatores de transferência de exemplo hipotético 

 

Após a entrada dos dados, pressiona-se o botão “otimização inicial” para a execução da 

rotina. 
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De acordo com a matriz mostrada na Figura 6.8, a rotina é capaz de reconhecer, para 

qualquer sistema hídrico sem reservatórios com dois ou mais pontos de lançamento, se 

determinado ponto situa-se ou não a jusante de outro de tal maneira que são visualizados 

somente os fatores de transferência diferentes de zero.  

 

A partir dessa matriz, gera-se outra semelhante multiplicando cada coluna por uma das 

onze cargas correspondentes do poluente considerado. Multiplicando-se, também, cada 

coluna por um menos a percentagem de remoção e somando-se todos os elementos de cada 

linha, tal como a formulação composta pelas equações 6.10 a 6.12, tem-se, no referido 

exemplo, um sistema linear de simples resolução de 11 inequações e 11 incógnitas (as 

percentagens de remoção de cada agente poluidor). Cada somatória deverá ser menor ou 

igual ao padrão do corpo receptor. Caso alguma percentagem de remoção seja menor que 

zero, a rotina adota zero como solução para a entidade poluidora correspondente. Caso 

alguma remoção seja maior que 1, a rotina adota esse valor como resultado, registrando-se 

uma falha no atendimento ao padrão de qualidade da água do corpo receptor.  

 

Como se pode dar o caso em que é mais caro para determinados agentes poluidores a 

remoção da carga de poluição em comparação com certos agentes situados a montante, 

muitas vezes tal solução não será a ótima. Assim, o módulo possui um algoritmo de 

otimização que vai adicionando incrementos na remoção nos pontos “In”, assim como 

adicionando ou removendo incrementos nos demais pontos de forma simultânea, 

respeitando o padrão de qualidade da água, até que a somatória de todos os custos pare de 

diminuir, obtendo-se uma aproximação da solução ótima. Isso é obtido pressionando o 

botão “otimização final” (Figura 6.9). 

 

6.3.2 – Influência da qualidade da água na otimização dos benefícios econômicos 

líquidos 

 

Nesse caso, o procedimento consistiria numa rotina de otimização, na qual, uma das 

restrições seria um modelo ou equação que representasse o transporte e reações de um 

constituinte em cursos d’água. Após uma primeira execução do ModSimP32-E, manter-se-

iam fixas as cargas e vazões dos efluentes lançados e executar-se-ia o modelo de qualidade 

da água. Cada concentração resultante no ponto de interesse (final do sistema) seria 

enquadrada numa faixa, a qual por sua vez corresponderia a uma função de custo 
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econômico, cuja variável independente é a vazão do curso d’água no mesmo ponto. Tendo-

se previamente definido uma função de benefícios totais “brutos”, a subtração dos custos 

obtidos pelo benefício obtido por meio dessa última deveria fornecer uma boa aproximação 

do beneficio líquido fornecido pelo ModSimP32-E. Caso não seja, iniciar-se-ia novamente 

o processo, alternando-se as cargas iniciais, o que repercutiria nos custos de remoção, até 

que a diferença entre ambos os resultados fosse pouco significativa. 
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Figura 6.9 –Tela de resultados do módulo de qualidade da água  
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7 – CASO DE ESTUDO: BACIA DO RIO DESCOBERTO 
 

A bacia hidrográfica do rio Descoberto localiza-se na porção ocidental do Distrito Federal, 
sendo uma das mais povoadas, devido aos núcleos urbanos de Taguatinga, Ceilândia, 
Brazlândia e parte da cidade de Samambaia. Também está situada na bacia parte das 
regiões administrativas do Recanto das Emas e do Gama. A bacia do rio Descoberto limita-
se ao norte com a bacia do rio Maranhão, a leste com a bacia do lago Paranoá e a sudeste 
da bacia do rio Corumbá. 
 
O rio Descoberto é o principal curso d’água desta bacia, situado, na maior parte de sua 
extensão, na divisa entre o Distrito Federal e o Estado de Goiás. Entre outros rios 
importantes, destaca-se o ribeirão Melchior, que banha as regiões administrativas de 
Taguatinga e Ceilândia. Segundo Campana et al. (1998), a bacia é dividida em duas outras 
unidades hidrográficas: Alto e Baixo Descoberto, cujas sub-bacias estão apresentadas na 
Tabela 7.1. 
 

Tabela 7.1 – Sub-bacias da bacia hidrográfica do rio Descoberto (Campana et al., 1998) 

BACIA SUB-BACIA 
 Córrego Capão da Onça 
 Rio Descoberto 
 Rio Descoberto (montante do lago) 
 Córrego Veredinha 

ALTO DESCOBERTO Córrego Olaria 
 Ribeirão Rodeador 
 Córrego Capão Comprido 
 Ribeirão das Pedras 
 Córrego da Rocinha 
 Área de contribuição direta do Lago 

Descoberto 
 Rio Descoberto (barragem até Rio Melchior) 
 Rio Melchior 

BAIXO DESCOBERTO Córrego Samambaia 
 Córrego Tição 
 Ribeirão Engenho das Lages 

 
O lago do Descoberto, formado pelo represamento das águas do próprio rio Descoberto, é 

utilizado para fins de abastecimento de água das cidades-satélite de Ceilândia, Taguatinga, 

Guará, do próprio Plano-Piloto (Brasília) e outros núcleos urbanos. Os principais afluentes 

ao lago são: o rio Descoberto, o ribeirão das Pedras, o ribeirão Rodeador e os córregos 

Chapadinha, Capão Comprido e Pulador. É um dos principais mananciais produtores do 
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Distrito Federal, com capacidade estimada de suprimento de até 6 m3/s o que representa 

cerca de 2/3 da demanda global do DF (Campana et al., 1998) 

 

Na bacia hidrográfica do rio Descoberto, estão concentradas as áreas de atuação dos 

seguintes escritórios locais da EMATER/DF: Alexandre Gusmão (100 %), Ceilândia (100 

%), Brazlândia (45,4 %) e Gama (32,3 %). A Tabela 7.2 apresenta a distribuição das áreas 

irrigadas e a demanda por água para cada tipo de sistema de irrigação. Conforme os 

resultados apresentados, verifica-se para a bacia do rio Descoberto uma estimativa para 

demanda hídrica de aproximadamente 2.110 l/s. A Figura 7.1 apresenta a localização dos 

escritórios locais da EMATER/DF e áreas de atuação. 

 
Tabela 7.2 – Distribuição das áreas irrigadas na bacia do rio Descoberto (Campana et al., 

1998). 
Escritório local Aspersão Gotejamento Sulcos Inundação Total 

Alexandre 
Gusmão 

Área (ha) 1.368,00 1,00 --- 1,00 1.370,00

 Demanda 
(l/s) 

1.368,00 0,16 --- 60,00 1.428,16

Ceilândia Área (ha) 190,00 0,84 --- --- 190,84 
 Demanda 

(l/s) 
190,00 0,13 --- --- 190,13 

Brazlândia Área (ha) 427,70 0,68 4,54 --- 432,92 
 Demanda 

(l/s) 
427,70 0,11 5,72 --- 433,53 

Gama Área (ha) 54,26 1,94 1,94 --- 58,14 
 Demanda 

(l/s) 
54,26 0,31 2,44 --- 57,01 

 
 
Christofidis (2000), em trabalho acerca do aproveitamento dos recursos hídricos no 

Distrito Federal, apresenta, segundo dados do ano de 1997, um consumo de 229,01 l/s de 

água para irrigação na área relativa ao escritório local da EMATER/DF da Ceilândia e 

208,8 l/s na área relativa ao escritório local do Gama. Ambos os consumos correspondem a 

uma área total de 364,84 ha. 

 

Segundo dados da Gerência de Programação e Orçamento da EMATER/DF 

(EMATER/DF, 2003b), as superfícies irrigadas para a produção de hortaliças e frutíferas 

na área relativa ao escritório local do Gama no ano de 2002 foram de, respectivamente, 

214,25 ha e 11,00 ha, enquanto que, na área relativa ao escritório local da Ceilândia, as 

superfícies irrigadas foram de 537,48 ha e 5,00 ha. 
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Figura 7.1 – Localização dos escritórios locais da EMATER/DF e áreas de atuação 

(EMATER/DF, 2002). 
 

Outro importante uso dos recursos hídricos da bacia é de corpo receptor dos esgotos 

domésticos das cidades de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia, por meio do córrego 

Melchior. Segundo informações do SIESG 2002 (CAESB, 2003b), foram lançados, em 

média, aproximadamente 800 l/s de esgotos domésticos sem tratamento provenientes de 

Taguatinga e Ceilândia no ano de 2002, enquanto que a cidade de Samambaia contribuiu, 

no mesmo ano, com uma vazão de aproximadamente 180 l/s de esgoto tratado. Cabe 

mencionar, também, a sede municipal do município de Santo Antônio do Descoberto, no 

Estado de Goiás, situada às margens do rio Descoberto, logo a jusante da confluência do 

mesmo com o córrego Melchior.  

 

É nessa área, situada a jusante do lago Descoberto e abrangida pelas áreas relativas aos 

escritórios locais Ceilândia e Gama da EMATER/DF, que o presente trabalho encontra 

interesse, dado que o lançamento de esgotos in natura traz à tona a necessidade de 

utilização de modelos de simulação de qualidade da água. 

 

Cabe mencionar que o rio Descoberto irá desaguar diretamente no lago a ser formado pela 

barragem Corumbá IV, ora em construção. 

 

A Figura 7.2 destaca a área de estudo onde, além da presença do córrego Melchior como 

corpo receptor, situa-se a maior parte da área irrigada da bacia hidrográfica do rio 

Descoberto localizada a jusante do lago, possibilitando a avaliação econômica da alocação 
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da água entre a cidade de Santo Antônio do Descoberto e a irrigação para o cultivo de 

plantas hortaliças (predominantes na área) e frutíferas. A Figura 7.2 destaca, também, os 

postos fluviométricos (triângulos), os postos pluviométricos (cruzes), além das sedes 

municipais de Santo Antônio do Descoberto e Águas Lindas de Goiás. 

 

 

 
 

Figura 7.2 – Área de estudo 
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8 – APLICAÇÃO DO MODELO DESENVOLVIDO 

 

Foi realizada a aplicação do MEPGA por meio de um caso de estudo localizado na área 

descrita no capítulo anterior. O objetivo foi determinar, para um horizonte de planejamento 

de 20 anos, alocações ótimas da água para a irrigação e uso doméstico, respeitando-se um 

requerimento permanente de vazão remanescente a jusante do sistema. Foi adotando um 

cenário geral de crescimento das áreas irrigadas de acordo com as tendências históricas. 

Por meio do Módulo de Qualidade da água, foi calculado o custo ótimo de remoção de 

poluentes nos pontos de lançamento, obtendo-se, assim, valores presentes líquidos para 

efeito de comparações entre os cenários. Foi utilizada uma adaptação do suporte 

metodológico desenvolvido por Baltar (2001). 

 

8.1 – PREPARAÇÃO E ENTRADA DE DADOS 

 

8.1.1 - Representação do sistema de recursos hídricos em rede de fluxo 

 

Tendo já sido determinada a área de estudo e o objetivo da gestão, o primeiro passo, 

necessário para indicar as informações hidrológicas a serem levantadas, foi a delimitação 

da área de montagem da estrutura de arcos e nós do sistema hídrico analisado, 

representando os cursos d’água, confluências, demandas terminais e demandas não-

consuntivas. A Figura 8.1 mostra essa estrutura, a qual representa o sistema hídrico no 

ModSimP32. 

 

Conforme a figura 8.1, o início do sistema de recursos hídricos está localizado no lago 

Descoberto, de onde aflui a água proveniente da bacia do rio Descoberto a montante da 

área de estudo. Cabe destacar, que a rede de fluxo poderia também incluir outros nós. 

Entretanto, a versão do ModSimP32 utilizada por Baltar (2001) para o desenvolvimento do 

ModSimP32-E permite a simulação de somente onze nós de demanda, inviabilizado tal 

inclusão. 

 

Os nós CAESB e Irriga representam, respectivamente, a demanda por água para 

abastecimento público da Companhia de Saneamento do Distrito Federal e a demanda por 

água para irrigação na bacia do rio Descoberto, a montante do Lago. 
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Figura 8.1 – Estrutura de arcos e nós representando o sistema hídrico no ModSimP32 

 
 

O nó Melchio recebe as vazões provenientes da bacia do córrego Melchior, nas quais se 

incluem os volumes efluentes da estação de tratamento de esgotos da cidade satélite de 

Samambaia, assim como das redes coletoras de esgotos, hoje lançados in natura, das 

cidades satélites Taguatinga e Ceilândia. Os nós Qmin e Rio Des representam demandas 

não-consuntivas localizadas no fim do sistema e mais a jusante, cabendo a Qmin o papel de 

nó auxiliar, de acordo com o procedimento descrito no item 6.2. 

 

8.1.2 - Identificação dos aspectos físicos do sistema de recursos hídricos 

 

Seguiam-se a isso a caracterização da oferta de água, por meio do estudo dos dados dos 

postos fluviométricos adequados, e a obtenção das informações relativas à qualidade da 

água. 

 

8.1.2.1 - Quantidade da água 

 

Para a caracterização da oferta de água, foram utilizados dados de vazão do posto 

fluviométrico Santo Antônio do Descoberto (60443000), hoje desativado, além das vazões 
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naturais afluentes ao lago Descoberto, estimadas por Baltar (2001). Essa série de vazões 

naturais médias mensais limitou o tamanho das demais séries (20 anos). 

 

A série de vazões do posto Santo Antônio do Descoberto, localizada a alguns quilômetros a 

jusante do segundo ponto, que delimita o sistema hídrico, foi utilizada para verificação da 

representação do mesmo no ModSimP32.  

 

A reconstituição das vazões afluentes ao sistema no ponto localizado no posto Montante 

Melchior (nó Mtt.Me) foi realizada a partir de um processo simplificado de regionalização 

de vazões que consistiu na utilização de uma série de vazões específicas, calculada 

dividindo-se as vazões médias mensais naturais afluentes do lago Descoberto (Baltar, 

2001) pela área de drenagem correspondente (Tabela 8.1). 

 

Tabela 8.1 – Área de drenagem correspondente à série de vazões naturais obtida por Baltar 
(2001) 

Estações de medição de vazão localizadas a 
montante do Lago Descoberto 

Área drenada 
(km2) 

Descoberto Montante 115,0 
Chapadinha 21,0 

Olaria 13,0 
Rodeador 119,3 

Capão comprido 16,0 
Ribeirão das Pedras 76,0 

Total 360,3 
 

Para isso, multiplicou-se a vazão específica acima descrita pela diferença entre as áreas de 

drenagem do posto Montante Melchior e do posto Descoberto Jusante, obtendo-se uma 

série de 20 anos de vazões naturais médias mensais. Dessa forma, obteve-se, durante as 

simulações, a influência da operação do reservatório sobre as vazões naturais em qualquer 

ponto do rio Descoberto localizado a jusante. As vazões incrementais entre os nós Mtt.Me 

e Melchio foram consideradas desprezíveis. 

 

A série de vazões naturais provenientes do córrego Melchior foi também estimada, de 

modo simplificado, a partir da série de vazões naturais afluentes ao lago Descoberto. Nesse 

caso, dividiu-se cada vazão mensal por um fator, de tal maneira que a média das vazões 

fosse igual a 3,21 m³/s, obtida em GDF (1983, apud Ribeiro, 2001). 
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Tanto as projeções de demanda por água para abastecimento público quanto para irrigação, 

a montante do lago Descoberto, bem como os dados necessários para a simulação da 

operação do reservatório no ModSimP32-E foram obtidos em Baltar (2001). De acordo 

com essas projeções, a demanda média da Companhia de Saneamento do Distrito Federal, 

para o mês de setembro de 2011, chegaria a 5,91 m3/s e, em 2023, 6,61 m3/s. A demanda 

média por água para irrigação, durante o período de estiagem, de 2011 a 2023, seria de 

3,31 m3/s. 

 

Os demais dados considerados foram a evaporação líquida média (evaporação média da 

superfície líquida do reservatório subtraída da precipitação média), a curva cota-área-

volume do reservatório, além dos volumes máximo, mínimo e inicial (102,30, 11,20 e 

81,84 hec3, respectivamente).  

 

O próximo passo foi a verificação das vazões de saída do sistema de recursos hídricos por 

meio da utilização de uma série de sete anos (1985 a 1991) de vazões médias mensais do 

posto Santo Antônio do Descoberto. A verificação foi feita por meio da rede de fluxo 

mostrada na Figura 8.2. Para isso, além de parte das três séries de vazões afluentes 

(montante lago, Montante Melchior e córrego Melchior), foi necessária a estimativa das 

vazões captadas para a irrigação e para o abastecimento da sede de Santo Antônio do 

Descoberto durante esse período de sete anos, assim como as vazões dos esgotos lançados 

na bacia do córrego Melchior. As vazões captadas pela CAESB e pela irrigação a montante 

da barragem foram calculadas a partir dos dados utilizados por Baltar (2001). 

 

As vazões do rio Melchior foram obtidas pela somatória das vazões naturais e dos 

lançamentos de esgotos provenientes das cidades satélites de Samambaia, Ceilândia e 

Taguatinga. As vazões retiradas para irrigação foram estimadas com base em dados 

fornecidos pela EMATER/DF (2003b) para as áreas relativas aos escritórios locais da 

Ceilândia e do Gama. Segundo aquela instituição, as superfícies irrigadas na área relativa 

ao escritório local da EMATER/DF de Ceilândia, no ano 2000, para a olericultura e a 

fruticultura foram, respectivamente, 516,7 ha e 5,0 ha. Na área relativa ao escritório local 

do Gama tem-se 136,4 ha e 11,0 ha. Admitindo-se um consumo médio de 1 l/(s.ha), 

obteve-se uma vazão total de 669 l/s utilizada para irrigação durante o ano 2000. Para 

estimar as vazões médias mensais durante o período de 1985 a 1991, foram consideradas as 

taxas de crescimento anual verificadas nos últimos anos no Distrito Federal para as áreas 
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irrigadas de ambas as classes de culturas, também fornecidas pela EMATER/DF (2003a), 

as quais foram 17,64 % para a fruticultura e 8,95 % para as hortaliças. Assumiu-se que, 

para os meses que compõem a época de estiagem (de maio a outubro), as vazões utilizadas 

para irrigação correspondem ao dobro do total estimado para os outros meses.  

 
Figura 8.2 – Rede de fluxo utilizada para a verificação das vazões de saída do sistema 

 

As vazões retiradas do rio Descoberto para atender à sede municipal de Santo Antônio do 

Descoberto, durante o período, foram estimadas considerando o número de domicílios 

atendidos por rede de abastecimento, o número médio de habitantes por domicílio, ambos 

obtidos junto ao IBGE (2001), assim como um consumo per capita de 175 l/(hab.dia). 

 

As vazões provenientes dos sistemas de esgotamento sanitário das cidades de Taguatinga, 

Ceilândia e Samambaia, por sua vez, foram obtidas a partir dos valores fornecidos pela 

CAESB (2003b) para o ano de 2002. Para Taguatinga e Ceilândia, admitiu-se uma taxa de 

crescimento anual do volume de esgotos produzidos equivalente à taxa de crescimento 

populacional verificada nos últimos dois anos. No caso de Samambaia, núcleo 

populacional surgido em época recente, foram admitidas taxas de crescimento maiores, 

possibilitando estimativas de pequenos volumes produzidos para o período. Lançamentos 

provenientes de Santo Antônio do Descoberto foram considerados inexistentes. 
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Para a execução do ModSimP32, foi estabelecida a prioridade 1 para todas as demandas, 

com exceção do nó Rio Des, ao qual foi assinalada a menor prioridade e uma alta demanda, 

garantindo que as vazões afluentes não alocadas às demandas não sejam somadas às vazões 

afluentes no início dos períodos subseqüentes e sejam escoadas para jusante.  A garantia de 

escoamento mínimo a jusante foi garantida impondo um limite mínimo de 1 m³/s para o 

arco 1, uma das formas restrição do problema de otimização resolvido por meio do 

algoritmo out-of-kilter, conforme discutido no item 4.4.1. 

 

O resultado da simulação é mostrado na Figura 8.3. Tendo em vista o escopo do presente 

trabalho, considerou-se o resultado satisfatório, uma vez que as vazões do posto Santo 

Antônio Descoberto são, na maior parte dos meses, superiores às vazões de saída do 

sistema, corroborando o fato de que a área da bacia drenada pelo posto representa um 

incremento da ordem de 400 km² em relação à superfície drenada pelo ponto de 

confluência do rio Descoberto com o córrego Samambaia. 
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Figura 8.3 – Verificação do comportamento do sistema 
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8.1.2.2 - Qualidade da água 

 

Selecionou-se a DBO como parâmetro de qualidade da água na aplicação do Módulo de 

Qualidade da Água do MEPGA. Segundo a Resolução CONAMA Nº 20, de 18 de junho 

de 1986, que dispõe sobre a classificação das águas doces, salobras e salinas, em todo 

Território Nacional, bem como determina os padrões de qualidade da água, tanto de 

efluentes, quanto dos corpos receptores, enquanto não for feito o enquadramento, as águas 

doces são consideradas Classe 2. Tal é o caso do rio Descoberto, o que implica que, de 

acordo com a mesma Resolução, a concentração de DBO não deve ultrapassar 5 mg/l. 

 

Cabe enfatizar que, apesar de o Módulo de Qualidade da água permitir a consideração de 

apenas um parâmetro, não é necessário que o mesmo seja a DBO, podendo tratar-se de 

outros não-conservativos ou conservativos, tais como coliformes fecais e sólidos totais 

dissolvidos. 

 

Para que a equação 6.20, a qual caracteriza a rotina de qualidade da água, seja aplicada, os 

parâmetros a serem determinados, para cada trecho, são as distâncias, coeficientes de 

reação e velocidades do escoamento.  

 

Na Figura 8.4, o diagrama unifilar dos cursos d’água, montado a partir de informações 

extraídas de Ribeiro (2001), mostra os pontos de lançamento e as distâncias nos cursos 

d’água para efeito da modelagem de qualidade da água. 

 

O coeficiente de decaimento da DBO utilizado foi obtido a partir de Ribeiro (2001). Nos 

trechos que correspondem ao diagrama unifilar da Figura 8.4, tem-se, para o córrego 

Melchior, 0,35, 0,60 e 0,75, e para o rio Descoberto, 0,80, 1,00 e 1,10. A estimativa do 

coeficiente foi obtida por meio do cálculo da média desses valores, resultando em 0,77. 
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Figura 8.4 – Diagrama unifilar do sistema considerando os lançamentos de esgotos 

 

Para as estimativas das velocidades de escoamento, foi necessário estimar as áreas médias 

das seções transversais de ambos os cursos d’água. Para o rio Descoberto, foi adotada a 

área mínima observada em 97 medições de vazão do posto 60436100 (Montante Melchior), 

entre 1993 e 2002, resultando em 1,53 m². Para o córrego Melchior, foi feita uma 

estimativa a partir dos dados obtidos por Ribeiro (2001), resultando em 0,47 m². 

 

Para efeito da determinação da carga de DBO, tanto a montante do início do sistema 

hídrico (Montante Melchior), quanto a montante dos pontos de lançamento de esgoto de 

Taguatinga e Ceilândia, foram analisados dados obtidos junto ao PTARH/UnB (PTARH, 

2003) e em Ribeiro (2001). A Tabela 8.3 mostra os resultados de análises de DBO no posto 

Montante Melchior durante o ano de 2003, bem como as descargas medidas nesse posto 

em dias distintos, porém no mesmo mês, e as cargas, em toneladas por dia, calculadas a 

partir desses valores. A partir desses resultados, foi possível assumir que, para efeito da 

execução do Módulo de Qualidade da Água, a carga de DBO no início do sistema é nula. 

Ribeiro (2001), por sua vez, realizou medições de qualidade da água no córrego Melchior, 

em que obteve, para o ponto de interesse, uma vazão de 0,36 m³/s, assim como uma 

concentração de 21 mg/l DBO, resultando numa carga de 0,65 t/dia, também considerada 

insignificante. 
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Tabela 8.2 – Estimativas das carga no posto Montante Melchior (CAESB, 2003a e  
PTARH, 2003) 

DATA DBO (mg/l) Vazão (m³/s) Carga (t/dia) 

14/03 2.1 8.97 18.84 
03/04 0   0.00 
14/04 0   0.00 
28/04 0   0.00 
13/05 0   0.00 
26/05 0   0.00 
09/06 4.7 1.94 9.12 
07/07 3.2 1.34 4.29 
22/07 0   0.00 
18/08 0.5 1.18 0.59 
15/09 0   0.00 
29/09 5.2 1.26 6.55 
13/10 4.8 1.26 6.05 
27/10 8 4.46 35.68 

 

8.1.3 - Identificação dos aspectos econômicos do sistema de recursos hídricos 

 

8.1.3.1 - Quantidade da água 

 

A próxima etapa relativa à aplicação do MPEGA foi a realização das projeções das 

demandas de água para irrigação a jusante da barragem no horizonte de planejamento e as 

projeções da demanda por água para consumo doméstico em Santo Antônio do Descoberto. 

O horizonte de planejamento considerado compreende o período de 20 anos, começando 

em 2004 até o ano de 2023. 

 

Na área relativa ao escritório local do Gama, verificou-se, por meio dos dados fornecidos 

pela EMATER/DF (EMATER/DF, 2003b), que o crescimento da superfície irrigada para a 

olericultura entre os anos 2000 e 2002 foi de 25,33 %. Optou-se por utilizar essa taxa para 

estimar o crescimento até o ano de 2004. Para o restante do período de análise, considerou-

se a mesma taxa de crescimento anual utilizada na etapa anterior (8,95 %). Não houve 

crescimento das áreas dedicadas à fruticultura na região entre os anos de 2000 a 2002. 

Manteve-se o crescimento nulo até 2004 e, daí por diante, considerou-se a taxa de 17,64 %, 

utilizada na etapa anterior. Os mesmos critérios foram utilizados para as projeções relativas 

à agricultura irrigada na área relativa ao escritório local da Ceilândia. Para a estimativa das 

vazões demandadas ao longo do horizonte de planejamento, considerou-se uma retirada 
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média de 1 l/(s.ha). A Tabela 8.4 apresenta a superfície irrigada, na área de estudo no ano 

de 2002, de hortaliças e frutíferas.  

 

 Tabela 8.4 – Área ocupada (hectares) pela agricultura irrigada nas áreas relativas aos 
escritórios locais da EMATER/DF no Gama e na Ceilândia em 2002 (EMATER/DF, 

2003b) 
RA do Gama  RA de Ceilândia 

 Olericultura  214.25 Olericultura 522.48
 Cenoura  6.55 cenoura 39
 alho   22.00 repolho 15
 milho verde  15.00 quiabo 25
 Tomate  11.61 brócolo 27
 Couve  10.49 couve 28
 Pimentão  7.10 pimentão 6
 Coentro  8.28 maxixe 20
 Mandioca  25.00 chuchu 27
 Alface  44.00 outras 335.48
 Outras  64.22 Fruticultura 5.00
 Fruticultura  11.00 Banana 2.01
 Limão  1.57 Goiaba 1.29
 Banana  1.23 Maracujá 0.86
 Acerola  1.87 outras 0.84
 Laranja  2.99  
 Tangerina  2.02  
 Outras  1.31  
 Total  225.25 Total 527.48

 

Para a projeção da demanda de abastecimento de água para consumo doméstico na sede 

municipal de Santo Antônio do Descoberto, considerou-se uma taxa de crescimento 

populacional de 2 % a.a., assim como um consumo per capita de 175 l/(hab.dia). Os 

resultados do último censo populacional (IBGE, 2001) forneceram a população da sede 

municipal no ano 2000. 

 

O próximo passo foi a identificação, na literatura, de curvas de benefício marginal que 

tenham sido obtidas em estudos relacionados à bacia hidrográfica do rio Descoberto. 

Carramaschi (2000) obteve, por meio de uma metodologia que envolve a utilização de 

funções de produção, uma curva de ganho líquido agregado para a bacia (Figura 8.5). Esse 

estudo baseou-se em pesquisa de campo em uma das sub-bacias (córrego da Rocinha), 

onde foi detectada a presença da olericultura e fruticultura irrigadas. 
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Figura 8.5 – Curva de benefício marginal referente ao uso da água na agricultura irrigada, 
obtida por Carramaschi (2000). 

 

Para o abastecimento de água de Santo Antônio do Descoberto, admitiu-se a curva de 

benefício marginal utilizada por Baltar (2001) para modelar a retirada de água do lago 

Descoberto pela CAESB (Figura 8.6). 
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Figura 8.6 – Curva de benefício marginal referente ao uso da água no abastecimento de 

água para uso doméstico 
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8.1.3.2 - Qualidade da água 

 

O próximo passo foi estabelecer as projeções de vazões provenientes dos sistemas de 

esgotamento sanitário das cidades de Taguatinga, Ceilândia, Samambaia e Santo Antônio 

do Descoberto, assim como das respectivas cargas de demanda bioquímica de oxigênio, em 

toneladas por dia. 

 

Segundo o SIESG 2002 (CAESB, 2003b), os volumes mensais médios de produção de 

esgotos nas cidades satélites de Ceilândia, Taguatinga e Samambaia foram, 

respectivamente, 1.086.268 m³, 1.077.988 m³ e 476.742 m³. Assumindo-se esses números 

multiplicados por 12 como estimativas dos volumes anuais, obtiveram-se as projeções para 

o horizonte de planejamento por meio das taxas anuais de crescimento expressas na Tabela 

8.5. No caso de Santo Antônio do Descoberto, foram utilizados os mesmos parâmetros já 

descritos, além de considerar que, em 2002, o atendimento por rede coletora já atingia 60 

% da população, crescendo até 88 % em 2023. Disso resultou, para o ano de 2023, uma 

vazão de 0,08 m³/s de esgotos gerados em Santo Antônio e 1,55 m³/s de esgotos gerados 

pelas três cidades satélites.  

 

Tabela 8.5 – Taxas anuais de crescimento da geração de esgotos (%) 

  2002-2007 2008-2012 2013-2023 
Taguatinga 3,0 2,0 1,0 
Ceilândia 4,0 2,7 1,4 
Samambaia 5,0 3,3 1,7 

 

A demanda bioquímica de oxigênio considerada para os esgotos de Taguatinga e Ceilândia 

foi de 400 mg/l, enquanto que de Samambaia 653 mg/l. Para efeito da modelagem de 

qualidade da água, as cargas foram estimadas considerando o ano de 2023, quando as 

demandas consuntivas seriam maiores, ocorrendo menores vazões nos cursos d’água. 

Assim, chegou-se a 20 t/dia, 22,5 t/dia e 18,1 t/dia, respectivamente. Adaptando-se para o 

diagrama unifilar, tem-se 31,3 t/dia para o lançamento Taguatinga/Ceilândia, 11,3 t/dia 

para o lançamento Ceilândia e 18,1 t/dia para o lançamento Samambaia. Para os esgotos 

gerados em Santo Antônio do Descoberto, considerou-se a concentração de 300 mg/l, 

obtendo-se 2,82 t/dia. 
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A função de custo de remoção de DBO dos efluentes lançados no córrego Melchior foi 

estimada a partir de seis boletins finais de medição do fornecimento de materiais e serviços 

execução das obras de estações de tratamento de esgotos no Distrito Federal fornecidos 

pela CAESB (Samambaia, São Sebastião, Paranoá, Riacho Fundo, Planaltina e Vale do 

Amanhecer), de custos de operação e manutenção das mesmas e das estações de 

bombeamento, ambos por meio do SIESG 2002 (CAESB, 2003b), bem como de índices de 

remoção de DBO para diversos processos de tratamento retirados de Von Sperling (1995). 

 

A função de custo foi determinada por meio de regressão linear múltipla, tendo como 

variáveis independentes a vazão de projeto, a demanda bioquímica de oxigênio do esgoto 

afluente e eficiência de remoção. A partir das seis estações de tratamento, foi obtido um 

total de treze pontos para a análise de regressão com eficiências de remoção variando entre 

60 e 99%. Isso foi possível devido ao fato de que essas ETEs compõem-se de dois ou mais 

processos de tratamento, sendo que os boletins de medição possibilitaram a separação dos 

custos correspondentes em quatro das seis estações. A eficiência de remoção de cada uma 

das seis ETEs foi obtida no SIESG 2002 (CAESBb). Para as sete ETEs obtidas por meio da 

separação dos processos de tratamento, as eficiências de remoção foram obtidas de tabela 

fornecida por Von Sperling (1995), a qual fornece, para os principais tipos de processos de 

tratamento biológico, uma faixa de variação da eficiência de remoção, de coliformes, de 

nutrientes, assim como de custos unitários de implantação. 

 

Foram estimados fluxos dos custos de operação e manutenção para as treze estações de 

tratamento ao longo do horizonte de planejamento. O valor presente de cada fluxo para a 

taxa de desconto de 12 % ao ano foi determinado e somado aos custos de investimento. 

 

Todos os custos foram atualizados para dezembro de 2002 por meio do índice nacional de 

preços ao consumidor.  Foram também descontados 20% referentes a impostos, já que, em 

avaliações econômicas cujo ponto de vista é o interesse da sociedade como um todo, essas 

despesas não representam custos mas meras transferências de um agente econômico a 

outro. 
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Tabela 8.6 – Pontos obtidos para a estimativa da função de custo de remoção de DBO 

Custo Total (R$) Qproj (m³/s) DBOafl (mg/l) Eficiência 
7.209.883 0,284 653,0 0,92 
3.729.226 0,284 209,0 0,75 
4.426.153 0,284 653,0 0,68 
3.286.301 0,226 616,0 0,95 
2.593.585 0,226 236,9 0,87 
2.744.986 0,226 616,0 0,62 
2.802.306 0,112 1106,0 0,87 
1.347.334 0,112 958,0 0,85 
5.357.705 0,094 518,0 0,99 
5.563.704 0,255 823,0 0,93 
1.012.266 0,035 664,0 0,90 
1.087.120 0,035 265,0 0,75 
922.832 0,035 664,0 0,60 

 

Outro ajuste necessário diz respeito à determinação de preços reais para a estimativa desses 

custos, ou seja, os preços que sinalizem a real escassez dos insumos utilizados no processo 

produtivo.  Isso decorre do fato de os preços dos insumos serem influenciados por políticas 

governamentais intervencionistas, tais como subsídios, limites salariais definidos em lei e, 

no caso de materiais importados, tarifas alfandegárias. O ajuste foi feito multiplicando-se 

os custos por 0,8, fator considerado razoável em vista da tabela de fatores de conversão 

utilizada, por exemplo, pelo PROÁGUA Semi-árido (Brasil, 2000).  

 

Tabela 8.7 – Fatores de conversão utilizados pelo PROÁGUA Semi-árido (Brasil, 2000). 

Itens Investimento e reposição 
de equipamentos 

Custo de operação e 
manutenção 

 Fator de conversão 
Mão de obra qualificada 0,81 0,81 
Mão de obra não qualificada 0,46 0,46 
Materiais nacionais e importados 0,88 0,83 
Equipamentos nacionais e importados 0,80 0,97 

 

A análise de regressão forneceu a função que pode ser assim descrita: 

 

PaQpCTr ⋅+⋅−⋅= 80,791.603.199,2665,331.898.11 ρ                           (8.1) 

 

onde  Qp é a vazão de projeto em m³/s, aρ  é a demanda bioquímica de oxigênio em mg/l e 

P é a eficiência de remoção. O coeficiente de correlação 2R obtido dessa regressão foi de 

0,543. 
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Essa função foi utilizada tanto para determinar os custos de remoção de DBO dos efluentes 

lançados do córrego Melchior quanto dos efluentes lançados no rio Descoberto proveniente 

da sede municipal de Santo Antônio do Descoberto. 

 

8.1.4 - Definição das restrições impostas ao comportamento do sistema de recursos 

hídricos 

 

O ModSimP32, conforme discutido no item 4.4.1, realiza a alocação da água no sistema de 

acordo com as prioridades definidas pelo usuário, as quais são representadas por fatores 

que variam de 1 a 99. No caso do presente caso de estudo, tanto para a situação de 

referência, quanto para os cenários estudados, as prioridades foram definidas conforme a 

Tabela 8.8. 

 

Tabela 8.8 – Fatores utilizados para definir as prioridades de uso na execução do 
ModSimP32 
Uso Fator 

Irrigação a montante 10 
CAESB 1 

Irrigação a jusante do lago 10 
Santo Antônio do Descoberto 1 

Vazão mínima a jusante 10 
 

A outra restrição ao comportamento do sistema é dada pelos requerimentos de manutenção 

de vazões mínimas de jusante para fins diversos. Na situação de referência, foi 

estabelecida, para o nó Qmín, uma vazão mínima de 1 m³/s, enquanto que, para os cenários 

estudados, considerou-se um limite mínimo de escoamento para o arco que interliga o nó 

Melchio ao nó Rio Des, também de 1 m³/s. Ao nó Rio Des, foi assinalada a menor 

prioridade e uma alta demanda, garantindo que as vazões afluentes não alocadas às 

demandas não sejam somadas às vazões afluentes no início dos períodos subseqüentes e 

sejam escoadas para jusante 
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8.2 – EXECUÇÃO 
 
8.2.1 - Modelagem da situação de referência 

 
O caso de estudo tratou de avaliar economicamente a alocação da água entre usos na bacia 

do rio Descoberto, determinado-se custos mínimos de controle de poluição hídrica, ao 

mesmo tempo em que considerando uma requisição de manutenção de uma vazão mínima 

a jusante do sistema hídrico. Em função disso, a situação de referência diferenciou-se dos 

cenários apenas quanto à requisição de vazão mínima. Naquela, seriam pouco 

significativas as demandas relacionadas à afluência do rio Descoberto ao futuro lago a ser 

formado pela barragem Corumbá IV, havendo também a continuidade dos lançamentos in 

natura dos lançamentos de esgotos do córrego Melchior.  

 

De posse das vazões afluentes, das projeções de demanda, das curvas de benefício 

marginal e da restrição ao comportamento do sistema, os benefícios líquidos associados ao 

uso da água para essa situação (irrigação e uso doméstico) foram estimados por meio da 

execução do ModSimP32-E para os anos de 2011, 2015, 2019 e 2023.  

 

Além dos benefícios líquidos acima mencionados, foram computados, em conformidade 

com o esquema geral do MEPGA (Figura 6.1), os custos projetados de operação e 

manutenção da estação de tratamento de esgotos de Samambaia, cujas obras foram 

concluídas em 1997.  

 

A rede de fluxo considerada, para a simulação da situação de referência, é semelhante à 

que mostra a Figura 8.2. 

 

8.2.2 - Identificação dos cenários 

 

Dois cenários foram estudados. Conforme já mencionado, a distinção entre esses e a 

situação de referência reside na otimização de custos de controle de poluição hídrica tendo 

em vista o atendimento ao padrão de qualidade da água do corpo receptor, assim como nos 

requisitos de manutenção de vazões mínimas durante o período de estiagem. Em ambos os 

cenários, foram considerados os mesmos requisitos, sendo 2,5 m³/s em 2011, 3,0 m³/s em 

2015, 3,5 m³/s em 2020 e 4,0 m³/s e 2023. Tais demandas hipotéticas poderiam representar 
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o uso conjunto da água (daí uma única curva de benefício marginal) em áreas como a 

preservação dos ecossistemas aquáticos do rio e a contribuição com a qualidade da água no 

lago a ser formado pela barragem Corumbá IV, assim como a recreação esportiva no 

mesmo e a geração de energia hidrelétrica. Vale reiterar que, devido à restrição imposta ao 

arco que define o trecho final do sistema, ficou garantida, a jusante do mesmo, uma vazão 

mínima de 1 m³/s. 

 

A distinção entre ambos os cenários é caracterizada pelas funções de benefício marginal 

hipotéticas atribuídas a essas demandas de jusante. Uma delas (cenário I) apresenta 

benefícios por unidade da vazão utilizada menores que aqueles relativos à irrigação, 

enquanto que a outra apresenta benefícios na mesma ordem de grandeza (cenário II). 

 

No que se refere à execução do módulo de qualidade da água, o lançamento proveniente do 

sistema de esgotamento sanitário de Santo Antônio do Descoberto representou o ponto 

final (F). O lançamento dos esgotos de Taguatinga e parte de Ceilândia representa o ponto 

inicial (In), a outra parte do lançamento de Ceilândia é representada por um nó comum (c), 

assim como o lançamento de Samambaia, conforme mostrado na Figura 8.4. 

 

A Tabela 8.9 mostra as vazões naturais do córrego Melchior com 95 % de permanência, as 

quais foram estimadas, de maneira simplificada, por meio da multiplicação da vazão na 

confluência com o rio Descoberto pela relação entre o comprimento do córrego da nascente 

até o ponto e o comprimento total. A essas vazões são somadas as descargas médias dos 

esgotos das cidades satélites, obtendo-se as vazões totais. 

 

Tabela 8.9 – Estimativa da carga lançada no rio Descoberto, proveniente das cidades 
satélites. 

lançamentos Distâncias 
(m) 

Vazões  
naturais (m³/s) 

Vazões  
totais (m³/s) 

Cargas  
iniciais (tDBO/dia)

Taguatinga+ 
Ceilândia 0 0,081 0,986 31,3
Ceilândia 4.200 0,113 1,344 11,3
Samambaia 6.690 0,293 1,846 18,1
Foz Melchior  14.240 0,676 2,229  
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8.2.3 - Análise comparativa 

 

Por meio das Tabelas 8.10 e 8.11, é possível visualizar alguns indicadores resultantes das 

simulações de otimização dos benefícios econômicos líquidos, para ambos os cenários e 

para todos os usos. “Q1”, seguindo a identificação dos usos da água, identifica o resultado 

da execução do ModSimP32 (otimização baseada em prioridades definidas pelo usuário). 

“Q2”, por sua vez, identifica o resultado da execução da rotina de alocação em livre 

intercâmbio do ModSimP32-E (otimização econômica). A Tabela 8.12 fornece os mesmos 

indicadores, resultantes das simulações realizadas para a situação de referência para os 

anos de 2011 e 2023. 

 

Dentre os usos da água no sistema de recursos hídricos, o abastecimento da sede municipal 

de Santo Antônio do Descoberto apresenta o maior valor econômico médio por m³ de água 

consumida. Apesar disso, em todos os anos e em ambos os cenários, ocorre a transferência 

de água para a irrigação, dado que, nesse uso, os benefícios marginais são maiores para 

pequenas vazões. No cenário I, não há ocorrência significativa de falhas no suprimento de 

água para a irrigação no ano de 2011, o que não ocorre nos demais recortes temporais, bem 

como no cenário II. Durante boa parte do horizonte de análise no primeiro cenário, a 

maximização do benefício econômico ocorreria numa situação em que não há garantias de 

suprimento das demandas especificadas para abastecimento público e para os usos não-

consuntivos de jusante, pois a análise de livre intercâmbio propiciou a redistribuição da 

quase totalidade da vazão disponível, em cada período, para a irrigação. Nesse aspecto, a 

distinção em relação ao segundo cenário é que, neste, ocorre a transferência de vazões para 

os usos de jusante, o que não impede que seja significativa a freqüência de falhas para 

essas demandas nos recortes temporais de 2019 e 2023.  

 

Ainda em relação ao atendimento aos requerimentos de manutenção de vazões 

remanescentes a jusante do sistema, observou-se que, devido à distinção, entre ambos os 

cenários, do valor econômico agregado associado aos usos e funções atribuídas a esses 

requerimentos, a freqüência de falhas é significativa no cenário I já no ano de 2011.  

 

Devido à distinção que caracteriza ambos os cenários, passou-se a observar diferenças 

significativas nas alocações de água no que se refere à agricultura irrigada. No Cenário I, 
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além da freqüência abaixo da demanda necessária ser menor, a vazão média fornecida é 

maior, aproximando-se da demanda média anual. 

 
 
Tabela 8.10 – Resultados da otimização econômica dos benefícios líquidos para o cenário 

I. 

Cenário I 
SA  

Desc-Q1
AS 

Desc-Q2
Irr-Jus-

Q1 
Irr-Jus-

Q2 
Qmin-

Q1 
Qmin-

Q2 
2011       

Valor anual médio  
por1000m³(R$/1000m³) 4.440,28 4.440,51 3.005,19 2.911,61 35,30 35,82 

Freqüência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 30,83 30,42 9,58 8,33 28,75 

Demanda média anual (m³/s) 0,12 0,12 2,04 2,04 2,50 2,50 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,12 0,08 1,49 1,97 1,2 0,75 
2015       

Valor anual médio  
por1000m³(R$/1000m³) 4.436,64 4.436,77 2.877,13 2.769,17 35,02 36,26 

Freqüência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 41,25 40,83 18,75 12,50 40,00 

Demanda média anual (m³/s) 0,13 0,13 2,89 2,89 3,00 3,00 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,13 0,08 1,83 2,68 1,40 0,61 
2019       

Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.433,00 4.433,1 2.759.48 2.647,65 34,82 30,86 

Freqüência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 45,42 45,42 30,42 16,67 45,00 

Demanda média anual (m³/s) 0,14 0,14 4,13 4,13 3,50 3,50 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,14 0,08 2,23 3,54 1,59 0,34 
2023       

Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.429,23 4.429.23 2.644,50 2.559,74 34,66 19,67 

Freqüência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 48,75 48,75 43,33 18,75 48,33 

Demanda média anual (m³/s) 0,15 0,15 5,86 5,86 4,00 4,00 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,15 0,08 2,73 4,40 1,76 0,16 
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Tabela 8.11 - Resultados da otimização econômica dos benefícios líquidos para o cenário 
II. 

Cenário II 
SA 

Desc-Q1
SA 

Desc-Q2
Irr-Jus-

Q1 
Irr-Jus-

Q2 
Qmin-

Q1 
Qmin-

Q2 
2011       

Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.440,28 4.440,51 2.862,75 2.860,56 3.188,50 3.185,19 

Frequência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 30,83 30,42 28,75 8,33 7,92 

Demanda média anual (m³/s) 0,12 0,12 2,04 2,04 2,50 2,50 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,12 0,08 1,49 1,52 1,20 1,21 
2015       

Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.436,64 4.436,77 2.877,13 2.873,67 3.136,37 3.132,09 

Freqüência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 41,25 40,83 40,00 12,50 11,67 

Demanda média anual (m³/s) 0,13 0,13 2,89 2,89 3,00 3,00 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,13 0,08 1,83 1,87 1,40 1,42 
2019       

Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.433,00 4.433,10 2.759,48 2.757,03 3.098,74 3.093,86 

Freqüência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 45,42 45,42 45,00 16,67 15,83 

Demanda média anual (m³/s) 0,14 0,14 4,13 4,13 3,50 3,50 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,14 0,08 2,23 2,27 1,59 1,61 
2023       

Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.429,23 4.429,23 2.644,50 2.644,16 3.069.01 3.063,87 

Freqüência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 48,75 48,75 48,75 18,75 18,75 

Demanda média anual (m³/s) 0,15 0,15 5,86 5,86 4,00 4,00 
Vazão média fornecida 

(m³/s) 0,15 0,08 2,73 2,77 1,76 1,79 
 

Para a execução do módulo de qualidade da água para ambos os cenários, foram utilizadas, 

além de uma estimativa já descrita das vazões do córrego Melchior, as vazões do rio 

Descoberto com permanência de 95 % do tempo para as simulações referentes ao ano de 

2023, relativas ao trecho final do sistema de recursos hídricos, resultantes da execução do 

ModSimP32-E. Essas são as vazões que, de acordo com o sistema de recursos hídricos 

analisado, correspondem ao trecho “Rio Descoberto” do diagrama da Figura 8.4. 

Estipulou-se, também, que as retiradas para irrigação localizam-se a montante do ponto de 
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lançamento dos esgotos de Santo Antônio do Descoberto, mas a jusante da confluência do 

córrego Melchior com o rio Descoberto. 

 

Tabela 8.12 - Resultados da otimização econômica dos benefícios líquidos para a situação 
de referência 

 

Para ambos os cenários, no entanto, o resultado para a vazão com 95% de permanência no 

tempo no último trecho do sistema foi de 1,00 m³/s, que é o limite inferior estabelecido 

para o arco como restrição ao comportamento do sistema. Portanto, foi necessária a 

execução do módulo de qualidade da água apenas uma vez. Durante a etapa de lançamento 

dos dados de entrada, foi possível detectar uma limitação do módulo, que consiste em não 

fornecer a possibilidade de levar em conta, quando da retirada de um determinado volume 

de água do sistema, a remoção da quantidade correspondente do constituinte considerado, 

ou seja, o desenvolvimento do mesmo levou em consideração apenas situações em que as 

vazões mínimas dos trechos dos cursos d’água a jusante, com as retiradas, são sempre 

maiores que as vazões mínimas dos trechos a montante. No presente caso de estudo, apesar 

de a vazão com 95% de permanência no tempo do córrego Melchior, após o lançamento 

dos esgotos de Samambaia, seja de 1,34 m³/s, executou-se o modelo admitindo-se que a 

maior carga de DBO no sistema propiciou resultados a favor da segurança. 

 

Situação de referência 
2011 

SA Desc-Q1 SA Desc-Q2 Irr-Jus-Q1 Irr-Jus-Q2 

Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.440,28 4.440,31 2.915,29 2.911,49 

Frequência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 10,83 10,42 9,58 

Demanda média anual (m³/s) 0,12 0,12 2,04 2,04 

Vazão média fornecida (m³/s) 0,12 0,11 1,96 1,97 

2023     
Valor anual médio 
por1000m³(R$/1000m³) 4.429,23 4.429,26 2.565.96 2.559,57 

Frequência abaixo da 
dem.nec. (%) 0,00 44,17 43,75 43,33 

Demanda média anual (m³/s) 0,15 0,15 5,86 5,86 

Vazão média fornecida (m³/s) 0,15 0,08 4,34 4,41 
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A Tabela 8.13 fornece os resultados da aplicação do módulo de qualidade da água. Pouco 

significativa foi a diferença entre a otimização final e a otimização inicial. Não foi 

possível, portanto, concluir, por meio do presente caso de estudo, que a rotina para 

otimização final possui aplicabilidade prática para o planejamento de recursos hídricos. 

 

Tabela 8.13 – Resultados do módulo de qualidade da água 

Cenários I e II 
Otimização inicial 

R$ 25.725.001 
Pontos de lançamento Eficiência de 

remoção (%) 
DBO – Rio Descoberto 

(mg/l) 
Taguatinga e Ceilândia 98,60 5 

Ceilândia 99,90 5 
Samamb. 99,30 5 

S.A.do Descoberto 100,00 5,9 
Otimização final 

R$ 25.686.510 
Pontos de lançamento Eficiência de 

remoção (%) 
DBO – Rio Descoberto 

(mg/l) 
Taguatinga e Ceilândia 99,90 0,22 

Ceilândia 99,60 0,60 
Samamb. 98,10 4,43 

S.A.do Descoberto 97,80 5,02 
  

As Tabelas 8.14, 8.15 e 8.16 apresentam os benefícios econômicos mensais, associados a 

probabilidades de ocorrência, valores obtidos das curvas de permanência fornecidas pela 

execução do ModSimP32-E, conforme discutido no item 6.1. 

 

Tabela 8.14 – Benefícios líquidos mensais no cenário I (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) Abastecimento 

 de água (R$) 

Irrigação 
(R$) 

Demandas não-
consuntivas de 
jusante (R$) 

Total (R$) 

95 0 11.254.440 98.037 11.352.477 
75 0 11.254.440 98.037 11.352.477 2011 
50 1.394.248 11.254.440 98.037 12.746.725 
95 0 14.993.150 99.182 15.092.332 
75 0 14.993.150 99.182 15.092.332 2015 
50 1.508.458 14.993.150 99.182 16.600.790 
95 0 18.067.880 99.665 18.167.545 
75 0 20.149.100 99.665 20.248.765 2019 
50 1.622.479 20.149.100 99.665 21.871.244 
95 0 18.477.850 130.207 18.608.057 
75 0 26.689.120 130.207 26.819.327 2023 
50 1.740.686 26.689.120 130.207 28.560.013 
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Tabela 8.15 – Benefícios líquidos mensais no cenário II (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) Abastecimento 

 de água (R$) 

Irrigação 
(R$) 

Demandas não-
consuntivas de 
jusante (R$) 

Total (R$) 

95 0 0 10.945.300 10.945.300 
75 0 10.655.700 10.945.300 21.601.000 2011 
50 1.394.248 10.655.700 20.884.890 32.934.838 
95 0 0 10.435.980 10.435.980 
75 0 14.107.900 10.435.980 24.543.880 2015 
50 1.508.458 14.993.150 21.444.180 37.945.788 
95 0 0 11.694.768 11.694.768 
75 0 11.267.990 11.694.768 22.962.758 2019 
50 1.622.479 20.149.100 21.890.020 43.661.599 
95 0 0 12.671.110 12.671.110 
75 0 8.360.308 12.671.110 21.031.418 2023 
50 1.740.686 26.689.120 22.628.460 51.058.266 

 

Tabela 8.16 – Benefícios líquidos mensais na situação de referência (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) 

Abastecimento
 de água (R$) Irrigação (R$) Total (R$) 

95 0 11.254.440 11.254.440 
75 1.394.248 11.254.440 12.648.688 2011 
50 1.394.248 11.254.440 12.648.688 
95 0 14.993.150 14.993.150 
75 1.508.458 14.993.150 16.501.608 2015 
50 1.508.458 14.993.150 16.501.608 
95 0 18.004.910 18.004.910 
75 0 20.149.100 20.149.100 2019 
50 1.622.479 20.149.100 21.771.579 
95 0 18.503.700 18.503.700 
75 0 26.689.120 26.689.120 2023 
50 1.740.686 26.689.120 28.429.806 

 

As Tabelas 8.17, 8.18 e 8.19 apresentam os benefícios econômicos anuais, os quais foram 

obtidos multiplicando-se os benefícios econômicos mensais por 12, conforme já discutido.   
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Tabela 8.17 – Benefícios líquidos anuais no cenário I (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) Abastecimento 

 de água (R$) 

Irrigação 
(R$) 

Demandas não-
consuntivas de 
jusante (R$) 

Total (R$)

95 0 135.053.280 1.176.440 136.229.720 
75 0 135.053.280 1.176.440 136.229.720 2011 
50 16.730.976 135.053.280 1.176.440 152.960.696 
95 0 179.917.800 1.190.181 181.107.981 
75 0 179.917.800 1.190.181 181.107.981 2015 
50 18.101.496 179.917.800 1.190.181 199.209.477 
95 0 216.814.560 1.195.981 218.010.541 
75 0 241.789.200 1.195.981 242.985.181 2019 
50 19.469.748 241.789.200 1.195.981 262.454.929 
95 0 221.734.200 1.562.489 223.296.689 
75 0 320.269.440 1.562.489 321.831.929 2023 
50 20.888.232 320.269.440 1.562.489 342.720.161 

 

Tabela 8.18 - Benefícios Líquidos Anuais no cenário II (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) Abastecimento 

 de água (R$) 

Irrigação 
(R$) 

Demandas não-
consuntivas de 
jusante (R$) 

Total (R$)

95 0 0 131.343.601 131.343.601 
75 0 127.868.400 131.343.601 259.212.001 2011 
50 16.730.976 127.868.400 250.618.680 395.218.056 
95 0 0 125.231.762 125.231.762 
75 0 169.294.800 125.231.762 294.526.562 2015 
50 18.101.496 179.917.800 257.330.160 455.349.456 
95 0 0 140.337.213 140.337.213 
75 0 135.215.880 140.337.213 275.553.093 2019 
50 19.469.748 241.789.200 262.680.240 523.939.188 
95 0 0 152.053.317 152.053.317 
75 0 100.323.696 152.053.317 252.377.013 2023 
50 20.888.232 320.269.440 271.541.520 612.699.192 

 

Tabela 8.19 – Benefícios líquidos anuais na situação de referência (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) 

Abastecimento 
 de água (R$) Irrigação (R$) Total  

(R$) 
95 0 135.053.280 135.053.280 
75 16.730.976 135.053.280 151.784.256 2011 
50 16.730.976 135.053.280 151.784.256 
95 0 179.917.800 179.917.800 
75 18.101.496 179.917.800 198.019.296 2015 
50 18.101.496 179.917.800 198.019.296 
95 0 216.058.920 216.058.920 
75 0 241.789.200 241.789.200 2019 
50 19.469.748 241.789.200 261.258.948 
95 0 222.044.400 222.044.400 
75 0 320.269.440 320.269.440 2023 
50 20.888.232 320.269.440 341.157.672 
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A Figura 8.7 fornece o resultado da maximização dos benefícios líquidos utilizando o 

MEPGA. Foram plotados os pontos obtidos com as simulações realizadas para os quatro 

anos selecionados (Tabelas 8.17 e 8.18), sendo que as ligações entre esses pontos fornecem 

estimativas dos valores para os outros anos do horizonte de planejamento. Todos os valores 

representam benefícios líquidos, também incorporando os resultados da situação de 

referência (Tabelas 8.21). 

 

A Figura 8.8 fornece os mesmos valores apresentados na Figura 8.10, subtraindo-se os 

custo resultante da execução do módulo de qualidade da água, transformado em um fluxo 

de pagamentos anuais constantes (R$ 3.070.427/ano), por meio uma taxa de desconto de 

12% ao ano. 

 

Quanto aos resultados do cenário II, a expectativa foi correspondida no sentido de que os 

benefícios econômicos foram maiores para probabilidades de excedência menores. O 

mesmo não ocorreu para o cenário I, anomalia explicada pelo fato de que, na situação de 

referência, a relação entre os valores associados a cada probabilidade de excedência foi 

maior que a mesma relação entre os valores resultantes do cenário II. 

 

Analisando comparativamente ambos os cenários, enquanto que para 75% de excedência, o 

cenário II apresentou um fluxo bastante positivo até o ano de 2021, o cenário I apresentou 

um fluxo negativo durante todo o período. Além disso, o cenário II resultou em valores 

negativos muito inferiores aos apresentados pelo cenário I, para 95% de excedência. Isso 

mostra que não é vantajoso, do ponto de vista econômico, alocar as vazões de tal maneira 

que se garanta as vazões mínimas de jusante especificadas em ambos os cenários, 

considerando ambas as curvas de benefício marginal utilizadas. 
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Figura 8.7 – Fluxos de benefícios econômicos líquidos resultantes da aplicação do MEPGA ao caso de estudo. 
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Figura 8.8 - Fluxos de benefícios econômicos líquidos, descontados os custos de tratamento de esgotos. 

Fluxo de Benefício Líquidos Incrementais acrescidos dos custos de tratamento de efluentes
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Quanto à situação de referência, poderiam ter sido computados custos econômicos 

decorrentes de danos ambientais causados pelo lançamento de esgotos sem tratamento no 

córrego Melchior. Tais custos poderiam, por exemplo, tornar positivo o benefício 

econômico líquido relativo ao cenário I no ano de 2023 para 95 % de excedência, caso 

fossem, nesse ano, maiores que aproximadamente R$ 5 milhões. Os métodos que poderiam 

ser aplicados para a estimativa desses custos econômicos seriam o método da valoração 

contingente, o método dos preços-hedônicos e o método dos custos evitados. Os custos 

anuais de operação e manutenção da ETE Samambaia não foram computados, pois são 

pouco significativos comparativamente aos valores apresentados na Tabela 8.22. 

 

A Tabela 8.20 apresenta a somatória dos benefícios econômicos líquidos dos usos 

considerados, enquanto que a Tabela 8.21 apresenta a somatória dos benefícios 

econômicos líquidos incrementais, ou seja, benefícios econômicos obtidos da simulação de 

um dos cenários subtraídos dos benefícios obtidos da simulação da situação de referência. 

 

Tabela 8.20 – Benefícios líquidos anuais totais (R$) 

Ano 
Probabilidade de 
Excedência (%) 

Benefícios 
Líquidos Anuais 
- Cenário I (R$) 

Benefícios 
Líquidos Anuais 
- Cenário II (R$) 

95 1.176.440 -3.709.679 
75 -15.554.536 107.427.745 2011 
50 1.176.440 243.433.800 
95 1.190.181 -54.686.038 
75 -16.911.315 96.507.266 2015 
50 1.190.181 257.330.160 
95 1.951.621 -75.721.707 
75 1.195.981 33.763.893 2019 
50 1.195.981 262.680.240 
95 1.252.289 -69.991.083 
75 1.562.489 -67.892.427 2023 
50 1.562.489 271.541.520 
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Tabela 8.21 - Benefícios líquidos anuais incrementais (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) 

Benefícios 
Líquidos Anuais 
Incrementais - 
Cenário I (R$) 

Benefícios 
Líquidos Anuais 
Incrementais - 
Cenário II (R$) 

95 -1.893.987 -6.780.106 
75 -18.624.963 104.357.318 2011 
50 -1.893.987 240.363.373 
95 -1.880.247 -57.756.465 
75 -19.981.743 93.436.839 2015 
50 -1.880.247 254.259.733 
95 -1.118.807 -78.792.134 
75 -1.874.447 30.693.466 2019 
50 -1.874.447 259.609.813 
95 -1.818.138 -73.061.511 
75 -1.507.938 -70.962.855 2023 
50 -1.507.938 268.471.093 

 
A Tabela 8.22 apresenta os benefícios econômicos líquidos apresentados na Tabela 8.21 

subtraídos do custo ótimo de tratamento de efluentes domésticos, obtido mediante a 

execução do módulo de qualidade da água. Observou-se que, em relação ao cenário I, esses 

custos foram significativos em todos os anos, pois provocam uma redução significativa nos 

benefícios econômicos líquidos. Para o cenário II, isso ocorre apenas para o recorte 

temporal de 2011, considerando uma probabilidade de 95 % de excedência. 

 

Tabela 8.22 – Benefícios líquidos anuais incrementais descontados os custos de tratamento 
de esgotos (R$) 

Ano Probabilidade de 
Excedência (%) 

Benefícios 
Líquidos Anuais 
Incrementais - 
Cenário I (R$) 

Benefícios 
Líquidos Anuais 
Incrementais - 
Cenário II (R$) 

95 -4.964.414 -9.850.534 
75 -21.695.390 101.286.890 2011 
50 -4.964.414 237.292.945 
95 -4.950.674 -60.826.892 
75 -23.052.170 90.366.412 2015 
50 -4.950.674 251.189.305 
95 -4.189.234 -81.862.562 
75 -4.944.874 27.623.038 2019 
50 -4.944.874 256.539.385 
95 -4.888.566 -76.131.938 
75 -4.578.366 -74.033.282 2023 
50 -4.578.366 265.400.665 
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9 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
O MEPGA constituiu-se em um desenvolvimento metodológico que permite, integrando-se 

ao SAD desenvolvido por Baltar (2001), a possibilidade de acrescentar a dimensão da 

qualidade da água como elemento adicional na determinação de decisões ótimas de 

alocação de água em bacias hidrográficas à luz do critério econômico, e propiciou um 

procedimento para a consideração da variabilidade temporal de vazão. Dessa forma, foi 

demonstrado que o modelo de avaliação econômica desenvolvido possibilita integrar a 

definição de prioridades de alocação de água com a economia, a hidrologia, incluindo-se a 

qualidade da água, e análise de incertezas no aspecto hidrológico. 

 

A aplicação apresentada neste trabalho à bacia do rio Descoberto demonstrou que o 

modelo de avaliação econômica constitui-se em uma ferramenta que propicia a utilização 

do critério econômico como parte do conjunto de critérios e técnicas para o suporte a 

decisão em problemas práticos na área de recursos hídricos. A aplicação foi feita em um 

caso de estudo em que, em dois cenários, demandas não-consuntivas a jusante do sistema 

competem com as demandas consuntivas localizadas na bacia, ao mesmo tempo em que os 

custos de tratamento das águas residuárias são minimizados.  

 

As conclusões podem ser assim descritas: (i) a atribuição de um valor econômico para a 

manutenção de vazões mínimas, em épocas de estiagem, destinadas a usos a jusante do 

sistema, resultou em fluxos de benefícios econômicos líquidos negativos ao longo do 

horizonte de análise, a não ser que se trabalhe com riscos maiores no cenário II; (ii) da 

mesma forma, a não repercussão dos custos de tratamento dos efluentes domésticos das 

cidades satélites de maneira significativa nos fluxos de benefícios econômicos também 

corresponde a riscos maiores; (iii) não foi possível, contudo, avaliar o potencial do módulo 

de qualidade da água no sentido de influenciar na decisão entre ambos os cenários; (iv) o 

módulo de qualidade da água proporciona a otimização dos custos econômicos de 

tratamento de efluentes, mas não foi significativa, para o caso de estudo, a contribuição da 

ferramenta chamada de otimização final; (v) foi identificada a necessidade de aprimorar a 

rotina de otimização do referido módulo, visando possibilitar a consideração de acréscimos 

ou retiradas de água e de cargas de poluentes entre dois pontos de lançamento; e (vi) no 

presente caso de estudo, foi identificada a necessidade de empregar métodos de valoração 
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econômica, tais como o método dos preços hedônicos e a valoração contingente, para a 

estimativa das externalidades ambientais na situação de referência.  

 

Portanto, o modelo trouxe, apesar das necessidades de aprimoramento, a possibilidade de 

analisar prioridades de alocação, por meio da valoração econômica da água, entre usos que 

necessitam retirar a água do leito dos cursos d´água e usos não-consuntivos que não 

implicam em retiradas de água, como a recreação, a diluição, depuração e afastamento de 

efluentes industriais e domésticos, a manutenção de padrões de qualidade da água, a 

preservação de ecossistemas aquáticos (valor de opção), bem como a conservação da água 

pelo valor intrínseco eventualmente atribuído ao bem. Permite, também, avaliar a relação 

de troca que existe entre o custo da manutenção de um incremento na vazão remanescente 

nos cursos d’água e o custo de remoção de poluentes antes do lançamento, como a 

utilização de processos de tratamento de efluentes ou modificações nos processos 

produtivos visando à redução da carga poluidora a ser lançada. 

 

Além disso, permitiu iniciar a incorporação de incertezas na avaliação econômica com um 

procedimento alternativo à análise de sensibilidade, utilizando curvas de permanência dos 

benefícios associados a cada uso.  

 

Nesse âmbito, sugere-se que os próximos estudos utilizem métodos para a obtenção de 

séries mais extensas de vazões como métodos chuva-deflúvio, modelos estocásticos de 

geração de séries sintéticas e o próprio módulo de planejamento tático, já disponível do 

ModSimP32 e no ModSimLS. 

 

Recomenda-se, também, a utilização de metodologias que agreguem as incertezas 

hidrológicas a outros tipos de incertezas que também permeiam avaliações econômicas 

para a gestão da água e podem ser significativas, tais como as que envolvem os modelos de 

simulação de qualidade da água, os métodos de projeção de crescimento populacional e os 

métodos de valoração econômica.  

 

Outro futuro desenvolvimento que pode ser agregado ao modelo seria uma metodologia 

para a inclusão de benefícios econômicos advindos da recreação em lagos e reservatórios 

no processo de otimização econômica do ModSimP32-E. Sugere-se, para isso, a utilização 
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de curvas que determinem a atividade recreativa em função dos níveis de armazenamento 

de água. 

 

Nos próximos trabalhos, pode-se melhor explorar as possibilidades do ModSimP32 quanto 

à representação física de sistemas hídricos, como a interação entre as águas superficiais e 

subterrâneas, e a consideração de perdas no transporte de água através dos arcos. Isso 

possibilitaria, por exemplo, a incorporação de captações em mananciais subterrâneos, 

assim como a investigação da relação entre eficiência física na distribuição e uso da água e 

a eficiência econômica em nível de bacia hidrográfica como um todo. 

 

Para futuras investigações envolvendo o potencial de aplicação do módulo de qualidade da 

água, recomenda-se: (i) acrescentar a possibilidade de especificar coeficientes de reação, 

bem como padrões de corpos receptores distintos em cada trecho do sistema de arcos que 

representam os cursos d’água; e (ii) incorporar equações que representem, de forma 

integrada, mecanismos de re-aeração e desoxigenação em cursos d’água e, portanto, 

permitindo a otimização considerando, não só padrões de corpos receptores para a 

demanda bioquímica de oxigênio, em que a concentração crítica ocorre nos pontos de 

lançamento (nós) como também para o oxigênio dissolvido.  

 

Futuros trabalhos poderão também comparar os resultados de alocações de água obtidos 

mediante o ModSimP32-E (princípio da igualdade marginal) com alocações obtidas 

mediante a otimização econômica resultante de outra possibilidade já disponível no 

ModSimP32 que é a utilização de diversos arcos para representar a estrutura de ligação 

entre o curso d’água e um nó de demanda. 

 

Outra perspectiva futura de pesquisa envolve a avaliação de políticas de racionalização do 

uso da água para irrigação, mediante a consideração da avaliação das relações de troca 

envolvendo a área cultivada, o stress hídrico suportado pelas plantas e a produtividade 

agrícola. Pode-se mencionar, por fim, a análise levando em conta o custo de oportunidade 

que representa a utilização da água armazenada num período em detrimento da utilização 

da mesma quantidade, descontadas as perdas por evaporação e infiltração, em períodos 

posteriores, apesar de não ser essa uma possibilidade do MODSIM. 
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