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INTRODUÇÃO
O objetivo geral do projeto foi desenvolver uma plataforma para a análise de concessão

de outorga para captação de água e para lançamento de efluentes que possa ser utilizada em
bacias hidrográficas com diversas características físicas e ambientais. O projeto foi concebido
visando a integração com banco de dados que contenham informações hidrológicas e
cadastros de usuários, o uso de tecnologia de sistema de informações geográficas e estudos de
regionalização hidrológica e a facilidade de uso do sistema utilizando uma interface de
comunicação ilustrativa.
O convênio no 3515/04 foi assinado em 16 de dezembro de 2004 e neste relatório serão
apresentados os resultados finais alcançados.
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META FÍSICA 1 - PROGRAMA QUE DESCREVE O BALANÇO DE MASSA
SOBRE OS CONSTITUINTES DE QUALIDADE DA ÁGUA EM RIOS
A meta física 1 está totalmente concluída. Neste capítulo será apresentado o modelo de

alocação de água e de qualidade da água na bacia.
2.1

Modelo de alocação de água
O modelo de alocação representa uma rede de fluxo de caráter geral e adaptável a

diversos tipos de problemas. Assim, a maior parte das configurações e estruturas operacionais
das bacias hidrográficas pode ser representada por meio da especificação de dados de entrada
apropriados. O programa incorpora automaticamente algumas funções que são comuns na
simulação de bacias hidrográficas sem que o usuário tenha que se preocupar em programá-las.
Neste item essas funcionalidades serão explicadas.
Os usuários podem colocar quantos nós de demanda forem necessários para levar em
conta as demandas na bacia, sejam elas consuntivas ou não. O modelo de alocação atende a
estas demandas de acordo com um valor de prioridade atribuída pelo usuário. Nos
reservatórios são requeridas as vazões regularizadas de cada um. Portanto, neste modelo, os
reservatórios não acumulam água. A capacidade de armazenamento e a perda de água por
evaporação são traduzidas pela vazão regularizada indicada pelo usuário.
Os componentes do sistema tais como reservatórios, confluências, desvios, afluências e
demandas são representados na rede como nós, e os canais, adutoras e trechos naturais de rios
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são representados por links. O modelo de alocação resolve iterativamente o seguinte problema
de fluxo de rede, para cada cenário do sistema:
N

N

min ∑∑ c ijq ij

(1)

i =1 j=1

∑q − ∑q
ij

i∈I j

jk

=0

(2)

k∈O j

L ij ≤ q ij ≤ U ij

(3)

onde:
• qij é a vazão de referência no arco (i, j) definido pelo nó inicial i e o nó terminal j;
• cij é o custo unitário associado à vazão qij, que pode ser um custo monetário ou um
fator de ponderação que represente direitos de água ou prioridades operacionais (um
custo negativo é tratado como um benefício ou prioridade);
• 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);
• Oj é o conjunto de todos os nós com arcos que se originam no nó j;
• Lij é a vazão mínima no arco (i, j);
• Uij é a vazão máxima no arco (i, j).
A equação ( 2 ) é a restrição que garante a satisfação do equilíbrio de massa em todos os
nós j = i,...,N da rede.
As prioridades cij são calculadas para cada nó pela expressão cij = 10 P - 1000, em que P
varia de 1 a 99. Os valores de cij que representam prioridade são sempre negativos. Assim, ao
atender uma prioridade, o modelo estará diminuindo os custos da rede de um valor cij por
unidade de vazão fornecida. O usuário precisa selecionar somente as prioridades relativas a
demandas. Se ocorrerem déficits as demandas com menor prioridade são reduzidas em
primeiro lugar. O programa permite que o usuário altere P a cada simulação.
2.2

Modelo de alocação para análise do processo de outorga

Para apresentar alguns resultados do modelo de alocação da Plataforma aplicado na
análise de outorga para captação de água será utilizada uma rede fictícia representada por dois
reservatórios (R1 e R2), três demandas (D1, D2 e Dreno), dois nós de passagem (P1 e P2) e
seis links (L1, L2, L3, L4, L5 e LDreno), conforme Figura 1. Os dados necessários para
executar a análise do pedido de outorga estão agrupados na Tabela 1. Obs.: a demanda Dreno

2

possui a menor prioridade da rede (P = 99) e serve somente para captar uma eventual sobra de
água no sistema.

Figura 1: Rede de fluxo de um sistema de recursos hídricos para análise de outorga de
captação
Tabela 1: Dados de entrada no modelo de alocação para análise de outorga para captação
Demanda
Vazão (m3/s)
Prioridade
D1
10
1
D2
12
1
3
Reservatório Vazão regularizada (m /s)
R1
1
R2
10
Links
Vazão de referência (m3/s) Vazão de restrição (m3/s)
L1
1
2
L2
2
2
L3
3
2
L4
4
2
L5
5
2
As demandas D1 e D2 apresentam a mesma prioridade. As vazões de referência em
cada trecho (link) representam as disponibilidades em cada sub-bacia, cujos valores
aumentam de montante para jusante. As vazões de restrição são utilizadas para indicar um
determinado valor que deve existir no link por motivos ambientais, de navegação, etc.. A
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vazão de restrição não entra no cálculo. Se, após o cálculo, a vazão que passa no link for
inferior à restrição, então o modelo está tirando da rede mais água do que deveria.
Os resultados verificados na simulação estão apresentados nas figuras seguintes. A
análise das demandas é mostrada na Figura 2. A vazão total afluente para as demandas é a
soma da vazão da bacia e a de montante. A demanda D1 sofreu um déficit de 3 m3/s, o que
significa que não há disponibilidade de água para outorgar uma vazão igual àquela solicitada.
Na parte inferior da tela existem as opções “Todas”, “Com falhas” e “Sem falhas”, que
permitem ao usuário exibir respectivamente todas as demandas, somente as que apresentam
falhas (a vazão total afluente é inferior à demanda necessária) e somente as demandas que não
apresentam falhas.

Figura 2: Resultado das demandas
As vazões nos links determinadas pelo modelo de alocação estão apresentadas na Figura
3. Cabe explicar que a vazão de referência indicada entra no final de cada link. Assim, nos
links L3 e L4 a vazão calculada pelo modelo é zero, pois o modelo não acusa a passagem da
água pelo link. A vazão de restrição representa uma vazão mínima que deve ser mantida no
trecho. A última coluna da tabela indica o quanto a vazão é menor que a vazão de restrição.
Quando isso acontece o programa computa como falha. Assim como nos resultados das
demandas, na parte inferior da tela de resultados dos links existem as opções “Todos”, “Com
falhas” e “Sem falhas”, que permitem ao usuário exibir respectivamente todos os links,
somente os que apresentam falhas (a vazão no link é inferior à vazão de restrição) e somente
os links que não apresentam falhas.
4

Figura 3: Resultado dos links
Os resultados obtidos para os reservatórios estão apresentados na Figura 4. A vazão
regularizada é o valor fornecido pelo usuário. A vazão de montante é aquela que chega ao
reservatório e a vazão total afluente é a soma das duas anteriores. A vazão efluente representa
toda a água que sai do reservatório e que, por sua vez, é igual a vazão regularizada.

Figura 4: Resultado dos reservatórios
2.3

Modelo de qualidade da água

O modelo utilizado para simular a qualidade da água de rios é do tipo unidimensional,
cujo regime de fluxo é permanente. Os rios que compõem o sistema são divididos em trechos
5

que são vistos como elementos computacionais onde ocorrem os mecanismos de transporte de
carga e onde a concentração dos constituintes de qualidade da água está completamente
misturada. O modelo considera lançamentos pontuais, tais como a entrada de efluentes
industriais e as descargas de esgotos domésticos, podendo simular as concentrações de DBO,
OD, Coliformes Totais, Fósforo Total, Algas, TDS, Nitrogênio Orgânico, Amônia, Nitrito e
Nitrato.
Cada trecho do rio deve apresentar parâmetros constantes como, por exemplo: área da
seção, declividade, velocidade, vazão, altura média da lâmina de água, entre outros. Cada
segmento representa um volume de controle sobre o qual as equações que governam o
balanço de massa serão aplicadas. O modelo de qualidade da água resolve a equação de
balanço de massa relacionando a conservação de massa e as reações cinéticas que ocorrem em
um determinado volume de controle, representado por um trecho de rio. As reações cinéticas
utilizam parâmetros que influenciam o comportamento do processo físico-químico. Esses
parâmetros necessitam ser calibrados para que possam ser usados em uma aplicação
particular.
As variações das concentrações dos poluentes no sistema de recursos hídricos são
determinadas de acordo com Teixeira (2004), que usa uma formulação analítica para
representar o decaimento exponencial da concentração de cada poluente. Essa formulação
resultou de uma simplificação da equação de balanço de massa relacionando a conservação de
massa e as reações cinéticas.
O modelo utiliza o tipo de solução de estado constante, adotando o mesmo intervalo de
tempo assumido para o cenário de vazão considerado. Desta forma, o modelo assume que a
vazão permanece constante durante um determinado tempo e num dado trecho do rio.
Portanto, a variação das concentrações é espacial (ao longo do trecho do rio) e a variação
temporal está embutida nos cenários de vazão utilizados. Obs.: as vazões utilizadas como
dados de entrada do modelo de qualidade da água são os valores obtidos como resultados do
modelo de alocação de água.
A formulação básica do modelo fornece a concentração em função do tempo.
Assumindo a velocidade constante no trecho do rio e que essa velocidade corresponde a um
∆x (distância para que uma partícula de água saia de um ponto e chegue a outro) por um
intervalo de tempo ∆t, pode-se substituir o tempo pela relação entre o comprimento do trecho
e a velocidade, resultando na equação ( 4 ):
Cp(x ) = Cp(x 0 )e

−k

x
U

(4)
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onde:
• k é o coeficiente representando a reação cinética específica para cada poluente;
• x é a distância do ponto de lançamento do poluente a um ponto qualquer (m);
• U é a velocidade média da água no trecho do rio (m/s).
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META FÍSICA 2 - MODELO DE REGIONALIZAÇÃO

A meta física 2 está totalmente concluída. Neste capítulo serão apresentados os estudos
de regionalização das vazões máximas e das vazões médias de longo período para o Estado do
Ceará e para a bacia do Alto São Francisco, e o estudo de regionalização dos parâmetros do
modelo chuva-vazão SMAP, a nível mensal, para o Estado do Ceará.
Estes estudos de regionalização basearam-se em análise de regressão, onde se define
uma relação empírica entre a variável de interesse, por exemplo, a vazão média de longo
período, e as características climáticas e fisiográficas das bacias utilizadas no estudo.
A seção começa com uma descrição dos dados hidrológicos e fisiográficos utilizados.
Em seguida faz-se uma breve introdução, seguida de uma discussão, acerca dos diferentes
tipos de modelos de regressão empregados nestes estudos. Finalmente, a seção seguinte
apresenta, para cada estudo de regionalização, o modelo utilizado, os resultados obtidos para
cada região estudada e as páginas da internet onde os resultados estão disponibilizados.
3.1

Dados utilizados

3.1.1 Dados de vazão
Para a regionalização de vazões máximas e médias de longo período foram levantadas
as séries históricas de todos os postos fluviométricos localizados na bacia do Alto São
Francisco e no Estado do Ceará. Estas informações foram obtidas do sistema “Hidroweb”,
disponibilizado no site da Agência Nacional de Água (ANA). As séries históricas com menos
de 10 anos de observação foram excluídas. Além disso, anos com falhas foram descartados
completamente e nenhuma correção de falhas foi realizada.
Feita a seleção, na bacia do Alto São Francisco restaram 32 estações fluviométricas,
onde a média de registros é de 35 anos, com vazões máximas anuais variando entre 52.0 e
2549.0 m3/s, e vazões médias de longo período entre 3.8 e 219.3 m3/s. A Tabela 2 apresenta
uma lista destas estações enquanto a Figura 5 mostra um mapa com a localização das mesmas.
A disponibilidade temporal dos dados pode ser observada na Tabela 3.
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Tabela 2: Caracterização das estações fluviométricas utilizadas na regionalização de vazões
máximas e médias de longo período no Alto São Francisco (Fonte: Agência Nacional de
Águas - ANA)
ID Código
Nome
Rio / Ribeirão
Município
Latit
Long
Nº. Dados
1 40025000 Vargem Bonita
S. Francisco Vargem Bonita
-20:19:38 -46:21:58
48
2 40032000 Faz. Samburá
Samburá
S. Roque Minas
-20:09:03 -46:18:12
23
3 40037000 Faz. da Barra
Sto. Antônio S. Roque Minas
-20:12:56 -46:13:56
30
4 40040000 Faz. Ajudas
Ajudas
Bambuí
-20:05:45 -46:03:51
37
5 40050000 Iguatama
S. Francisco Iguatama
-20:10:12 -45:42:57
61
6 40053000 Calciolândia
S. Miguel
Tapiraí
-20:14:13 -45:39:38
34
7 40056200 M. Bom Sucesso Bambuí
Tapiraí
-19:57:00 -45:58:00
14
8 40060001 Tapirai - Jus.
Perdição
Tapiraí
-19:53:17 -46:01:50
21
9 40070000 Ponte Chumbo
S. Francisco Lagoa da Prata
-19:46:34 -45:28:45
29
10 40080000 Taquaral
Jorge Grande Luz
-19:40:13 -45:36:36
33
11 40100000 Porto Andorinhas S. Francisco Abaeté
-19:16:43 -45:17:09
43
12 40130000 Ponte do Vilela
Pará
Itaguara
-20:26:00 -44:36:00
20
13 40150000 Carmo do Cajuru Pará
Carmo do Cajuru -20:10:52 -44:47:38
61
14 40170000 Marilândia
Itapecerica
Carmo da Mata
-20:12:58 -44:55:06
33
15 40185000 Pari
Itapecerica
Divinópolis
-20:11:05 -44:53:36
30
16 40300001 Jaguaruna - Jus.
São João
Onça de Pitangui -19:44:37 -44:49:06
19
17 40330000 Velho da Taipa
Pará
Pitangui
-19:41:38 -44:55:51
60
18 40400000 E. Álvaro Silveira Lambari
Bom Despacho
-19:45:11 -45:07:03
46
19 40450000 Porto Pará
Rio Pará
Pompeu
-19:18:00 -45:04:00
12
20 40500000 Martinho Campos Picão
Martinho Campos -19:19:54 -45:13:17
30
21 40530000 Abaeté
Marmelada
Abaeté
-19:09:46 -45:26:31
28
22 40580000 Congonhas
Maranhão
Congonhas
-20:30:00 -43:51:00
33
23 40665000 U. João Ribeiro
Camapuã
Entre rios Minas -20:39:00 -44:02:00
38
24 40680000 Entre rios Minas Brumado
Entre rios Minas -20:39:37 -44:04:19
62
25 40710000 Belo Vale
Paraopeba
Belo Vale
-20:24:29 -44:01:16
33
26 40740000 Alberto Flores
Paraopeba
Brumadinho
-20:09:40 -44:09:38
31
27 40770000 Conceição Itaguá Manso
Brumadinho
-20:09:00 -44:15:00
18
28 40800001 Pt. N. Paraopeba Paraopeba
Betim
-19:56:56 -44:18:19
65
29 40850000 Pt. da Taquara
Paraopeba
Papagaios
-19:25:23 -44:32:52
33
30 40930000 Barra do Funchal Indaiá
Serra Saudade
-19:23:43 -45:53:11
52
31 40960000 Faz. Bom Jardim Indáia
Tiros
-18:57:00 -45:42:00
21
32 40975000 Faz. São Felix
Borrachudo
S.G. do Abaeté
-18:27:58 -45:38:45
22
Obs.: Todas as estações são de responsabilidade da ANA e operadas pela CPRM, com exceção das estações que
estão desativadas (7, 12, 19, 22, 23, 27 e 31).
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Figura 5: Distribuição espacial das estações fluviométricas utilizadas na regionalização de
vazões máximas e médias de longo período na região do Alto São Francisco, com suas
respectivas bacias de contribuição
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Tabela 3: Disponibilidade de dados das estações fluviométricas no Alto São Francisco

Para o Estado do Ceará restaram 25 estações fluviométricas com média de registros de
28 anos. As vazões máximas anuais variam entre 60.7 e 2419.0 m3/s enquanto as vazões
médias específicas de longo período variam entre 21 e 348 mm. As características destas
estações são encontradas na Tabela 4 e sua localização espacial pode ser observada na Figura
6. A Tabela 5 apresenta a disponibilidade temporal dos dados.
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Tabela 4: Caracterização das estações fluviométricas utilizadas na regionalização de vazões
máximas e médias de longo período no Estado do Ceará (Fonte: Agência Nacional de Águas ANA)
ID
Código
Nome
Rio / Riacho
Município
Latit
Long
N°Dados
01 34730000 Croatá
Macambira
Croatá
-4:24:56 -40:54:42
18
02 34750000 F. Boa Esperança Poti
Castelo Piauí
-5:13:23 -41:44:15
35
03 35125000 Moraújo
Coreaú
Moraújo
-3:27:53 -40:41:50
19
04 35170000 Granja
Coreaú
Granja
-3:07:15 -40:49:15
25
05 35210000 Faz. Cajazeiras
Acaraú
Hidrolândia
-4:22:43 -40:32:48
37
06 35217001 Açude Araras
Acaraú
Santa Quitéria -4:14:00 -40:27:00
13
07 35240000 Trapiá
Macacos
Santa Quitéria -4:11:42 -40:19:40
30
08 35260000 Groairas
Groairas
Groairas
-3:54:32 -40:22:48
18
09 35279000 F. Bela Vista
Conceição
Forquilha
-3:49:29 -40:11:15
17
10 35650000 Sítios Novos
São Gonçalo
S.G. Amarante -3:44:59 -38:57:18
25
11 35668000 Umarituba Novo São Gonçalo
S.G. Amarante -3:40:14 -38:58:57
13
12 35740000 Barra Nova
Pacoti
Redenção
-4:11:36 -38:46:47
18
13 35950000 Cristais
Pirangi
Cascavel
-4:29:59 -38:21:40
32
14 36020000 Arneiroz
Jaguaribe
Arneiroz
-6:19:26 -40:09:38
54
15 36045000 Malhada
Conceição
Saboeiro
-6:38:44 -39:57:34
21
16 36110000 Sítio Conceição
Cariús
Cariús
-6:34:00 -39:30:00
13
17 36125000 Sít. Poço Dantas Bastidores
Cariús
-6:33:30 -39:30:33
35
18 36130000 Cariús
Cariús
Cariús
-6:38:50 -39:29:56
16
19 36160000 Iguatú
Jaguaribe
Iguatú
-6:22:22 -39:17:33
62
20 36210000 Sítio Lapinha
Salgado
Missão Velha
-7:12:43 -39:07:57
26
21 36250000 Podimirim
Porcos
Milagres
-7:17:59 -38:59:40
30
22 36270000 L. Mangabeira
Salgado
L. Mangabeira -6:45:00 -38:58:00
28
23 36290000 Icó
Salgado
Icó
-6:24:23 -38:52:20
32
24 36470000 Sen. Pompeu
Banabuiú
Sen. Pompeu
-5:35:42 -39:22:52
51
25 36520000 Quixeramobim
Quixeramobim Quixeramobim -5:12:40 -39:17:33
43
Todas as estações são de responsabilidade da ANA com exceção da 6 (DNOCS) e operadas pela CPRM, com
exceção das estações que estão desativadas (6, 10, 16 e 22).
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Figura 6: Distribuição espacial das estações fluviométricas utilizadas na regionalização de
vazões máximas e médias de longo período, no Estado do Ceará, com suas respectivas bacias
de contribuição
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Tabela 5: Disponibilidade de dados das estações fluviométricas no Estado do Ceará
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As séries de vazões foram consideradas homogêneas devido à pequena série de dados.
Já os dados anuais foram tidos como independentes uma vez que os rios não perenizados só
escoam durante uma parte do ano, ficando secos na outra parte devido às características
climáticas e geológicas da região.
No estudo de regionalização dos parâmetros do modelo chuva-vazão SMAP foram
utilizadas as séries mensais de vazão, precipitação e evaporação das bacias hidrográficas
utilizadas no Plano Estadual de Recursos Hídricos, Planos de Gerenciamento das Águas da
Bacia do Rio Jaguaribe (COGERH, 2000 a) e Planos de Gerenciamento das Águas das Bacias
Metropolitanas (COGERH, 2000 b). Estes dados foram escolhidos visando posterior
comparação entre a eficiência de diferentes modelos chuva-vazão. Após a análise dos dados,
seguindo os critérios apresentados acima, foram selecionadas 22 estações fluviométricas. A
Tabela 6 apresenta a lista destas estações e a Figura 7 mostra um mapa do Estado do Ceará
com a localização das mesmas.
Tabela 6: Caracterização das estações fluviométricas utilizadas na regionalização de
parâmetros do modelo chuva-vazão SMAP no Estado do Ceará
ID
Código
Nome
Rio/Riacho
Município
Latit
Long
Calibr.
01 34750000 F.B Esperança Poti
Castelo Piauí
-5:13:23 -41:44:15 65-96
02 35210000 Faz. Cajazeiras Acaraú
Hidrolândia
-4:22:43 -40:32:48 63-00
03 35650000 Sítios Novos
São Gonçalo
S.G. Amarante -3:44:59 -38:57:18 69-78
04 35760000 Baú
Baú
Pacatuba
-4:07:00 -38:40:00 67-73
05 35875000 Araçoiaba
Araçoiaba
Araçoiaba
-4:22:00 -38:49:00 29-30
06 35880000 Chorozinho
Choró
Chorozinho
-4:18:00 -38:29:00 70-83
07 35950000 Cristais
Pirangi
Cascavel
-4:29:59 -38:21:40 70-88
08 36020000 Arneiroz
Jaguaribe
Arneiroz
-6:19:26 -40:09:38 36-58
09 36045000 Malhada
Conceição
Saboeiro
-6:38:44 -39:57:34 82-96
10 36125000 S. Poço Dantas Bastiões
Cariús
-6:33:30 -39:30:33 68-89
11 36128000 Poço dos Paus Cariús
Cariús
-6:33:00 -39:30:00 59-61
12 36160000 Iguatú
Jaguaribe
Iguatú
-6:22:22 -39:17:33 67-84
13 36180000 Suassurana
Trussu
Acopiara
-6:18:00 -39:25:00 69-75
14 36210000 Sítio Lapinha
Salgado
Missão Velha
-7:12:43 -39:07:57 85-96
15 36250000 Podimirim
Porcos
Milagres
-7:17:59 -38:59:40 73-96
16 36270000 L. Mangabeira Salgado
L. Mangabeira -6:45:00 -38:58:00 63-82
17 36280000 Santo Antônio Salgado
Icó
-6:30:00 -38:53:00 66-72
18 36290000 Icó
Salgado
Icó
-6:24:23 -38:52:02 64-79
19 36460000 Boq. Patú
Patú
Sen. Pompeu
-5:35:00 -39:25:00 67-72
20 36470000 Sen. Pompeu
Banabuiú
Sen. Pompeu
-5:35:42 -39:22:52 73-85
21 36520000 Quixeramobim Quixeramobim Quixeramobim -5:12:04 -39:17:33 21-43
22 36550000 Pedras Brancas Jaguaribe
Quixadá
-5:10:00 -38:52:00 46-52
Todas as estações são de responsabilidade da ANA, com exceção das do DNOCS (5, 11, 19 e 22) e das da
SUDENE (4, 13 e 17) e operadas pela CPRM, com exceção das estações que estão desativadas (3, 4, 5, 6, 11, 13,
16, 17, 19 e 22).
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Figura 7: Distribuição espacial das estações fluviométricas utilizadas na regionalização de
parâmetros de modelo chuva-vazão, no Estado do Ceará, com suas respectivas bacias de
contribuição
3.1.2 Caracterização das variáveis explanatórias
O método de regionalização empregado nestes estudos foi o da análise de regressão,
onde se define uma relação empírica entre a variável de interesse e as características
climáticas e fisiográficas das bacias, denominadas aqui de variáveis explanatórias.
Esta seção apresenta as características climáticas e fisiográficas dos postos
fluviométricos utilizados nos estudos de regionalização das vazões máximas, médias e dos
parâmetros do modelo chuva-vazão SMAP.
Para cada uma das bacias hidrográficas do Alto São Francisco utilizadas nas
regionalizações de vazões máximas e médias de longo período foram determinadas 4
características fisiográficas: área de drenagem, comprimento do talvegue, densidade de
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drenagem e declividade do canal principal. Já para os estudos de regionalização do Estado do
Ceará utilizaram-se 12 características fisiográficas e climáticas. Foram realizadas algumas
simplificações em relação à variabilidade espacial de algumas características. Nestes casos, o
valor médio da característica em questão é considerado uniforme dentro da bacia de
contribuição.
A Tabela 7 e a Tabela 8 apresentam as variáveis explanatórias utilizadas nos estudos de
regionalização das vazões máximas e médias de longo período para a bacia do Alto São
Francisco e para o Estado do Ceará, respectivamente. Essas tabelas apresentam também os
valores máximos e mínimos dessas variáveis. A Tabela 9, por sua vez, apresenta as variáveis
explanatórias utilizadas no estudo de regionalização dos parâmetros do modelo SMAP mensal
para o Estado do Ceará. Uma descrição de como estas variáveis foram obtidas é apresentada
após as tabelas.
Tabela 7: Características fisiográficas e climáticas utilizadas como variáveis explanatórias na
regionalização de vazões máximas e vazões médias de longo período no Alto São Francisco
Variável
Mínimo Máximo
Área de contribuição da estação fluviométrica - A (km2)
259
13087
Comprimento do talvegue - CT (km)
32.5
335.9
-1
Densidade de drenagem - DD (km )
0.38
0.82
Declividade - D (m/km)
0.5
15.6
Tabela 8: Características fisiográficas e climáticas utilizadas como variáveis explanatórias na
regionalização de vazões máximas e vazões médias de longo período no Estado do Ceará
Variável
Mínimo Máximo
Declividade - D (m/km)
1.7
22.1
Precipitação média - P (mm)
590
1152
Comprimento do talvegue - CT (km)
9
264
Área de contribuição da estação fluviométrica - A (km2)
39
20609
Comprimento total de drenagem - CTD (km)
37
14309
-1
Densidade de drenagem - DD (km )
0.48
0.99
Capacidade de armazenamento do solo - CAD (mm)
40
97
Curve number médio - CN (mm)
64
83
Índice de compacidade da bacia - Kc
1.2
1.9
Direção dominante do rio principal - Dir
1
8
Parcela da bacia no cristalino - Cr
0
100
Espelhos de lagos naturais e artificiais na bacia - L (m2/km2)
0
6146
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Tabela 9: Características fisiográficas e climáticas utilizadas como variáveis explanatórias na
regionalização dos parâmetros do modelo chuva-vazão SMAP no Estado do Ceará
Variável
Mínimo Máximo
Declividade - D (m/km)
1.7
22.5
Precipitação média - P (mm)
259
1305
Comprimento do talvegue - CT (km)
32
264
2
Área de contribuição da estação fluviométrica - A (km )
245
20609
Comprimento total de drenagem - CTD (km)
193
14309
Densidade de drenagem - DD (km-1)
0.53
0.99
Capacidade de armazenamento do solo - CAD (mm)
45
115
Curve number médio - CN (mm)
69.7
88.3
Índice de compacidade da bacia - Kc
1.27
1.86
Direção dominante do rio principal - Dir
1
8
Parcela da bacia no cristalino - Cr
0
100
Espelhos de lagos naturais e artificiais na bacia - L (m2/km2)
131
6146
A partir do mapa hidrográfico foi determinado o contorno de cada bacia de contribuição
das estações fluviométricas e extraídas as seguintes variáveis: (A) área de contribuição da
estação fluviométrica em km2, definida como o polígono (projeção horizontal) que cobre toda
a área de extensão dos trechos afluentes ao ponto onde está localizada a estação; (CT)
comprimento do talvegue em km, ou seja, o comprimento total do rio que drena a maior área
no interior da bacia; (CTD) comprimento total de drenagem em km, que é soma do
comprimento de todos os trechos da malha hidrográfica da bacia; (DD) densidade de
drenagem em km-1, definida como a razão entre o comprimento total de drenagem e a área de
contribuição da estação fluviométrica; (Kc) índice de compacidade da bacia, definido como a
razão entre o perímetro da bacia hidrográfica e a raiz quadrada da área, multiplicado por um
coeficiente teórico igual a 0.282; (Dir) direção dominante do rio principal, seguindo uma
numeração de 1 a 8, com sentido sul-norte igual a 1 e modificando a numeração a cada 45º.
Combinando o mapa hidrográfico com o modelo numérico do terreno (MNT) foi
extraída a declividade (D) em m/km, determinada a partir do quociente entre a diferença de
cotas entre o ponto mais alto da bacia e a seção onde está localizada a estação e o
comprimento do talvegue.
A precipitação foi calculada utilizando a média histórica de todas as estações
pluviométricas localizadas no Estado. A precipitação média anual (P) para cada bacia, em
mm, foi estimada utilizando o método de Thiessen.
Para a determinação da densidade de espelhos de lagos naturais e artificiais na bacia
(L), em m2/km2, utilizaram-se imagens do satélite LANDSAT-7 para o levantamento de todos
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os espelhos d’água acima de 5 hectares. A área total dos espelhos d’água de cada bacia foi
dividida pela sua respectiva área de contribuição.
A capacidade de armazenamento do solo (CAD) em mm (com valor estimado
considerando uma profundidade média de 1 m), o curve number médio (CN) e a parcela da
bacia situada no cristalino (Cr), com valores entre 0 e 100%, foram determinadas a partir de
mapas digitais gerados na Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos
(FUNCEME).
3.2

Modelos de regressão

O método de regressão linear normalmente mais utilizado é o dos mínimos quadrados
(OLS) [Ordinary Least Squares], que fornece estimadores não tendenciosos dos parâmetros e
com variância mínima. O modelo normalmente utilizado no método OLS, denominado aqui
de modelo OLS, assume que os resíduos são independentes e possuem a mesma variância.
Essas premissas nem sempre são válidas em hidrologia porque pode haver correlação espacial
entre as vazões. Além do mais, os estimadores locais da variável de interesse, de uma maneira
geral, possuem variâncias distintas já que as séries históricas em diferentes postos não
possuem os mesmos tamanhos.
Tasker (1980) sugeriu o uso do método dos mínimos quadrados ponderados (WLS) para
que as diferenças de comprimento das séries históricas fossem consideradas na análise. Mais
tarde, Stedinger e Tasker (1985, 1986 a) desenvolveram um procedimento para obter um
estimador regional para variáveis hidrológicas baseado no método dos Mínimos Quadrados
Generalizados (GLS), que leva em consideração não só as diferenças no tamanho das séries,
mas também uma possível correlação entre os estimadores locais da variável de interesse.
Estudos baseados em experimento Monte Carlo mostram que os estimadores WLS e GLS são
mais eficientes do que aqueles baseados no modelo OLS. Além disso, os estimadores GLS
são mais eficientes do que os WLS quando a correlação entre os estimadores locais é grande e
a variância do erro do modelo é relativamente pequena.
Apresenta-se a seguir uma descrição sucinta dos modelos GLS, WLS e OLS, assim
como os estimadores dos parâmetros do modelo regional e da variância do erro.
3.2.1 Mínimos quadrados generalizados (GLS)
O modelo GLS assume que o erro total de regressão é resultado da soma de dois termos:
o erro do modelo propriamente dito, δ ~ N(0, σ δ2 ), e os erros amostrais, dado que o verdadeiro
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valor da variável de interesse θi é desconhecido e apenas uma estimativa está disponível.
Assume-se que a estimativa θ̂ i , para um dado local i, ou uma transformação desta variável,
possui uma relação linear com as características fisiográficas e climáticas da bacia, ou uma
transformação das mesmas, podendo ser expressa da seguinte forma:
p

θ̂ i = β 0 +

∑β

A ij + η i , i = 1, 2, …, M estações

j

(5)

j=1

onde:
• Aij (j = 1, …, p) são as características físicas e climáticas utilizadas no modelo de
regressão;
•

η i = ε i + δ i , onde εi é o erro amostral e δi é o erro do modelo.

O erro total η possui as seguintes características:

(

)

σ ε2i
i= j
σ εi σ εj ρ εiεj i ≠ j

E[ε i ] = 0 , Cov ε i , ε j = 
E[δ i ] = 0 ,

σ 2
Cov (δ i , δ j )=  δ
0

i= j
i≠ j

(6)
(7)

onde:
•

σ εi2 é a variância do erro amostral do estimador local de θ̂ i para o local i;

•

ρ εiεj é o coeficiente de correlação entre os erros amostrais em i e j, devido à

correlação entre os dados destes locais;
•

σ δ2

é a variância do erro do modelo.

Assim, a matriz de covariância Λ para os erros totais é dada por:
Λ ij

GLS

σ εi2 + σ δ2
i= j
= cov(η i , η j ) = 
σ εi σ εj ρ(θˆ i , θˆ j ) i ≠ j

(8)

Em notação matricial, o modelo regional por ser escrito como:
(9)

θˆ = Xβ + η

(

θ̂ = θ̂1 θ̂ 2 , ... θ̂ M

(

β̂ = β̂ 0 β̂1 ... β̂ P

)

T

)

( 10 )

1 A11 ... A1P 
, X =  
...  
1 A M1 ... A MP 

( 11 )

T

T

η= (η1 η 2 ,... η M )

( 12 )
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O estimador de β, assim como sua matriz de covariância, é determinado por:

(

)

-1

β̂ GLS = X T Λ −1X X T Λ −1θ

(

Cov(β̂ GLS ) = X T Λ −1X

)

-1

( 13 )
( 14 )

onde:
Var[β̂ GLS ] é igual a diagonal principal da matriz de covariância.

•

A estimativa da variância do erro do modelo, σ δ2 , pelo método dos momentos
generalizados, segue a solução dada por Stedinger e Tasker (1985), sujeita à condição de que
σ δ2

≥ 0.

(θˆ − X β̂) Λ (θˆ − X β̂)
=
T

σ

2
δ

−1

( 15 )

M − P −1

Os valores de σ δ2 e β̂ são calculados simultaneamente e, para isso, são utilizadas as
equações ( 13 ), ( 14 ) e ( 15 ). O valor de σ δ2 pode ser visto como uma medida de
heterogeneidade (Madsen e Rosbjerg, 1997), de modo que não é necessária a determinação
prévia de regiões hidrologicamente homogêneas.
Estimados os parâmetros β do modelo regional e a variância do erro do modelo, a
estimativa regional da variável de interesse e sua respectiva variância são dadas pelas
seguintes expressões:

E[θ o ] = x oβˆ
T
E[(θ o − x oβˆ ) 2 ] = σ δ2 + x o (X T Λ−1X) −1 x o

( 16 )
( 17 )

onde:
• xo é o vetor que contém os valores das variáveis explanatórias da bacia onde se
deseja fazer a estimativa regional da variável de interesse θ.
A utilização do modelo GLS requer a estimativa da variância amostral do estimador
local da variável de interesse e a definição da estrutura de correlação espacial entre estes
estimadores. Estas estatísticas dependem da variável hidrológica de interesse e serão
apresentadas mais adiante quando da descrição de cada estudo de regionalização.
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3.2.2 Mínimos quadrados ponderados (WLS)
O modelo WLS é, de fato, um caso especial do modelo GLS. Quando a correlação
espacial entre os estimadores locais da variável de interesse, ρ̂(θˆ i , θˆ j ), for igual a zero para
qualquer par de estações (i, j), o modelo GLS reduz-se ao modelo WLS. Os estimadores dos
parâmetros β e da variância do erro são os mesmos do modelo GLS. Porém, a matriz de
covariância é diferente, o que acaba por gerar estimativas diferentes de σ δ2 e β̂ . Neste caso, a
matriz de covariância Λ fica:
Λ ij

WLS

σ 2 + σ δ2
= cov(η i , η j ) =  εi
0

i= j
i≠ j

( 18 )

3.2.3 Mínimos quadrados (OLS)
O modelo OLS é também um caso especial do modelo GLS. Neste caso, tanto os erros
amostrais quanto a correlação espacial entre os estimadores são desconsiderados. Deste modo,
a matriz de covariância dos erros é simplesmente uma matriz diagonal com elementos iguais à
variância do erro do modelo ( σ δ2 ). Assim, a matriz de covariância Λ para os erros fica:
Λ ij

OLS

σ 2
= cov(ηi , η j ) =  δ
0

i= j
i≠ j

( 19 )

3.2.4 Discussão
Tendo em vista o acima exposto, fica claro que a regressão GLS tem a capacidade de
melhor representar dados hidrológicos, dado que o modelo utilizado considera o fato de que
os estimadores locais da variável de interesse não possuem a mesma precisão, e que os
mesmos podem apresentar correlação espacial. Stedinger e Tasker (1985, 1986 b)
demonstram que, quando o tamanho dos registros varia amplamente e as vazões apresentam
correlação cruzada, o uso da técnica GLS resulta em maior acuracidade na estimativa dos
parâmetros, e que o estimador da variância do erro do modelo apresenta uma tendenciosidade
muito menor quando comparados com os estimadores WLS e OLS.
O uso do modelo GLS é usualmente indicado para regionalização de variáveis
hidrológicas. Entretanto, seu uso requer a estimativa da matriz de covariância dos erros
amostrais, apresentada em ( 8 ), o que nem sempre é uma tarefa fácil. Portanto, a utilização do
modelo GLS vai variar de caso para caso.
No estudo de vazões máximas, foi utilizada a regressão GLS para a regionalização do
parâmetro de forma (kappa) da distribuição GEV (valor extremo generalizado). Os
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parâmetros de locação e escala foram regionalizados utilizando a regressão OLS. No caso das
vazões médias de longo período, foi utilizada a regressão GLS.
No caso do estudo de regionalização dos parâmetros do modelo chuva-vazão SMAP,
não se conhece uma maneira de estimar a matriz de covariância amostral dos parâmetros. Por
isso, decidiu-se por utilizar o modelo de regressão OLS.
3.3

Regionalização de vazões máximas

3.3.1 Introdução
Neste estudo de regionalização de vazões máximas, utiliza-se uma abordagem
hierárquica na estimativa dos três parâmetros da distribuição de valores extremos generalizada
- GEV (Generalized Extreme Value): o de posição, o de escala e o de forma. Esta abordagem
consiste em estimar os parâmetros que dependem dos momentos de mais alta ordem
utilizando informação regional, enquanto os demais parâmetros dependentes de momentos de
mais baixa ordem são estimados localmente. Assim, o nosso problema de regionalização de
vazões máximas reduz-se à regionalização do parâmetro de forma, estimando-se os
parâmetros de posição e escala com dados locais. Para locais sem dados, os estimadores dos
parâmetros de posição e escala podem ser obtidos a partir de modelos lineares, utilizando-se
como variável explanatória a área de drenagem do local de interesse.
Estudos anteriores mostram que a estimativa regional de parâmetros pode ser baseada
em características fisiográficas das bacias (Tasker e Stedinger, 1986; Madsen et al., 1997 e
Martins, 2001). Assim, a variabilidade do parâmetro de forma (κ) da distribuição GEV pode
ser descrita pelo uso do modelo de regressão GLS. Neste trabalho, a título de pesquisa,
também foram utilizados os casos particulares do modelo GLS (os modelos WLS e OLS).
Para a obtenção dos modelos regionais do parâmetro de forma (κ) da distribuição GEV
foram utilizadas como variáveis explanatórias as características climáticas e fisiográficas das
bacias de contribuição das estações apresentadas na Tabela 7 e na Tabela 8. Como critérios de
escolha do melhor modelo regional, dentre os avaliados, foram utilizados a variância média de
predição, a variância do erro do modelo, uma variante do coeficiente de determinação clássico
e o nível de significância de cada parâmetro.
3.3.2 A distribuição GEV
A distribuição GEV (Generalized Extreme Value - valor extremo generalizado) é
amplamente recomendada para análise de freqüência regional de eventos extremos. Esta tem
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como função distribuição cumulativa as equações ( 20 ) e ( 21 ), e como função quantil as
equações ( 22 ) e ( 23 ), onde ξ é o parâmetro de posição, α o de escala e κ o de forma, com a
probabilidade de não excedência representada por p. A distribuição GEV é muito atrativa
matematicamente, pois ela tem uma expressão analítica para a inversa de ( 20 ) e ( 21 ), ou
seja, a função quantil apresentada em ( 22 ) e ( 23 ), respectivamente.
1


(
x − ξ)  κ 
α
 
F(x) = exp − 1 − κ
  para κ≠0, ξ + ≤ x < ∞ para
α  
κ
 


α
− ∞ < x ≤ ξ + para κ>0
κ

 (x − ξ )  
F(x) = exp − exp −
  para κ=0, − ∞ < x < ∞ para κ=0
α  


α
κ
x p = ξ + 1 − [− ln (p )] para κ≠0
κ
x p = ξ − α ln (− ln (p )) para κ=0

[

]

κ<0

e

( 20 )

( 21 )
( 22 )
( 23 )

3.3.3 Estimativa da Matriz de Covariância
Como explicado anteriormente, a utilização do modelo de regressão GLS, apresentado
em ( 8 ), ( 9 ), ( 10 ), ( 11 ) e ( 12 ), requer a estimativa da matriz de covariância amostral dos
estimadores locais da variável de interesse (neste caso o parâmetro de forma κ da distribuição
GEV). A matriz de covariância dos erros totais, Λ , é dada por:
σ εi2 + σ δ2
Λ ij = cov(η i , η j ) = 
σ εi σ εj ρ(κ̂ i , κ̂ j )

i=j
i≠ j

( 24 )

Assim, os estimadores de σ εi2 (a variância do erro amostral de κ̂ ) e ρ̂(κ̂ i , κ̂ j ) (o
coeficiente de correlação entre os κ̂ locais) precisam ser calculados. Seguindo Tasker (1980)
e Madsen e Rosbjerg (1997), um estimador de σ εi2 que é aproximadamente independente de κ̂ i
pode ser calculado através da equação ( 25 ):

NA
var[κ̂ A | N A ]
Ni
onde (Madsen e Rosbjerg, 1997):
σ ε2i =

•
•

κ̂ A =
NA =

1
M

M

∑ κ̂

i

( 25 )

;

i =1

1 M
∑ Ni .
M i=1
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O termo var[κ̂ A | N A ] é a variância do erro amostral local, calculada utilizando a média
regional do κ̂ i e o numero de observações médias.
Martins e Stedinger (2002) demonstraram que o coeficiente de correlação entre os κ̂
pode ser expresso em termos de coeficiente de correlação entre séries de vazão, ρij, como na
equação ( 26 ), onde o expoente δ depende do valor regional para κ:
ρ̂ ( κ̂ i ; κ̂ j ) =

n ij
(n ij + n i )(n ij + n j )

( 26 )

ρ ijδ

onde:
•

n ij é o período de dados comum;

•

n i e n j são observações de período extra para as estações i e j, respectivamente.

Deve-se ressaltar que o uso de estimadores amostrais de ρij pode resultar em uma matriz
de covariância (Λ) que nem sempre é positiva, definida devido a incertezas e variações na
extensão dos registros (Tasker e Stedinger, 1989). Tasker e Stedinger (1989) propuseram o
relacionamento ρij com a distância entre as estações (dij) para evitar este tipo de problema.
Logo, em vez de utilizar o estimador amostral ρij, pode-se utilizar a formulação ( 27 ):
ρ̂ ( κ̂ i ; κ̂ j ) =

n ij

(ρ̂(d ))

δ

(n ij + n i )(n ij + n j )

ij

( 27 )

Se a relação correlação-distância não é claramente aparente, pode-se assumir uma
estrutura correlacional homogênea ( ρ̂ = ρ ), onde ρ é o coeficiente de correlação médio
(Martins e Stedinger, 2000), conforme equação ( 28 ):
1

ρ =  N ij (N ij − 1)
2


−1

∑ ∑ρ

ij

( 28 )

1≤i ≤ j≤ N

Logo, o estimador da matriz de covariância é obtido substituindo os seus componentes
definidos pelas equações ( 25 ), ( 27 ) ou ( 28 ) na equação ( 24 ).
3.3.4 Estimativa dos quantis de cheia
A estimativa regional do parâmetro de forma κ da GEV será utilizada tanto para a
estimativa de quantis de cheia em locais sem dados quanto para melhorar a precisão destas
estimativas em locais onde há série histórica disponível.
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No primeiro caso, a estimativa dos quantis de cheia é realizada utilizando-se as
estimativas regionais dos três parâmetros da distribuição, ou seja, a estimativa de κ, via
modelo GLS, e as estimativas dos parâmetros de locação e escala, via modelo OLS.
No segundo caso, a informação regional de κ é inserida na análise de freqüência do
posto, através do método da máxima verossimilhança generalizada (GMLE) (Martins e
Stedinger, 2000), que é apresentada a seguir.
A metodologia GMLE pode ser vista como uma variação do método da máxima
verossimilhança. A diferença é que a GMLE incorpora na análise de freqüência informação a
priori acerca do parâmetro de forma. O método consiste em estimar os parâmetros da
distribuição através da maximização da função verossimilhança generalizada, que nada mais é
do que o produto entre a função verossimilhança e a distribuição a priori sobre κ, π(κ). A
distribuição a priori utilizada é a distribuição Beta(p, q), entre [-0.50, 0.50], com média e
variância igual à estimativa regional de κ e à variância de predição, respectivamente, ambas
obtidas pelo modelo regional. A distribuição Beta é apresentada abaixo:

π (κ | p, q ) = (0.5 + κ )p−1 (0.5 − κ )q−1 B(p, q)

( 29 )

Os parâmetros desta distribuição, p e q, são obtidos através da solução do seguinte
sistema de equações:

µ̂ κ i = x Ti β̂ =

p
p+q

pq
σ̂ = x Var[β̂] x i + σ̂ =
(p + q + 1)(p + q )2
2
κi

T
i

( 30 )

2
δ

onde:
•

x iT é a i-ézima linha em X;

•

Var[β̂] = X T Λ −1X

[

]

−1

.

Depois de estimados os parâmetros, pode-se estimar os quantis de interesse para a
estação i pela seguinte expressão:

x̂ P = ξ̂ +

α̂
[ 1 − exp{κ̂ R .ln(- ln P)} ]
κ̂ R

( 31 )
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3.3.5 Resultados e discussão
3.3.5.1 Alto São Francisco
A estrutura correlacional no interior de cada região foi analisada para estabelecer a
existência de uma relação entre os coeficientes de correlação amostrais estimados e a
distância entre estações. Para a região de estudo, a variação da correlação cruzada entre as
vazões máximas anuais pode ser explicitada em função da distância entre as estações, o que
pode ser observado na Figura 8. Para esta série de dados, o valor médio de κ̂ , estimado por
máxima verossimilhança generalizada, é - 0.12. Segundo Martins e Stendinger (2002), o valor
de δ na equação ( 27 ) deve ser igual a 2.8. Uma vez definida a matriz de covariância, pode-se
empregar o modelo GLS na identificação do modelo regional do fator de forma da
distribuição GEV.

Figura 8: Relação entre correlação cruzada entre as estações e suas respectivas distâncias
Para a determinação do modelo regional foram avaliados diversos modelos de regressão
a partir de todas as combinações possíveis entre as 4 características climáticas e fisiográficas
utilizadas no estudo (Tabela 7). As variáveis explanatórias foram utilizadas no espaço
logarítmico e centralizadas pelo valor médio. Como as variáveis explanatórias (Cr) e (L)
contêm, em algumas bacias, valores iguais a zero, foi acrescentado o valor de uma unidade
aos valores originais antes da transformação logarítmica. Os valores apresentados nas tabelas
de resultados são relativos à regressão da variável resposta 100 κ.
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A variância média de predição do modelo na região, a variância do erro do modelo e o
nível de significância de cada coeficiente foram utilizados como critérios de seleção dos
melhores modelos regionais.
O melhor modelo regional para o parâmetro de forma da GEV para a bacia do Alto São
Francisco é a média regional. Isto significa que nenhuma das variáveis explanatórias
utilizadas no estudo ajudou a explicar a variabilidade espacial de κ. Na verdade, todos os
parâmetros relativos às variáveis explanatórias apresentaram nível de significância abaixo de
90%, e por isso foram removidos do modelo. Esta constatação independe do método utilizado,
como mostra a Tabela 10, que também apresenta o valor da média regional, com o desviopadrão entre parênteses, a variância do erro do modelo (VEM), a variância média amostral
(VMA) e a variância média de predição, pois nenhuma das variáveis apresentou coeficientes
significantes a 90%.
Tabela 10: Modelos constantes para os métodos GLS, WLS e OLS (valores para 100.κ)
Método
Constante
VEM
VMA
VMP
2
GLS
-12.94
0
(2.7)
(2.7)2
(2.68)
WLS
-12.67
0
(1.6)2
(1.6)2
(1.64)
OLS
-11.89
(7.8)2
(1.4)2
(7.9)2
(1.38)
Parâmetros significativos ao nível de confiança de 99%.

Observa-se na Tabela 10 que as variâncias do erro do modelo para WLS e GLS são
nulas, o que se deve provavelmente às limitações no estimador. No entanto, para o modelo
OLS, as variâncias do erro são elevadas, como já verificado anteriormente por outros autores.
O modelo OLS não faz nenhuma distinção entre a variância do erro do modelo propriamente
dito e a variância relativa ao erro amostral dos estimadores locais do parâmetro de forma.
Portanto, o estimador regional adotado para o parâmetro de forma da distribuição GEV,
para a série de dados estudados, foi κ̂ R = - 0.129 com desvio padrão de 0.027.
3.3.5.1.1 Estimativa dos parâmetros de posição e escala
Para locais com dados, os valores de ξ e α podem ser estimados localmente através do
método GML, como mostrado na seção 3.3.4. Assim, a estimativa dos parâmetros da GEV
utilizará uma distribuição a priori Beta, com média igual a - 0.129 e variância igual a (0.027)2.
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Para locais sem registros ou com séries muito curtas, pode-se estimar ξ e α com base
no fato de que estes parâmetros apresentam na escala logarítmica uma relação
aproximadamente linear com a área de drenagem dos postos fluviométricos. Para a região de
estudo, a relação na escala logarítmica entre os estimadores de posição e de escala da
distribuição GEV e a área de drenagem dos postos fluviométricos pode ser observada na
Figura 9 e Figura 10.

Figura 9: Relação na escala logarítmica entre os estimadores ξ e as áreas de drenagem dos
postos fluviométricos do Alto São Francisco

Figura 10: Relação na escala logarítmica entre os estimadores α e as áreas de drenagem dos
postos fluviométricos do Alto São Francisco
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A Tabela 11 apresenta as equações ajustadas e os coeficientes de determinação (R2)
para os parâmetros de posição e escala da distribuição GEV. O desvio padrão dos coeficientes
é de 0.024. Logo, utilizando o teste de significância concluímos que estes coeficientes são
significantes ao nível de 99%. Para maior acuracidade dos resultados no uso destes modelos é
importante utilizar a variável área de drenagem dentro da variação dos dados utilizados para o
ajuste das referidas equações (entre 259 e 13087 km2).
Tabela 11: Modelos gerados para GML para os estimadores da posição e escala da GEV
Modelo
R2
0.81
ln ( ξ̂ ) = 0.691[ln(A)]
0.70
ln ( α̂ ) = 0.544[ln(A)]
3.3.5.2 Estado do Ceará
A estrutura correlacional no interior de cada região foi analisada para estabelecer a
existência de uma relação entre os coeficientes de correlação amostrais estimados e a
distância entre estações. Para a região de estudo, a distância entre as estações não explica a
variação da correlação cruzada entre as vazões máximas anuais. Logo, uma estrutura de
correlação homogênea foi assumida (ρ̂ = ρ ) , onde o coeficiente de correlação média é ρ = 0.01.
Para esta série de dados, o valor médio de κ̂ , estimado por máxima verossimilhança
generalizada, é - 0.153. Segundo Martins e Stendinger (2002), o valor de δ, apresentado na
equação ( 27 ), deve ser igual a 2.7. O valor correspondente à correlação de κ entre as estações
é muito próximo de zero, ρ̂{κ̂ i ; κ̂ j } = 0.008 . Uma vez definida a matriz de covariância para o
fator de forma, pode-se agora empregar GLS na identificação do modelo regional do fator de
forma da distribuição GEV.
Foram avaliadas todas as combinações possíveis entre as 12 variáveis explanatórias
utilizadas neste estudo. De fato, utilizou-se o logaritmo dos valores destas variáveis. Dentre
estes modelos, foram selecionados apenas aqueles cujos parâmetros eram significativos ao
nível de significância acima de 90%. Para o GLS, foram selecionados apenas os modelos que
utilizaram como variáveis explanatórias a declividade e a precipitação média isoladamente, e
uma combinação entre o curve number e a parcela da bacia situada no cristalino (ver Tabela
12). Os resultados obtidos com o modelo WLS foram praticamente idênticos aos obtidos com
o modelo GLS. Isto se deve ao fato de que a correlação entre os estimadores de κ nesta região
é muito baixa.
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Tabela 12: Modelos de regressão GLS e WLS selecionados para 100.κ
Coeficientes
Modelos
VEM VMA VMP VMP* R2M
Const D’
P’
CN’
Cr’
1
-16.45 --------0 (2.0)2 (2.0)2 (2.0)2 0
(1.96) --------2
-15.58 ----- 82.02** -25.04** 0 (3.5)2 (3.5)2 (3.5)2 1
(2.00) ----- (40.96) (12.93)
3
-15.61 --- 19.90** ----0 (2.7)2 (2.7)2 (2.7)2 1
(2.01) --- (10.46) ----4
-15.46 6.48** ------0 (2.9)2 (2.9)2 (2.9)2 1
(2.03) (3.52) ------Parâmetros significativos ao nível de confiança de 99%, exceto (**) 90%. D’ - declividade, P’ - precipitação
média, CN’ - curve number e Cr’ - parcela da bacia no cristalino. Todas as variáveis estão no espaço logarítmico
e normalizadas por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada coeficiente encontra-se entre parênteses
abaixo de seu valor identificado.

Para regressão OLS, as combinações das variáveis explanatórias declividade,
precipitação média, comprimento do talvegue, comprimento total de drenagem, densidade de
drenagem, capacidade de armazenamento do solo, curve number médio, índice de
compacidade da bacia, parcela da bacia situada no cristalino e densidade de espelhos de lagos
naturais e artificiais na bacia geraram 12 modelos com parâmetros significativos ao nível de
95%. No entanto, para fim de comparação, foram utilizados somente os modelos OLS
relativos aos modelos determinados pelos métodos GLS e WLS.
A variância média de predição do modelo na região, a variância do erro do modelo e o
nível de significância de cada coeficiente foram utilizados como critérios de seleção dos
melhores modelos regionais.
A Tabela 12 e a Tabela 13 apresentam a variância do erro do modelo (VEM), a
variância média amostral (VMA), as variâncias médias de predição (VMP e VMP*) e os
coeficientes de determinação modificados (R2M) para os modelos GLS/WLS e OLS,
respectivamente. Obs.: VMP é medida para uma nova bacia na região de estudo e VMP* é
medida para as estações utilizadas na geração da regressão. Para os coeficientes estimados
verifica-se que todos são significantes ao nível de 99%, com exceção daqueles indicados por *
e **, os quais se referem a coeficientes significativos ao nível de 95% e 90%,
respectivamente. Na geração dos modelos as variáveis explanatórias foram utilizadas no
espaço logarítmico e centralizadas pelo valor médio da série da respectiva variável utilizando
os valores de todas as bacias. Como as variáveis percentual da bacia no cristalino (Cr) e
densidade de espelhos de lagos naturais e artificiais na bacia (L) contém em suas séries
valores iguais a zero, foi acrescentado o valor um a estes valores antes da transformação
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logarítmica. Deve-se ressaltar que os valores apresentados nestas tabelas são relativos à
regressão da variável resposta 100 κ.
Tabela 13: Modelos de regressão OLS selecionados para 100 κ
Coeficientes
Modelos
VEM VMA VMP VMP* R2M
Const D’
P’ CN’ Cr’
1
-15.37 --------- (5.9)2 (1.2)2 (6.0)2 (5.8)2 0
(1.18) --------2
-15.37 ----- 84.75 -24.75 (4.5)2 (1.6)2 (4.7)2 (4.2)2 0.66
(0.90) ----- (20.44) (6.40)
3
-15.37 --- 19.43 ----- (4.8)2 (1.4)2 (5.0)2 (4.6)2 0.59
(0.96) --- (5.38) ----4
-15.37 4.78* ------- (5.3)2 (1.5)2 (5.5)2 (5.1)2 0.46
(1.06) (1.87) ------Parâmetros significativos ao nível de confiança de 99%, exceto (*) 95%. D’ - declividade, P’ - precipitação
média, CN’ - curve number e Cr’ - parcela da bacia no cristalino. Todas as variáveis estão no espaço logarítmico
e normalizadas por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada coeficiente encontra-se entre parênteses
abaixo de seu valor identificado.

Observa-se na Tabela 12 e na Tabela 13 que as variâncias do erro do modelo para WLS
e GLS são nulas e, conseqüentemente, o coeficiente de determinação modificado. Isto
provavelmente é devido às limitações no estimador.
Utilizando a variância média de predição (VMP) como índice de performance para a
seleção do modelo regional, pode-se verificar que o modelo de número 1 (parâmetro de forma
constante) para as regressões GLS e WLS é o que apresenta menor variância: (2.0)2.
Seguindo os critérios acima, e considerando que a regressão GLS representa melhor os
dados em mãos, a estimativa regional do parâmetro de forma da distribuição GEV é constante
e igual a - 0.165, com desvio padrão de 0.02.
3.3.5.2.1 Estimativa dos parâmetros de posição e escala
Para locais com dados, os valores de ξ e α podem ser estimados localmente através do
método GML, como explicado na seção 3.3.4. Assim, a estimativa dos parâmetros da
distribuição é obtida através da maximização da função verossimilhança generalizada com a
distribuição a priori de k dada por uma distribuição Beta, entre [- 0.50, 0.50], com média e
variância igual a - 0.165 e (0.02)2, respectivamente.
Para locais sem registros ou com séries muito curtas, pode-se estimar ξ e α com base
no fato de que estes parâmetros apresentam, na escala logarítmica, uma relação
aproximadamente linear com a área de drenagem dos postos fluviométricos. Para a região de
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estudo, a relação na escala logarítmica entre os estimadores de posição e de escala da
distribuição GEV e a área de drenagem dos postos fluviométricos pode ser observada na
Figura 11 e na Figura 12.

Figura 11: Relação na escala logarítmica entre os estimadores ξ e as áreas de drenagem dos
postos fluviométricos do Estado do Ceará

Figura 12: Relação na escala logarítmica entre os estimadores α e as áreas de drenagem dos
postos fluviométricos do Estado do Ceará
A Tabela 14 apresenta as equações ajustadas e os coeficientes de determinação (R2)
para os parâmetros de posição e escala da distribuição GEV. O desvio padrão dos coeficientes
é de 0.026. Logo, utilizando o teste de significância concluímos que estes coeficientes são
significantes ao nível de 99%. Para maior acuracidade dos resultados no uso destes modelos é
importante utilizar a variável área de drenagem dentro da variação dos dados utilizados para o
ajuste das referidas equações (entre 39 e 20609 km2).
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Tabela 14: Modelos gerados para GML para os estimadores da posição e escala da GEV
Modelo
R2
0.73
ln ( ξ̂ ) = 0.605[ln(A)]
0.59
ln ( α̂ ) = 0.572[ln(A)]
3.3.6 Disponibilização da informação
As informações sobre a regionalização das vazões máximas estão disponibilizadas na
internet de modo que os mais diversos usuários da informação possam obter uma estimativa
da vazão máxima em locais sem dados (Figura 13).

Figura 13: Disponibilização na internet da regionalização de vazões máximas
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A referida página já está concluída para o Estado do Ceará. A mesma permite que um
usuário qualquer possa obter, de maneira simples, os estimadores de posição e escala da
distribuição GEV para uma bacia qualquer, desde que o mesmo possua as informações
fisiográficas necessária para a obtenção da estimativa regional.
Com os resultados obtidos para os estimadores da distribuição GEV, o usuário é capaz
de obter a vazão máxima para a região associada aos períodos de retorno escolhidos. Outra
informação que o usuário deverá fornecer é a probabilidade de corte (Pcorte), ou seja, a
probabilidade da vazão ser menor ou igual à vazão de corte. A vazão de corte representa o
valor mínimo de vazão utilizado no ajuste.
A Figura 13 apresenta a página de regionalização das vazões máximas para o Estado do
Ceará. O usuário entra com as informações relativas à bacia de interesse e obtém a estimativa
regional da vazão máxima. A página mostra também a relação de postos fluviométricos
utilizados no estudo, assim como um mapa do Estado mostrando a localização dos mesmos.
Esta página está disponível em http://www.funceme.br.
3.4

Vazões médias de longo período

3.4.1 Introdução
A vazão média de longo período permite caracterizar a maior vazão possível de ser
regularizada em uma bacia permitindo a avaliação dos limites superiores (abstraindo as
perdas) da disponibilidade de água de um manancial. A vazão média de longo período é
definida como a média das vazões médias anuais para toda a série de dados.
É praticamente unânime a utilização do OLS clássico como técnica de regressão entre
as variáveis em questão. No entanto, de maneira geral, as metodologias empregadas nestes
estudos não refletem os recentes avanços em hidrologia estatística. Assim, devido à
necessidade da diminuição da incerteza nas estimativas de vazão média, propõe-se neste
trabalho o uso de uma metodologia de regressão que substitua os mínimos quadrados
clássicos, sendo a tendência natural o uso da regressão GLS, resultando em modelos mais
robustos, como discutido na seção 3.2.4. A título de comparação entre as técnicas de
regressão, os resultados aqui obtidos com o modelo GLS foram comparados com os dos
modelos WLS e OLS.
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3.4.2 Cálculo da Matriz de Covariância
Como explicado anteriormente, a utilização do modelo de regressão GLS requer a
estimativa da matriz de covariância amostral dos estimadores locais das variáveis de interesse
(neste caso a vazão específica média de longo período). A matriz de covariância dos erros
totais, Λ , é dada por:
σ εi2 + σ δ2
i= j
Λ ij = cov(η i , η j ) = 
σ εi σ εj ρ(µ̂ i , µ̂ j ) i ≠ j

( 32 )

A estimativa da matriz de covariância pode ser feita sabendo-se que:
σ εi2 = VAR[µ̂ i ] =

σ i2
n

( 33 )

e que a covariância entre µ̂ i e µ̂ j é Cov(µ̂ i , µ̂ j ) =

σi σ j
n

ρ ij (Stuart e Keith, 1994), onde

σi(σj) é o desvio padrão da série de vazões médias anuais em uma estação i (j) e ρij é a

correlação entre as vazões médias anuais das estações i e j. A VAR[µ̂ i ] é a estimativa local da
variância do erro amostral de µ̂ i . Assim, tem-se que:
σiσ j

ρ ij
n
ρ(µ̂ i , µ̂ j ) =
=
= ρ ij
σiσ j
VAR[µ̂ i ].VAR[µ̂ j ]
n
ρ( µ̂ i , µ̂ j ) = ρ ij
Cov(µ̂ i , µ̂ j )

( 34 )

Para levar em consideração a diferença entre os tamanhos dos registros, pode-se usar a
correção proposta por Martins e Stedinger (2002):
ρ(µ̂ i , µ̂ j ) =

n ij
(n i + n ij )(n j + n ij )

ρ ij

( 35 )

onde:
• nij é o período com dados em ambas as estações i e j;
• ni (nj) é o período com dados somente na estação i (j).

Assim como no caso das vazões máximas, a correlação cruzada entre as séries de
vazões médias pode ser relacionada com a distância entre as estações (dij), e caso esta relação
não seja clara, pode-se utilizar ( ρ̂ = ρ ). Logo, pode-se utilizar como estimador de ρij:
ρ̂ ij = ρ̂(d ij )

( 36 )
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Logo, o estimador da matriz de covariância é obtido substituindo os seus componentes
definidos pelas equações ( 33 ), ( 35 ) e ( 36 ) na equação ( 32 ).
3.4.3 Resultados e discussão
3.4.3.1 Alto São Francisco
A estrutura correlacional no interior de cada região foi analisada para estabelecer a
existência de uma relação entre os coeficientes de correlação amostrais estimados e a
distância entre estações. Para a região de estudo, a variação da correlação cruzada entre as
vazões médias anuais tem uma relação linear com a distância entre as estações, como pode ser
observado na Figura 14.

Figura 14: Relação entre correlação cruzada entre as estações e suas respectivas distâncias
Para a definição do melhor modelo regional de vazão específica média de longo período
foram testados 16 modelos para cada método de regressão, correspondendo a todas as
combinações possíveis das 4 características das bacias utilizadas como variáveis
explanatórias. Estas variáveis foram centralizadas pelo valor médio.
A variância média de predição do modelo na região, a variância do erro do modelo e o
nível de significância de cada coeficiente foram utilizados como critérios de seleção dos
melhores modelos regionais.
Na Tabela 15, Tabela 16 e Tabela 17 são apresentados os resultados para os modelos
GLS, WLS e OLS, respectivamente. Estas tabelas apresentam os valores dos coeficientes e
seus desvios padrões (entre parênteses). As tabelas também mostram a variância do erro do
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modelo (VEM), a variância média amostral (VMA) e a variância média de predição na região.
Todos os parâmetros apresentados são significativos ao nível de 99%.
Tabela 15: Modelos de regressão GLS selecionados para µ em m3/s
Coeficientes
Modelos
VEM VMA VMP
Const’ A’
CT’ D’
1
42.39 ------- (52.8)2 (9.5)2 (53.6)2
(9.48) ------2
42.48 ----- -7.86 (47.1)2 (11.4)2(48.6)2
(8.49) ----- (2.71)
3
42.36 --0.551 --- (20.6)2 (5.7)2 (21.4)2
(3.99) --- (0.049) --4
41.63 0.0139 ----- (12.4)2 (4.0)2 (13.1)2
(2.70) (0.0008) ----Todos os parâmetros são significativos ao nível de confiança 99%. A’ - área de contribuição, CT’- comprimento
do talvegue e D’ - declividade. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada
coeficiente encontra-se entre parênteses abaixo de seu valor identificado.

Tabela 16: Modelos de regressão WLS selecionados para µ em m3/s
Coeficientes
Modelos
VEM VMA VMP
Const’ A’
CT’ D’
1
43.96 ------- (53.6)2 (9.5)2 (54.4)2
(9.50) ------2
43.96 ----- -8.12 (47.7)2 (12.0)2(49.2)2
(8.46) ----- (2.73)
3
43.91 --0.568 --- (20.4)2 (5.3)2 (21.1)2
(3.67) --- (0.045) --4
44.16 0.0145 ----- (12.9)2 (3.6)2 (13.4)2
(2.37) (0.0008) ----Todos os parâmetros são significativos ao nível de confiança 99%. A’ - área de contribuição, CT’- comprimento
do talvegue e D’ - declividade. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada
coeficiente encontra-se entre parênteses abaixo de seu valor identificado.

Tabela 17: Modelos de regressão OLS modificados selecionados para µ em m3/s
Coeficientes
Modelos
VEM VMA VMP
Const’ A’
CT’ D’
1
44.46 ------- (54.2)2 (9.6)2 (55.1)2
(9.59) ------2
44.46 ----- -8.28 (48.3)2 (12.1)2(49.8)2
(8.55) ----- (2.76)
3
44.46 --0.579 --- (21.7)2 (5.4)2 (22.4)2
(3.84) --- (0.045) --4
44.46 0.0146 ----- (15.3)2 (3.8)2 (15.8)2
(2.71) (0.0008) ----Todos os parâmetros são significativos ao nível de confiança 99%. A’ - área de contribuição, CT’- comprimento
do talvegue e D’ - declividade. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada
coeficiente encontra-se entre parênteses abaixo de seu valor identificado.
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Usando a variância média de predição (VMP) e a variância do erro do modelo (VEM)
como critérios de performance para a seleção do modelo, verifica-se que o modelo de número
4, independente do tipo de regressão utilizada, é o modelo mais adequado para a
regionalização da vazão específica média de longo período.
Considerando que a regressão GLS é mais apropriada, o estimador regional para a vazão
média de longo período ( µ̂ ), em m3/s, para os dados analisados é o GLS - 4. No modelo
apresentado na equação ( 37 ) o valor esperado da vazão média de longo período é expresso
em termos das variáveis explanatórias e não das correspondentes normalizadas. Assim este
pode ser utilizado aplicando-se diretamente os valores das variáveis da bacia para a qual se
deseja estimar o parâmetro:
E[µ̂] = -3.51 + 0.0146A

( 37 )

onde:
• A é a área de drenagem (km2);

Para a maior acuracidade dos resultados é importante utilizar a variável dentro da
variação dos dados utilizados no modelo identificado, estando A entre 259 e 13087 km2.
3.4.3.2 Estado do Ceará
A estrutura correlacional no interior de cada região foi analisada para estabelecer a
existência de uma relação entre os coeficientes de correlação amostrais estimados e a
distância entre estações. Para a região de estudo, a distância entre as estações não explica a
variação da correlação cruzada entre as vazões médias anuais. Logo, uma estrutura de
correlação homogênea foi assumida (ρ̂ = ρ ) , onde o coeficiente de correlação média é muito
próximo de zero ( ρ̂{µˆ i ; µˆ j } = 0.0008 ). Uma vez definida a matriz de covariância para as vazões
médias específica de longo período, pode-se agora empregar o método GLS na identificação
do modelo regional.
Para a determinação do modelo regional foram testados 2048 modelos em cada método
de regressão para a vazão específica média de longo período, correspondendo a todas as
combinações possíveis das onze características das bacias utilizadas como variáveis
explanatórias. Destes foram selecionados previamente, baseado na precisão da estimativa dos
parâmetros, 15 modelos para o GLS, 15 para o WLS e 18 para o OLS. A partir desta seleção
foram escolhidos os quatro melhores modelos.
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Na análise de performance dos modelos regionais para as vazões médias de longo
período foram utilizadas a variância média de predição, a variância do erro do modelo, uma
versão modificada do coeficiente de determinação e a significância de cada coeficiente gerado
pelo modelo de regressão.
Os modelos GLS e WLS selecionados pelos critérios acima mencionados utilizam
combinações das variáveis explanatórias: declividade, precipitação média, comprimento do
talvegue, comprimento total de drenagem, CN médio e a parcela da bacia situada no
cristalino. Os valores dos coeficientes e seus desvios padrões (entre parênteses) podem ser
observados na Tabela 18 e na Tabela 19, respectivamente. Nas referidas tabelas, todos os
parâmetros são significativos ao nível de 99%, com exceção daqueles indicados por * ou **,
os quais se referem a parâmetros significativos ao nível de 95% e 90%, respectivamente.
Na regressão OLS modificada foi utilizado o mesmo procedimento acima citado. De
acordo com os critérios analisados, destacam-se os modelos que utilizam como variáveis
explanatórias: declividade, precipitação média, comprimento de talvegue, direção dominante
do rio principal e parcela da bacia no cristalino. No entanto, a título de comparação, a Tabela
20 apresenta os mesmos modelos utilizados no GLS e WLS.
Na Tabela 18, Tabela 19 e Tabela 20 são apresentados os resultados para os modelos
GLS, WLS e OLS, respectivamente. As variáveis explanatórias foram centralizadas pelo valor
médio. As tabelas também contêm a variância do erro do modelo (VEM), a variância média
amostral (VMA), a variância média de predição (VMP e VMP*) e o coeficiente de
determinação modificado (R2M). É importante lembrar que VMP é medida para uma nova
bacia na região de estudo e VMP* é medida para as estações utilizadas na geração da
regressão. Para os modelos GLS e WLS, a comparação do R2 com o R2M mostrou claramente
que o uso do R2 subestima o percentual da variância explicada pelo modelo, devido a esta
última medida não levar em consideração o erro amostral em estudo.
Tabela 18: Modelos de regressão GLS selecionados para µ em milímetros
Coeficientes
Modelos
R2M VEM VMA VMP VMP*
Const’ D’ P’ CT’ CTD’ CN’ Cr’
1
91.38 --- 0.25 --- -0.004* --- 0.96 0.80(23.0)2 (13.0)2 (26.4)2(23.0)2
(7.09) --- (0.05) --- (0.002) --- (0.24)
2
91.00 --- 0.24 -0.30 ----- 0.90 0.84(20.3)2 (12.4)2 (23.8)2(20.8)2
(6.68) --- (0.04)(0.10) ----- (0.23)
3
92.38 --- 0.29 -0.41 --- -4.36* 1.31 0.92(15.0)2 (12.0)2 (19.2)2(16.7)2
(6.09) --- (0.04)(0.10) --- (1.81) (0.25)
4
89.80 7.96 0.19 ------- 0.74 0.90(17.9)2 (13.2)2 (22.2)2(19.8)2
(6.26) (2.39)(0.04) ------- (0.22)
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* Parâmetros significativos ao nível de confiança de 95%. D’ - declividade, P’ - precipitação média, CT’ comprimento do talvegue, CTD’ - comprimento total de drenagem, CN’ - CN médio e CR’ - percentual da bacia
no cristalino. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada coeficiente
encontra-se entre parênteses abaixo de seu valor identificado.

Tabela 19: Modelos de regressão WLS selecionados para µ em milímetros
Coeficientes
Modelos
R2M VEM VMA VMP VMP*
Const’ D’ P’ CT’ CTD’ CN’ Cr’
1
92.26 --- 0.25 --- -0.004* --- 0.96 0.80(23.1)2 (12.9)2 (26.4)2(23.0)2
(6.88) --- (0.05) --- (0.002) --- (0.24)
2
91.92 --- 0.24 -0.31 ----- 0.90 0.84(20.4)2 (12.3)2 (23.8)2(20.8)2
(6.47) --- (0.04)(0.10) ----- (0.23)
3
92.90 --- 0.29 -0.41 --- -4.33* 1.31 0.92(15.0)2 (11.9)2 (19.1)2(16.6)2
(5.84) --- (0.04)(0.10) --- (1.81) (0.25)
4
90.81 8.02 0.19 ------- 0.74 0.90(18.0)2 (13.2)2 (22.3)2(19.8)2
(6.06) (2.40)(0.04) ------- (0.22)
* Parâmetros significativos ao nível de confiança de 95%. D’ - declividade, P’ - precipitação média, CT’ comprimento do talvegue, CTD’ - comprimento total de drenagem, CN’ - CN médio e CR’ - percentual da bacia
no cristalino. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada coeficiente
encontra-se entre parênteses abaixo de seu valor identificado.

Tabela 20: Modelos de regressão OLS selecionados para µ em milímetros
Coeficientes
Modelos
R2M VEM VMA VMP VMP*
Const’ D’ P’ CT’ CTD’ CN’ Cr’
1
103.51 --- 0.30 --- -0.005* --- 1.01 0.67(39.6)2 (15.9)2(42.7)2 (36.3)2
(7.93) --- (0.06) --- (0.002) --- (0.29)
2
103.51 --- 0.28 -0.43 ----- 0.94 0.70(37.2)2 (14.9)2(40.1)2 (34.1)2
(7.45) --- (0.05)(0.14) ----- (0.27)
3
103.51 --- 0.33 -0.49 --- -4.88** 1.45 0.74(35.1)2 (15.7)2(38.4)2 (31.4)2
(7.02) --- (0.06)(0.13) --- (2.55) (0.37)
4
103.51 7.72 0.23 ------- 0.75 0.74(35.0)2 (14.0)2(37.7)2 (32.1)2
(6.99) (2.03)(0.05) ------- (0.27)
* Parâmetros significativos ao nível de confiança de 95%. D’ - declividade, P’ - precipitação média, CT’ comprimento do talvegue, CTD’ - comprimento total de drenagem, CN’ - CN médio e CR’ - percentual da bacia
no cristalino. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada coeficiente
encontra-se entre parênteses abaixo de seu valor identificado.

Usando a variância média de predição (VMP) e (VMP*) e a variância do erro do
modelo (VEM) como critérios de performance para a seleção do modelo, verifica-se que o
modelo de número 3 é o mais adequado, com exceção da regressão OLS.
No que concerne ao coeficiente de determinação modificado (R2M) observa-se que o
modelo 3 apresenta alto coeficiente de determinação, com valores 92%, 92% e 74% para os
modelos GLS, WLS e OLS, respectivamente.
Contudo, para estes modelos, o teste de significância dos parâmetros para os métodos
GLS e WLS mostra que o valor do parâmetro do CN médio é significativo somente ao nível
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de 95%. Já o modelo de número 4 tem todos os seus parâmetros significativos ao nível de
99% e conta com os valores para os critérios de performance analisados próximos do modelo
3. Além disso, o uso do modelo 4 é bem mais simples porque o mesmo contêm 3 variáveis
explanatórias enquanto o modelo 3 tem 4 variáveis.
Os modelos GLS e WLS apresentam resultados bem semelhantes devido à baixa
correlação cruzada entre os dados de vazão concomitantes. Logo, devido a maior facilidade de
determinação, o estimador regional para a vazão específica média de longo período ( µ̂ ), em
mm, para os dados analisados, é o WLS - 4. No modelo apresentado na equação ( 38 ) o valor
esperado da vazão média de longo período é expresso em termos das variáveis explanatórias e
não das correspondentes normalizadas. Assim, este pode ser utilizado aplicando-se
diretamente os valores das variáveis da bacia para a qual se deseja estimar o parâmetro:
E[µ̂] = -159.53 + 8.02D + 0.19P + 0.74Cr

( 38 )

onde:
• D é a declividade (m/km);
• P é a precipitação média (mm);
• Cr é a parcela da bacia situada no cristalino.

Para a maior acuracidade dos resultados é importante utilizar as variáveis dentro da
variação dos dados utilizados no modelo identificado, estando D entre 1.7 e 22.1 m/km, P
entre 590 e 1152 mm e Cr entre 0 e 100%.
3.4.4 Disponibilização da informação
As informações sobre a regionalização das vazões médias de longo período estão
disponibilizadas na internet, de modo que os mais diversos usuários da informação possam
obter uma estimativa da vazão média de longo período em locais sem dados.
A referida página já está concluída para o Estado do Ceará. A mesma permite que um
usuário qualquer possa estimar, de maneira simples, a vazão média de longo período para uma
bacia qualquer, desde que o mesmo possua as informações climáticas e fisiográficas
necessárias para a obtenção da estimativa regional, ou seja, a precipitação média anual, a
declividade da bacia, a porcentagem da bacia situada no cristalino e a área de drenagem.
A Figura 15 apresenta a página de regionalização de vazões médias para o Estado do
Ceará. O usuário entra com as informações relativas à bacia de interesse e obtém a estimativa
regional da vazão média de longo período. A página mostra também a relação de postos
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fluviométricos utilizados no estudo, assim como um mapa do Estado mostrando a localização
dos mesmos.

Figura 15: Disponibilização na internet da regionalização de vazões médias
3.5

Parâmetros do modelo hidrológico SMAP

3.5.1 Introdução
O conhecimento acerca do regime de vazões em uma bacia hidrográfica é fundamental
nos estudos hidrológicos. Uma forma comum de obter dados sintéticos de vazão para um
local específico é utilizar modelos hidrológicos chuva-vazão. Infelizmente, na maioria dos
casos, não há disponibilidade de dados hidrológicos no local de interesse. Nestes casos, a
regionalização hidrológica é a forma encontrada para transferir informações de locais com
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registros existentes para locais onde não existem dados. Diversas técnicas de regionalização
de parâmetros de modelos chuva-vazão são descritas na literatura. A determinação da
metodologia a ser utilizada em uma região específica depende de diferentes fatores
fisiográficos e climáticos que melhor expliquem o comportamento hidrológico.
Neste estudo foi utilizado o modelo chuva-vazão SMAP (Lopes et al., 1981) a nível
mensal. Analisando os parâmetros do modelo SMAP, percebeu-se que o parâmetro relativo ao
coeficiente de recarga (CREC) e aquele relacionado com a permeabilidade na zona não
saturada do solo não necessitavam de calibração. Isto se deve a fato de que a região de estudo
situa-se no semi-árido, onde estes parâmetros podem ser considerados nulos. Decidiu-se que
os únicos parâmetros a serem calibrados, e consequentemente regionalizados, são aqueles que
controlam o escoamento superficial (Kes) e a capacidade de saturação do solo (SAT).
Devido à dificuldade de se estimar uma matriz de covariância amostral dos estimadores
dos parâmetros do modelo hidrológico, decidiu-se por utilizar o modelo de regressão OLS,
caso especial do modelo GLS, como discutido na seção 3.2.4.
3.5.2 Resultados e discussão
O estudo de regressão avaliou todas as combinações possíveis das doze características
climáticas e fisiográficas das bacias, para cada um dos parâmetros, o que resultou em um total
de 8192 modelos. Deste total, foram selecionados todos os modelos cujos parâmetros eram
significativos ao nível de 95%.
Para o parâmetro Kes, seis modelos foram selecionados. Estes utilizaram como
variáveis explanatórias a combinação das seguintes características: declividade, precipitação
média anual, capacidade de armazenamento do solo, CN médio e a parcela da bacia situada no
cristalino.
Já para o parâmetro SAT apenas três modelos foram selecionados. Estes utilizaram
como variáveis explanatórias a combinação das seguintes características: área da bacia,
comprimento total de drenagem, densidade de drenagem e a parcela da bacia situada no
cristalino.
A Tabela 21 e a Tabela 22 apresentam os resultados da regionalização para os
parâmetros Kes e SAT, respectivamente. As variáveis explanatórias foram centralizadas pelo
seu valor médio correspondente. Todos os coeficientes são significantes ao nível de confiança
de 99%, com exceção daqueles indicados por *, que são significativos ao nível de 95%.

43

Tabela 21: Modelos de regressão do parâmetro Kes do SMAP para o Estado do Ceará
Coeficientes
Modelos
R2 REQM
Const’ D’
P’ CAD’ CN’
Cr’
1
4.79
----------0 1.54
(0.32) ----------2
4.79
------- 0.198* -0.028* 0.35 1.40
(0.27) ------- (0.075) (0.011)
3
4.79
----- 0.056 ----- 0.32 1.32
(0.27) ----- (0.018) ----4
4.79
--- 0.004 ------- 0.36 1.41
(0.26) --- 0.001 ------5
4.79
--- 0.003* 0.041* ----- 0.51 1.22
(0.24) --- 0.001 (0.017) ----6
4.79 0.171* ------- -0.026* 0.35 1.62
(0.27) (0.064) ------- (0.011)
Parâmetros significativos ao nível de confiança de 99%, exceto (*) 95%. D’ - declividade, P’ - precipitação
média, CAD’ - capacidade de armazenamento do solo, CN’ - curve number e Cr’ - parcela da bacia situada no
cristalino. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada coeficiente encontra-se
entre parênteses abaixo de seu valor identificado.

Tabela 22: Modelos de regressão do parâmetro SAT do SMAP para o Estado do Ceará
Coeficiente
Modelos
R2 REQM
Const.’ A’ CTD’ DD’
Cr’
1
1408 --------- 0 775
(159) --------2
1408 -------22.9 0.61 472
(95)
------- (3.72)
3
1408 -0.51* 0.74* -4114.5* --- 0.35 678
(134) (0.20) (0.26) (1512.8) ---

Parâmetros significativos ao nível de confiança de 99%, exceto (*) 95%. D’ - declividade, P’ - precipitação
média, CAD’ - capacidade de armazenamento do solo, CN’ - curve number e Cr’ - parcela da bacia situada no
cristalino. Todos estes normalizados por suas respectivas médias. Desvio padrão de cada coeficiente encontra-se
entre parênteses abaixo de seu valor identificado.

Usando a raiz do erro quadrático médio (REQM) e o coeficiente de determinação como
critérios de performance para a seleção do melhor modelo, o modelo 5 seria selecionado como
o modelo regional para o parâmetro Kes. A expressão abaixo se refere ao modelo regional de
Kes em função das características fisiográficas/climáticas, e não do seu correspondente
normalizado:
E[Kes] = −0.888 + 0.0034P + 0.041CAD

( 39 )

onde:
• P é a precipitação média (mm);
• CAD é a capacidade de armazenamento do solo (mm).
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Em relação ao parâmetro SAT, considerando o mesmo critério adotado para o Kes, o
modelo mais adequado é o de número 2. A expressão abaixo se refere ao modelo regional de
SAT em função das características fisiográficas/climáticas, e não do seu correspondente
normalizado:
E[SAT ] = 3213.4 − 22.9Cr

( 40 )

onde:
• Cr é a parcela da bacia situada no cristalino.

Para a maior acuracidade dos resultados das regressões é importante utilizar as variáveis
dentro da variação dos dados utilizados no modelo identificado, estando P entre 259 e 1305
mm, CAD entre 45 e 115 mm e Cr entre 0 e 100%.
3.5.3 Disponibilização da informação
As informações sobre a regionalização dos parâmetros do modelo SMAP mensal estão
disponibilizadas na internet, de modo que os mais diversos usuários possam gerar séries
sintéticas de vazão em locais sem dados ou em locais com série histórica curta.
A referida página já está concluída para o Estado do Ceará, onde os parâmetros a serem
regionalizados são apenas Kes e SAT. Esta página permite que o usuário obtenha uma
estimativa regional destes parâmetros desde que as características da bacia de interesse sejam
fornecidas: precipitação média anual, capacidade de armazenamento do solo (CAD) e
porcentagem da área da bacia em área de embasamento cristalino (Cr).
A página permite ainda a execução do modelo SMAP, desde que o usuário forneça as
séries de precipitação e evaporação. Neste caso, o usuário tem a liberdade de definir o valor
de qualquer parâmetro do modelo. Está em construção uma nova página, onde será possível
estimar a chuva média através do método de Thiessen, em qualquer bacia de interesse do
usuário, utilizando os dados de precipitação disponíveis no banco de dados da FUNCEME.
Uma versão preliminar desta página, em que a precipitação média pode ser obtida para alguns
locais de interesse já está disponível. Deste modo o usuário poderá gerar séries de vazões em
locais sem dados fluviométricos, baseando-se em chuvas observadas em postos localizados na
região, sem a necessidade de fornecer a série de precipitações, já que estas serão calculadas
automaticamente.
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Figura 16: Disponibilização na internet da regionalização dos parâmetros do modelo SMAP
mensal
A Figura 16 apresenta a página do modelo SMAP para o Estado do Ceará. O usuário
entra com as informações relativas à bacia de interesse e obtém a estimativa regional dos
parâmetros Kes e SAT. Na tabela ao lado, o usuário tem a liberdade de modificar o valor de
qualquer um dos seis parâmetros do modelo antes de executar o mesmo. Esta página ainda
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apresenta um mapa com a localização das estações fluviométricas utilizadas no estudo de
regionalização e uma tabela com as características dos postos bem como um link (código do
posto) que leva a um gráfico que mostra o resultado da calibração do modelo para o posto em
questão.
A Figura 17 apresenta a página para o cálculo da precipitação média através do método
de Thiessen. Um protótipo com os principais reservatórios do Estado do Ceará e da bacia do
rio São Francisco já está concluído. Está em desenvolvimento um módulo que permitirá
generalizar esta ferramenta para uma região qualquer. Atualmente o usuário pode escolher
entre as regiões disponíveis e obter as séries de precipitação média diária, mensal e anual. O
usuário também possui a opção de visualizar os polígonos de Thiessen utilizados para o
período escolhido. Futuramente pretende-se acoplar a esta ferramenta os vários sítios de
disponibilização de dados de precipitação para que uma atualização automática seja realizada.

Figura 17: Disponibilização na internet de uma ferramenta para o cálculo da precipitação
média
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4

META FÍSICA 3 - MODELO DE PREVISÃO DE AFLUÊNCIAS

A meta física 3 está totalmente concluída. A identificação dos preditores climáticos
correlacionados às vazões anuais, previsão de vazões anuais e desagregação de vazões anuais
em mensais está terminada. Neste capítulo serão apresentados os estudos de previsão de
afluências desenvolvidos pela FUNCEME para a bacia do Rio São Francisco e para o Estado
do Ceará. Duas metodologias distintas foram empregadas. A primeira faz uso de modelos
estatísticos onde se obtém uma relação entre a vazão afluente e indicadores climáticos. A
segunda consiste em utilizar conjuntamente modelos meteorológicos globais e regionais e
modelos hidrológicos.
Esta parte do relatório está divida em duas seções. A primeira apresenta a metodologia e
os resultados obtidos com um modelo estatístico de previsão de afluências, que foi aplicado
para alguns reservatórios localizados no Estado do Ceará e para os reservatórios de
Sobradinho e Três Marias, ambos localizados na bacia do rio São Francisco. A segunda
discute a metodologia e apresenta os primeiros resultados obtidos através do uso conjunto do
modelo SMAP mensal e dos modelos de clima regional RAMS e RSM, o primeiro
desenvolvido pela Colorado State University e o segundo pelo National Center for
Environmental Prediction (NCEP).
4.1

Previsão com modelo estatístico

4.1.1 Introdução
Uma das alternativas para obtenção de uma previsão de afluências em um determinado
local consiste em fazer uso de modelos estatísticos. Modelos estatísticos tentam encontrar
uma relação empírica entre a variável de interesse, nesse caso as vazões em um determinado
local e época do ano, e as variáveis independentes ou preditores, que podem ser as próprias
vazões em períodos anteriores, como no caso dos tradicionais modelos ARMA e PAR, ou
algum indicador climático como, por exemplo, o índice de anomalia do Atlântico Norte
(NAO) ou o número de manchas solares (SPOTN).
O estudo de previsão de afluências com modelo estatístico realizado pela FUNCEME
empregou indicadores climáticos, em escalas anuais e decadais, até então nunca utilizados em
modelos anteriores.
Aplicou-se a metodologia para a previsão de afluências aos reservatórios de Orós,
Banabuiú e Sistema Pacoti-Riachão (Estado do Ceará), ao reservatório Curema (Estado da
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Paraíba) e aos reservatórios Sobradinho (Estado da Bahia) e Três Marias (Estado de Minas
Gerais), ambos localizados na bacia do rio São Francisco.
A seguir são apresentados os dados utilizados no estudo, a metodologia empregada e
finalmente os principais resultados obtidos.
4.1.2 Dados utilizados
4.1.2.1 Dados de vazão
Os dados de vazão afluente aos reservatórios Orós, Banabuiú, Sistema Pacoti-Riachão e
Curema foram obtidos a partir do banco de dados da Agência Nacional de Águas (ANA) e do
Plano de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Os dados coletados dos postos Três Marias e
Sobradinho foram extraídos do relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico. A Tabela
23 apresenta as principais características desses reservatórios, enquanto a Tabela 24 mostra as
características da série histórica de afluências aos mesmos.

Reservatório
Orós

Tabela 23: Características dos reservatórios analisados
Bacia
Capacidade
Área da
Localização
hidrográfica
(hm3)
bacia (km2)
Alto
CE
1940
25000
Jaguaribe

Principal rio
afluente
Jaguaribe

Banabuiú

Banabuiú

CE

1601

13500

Banabuiú

PacotiRiachão

Metropolitana

CE

420

1108

Pacoti

Curema

Piancó

PB

720

6840

Piancó

BA

34000

494700

MG

19000

49880

Sobradinho
Três Marias

Intermediário
São Francisco
Alto São
Francisco

São
Francisco
São
Francisco
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Tabela 24: Características das séries históricas de afluências aos reservatórios analisados
Afluência
Desvio
Coeficiente
Padrão
Reservatório
Período
N (anos)
média anual
de variação
3
3
(m /s)
(m /s)
Orós

1913-2001

89

33.4

43.4

1.3

Banabuiú

1913-2001

89

25.3

30.4

1.20

PacotiRiachão

1913-2001

89

8.2

7.6

0.92

Curema

1964-1999

36

12.8

14.3

1.12

Sobradinho

1931-2001

71

2718.6

802.3

0.29

Três Marias

1931-2001

71

689.1

237.6

0.34

4.1.2.2 Indicadores climáticos
Os indicadores climáticos selecionados foram aqueles que apresentam influência na
variabilidade das vazões do Nordeste Brasileiro, conforme indicado na literatura. Assim,
foram selecionados índices representativos dos campos de pressão e temperatura da superfície
do mar dos Oceanos Pacífico e Atlântico, além de um indicador representativo da radiância
solar. A nomenclatura dos índices e sua respectiva localização geográfica são apresentadas na
Tabela 25.
Os valores das anomalias na temperatura na superfície do mar (SST) que representam os
índices NINO3, NINO34, NINO4, TSA e TNA foram descritos por Kaplan et al. (1997, 1998)
e disponibilizados pelo IRI - International Research Institute for Climate Prediction.
(http://ingrid.ldeo.columbia.edu/SOURCES/.KAPLAN/.EXTENDED/.v2/.ssta/).

Como

os

dados são disponibilizados para diversas coordenadas do globo terrestre, foi realizada uma
média das SSTs que estavam dentro da área de interesse.
As anomalias nos campos de pressão do Oceano Pacífico, dadas pelos indicadores
DARWIN, TAHITI e SOI, são descritos por Trenberth (1984) e disponibilizados pelo The
National Center for Atmospheric Reasearch (http://www.cgd.ucar.edu/cas/catalog/climind/
soi.html).
As anomalias nos campos de pressão do Oceano Atlântico, dadas pelo indicador NAO,
foram obtidas a partir dos trabalhos de Hurrell (1995) e Jones, Jónsson e Wheeler (1997),
sendo disponibilizadas pelo Climate Research Unit - University of East Anglia
(http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/nao.htm).
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Os dados do índice PDO estão disponíveis no site do Joint Institute for the Study of the
Atmosphere and Ocean (http://www.jisao.washington.edu/data_sets/pdo/).
O indicador do número de manchas solares - SPOTN - seguiu a compilação do Sunspot
Index Data Center, estando disponível no site da NASA (http://science.nasa.gov/ssl/pad/
solar/greenwch/spot_num.txt).
Tabela 25: Indicadores climáticos utilizados
Área de localização
Índice
Sigla
latitude
longitude
El Niño 3
NINO3
5N-5S
150 W - 90 W
El Niño 3.4
NINO34
5N-5S
170 W - 120 W
El Niño 4
NINO4
5N-5S
160 W - 150 W
Indicador do Atlântico Norte
TSA 5.5 N – 23.5 N 15 W – 57.5 W
Indicador do Atlântico Sul
TNA
0 - 20 S
10 E - 30 W
Dipolo do Atlântico
AD
----Pressão ao Nível do Mar - Ilhas Darwin SLPD
13 S
131E
Pressão ao Nível do Mar - Ilhas Tahiti SLPT
18 S
150 W
Indicador da Oscilação Sul
SOI
----Oscilação do Atlântico Norte
NAO
----Oscilação Decadal do Pacífico
PDO
----Número de Manchas Solares
SPOTN
----4.1.3 Metodologia
Seguindo uma metodologia similar à de Eltahir (1996), o modelo estatístico de previsão
de vazões proposto neste estudo parte do pressuposto de que a variabilidade natural das
vazões dos rios aqui analisados pode ser decomposta em duas componentes: uma média, que
varia segundo o indicador climático utilizado, e uma flutuação aleatória, que ocorre ao redor
da média devido a outros fatores que não o indicador climático usado.
Com o objetivo de reduzir a variabilidade em torno do valor médio é construído um
único indicador IU que leva em consideração a influência de diversos indicadores climáticos
IC nas afluências a serem previstas. O indicador IU é então dado por:
IU = k (1) ⋅ IC1 + k (2) ⋅ IC 2 + ... + k (n ) ⋅ IC n

( 41 )

onde:
• IC representa um dado indicador climático;
• n é o total de indicadores utilizados.
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Os valores do vetor k são determinados de forma a minimizar o coeficiente de
correlação entre o indicador IU e os valores da afluência analisada. As equações de previsão
são as seguintes:
Q( j) = a * IU( j) 2 + b * IU ( j) + c

( 42 )

S( j) = d * IU( j) 2 + e * IU( j) + f

( 43 )

onde:
•

Q( j) é a previsão de afluência para o ano j;

• S(j) é o desvio padrão do valor médio previsto para o ano j;
• a, b, c, d, e e f são os coeficientes obtidos da regressão polinomial para os valores de

IU.
Além da escolha dos indicadores a serem utilizados, é necessário escolher para cada
indicador o atraso ou lag do mesmo em relação à vazão prevista. Assim, lag = 1 significa que
o indicador escolhido refere-se ao ano anterior àquele da afluência anual a ser prevista. Além
disso, é preciso definir o trimestre, representado pela sigla MA, a qual o indicador se refere.
Dessa forma, MA = 1 se refere à média dos valores mensais do indicador do primeiro
trimestre do ano, enquanto MA = 2 refere-se à média dos valores mensais do segundo
trimestre do ano e assim por diante, até MA = 4.
É possível também, com o uso desta metodologia, descrever as probabilidades de
ocorrência, a partir do valor do indicador climático, de que um dado ano seja seco, normal ou
chuvoso. Em cada intervalo do indicador considerado dividem-se os valores de vazão daquele
intervalo em três subconjuntos: seco, normal e chuvoso. Um ano é considerado normal
quando a afluência daquele ano está compreendida entre os percentis de 33% e 66% da série
histórica de afluências. Se a afluência anual é maior que o percentil de 66% então o ano é
considerado chuvoso. Se a mesma afluência é menor que o percentil de 33% o ano é definido
como seco.
Vários critérios de desempenho foram empregados para estabelecer quais seriam os
melhores indicadores a serem utilizados e quais seriam os lags mais apropriados. A descrição
detalhada desses critérios foge do escopo deste relatório e, portanto, apresenta-se aqui apenas
uma lista dos mesmos:
i.

Coeficientes de correlação Pearson e Spearman entre o indicador desenvolvido na
equação ( 41 ) e a série histórica de afluências;
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ii.

Coeficientes de correlação Pearson e Spearman entre os percentis de 50% da
afluência anual prevista e os valores da série histórica;

iii.

Ranked Probability Skill Score (RPSS): tipicamente usado por climatologistas, esse
indicador é usado para quantificar o desempenho de previsões amostrais. O RPSS
varia de +1 (previsão perfeita) a -∞. Valores negativos indicam que a acurácia da
previsão é menor do que a da climatologia;
Heidke Skill Score (HSS) para os percentis de 50% de vazão prevista e os valores da

iv.

série histórica de vazão. Valores negativos do coeficiente RPSS indicam que a
previsão realizada é inferior a uma previsão baseada apenas em valores aleatórios da
série histórica. O valor máximo possível é 1;
v.

Probabilidade de detecção (PD): percentagens de acertos do modelo em classificar
um ano como seco, normal ou chuvoso;
Percentagens dos valores da série histórica de vazão que estão entre os percentis

vi.

25% e 75% dos valores previstos;
vii.

Percentagens dos valores da série histórica de vazão que estão entre os percentis
33% e 66% dos valores previstos.

É necessário observar que os critérios de desempenho dos itens ii, iii, iv e v devem ser
analisados com cautela. O objetivo deste modelo estatístico de previsão de afluências não é
prever somente um valor médio de vazão, mas um conjunto de valores em torno desta média.
Assim, esses itens são mais representativos da variabilidade das vazões explicadas pelo
indicador IU e menos da qualidade dos valores previstos.
4.1.4 Resultados
A Tabela 26 apresenta os indicadores utilizados na previsão para cada um dos
reservatórios. Na análise para definição desses indicadores levou-se em consideração a
defasagem existente entre o ano de previsão e o ano/trimestre correspondente ao indicador,
dados respectivamente pelas variáveis lag e MA. Como o objetivo do trabalho é a previsão de
afluências anuais com certa antecedência, não foram levados em consideração os valores de
lag = 0.
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Tabela 26: Indicadores utilizados na previsão de afluências
Reservatório
PacotiIndicador
Orós
Banabuiú
Curema Sobradinho
Riachão
Climático
Intervalo de significância de r
/r/>0.20
/r/>0.18 /r/>0.18
/r/>0.18 /r/>0.28
lag
--------3
TSA
MA
--------1
r
---------0.32
lag
1
1
1
1
--AD
MA
4
4
4
3
--r
-0.45
-0.38
-0.50
-0.55
--lag
------2
--NINO3 MA
------2
--r
------0.44
--lag
1
1
1
--4
NINO4 MA
4
4
4
--3
r
-0.27
-0.26
-0.27
---0.25
lag
5
--------SLPT
MA
1
--------r
-0.28
--------lag
--1
----1
SOI
MA
--2
----4
r
---0.24
-----0.28
lag
8
1
2
----NÃO
MA
3
4
2
----r
-0.29
-0.22
0.26
----lag
--11
11
5
17
SPTN
MA
--1
1
2
1
r
---0.28
-0.27
0.46
-0.33

Três
Marias
/r/>0.20
3
2
-0.20
------------20
4
0.36
------1
4
-0.35
4
3
0.21
17
1
-0.21

É possível observar na Tabela 26 que para grande parte dos indicadores foi utilizado
lag=1, ou seja, o indicador climático refere-se ao ano anterior ao ano da previsão. Os maiores
valores de lag encontrados foram para o indicador SPTN. Isso se deve ao fato da interação
existente entre energia solar e o aquecimento/resfriamento das águas superficiais e profundas
dos oceanos (e a conseqüente influência nos padrões de circulação dessas águas) possuírem
uma escala temporal de anos e décadas.
De posse destes indicadores foi possível realizar a previsão para o ano de 2007 para
todos estes reservatórios. Uma análise mais detalhada destes resultados ainda será feita.
Um segundo tipo de previsão estatística, que utilizou uma abordagem semi-paramétrica
entre as vazões e os valores médios dos indicadores climáticos Niño3 e Dipolo dos meses de
Abril-Maio-Junho foi realizada.
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Esta previsão utilizou o método dos vizinhos para determinar o conjunto de valores
mais próximos dos preditores atuais, identificando e ordenando os vizinhos mais próximos
dentro da série histórica de vazões.
4.1.5 Disponibilização da informação
Está em operação deste o início de 2006 uma página na FUNCEME para disponibilizar
as previsões de afluências em diversos locais de interesse no Estado do Ceará utilizando o
modelo estatístico que adota a abordagem semi-paramétrica do método dos vizinhos. O
mesmo será feito para a bacia do rio São Francisco.

Figura 18: Página de previsão estatística de afluências no reservatório Orós no Estado do
Ceará
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Na versão atual, a página disponibiliza ao público a previsão estatística para os
principais reservatórios do Estado do Ceará.
A Figura 18 apresenta a previsão realizada para o reservatório Orós no ano de 2005.
Uma estatística dos 30 anos mais próximos também é apresentada.
4.2

Previsão com modelos dinâmicos

4.2.1 Introdução
A previsão com uso de modelos dinâmicos consiste na utilização em conjunto de
modelos meteorológicos, utilizados para a previsão de chuva, e modelos hidrológicos para a
previsão de vazões.
Utilizam-se resultados de modelos de circulação global (GCM) do oceano e da
atmosfera (neste caso obtidos pelo modelo ECHAN4.5) para alimentar dois modelos regionais
de clima, RSM e RAMS. Os resultados de chuva destes modelos são então utilizados por um
modelo chuva-vazão, devidamente calibrado, para gerar a previsão de afluências em locais de
interesse.
A seguir é apresentada, de forma sucinta, a metodologia utilizada para a previsão de
afluência com modelos dinâmicos. Em seguida são mostrados os primeiros resultados de
previsão de afluências para o Estado do Ceará, bem como a página que está sendo criada para
disponibilizar este tipo de informação aos usuários na internet.
4.2.2 Metodologia
No momento a previsão de chuva já está sendo feita de maneira operacional para o
Estado do Ceará, durante o período chuvoso, que se estende de janeiro a maio. Um novo “setup” do modelo RAMS está sendo implementado, de modo que o mesmo possa ser utilizado
para a previsão do clima na bacia do Rio São Francisco.
A FUNCEME vem utilizando modelos atmosféricos regionais para previsão climática
sazonal há alguns anos, começando com o modelo “Regional Spectral Model” (RSM),
desenvolvido pelo National Center for Environmental Prediction (NCEP). Recentemente, a
FUNCEME adotou um segundo modelo atmosférico para fazer a previsão climática sazonal.
Este segundo modelo regional foi desenvolvido pela Colorado State University e é chamado
de “Regional Atmospheric Modeling System” (RAMS).
O RAMS possui múltiplas opções de esquemas numéricos e parametrizações físicas que
permitem ao mesmo ser usado em um amplo espectro de aplicações. Em particular, o RAMS
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foi usado com sucesso em simulações de convecção tropical e de latitudes médias (e.g.,
Alexander e Cotton, 1998; Ziegler et al., 1997; Olsson e Cotton, 1997 e Nair et al., 1997) e
em simulações de formação de sistemas convectivos tropicais associados à topografia (e.g.,
Costa et al. 1996), influenciados pela brisa marítima (e.g., Souza et al. 1998) ou sobre oceanos
tropicais (Costa et al. 2001 a e b). Na FUNCEME, o RAMS tem sido utilizado de maneira
satisfatória na previsão de clima, com elevados escores de skill (Costa, 2005).
A configuração do RAMS utilizado na FUNCEME é a seguinte: discretização
horizontal de 40 km (embora não muito detalhada, é muito melhor do que a discretização de
200 km dos modelos globais); domínio vertical da atmosfera dividido em 41 níveis, com
espaçamento variável entre 80 m na camada limite planetária a até 1 km na troposfera;
camada de solo dividida em 11 níveis diferentes.
Ambos os modelos, RSM e RAMS, são alimentados com dados do modelo global
ECHAM 4.5. Uma análise baseada em 30 anos de simulação (1971-2000) mostra resultados
encorajadores, especialmente para o nordeste brasileiro, no período de janeiro a junho, que é
exatamente o período de interesse para o Estado do Ceará. No caso da bacia do São Francisco,
será necessária uma reconfiguração e avaliação do modelo para a previsão de chuva para o
segundo semestre.
Devido às fortes não-linearidades dos fenômenos atmosféricos, e conseqüente forte
dependência dos resultados de previsão às condições iniciais provenientes dos modelos
globais, a FUNCEME adota uma previsão probabilística, através de um “ensemble”
(conjunto) de previsões, ao invés de uma previsão determinística obtida por uma única rodada
dos modelos. A geração do ensemble é feita através da técnica de semente randômica, em que
as condições iniciais, que determinam cada membro do ensemble, diferem entre si somente
por uma perturbação randômica sobreposta à análise do modelo global. Sendo assim, em vez
de duas previsões de chuva, uma para cada modelo, tem-se um ensemble de previsões com 20
membros, sendo 10 membros obtidos pelo modelo RAMS e 10 gerados pelo modelo RSM.
O objetivo é utilizar essas previsões sazonais de chuva para gerar previsões mensais de
afluências. Adotou-se então o modelo hidrológico SMAP, a nível mensal, para transformar
chuva em vazão. Entretanto, ao invés de utilizar diretamente a previsão de chuva dos
modelos, efetua-se uma correção destes valores tendo como base os resultados das simulações
dos dois modelos no período de 1971 a 2000 e os dados observados no mesmo período. A
correção das previsões tem o objetivo de reduzir eventuais tendenciosidades dos modelos, e é
efetuada tendo como base a bacia de interesse.
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Cada membro do ensemble dos modelos regionais (RSM e RAMS) alimenta um
membro do modelo hidrológico. Com isso, será obtida uma multiplicidade de cenários de
vazão, o que pode ser visto como uma descrição das incertezas relativas aos dados de entrada
dos modelos regionais e inerentes à previsão de afluências.
4.2.3 Resultados
Para o Estado do Ceará, em cada mês no período de dezembro a abril, obtém-se uma
previsão de chuva para os meses do período chuvoso, que se estende de janeiro a maio.
Portanto, para todo mês são gerados vinte membros de previsão de chuva para o estado, dez
membros obtidos pelo modelo RSM e dez membros gerados pelo modelo RAMS.
Foi desenvolvido um mecanismo que permite o cálculo automático da chuva média
mensal prevista para qualquer bacia hidrográfica, desde que seja fornecido o polígono da
bacia em questão. Deste modo, toda vez que a previsão de chuva é realizada para o Estado, a
chuva média mensal para cada bacia de interesse é calculada automaticamente, permitindo a
execução do modelo SMAP mensal para efetuar a previsão de afluências nestes locais.
O modelo SMAP mensal foi calibrado para 22 bacias no Estado do Ceará, nas quais já é
possível fazer a previsão de afluências de maneira operacional. No momento, o modelo
SMAP mensal está sendo também calibrado para alguns locais de interesse na bacia do rio
São Francisco. O passo seguinte será a utilização do modelo SMAP diário de modo que possa
ser realizada uma previsão de afluências nessa escala de tempo, o que traria informações
importantes para o controle e o sistema de alerta de cheias nessas bacias.
4.2.4 Disponibilização da informação
Assim como no caso do estudo de regionalização dos parâmetros do modelo SMAP,
acredita-se que a previsão de afluências aos diversos reservatórios do Estado do Ceará e da
bacia do rio São Francisco é do interesse de uma gama enorme de profissionais do setor de
recursos hídricos, de empresas de gestão da água, de comitês de bacias, de empresas de
energia, de universidades e de outros usuários da água.
Portanto, a utilização deste produto extrapola os objetivos deste projeto, e foi por isso
que se decidiu criar uma página na internet (http://www.funceme.br) onde fosse possível
disponibilizar as informações da previsão. No momento, a página apresenta os resultados da
previsão apenas para o Estado do Ceará. As previsões para os reservatórios da bacia do rio
São Francisco serão também disponibilizadas assim que ficarem prontas.
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A página fornece a previsão de vazões naturais incrementais para 22 bacias
contribuintes aos postos fluviométricos utilizados na regionalização dos parâmetros do
modelo SMAP e para os 8 principais reservatórios do Estado. Entretanto, a idéia é de que o
usuário da página possa definir uma bacia de seu interesse para que a previsão seja feita.
Numa primeira etapa, estas bacias definidas pelo usuário serão incorporadas às bacias prédefinidas pela FUNCEME, de modo que durante a atualização das previsões, feita
mensalmente, a nova bacia seja incorporada. Numa segunda etapa, quando o usuário definir
sua bacia, a previsão de afluências será feita automaticamente com base nas informações de
previsão de chuvas válidas naquele momento.
A Figura 19 apresenta a página inicial da previsão de afluências. Nesta página o usuário
pode escolher se deseja obter a previsão para um dos 22 postos fluviométricos ou para um dos
8 reservatórios previamente selecionados.

Figura 19: Página inicial da previsão de afluências
O usuário é então levado a outra página com um mapa do Estado do Ceará, onde ele
poderá selecionar o local de interesse. A Figura 20 apresenta as bacias incrementais de cada
um dos 8 reservatórios pré-selecionados.
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Figura 20: Página da previsão de afluências na qual o usuário seleciona a bacia de interesse
A Figura 21 apresenta a página para onde o usuário será direcionado no momento em
que escolher a bacia de interesse. Os resultados apresentados aqui são apenas ilustrativos e
referem-se a uma previsão de chuva antiga para o posto de Cajazeiras.
A página apresenta uma tabela que fornece estatísticas descritivas relacionadas tanto à
previsão de chuva média quanto de vazão na bacia de interesse. Estas estatísticas são
calculadas com base nos dez membros da previsão de chuva. A tabela fornece os valores
mínimos e máximos, e os percentis de 25%, 50% e 75% para cada mês da previsão. A figura
apresentada logo abaixo da referida tabela fornece as mesmas informações contidas na tabela,
porém de forma gráfica. Desta forma, o usuário terá uma noção visual do grau de incerteza da
informação.
Ainda na mesma página, logo abaixo do gráfico das previsões, são fornecidas as
informações climáticas e fisiográficas da bacia em questão, bem como os valores dos
parâmetros do modelo SMAP mensal que foram utilizados na transformação da chuva em
vazão.
Com o intuito de fornecer um conjunto completo de informações ao usuário, de modo
que o mesmo possa fazer o melhor uso possível dessas informações de previsão de afluências,
é fornecido no final da página um gráfico com os resultados da calibração do modelo SMAP.
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Deste modo o usuário poderá avaliar, de maneira qualitativa, o quão confiável o modelo
hidrológico é para fazer previsão de afluências para este local especificamente. Obviamente,
esta informação só estará disponível para aquelas bacias onde o modelo foi calibrado.

Figura 21: Página da previsão de afluências no posto Cajazeiras no Estado do Ceará
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A página também fornece uma comparação entre a faixa de variação da previsão por
ensemble, que descreve de certa forma a incerteza da previsão, e a faixa de variação
observada na série histórica (Figura 22). Os limites destas faixas são definidos pelos percentis
de 25% e 75%.
Este tipo de informação ajuda o usuário a avaliar o grau de utilidade da previsão. Se a
faixa de variação da previsão for igual ou maior do que a faixa observada no histórico, a
previsão não fornece qualquer informação à análise. Por outro lado, quando a faixa de
variação da previsão é mais estreita do que a histórica, há um indício de que a previsão possa
ter realmente uma utilidade.

Figura 22: Comparação entre estatísticas da previsão por ensemble e da série histórica
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5

META FÍSICA 4 - MODELO DE REGULAÇÃO

A meta física 4 está totalmente concluída. A identificação das opções de processos de
regulação, dos critérios relevantes, a formalização de cada processo analiticamente e a
obtenção de equilíbrios está terminada.
5.1

Notas sobre Comando e Controle

O mecanismo de alocação através da administração pública tem, no Comando e
Controle, sua fundamentação na Economia Ambiental. A base deste tipo de alocação é a
distribuição de cotas do bem para os usuários, estabelecendo um sistema de direitos de uso.
Estas cotas são distribuídas de forma discricionária pelo agente do poder público. O
mecanismo de cota pode ser mais eficiente que o sistema de preço para restringir a demanda
de água. Porém é mais ineficiente que a cobrança na promoção do uso eficiente da água. No
entanto, o sistema de racionamento por cotas ou através da cobrança ou uma combinação dos
dois tem sido criticado por não ter grande flexibilidade no processo de alocação. A falta de
flexibilidade pode levar à desigualdade e ineficiência.
5.1.1 O Comando e Controle como instrumento da Economia Ambiental
A primeira geração de políticas ambientais é a de Comando e Controle (CC). A
característica básica do CC é a prescrição pela autoridade competente das medidas específicas
que o poluidor deve tomar a fim de evitar sanções legais (proibição judicial ou multa). O
Comando e Controle introduz uma política que, a partir de um comando central apoiado quase
que exclusivamente no conhecimento de cientistas naturais, propõe ora o controle de insumos
(controle restrito), ora o das emissões (controle ampliado), ou as duas simultaneamente.
Este paradigma expressa de forma emblemática uma forma de fazer política que tem
subjacente um estado onipotente, onisciente e benevolente, apoiado nos cientistas naturais e
em uma versão simplória da Economia do Bem Estar (EBE). Versão simplória da EBE
segundo o referido autor, pois, não considera:
i.

remoção da onipotência pelos teóricos do “second Best”;

ii.

remoção da onisciência pelos teóricos das informações assimétricas e pela
comunidade científica, que aponta as impossibilidades da produção de um
conhecimento completo que possibilite a compreensão dos problemas ambientais;

iii.

desmascaramento da benevolência estatal pela Escola da Escolha Pública.
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O processo de decisão centralizado, típico da abordagem CC, proporciona algumas
ineficiências:
i.

restrição das liberdades de iniciativa dos detentores de conhecimentos necessários ao
aperfeiçoamento das inovações necessárias;

ii.

tratamento igual aos desiguais, dado que os mais eficientes têm sua motivação
limitada;

iii.

redução da competitividade no mercado externo, para outros produtores não
submetidos à mesma restrição;

iv.

deficiência no conhecimento e informações que impossibilitam a sistemas de CC a
maximização do benefício social líquido, de forma a obter a eficiência marshalliana.
Observa-se que, apesar de todas estas críticas, o paradigma do CC continua sendo o

hegemônico na maior parte dos órgãos formuladores de políticas ambientais. Como o
Comando e Controle responde a “situação quadro”, do tipo A, ao produzir, danifica B? Nesta
situação quadro, o paradigma do CC procura reduzir o dano de B impondo limitações na
produção de A.
O Paradigma da Produtividade dos Insumos pleiteia a superação das políticas de CC
estritas e propõe uma versão ampliada deste paradigma, de forma a estabelecer os padrões
ambientais, deixando livre a escolha da forma de alcançá-los.
A questão de A, ao produzir, danifica B, é tratada aqui a partir da perspectiva do
paradigma da estratégia competitiva. Esta visão procura mostrar como as restrições
ambientais associadas ao paradigma Comando e Controle, desde que devidamente
formatadas, funcionam não como bloqueadores das atividades econômicas, mas como
incentivos às inovações reativas, levando a maior produtividade dos insumos.
As empresas competem por meio de interações dinâmicas com oportunidades
tecnológicas nem sempre conhecidas e mutantes, inércia organizacional, informação
incompleta e dificuldades de alinhar os interesses individuais, grupais e corporativos. Neste
contexto, as empresas não estariam devidamente atentas para aproveitar as oportunidades de
lucro que surgem ao longo do caminho, em especial com relação ao melhor aproveitamento
de materiais, redução de desperdício e de emissões de poluentes e contaminantes, etc., não
porque não desejem lucros maiores, mas porque não dispõem de toda a informação. Assim,
uma maior preocupação com a questão ambiental pode gerar dois tipos de inovação na
empresa: nos processos e nos produtos. Nas inovações de processo, a empresa desenvolve
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maneiras de aproveitar melhor as matérias-primas ou passa a aplicar materiais reutilizáveis.
Nas inovações no produto, a empresa introduz mudanças que tornam o produto mais seguro e
de menor custo, pela substituição de materiais e redução dos gastos com embalagem. Com
essas inovações introduzidas, os autores sugerem que a empresa poderia atingir uma redução
de custos de tal modo que os retornos obtidos seriam suficientes para cobrir os custos
acarretados pela introdução das inovações.
5.1.2 A Alocação Administrativa nos Recursos Hídricos
Os recursos hídricos, desde tempos remotos, têm sido alocados por um critério social:
garantir água para o consumo humano, sanitário e para a produção agrícola. Para manter esta
alocação, a sociedade realiza investimentos em infra-estrutura. Modificações na sociedade
resultaram em uma nova perspectiva de como a água é alocada.
O processo de alocação de água pública (administrativo) é o mais utilizado em diversos
países devido às características especiais da água que levam a falhas de mercado. As falhas de
mercado são:
i.

a água é dificilmente tratada como um mercado de bens;

ii.

a água é amplamente um bem público (por exemplo: controle de enchentes);

iii.

as ações de desenvolvimento em recursos hídricos de grande escala são muito caras
para os setores privados;

iv.

os investimentos em recursos hídricos são de longo horizonte temporal;

v.

há interdependência entre as águas superficiais e subterrâneas, o que impõe que
todos os usuários concordem com as regras do jogo;

vi.

os recursos hídricos são importantes para a segurança nacional e para o
desenvolvimento regional;

vii.

a alocação da água pode ser utilizada com o objetivo de promover equidade social,
reforma agrária ou outros objetivos sociais no interior de uma equação de produção
do bem-estar social.

A intervenção do governo é justificada devido à:
i.

economia de escala dos empreendimentos de recursos hídricos;

ii.

grandes externalidades inerentes aos hidrossistemas;
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iii.

objetivos de desenvolvimento do governo e investimentos públicos no setor;

iv.

grupos politicamente poderosos que se beneficiam da intervenção estatal.
Em dezembro de 2000 a Comunidade Européia publicou a Diretiva 2000/60/CE,

constituindo o marco na teoria e na prática da gestão dos recursos hídricos. Esta diretiva,
referida freqüentemente como Diretiva-Quatro da Água, estabeleceu o quadro de ações da
Comunidade Européia no domínio das águas. A Diretiva-Quatro da Água da União Européia
conflui para o entendimento de que a água tem características especiais que a distinguem de
um produto comercial: “A água não é um produto comercial como outro qualquer, mas um
patrimônio a ser protegido, defendido e tratado como tal”.
Fundados nestas características especiais, constrói-se a defesa da alocação
administrativa da água através da outorga (permissão de uso) como contraponto a outros
métodos de alocação.
Os critérios de outorga freqüentemente utilizados podem ser divididos em duas famílias:
i.

critério da vazão de referência: se estabelece um valor de vazão sazonal ou anual e
outorga-se até este valor. (Q7,10 e Q90 são exemplos de vazões de referência
utilizados na legislação brasileira);

ii.

critério da prioridade de uso: define-se uma prioridade de uso e em períodos de
racionamento não disporão de água os usos ou usuários com prioridades mais
baixas.

O primeiro método controla o nível de falhas totais do sistema, mantendo-o em níveis
aceitáveis. O segundo garante falhas menores para usos mais nobres. Pode-se pensar também
em um critério que incorpore os dois anteriores.
Dois critérios de racionamento da outorga em anos críticos são propostos: o primeiro
critério é o do racionamento proporcional para todos os usuários; o outro critério baseia-se em
uma lista de prioridades que pode ser firmada na antiguidade, importância do uso ou em outro
critério qualquer de ordenamento da lista.
Em uma economia de planejamento central da água, a alocação é realizada por uma
agência central e a alocação pode ser regulada por quantidade, por preço ou por uma
combinação dos dois. A agência, para promover a alocação eficiente do ponto de vista
econômico, necessitaria conhecer a estrutura da demanda de todos os usuários, o que é uma
pressuposição irrealista. Além desta dificuldade, os usuários, quando do levantamento de
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informações, não informam a verdadeira demanda e disposição a pagar. Os processos de
aquisição de informações e tomadas de decisão sucessivas demoram muito para convergir,
proporcionando falhas no sistema.
A capacidade de realocar água é uma limitação do planejamento central. Quando grupos
de interesses poderosos estão em oposição, as agências públicas encontram-se sobre fogo
cruzado, incapazes de fazer ou obrigar a adoção de políticas.
5.2

Modelagem matemática do mecanismo de alocação Comando e Controle
utilizando Teoria dos Jogos

Modelaram-se matematicamente os mecanismos de alocação Acesso Livre (ausência de
sistema institucional) e Comando e Controle. O primeiro pode ser entendido como um caso
particular do segundo, sendo desta forma tratado no presente trabalho. Denominar-se-á este
modelo de MACC– Modelo de Alocação Comando e Controle (Outorga e Fiscalização).
Os modelos matemáticos utilizados para representar os mecanismos de alocação partem
de uma decisão do agente usuário de participar ou não do sistema institucional, isto é, se o
agente será free-rider (caroneiro) ou não. Esta decisão estratégica do agente usuário será
denominada de loteria da regulação e será descrita no item 5.2.2.
Esta seção organiza-se em quatro partes:
i.

descrição da arquitetura geral da modelagem;

ii.

descrição da loteria da regulação;

iii.

descrição do modelo Comando e Controle apresentando seu equacionamento;

iv.

descrição do equilíbrio competitivo de Nash.

5.2.1 Descrição da arquitetura do modelo de alocação de água
O sistema proposto de modelagem baseia-se na idéia de que o sistema de recursos
hídricos é condicionado por três classes de componentes: Natureza, Agentes Econômicos e
Sociais e o Estado, como mostrado na Figura 23.
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Figura 23: Componentes do Sistema de Recursos Hídricos
Essas três classes de componentes agem simultaneamente no hidrossistema e,
submetidas às restrições da infra-estrutura física do hidrossistema, determinam a dinâmica
deste. Esta dinâmica é freqüentemente conflituosa e apresenta equilíbrios que podem ser
entendidos como pactos sociais para a utilização dos recursos hídricos. Todos estes agentes
são importantes e necessitam ter a sua ação modelada para que se possa entender o
comportamento dos hidrossistemas.
A arquitetura do sistema proposto neste trabalho procura contemplar a modelagem de
cada um destes componentes, utilizando uma estratégia “Down  Up” de definição de um
conjunto de componentes e a descrição de regras de inter-relação destes componentes, o que é
uma metodologia própria à análise de sistemas em recursos hídricos.
No avançar da apresentação desta metodologia ficará mais claro como cada um destes
elementos foi incorporado no sistema proposto. Sobre esta visão o simulador (modelo
matemático de simulação) de um processo de alocação de água é composto pelos seguintes
componentes (subsistemas):
i.

Natureza:
a. Clima hidrológico: as variáveis hidrológicas que condicionam a oferta e a
demanda de um hidrossistema devem ser incorporadas; sistemas de previsão e
análise destas variáveis devem ser desenvolvidos em diferentes escalas de
tempo: sazonais, inter-anuais, plurianuais e decadais;
b. Dinâmicas físico-químicas e biológicas: a evolução da qualidade da água e da
dinâmica ecossistêmica do corpo d’água.

ii.

Modelo Institucional:
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a. Regras de regulação (sistema de controle): a modelagem da regulação
estabelece como deverão operar os instrumentos de regulação coercitivos e
econômicos para que o Estado realize seus objetivos. A coerção pode ser
representada no modelo como a possibilidade de um agente ser flagrado em
um delito (por exemplo: retirada de água sem permissão de uso) e da pena
aplicada ao mesmo (multa ou expulsão do sistema). Os instrumentos
econômicos, tais como subsídios e cobrança para a racionalização de uso, são
incorporados de forma direta no modelo;
b. Modelo de alocação: O modelo de alocação estabelece como se dará a
utilização da água em caso da oferta ser menor que a demanda. Os modelos de
alocação podem ser de acesso livre, regulado através de Comando e Controle,
mercado, leilão e negociação em conferência de consenso.
iii.

Comportamento do agente econômico e social:
a. Econômico-Financeiro: o balanço entre receitas e despesas dos agentes
econômicos, incorporando aspectos tais como custos fixos e variados, taxas,
subsídios e outras fontes de custos e receitas;
b. Político: a função política traduz os objetivos de um dos agentes econômico e
social. Sua definição obedece ao poder discricional do agente. A função
política é condicionada pelas características do comportamento humano
(exemplo: racionalidade, motivação: auto-interessado ou altruísta) e questões
éticas (visão utilitarista). A função política de um agente econômico pode ser a
maximização dos seus benefícios financeiros e a de um agente social
ambientalista pode ser a manutenção da qualidade da água e dos ecossistemas
acima de dado padrão. A forma como cada agente se apropria das incertezas e
dos riscos pode ser incorporada na função política, que é a função objetivo do
agente.

iv.

Dinâmica do Hidrossistema:
a. Restrições físicas: as características hidráulicas das infra-estruturas hídricas e
dos corpos naturais, assim como a simulação das mesmas de forma compatível
com a escala de tempo e os objetivos do modelo de alocação;
b. Dinâmica do sistema e equilíbrios: aqui se define como o conjunto dos
objetivos dos atores, definido pela sua propriedade política, interage entre si e
com o modelo institucional, construindo a dinâmica de todo o sistema e as
trajetórias do sistema até um potencial equilíbrio.
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Estes subsistemas são mutuamente condicionantes. Vantagens comparativas de um
agente econômico com relação ao outro podem ser definidas pelas condições naturais, por
exemplo, devido à localização no sistema (restrição física e dinâmica físico-química e
biológica) da mesma forma que estas vantagens comparativas podem advir dos aspectos
econômico-financeiros. Estas vantagens comparativas estabelecerão elementos para as trocas
(trade-off) entre os usos e usuários. Sob esta estrutura conceitual desenvolveram-se modelos
matemáticos que incorporam a loteria do regulador e com ela a decisão estratégica do agente
de ter ou não uma ação caroneira (free-rider).
5.2.2 A loteria da regulação
O sistema Comando e Controle pode perder eficiência se alguns de seus agentesusuários não se submeterem às regras do sistema, retirando uma quantidade de água maior
que as suas permissões de uso (licenças). Estes agentes usuários são denominados de freeriders.
A loteria da regulação procura apreender o comportamento estratégico de um agente de
ter ou não uma ação caroneria (free-rider).
A regulação através de um sistema de coerção (enforcement), fiscalização-punição, é
aplicada ao mecanismo de alocação. Este modelo pressupõe que a decisão de um agente
usuário de retirada de água ilegal, sem licença, segue uma ética utilitarista com função
utilidade de caráter puramente econômico. A função utilidade futuramente pode incorporar
outros valores além do econômico.
O caroneiro (free-rider) procurará fazer retiradas não-licenciadas. Este tipo de ação é
inibida em função da fiscalização e das penalidades a serem impostas aos infratores. A
regulação é estabelecida pelo nível de fiscalização que define a possibilidade do infrator ser
pego e a pena a que o mesmo deve ser submetido (multa) quando pego. Sob uma ética
utilitarista, onde o que importa são os resultados e não há restrição a priori de certo ou errado,
o agente usuário encara a regulação como uma loteria de retirar ou não retirar água
irregularmente, como mostrado na Figura 24, que pode ser descrita da seguinte forma:
• se não retirar água irregularmente (não comprar a loteria): neste caso, ele ganha o

benefício (i) associado à vazão de seu direito de uso (Li), ou seja, tem um benefício
total de i (Li);
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• se retirar água irregularmente (comprar a loteria): neste caso, ele tem uma chance p

de ser pego e caso seja pagará uma multa M, assim:
o se não for pego, com chance 1-p, ele terá um rendimento πi(Li) associado à

vazão a que tem direito e um incremento πi(qi) devido à vazão qi retirada
irregularmente, tendo um benefício total de πi(Li) + πi(qi);
o se for pego, com chance p, ele terá um rendimento πi(Li) associado à vazão a

que tem direito e pagará uma multa no valor de M, tendo um benefício total de
πi(Li) - M.

Figura 24: Loteria da Regulação
A severidade do risco (R) associado à regulação para o infrator é igual ao produto da
possibilidade de ser pego e a multa, isto é, R = pM. O valor esperado desta loteria é: πi(Li) +
(1-p) πi(qi) - pM. Para um usuário neutro a risco, se (1-p) πi(qi) - pM > 0, então ele comprará a
loteria. Denominaremos de efetividade da fiscalização a probabilidade p. Esta é a base da
formulação sob a regulação que será utilizada nas seções a seguir e que tem sua conceituação
fundada na matemática do crime racional.
5.2.3 Modelo matemático de alocação Comando e Controle
Apresenta-se a seguir a descrição do modelo de alocação Comando e Controle com seus
módulos. Estes são visões (agregações/desagregações) dos componentes dos subsistemas
anteriormente apresentados. Esta abordagem tem por objetivo facilitar a operacionalização
computacional do modelo. Os módulos computacionais do modelo na versão atual são:
i.

natureza, restrições físicas e balanço hídrico;

ii.

módulo institucional;

iii.

função econômico-financeira;

iv.

função política;
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dinâmica e equilíbrio do sistema.

v.

5.2.3.1 Natureza, restrições físicas e balanço hídrico
A disponibilidade de água para um dado agente-usuário será uma função das retiradas
dos demais agentes e da distância relativa deste agente do manancial. O agente mais próximo
do manancial terá melhor oportunidade de retirar água.
Se a posição relativa dos agentes é conhecida, haverá a precedência do centro de
demanda a montante com relação ao centro de demanda a jusante e, em cada centro de
demanda, cada agente-usuário terá a sua posição conhecida com relação aos demais.
A vazão disponível para cada usuário é dada pela expressão:



Q i = Min K i ; Max 0; O f − ∑ K j 
j= mon tan te i  




( 44 )

A vazão Qi define a disponibilidade de água para o agente i. No caso do véu da
ignorância futuramente descrita, a posição relativa não será conhecida pelo usuário. Neste
caso, serão simuladas as diversas configurações de posição dos usuários possíveis e calculada
a vazão esperada pelas mesmas. Esta vazão esperada será utilizada na decisão do usuário.
5.2.3.2 Modelo institucional
A alocação de água e a regulação são realizadas por uma agência reguladora. A
alocação de água se dará da seguinte forma no modelo Comando e Controle: cada agenteusuário receberá de forma discricionária uma licença de utilização de água (Li). A regulação é
realizada através de um sistema de fiscalização e da aplicação de multa ao infrator. O sistema
de fiscalização será modelado pela probabilidade (p) de um agente-usuário infrator ser pego,
sendo este o risco da fiscalização para o infrator. A multa (M) será proporcional:
i.

ao valor da retirada não licenciada (ri), calculado pela expressão: ri = Max [0; Ki Li];

ii.

ao benefício por unidade de vazão do agente (β);

iii.

ao fator de punição T que determina a severidade da multa (T varia no intervalo
0 ≤ Ti ≤ Ti ,max ). A multa será calculada para a série i pela expressão: Mi = T β ri.
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Denomina-se de Ri a severidade do risco da multa ser aplicada, e pode-se calcular este
valor pela expressão: Ri =p Mi. A água utilizada regularmente (α0) pode ser calculada pela
expressão: α0 = Min(Qi; Li) e a utilizada irregularmente (α1) pela expressão: α1 = Max(0; Qi Li).
5.2.3.3 Função econômico-financeira
O cálculo do rendimento πi para o agente-usuário é realizado aplicando-se a seqüência
de cálculo a seguir.
De posse dos valores dos parâmetros do modelo institucional pode-se calcular para cada
elemento Qi o rendimento (πi), dada a capacidade máxima instalada (Ki) escolhida utilizandose a equação:
π i = (β − Cv )i α 0 + (1 − p)(β − Cv )i α1 − CFi

Ki − R i

( 45 )

onde:
• β é o benefício bruto;
• Cv é o custo variável;
• CF é o custo fixo.

O cálculo do caixa financeiro da agência de regulação é definido pelo procedimento a
seguir. A equação econômico-financeira da agência é:
π agência = ∑ R i − CR

( 46 )

i

onde:
• CR é o custo da regulação para a probabilidade, onde CR = fR(p).

5.2.3.4 Função política
Cada agente-usuário procurará maximizar o seu benefício líquido, Max(πi), tendo como
variável de controle a capacidade máxima instalada por ele definida Ki. Esta varia no
intervalo 0 ≤ K i ≤ K i ,max .
A agência de regulação terá como objetivo maximizar o seu caixa financeiro,
Max(πagência), tendo como variáveis de controle o fator de punição T que determina a
severidade da multa, onde T varia no intervalo 0 ≤ Ti ≤ Ti ,max e a probabilidade (p) de um
agente-usuário infrator ser pego. Esta não é a função socialmente desejável para a agência
reguladora, mas é uma prática que pode ser induzida pelo sistema Comando e Controle.
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5.2.3.5 Dinâmica e equilíbrio do sistema
Os agentes-usuários entrarão em um jogo competitivo buscando cada um maximizar o
seu rendimento (Max πi), e a agência reguladora também participará deste jogo. Neste jogo, o
conjunto dos agentes interagirá até chegar a um Equilíbrio de Nash competitivo. Descreve-se
a seguir o processo de cálculo deste equilíbrio aqui operacionalizado.
5.2.4 Equilíbrio Competitivo de Nash
Para conceituar-se matematicamente o Equilíbrio de Nash apresentam-se algumas
definições. Denomina-se de Si, onde i é cada um dos agentes que participam em um jogo, o
conjunto de estratégias de ações viáveis disponíveis para o jogador i, sendo si uma estratégia
de ação pertencente a este conjunto (si ∈ Si). Denomina-se por ui a função resposta, isto é, a
função que estabelece o resultado da estratégia si do jogador i em combinação com as
estratégias dos demais jogadores.
Em um jogo com n jogadores G = {S1, ..., Sn; u1,..., un}, a estratégia é considerada
Equilíbrio de Nash se, para cada jogador i, si* é a melhor resposta a estratégia especificada
pelos outros n - 1 jogadores, (s1* ,..., s *i −1 , s *i +1 ,..., s *n ) :
( 47 )
u (s1* ,..., s*i−1 , s*i , s *i+1 ,..., s *n ) ≥ u (s1* ,..., s *i−1 , s *i , s*i+1 ,..., s*n )
para cada estratégia possível si em Si. A estratégia ótima para o agente i é a que resolve:
max u (s1* ,..., s *i−1 , s *i , s *i+1 ,..., s *n )
s i ∈Si

( 48 )

A estratégia ótima para todos os agentes no equilíbrio pode ser obtida numericamente a
partir de um processo iterativo de maximizações das funções-resposta de cada um dos
agentes, supondo a posição dos demais como constantes durante esta iteração. Isto é, dada
uma condição inicial, otimiza-se a posição do agente i mantendo a estratégia dos demais
constante. Em seguida, mantêm-se a seleção ótima de i constante como as demais e selecionase o agente i + 1 para otimizar a sua estratégia. Repete-se este procedimento para todos os
agentes. O processo se encerra quando o resultado não se modifica em dois ciclos completos
de otimização de todos os agentes.
Utilizou-se para a resolução numérica das funções políticas dos agentes diferentes
algoritmos de otimização. A função política dos agentes usuários foi resolvida pelo algoritmo
Nelder e Mead, que otimiza funções não lineares sem a utilização de gradientes. Já a função
política da agência utilizou a estratégia de buscas unidimensionais.
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5.3

Descrição da situação de aplicação

Construiu-se a situação de aplicação a partir das informações da bacia do rio Jaguaribe
(72.000 km2) no Estado do Ceará, Brasil. Utilizando-se os dados fisiográficos e sócioeconômicos desta região construiu-se uma representação simplificada desta bacia. Assim,
tem-se uma situação de aplicação hipotética (simplificada) construída com dados reais.
5.3.1 Hidrossistema
Duas configurações de hidrossistemas são usadas neste trabalho. A primeira será
denominada de homogênea e a segunda de heterogênea.
Na configuração homogênea tem-se um reservatório e nove usuários com as mesmas
características econômicas e financeiras, como mostrado graficamente na Figura 25.

Figura 25: Situação teste de espaço homogêneo
Na configuração heterogênea têm-se dois reservatórios e nove usuários como mostrado
na Figura 26.

Figura 26: Situação teste de espaço heterogêneo: centros de demanda (A, B, C) e tipos de
usuários (1, 2, 3)
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Estes usuários estão localizados em três centros de demandas. Os dois reservatórios
estão em paralelo. Cada reservatório supre uma demanda de forma exclusiva e uma demanda
de forma compartilhada. Os usuários dos centros de demanda não têm necessariamente as
mesmas características econômico-financeiras. Existem três classes de características
financeiras nas quais estes usuários se distribuem. Estas classes serão apresentadas mais
adiante.
Um conceito adicional utilizado aqui foi de véu da ignorância da posição. Este conceito
consiste em que o agente-usuário não conhece a sua posição relativa na rede hidrográfica. Isto
é, ele não sabe quantos usuários estão a montante ou a jusante de sua seção no rio. Ele tem a
informação de qual é a vazão média que passa em sua tomada d’água. Nesta simulação, ele
influencia todos os demais usuários e é influenciado pelos mesmos. Procura-se construir aqui
uma situação de equidade, eliminando-se a vantagem comparativa de posição relativa do
usuário na rede hidrográfica. Este conceito será aplicado neste trabalho à situação homogênea.
Nesta situação de véu da ignorância, cada usuário de água conhece as retiradas dos
demais usuários no rio e desconhece sua posição relativa na rede fluvial. Este fato produz uma
incerteza na disponibilidade hídrica associada à incerteza do posicionamento dos agentesusuários. Isto é, como o usuário i não sabe quais outros usuários estarão entre ele e o
manancial, o usuário i não sabe de quanto foi subtraída a oferta inicial devido ao uso dos
usuários a montante de sua posição. Impõe-se, dessa forma, incerteza à sua disponibilidade.
Assim, sob a situação teste do espaço homogêneo, o agente usuário não conhece de forma
determinística a vazão que chega a sua tomada d’água em cada iteração do jogo. Ele pode ter,
no entanto, uma estimativa de uma distribuição de probabilidade da vazão em sua tomada
d’água obtida, por exemplo, através do método de Monte Carlo, onde são simuladas
diferentes realizações de configurações z das posições relativas dos usuários na rede fluvial.
Para cada uma destas realizações calcula-se a vazão disponível ao usuário i pela equação:



Q i ,z = Min K i ; Max 0; O f − ∑ K j 
j= mon tan te i  




( 49 )

Após certo número Z de simulações obtém-se a distribuição de probabilidade da
disponibilidade hídrica do usuário i.
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5.3.2 Informação econômico-financeira
Os usuários da bacia do Jaguaribe foram agrupados em nove (9) grandes classes. As
características econômico-financeiras destas classes são apresentadas na Tabela 27. Os dados
apresentados nesta tabela foram obtidos do Estudo de Cobrança pelo Uso da Água, SRH - CE.
Tabela 27: Centros de demanda com o rendimento bruto (RB), custo variado (CV) e custo
fixo (CF) e o valor da demanda(VD)
Produtor

VD (hm3/ano)

RB (Milhões
R$/(hm3/ano))

CV (Milhões
R$/(hm3/ano))

CF (Milhões
R$/(hm3/ano))

Pecuaristas privados Baixo
Jaguaribe

18.80

0.266

0.114

0.084

Produtores de grãos privados
Baixo Jaguaribe

84.33

0.375

0.188

0.071

Fruticultores privados baixo
Jaguaribe

41.36

0.343

0.165

0.103

Total perímetro DIJA

22.10

0.276

0.209

0.028

Pecuaristas Morada Nova

2.54

0.238

0.107

0.105

Produtores de grãos Morada
Nova

29.60

0.330

0.180

0.116

Fruticultores em Iço

19.98

0.155

0.077

0.077

Produtores de grãos em Icó

55.81

0.150

0.056

0.081

1.209

0.689

0.130

Carcinicultores Baixo Jaguaribe

Os agentes usuários têm a sua propriedade econômico-financeira apresentada na
equação ( 45 ), que de forma reduzida pode ser expressa como:
π j,i = β j,i

(Q j,i − CVj,i ) (Q j,i − CFj,i ) K j,i

( 50 )

onde:
• πj,i é o benefício líquido ou lucro líquido;
• βj,i é o benefício por unidade de vazão captada;
• Qj,i é a vazão efetivamente captada pelo agente usuário sempre menor ou igual a Kj,i,

que é a capacidade instalada deste;
• CVj,i é o custo variável por unidade de vazão captada;
• CFj,i é o custo fixo por unidade de vazão instalada;
• i é o agente usuário em foco do centro de demanda j.
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Observa-se que no caso homogêneo só há um centro de demanda e no caso heterogêneo
existem três centros de demanda.
5.3.2.1 Homogêneo
As características do perímetro de irrigação Jaguaribe-Apodi, apresentadas na Tabela
27, foram escolhidas para representar todos os usuários na situação homogênea. Assim, os
valores dos parâmetros de custos (CV = 0.209 Milhões R$/(hm3/ano) e CF = 0.028 Milhões
R$/(hm3/ano)) e benefício (β = 0.276 Milhões R$/(hm3/ano)) são constantes para todos os
nove usuários do sistema. Com vistas a facilitar a visualização dos dados foi feita uma
transformação linear nestes valores, de forma que a renda líquida (πi) varie entre 0 e 100. Para
este fim multiplica-se a renda líquida por 100 e dividi-se por 3.8. O valor da unidade
monetária após transformação será chamado de unidade monetária (u.m).
Cada usuário, neste exemplo, poderá instalar no máximo (Kmax) uma demanda de 10
hm3/ano. A demanda máxima instalada no sistema seria de 90 hm3/ano. Chamar-se-á hm3/ano
de unidade de água (u.a).
5.3.2.2 Heterogêneo
Os agentes usuários de água neste cenário são em número de 9, sendo 3 em cada centro
de demanda. A Figura 26 apresenta os centros de demanda (A, B, C) desta situação. Observase nesta figura que existem três tipos de usuários distribuídos nestes centros de demanda.
Os três tipos básicos de usuários foram selecionados entre os apresentados na Tabela 27
e formam os seguintes tipos:
• Tipo 1: usuário da irrigação construído a partir dos dados do perímetro de irrigação

Icó (bacia do Alto Jaguaribe-Salgado, Ceará);
• Tipo 2: usuário da irrigação construído a partir dos dados do perímetro de irrigação

Jaguaribe - Apodi (bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará);
• Tipo 3: usuário de carcinicultura (bacia do Baixo Jaguaribe, Ceará).

Utilizou-se neste caso para cada um dos usuários a mesma demanda máxima instalável
de 10 hm3/ano. A demanda máxima instalada no sistema seria de 90 hm3/ano, ou seja, 90 u.a..
A renda líquida (πi) teve a mesma transformação linear do caso homogêneo. Não
obstante, neste caso, a escala de valores ser diferente para os diferentes usuários.
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5.3.2.3 Licença outorgada
Cada agente usuário receberá uma licença igual a 5 u.a. nas aplicações realizadas neste
estudo.
5.4

Comportamento free-rider

O sistema Comando e Controle pode perder eficiência se alguns de seus agentesusuários não se submeterem às regras do sistema, retirando uma quantidade de água maior
que as suas permissões de uso (licenças). Estes agentes usuários são denominados de freeriders. A loteria da regulação descrita anteriormente procura modelar este comportamento.
Será mostrado a seguir como a ação free-rider de um agente com ética utilitarista e
função utilidade econômico-financeira é condicionada pela fiscalização (multa e
probabilidade de ser pego), pelas características econômico-financeiras do agente e pela
posição relativa deste agente na rede hidrográfica.
Inicialmente será descrito o efeito da fiscalização e das características econômicas. Em
um item posterior será mostrado o efeito da localização relativa na rede hidrográfica.
5.4.1 Espaço de decisão do agente usuário como função da efetividade da fiscalização PCR
(analítica)
Supõe-se inicialmente um usuário localizado muito próximo do manancial onde não há
limitação de oferta. Neste caso as limitações para a retirada de água são a sua capacidade
máxima instalada e as restrições legais que estabelecem que sua retirada deve ser menor ou
igual a sua permissão de uso (L).
Esta seria uma situação que podemos denominar de estática, onde não há interação entre
os agentes, apenas destes com a agência reguladora. Futuramente descreve-se a situação
dinâmica de interação entre os agentes.
O modelo Comando e Controle consiste, em linhas gerais, na definição (Comando) de
uma licença individual por parte de um poder outorgante sem custos para o usuário e por um
sistema de fiscalização que identifica usos não licenciados e os pune (Controle).
A análise pretendida neste tópico procura responder a três perguntas básicas:
i.

quando compensa um agente-usuário manter uma ação exclusivamente de caroneiro
(free-rider)?
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ii.

existirão situações em que compensará manter uma ação dual, isto é, ter parte do uso
com licença e parte como free-rider?

iii.

qual o espaço de decisão do agente no MACC (Modelo de Alocação Comando e
Controle)?

A equação política que descreve o Comando e Controle, já apresentada, é escrita como:
π = (β − Cv )α 0 + (1 − p )(β − Cv )α1 − CF • (K − R )

( 51 )

Inicialmente realiza-se uma manipulação desta equação com vistas a incorporar a
condição de oferta hídrica maior que a capacidade máxima (Kmax) do agente-usuário.
Supondo-se que há uma oferta de água (Q) bem maior que a licença (L) tem-se:
α0 = Min(Q, L) = L

( 52 )

α1 = Max(0, Q - L) = r

( 53 )

onde:
• r é a retirada de água acima do valor da licença (retirada de água não autorizada).

Assim, a capacidade máxima instalada (K) será de:
K=L+r

( 54 )

Pode-se alternativamente definir de forma inversa L e r em função de K e de f, sendo
este um adimensional que mede a disposição à legalidade. Assim ter-se-ia:
L=fK

( 55 )

r = (1-f) K

( 56 )

Lembrando-se que R = p T (β − CV) r e utilizando-se a equação ( 54 ) pode-se
reescrever a equação ( 51 ) como:
π = (β − Cv )L + (1 − p )(β − Cv )r − CF • (L + R ) − pT(β − CV )r

( 57 )

Com esta equação pode-se passar a análise das três perguntas.
5.4.1.1 Quando compensará uma ação free-rider?
A ação free-rider compensa economicamente para o agente quando seu benefício
marginal (associado à retirada não autorizada) é positivo, isto é:
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∂π
>0
∂r

( 58 )

Partindo-se da equação ( 57 ) pode-se chegar a:
∂π
= (1 − p )(β − Cv ) − CF − pT(β − CV )
∂r

( 59 )

Do sistema de equações formado pelas equações ( 58 ) e ( 59 ) pode-se, após alguma
manipulação algébrica, chegar à expressão:
 CF 
1 − 

β − CV 

p≤
1+ T

( 60 )

 CF 
Denominando-se por Fração do Custo Fixo (FCF) a expressão FCF = 
 pode-se
 β − CV 
reescrever a equação ( 60 ) como:
p≤

1 − FCF
1+ T

( 61 )

Denominando-se o lado direito da equação ( 61 ) por PCR, então PCR é a probabilidade
de um agente ser pego pela fiscalização abaixo da qual compensa uma ação de caroneiro
(free-rider).
Assim, quando a expressão p ≤ PCR for satisfeita, compensa uma ação free-rider por
parte do agente usuário. Observa-se que PCR será definido por um fator puramente endógeno
ao agente usuário (FCF) e por um fator exógeno definido pelo ambiente institucional (T), que
determina quantas vezes a multa será maior que o benefício bruto menos os custos variáveis
do agente usuário.
A equação ( 61 ) define a relação (trade-off) entre as duas variáveis do modelo
institucional, quais sejam, a efetividade da fiscalização expressa pela possibilidade de um
agente ser flagrado em uma ação free-rider (p) e o fator de multa (T).
5.4.1.2 Quando compensará reduzir a licença em nome de uma ação free-rider?
A ação free-rider será mais interessante para o usuário que a manutenção da licença
caso

∂π ∂π
>
. Pode-se obter diretamente da equação ( 57 ) que:
∂r ∂L
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∂π
= β − CV − CF
∂L

Assim, a expressão

( 62 )

∂π ∂π
ocorrerá quando p < 0, o que não é materialmente
>
∂r ∂L

impossível. No âmbito do modelo MACC sempre compensará para o agente usuário obter e
manter uma licença. É uma solução óbvia, já que a licença não introduz custo e oferece maior
garantia para o usuário. A estratégia de conseguir uma licença maior ou igual a sua
capacidade instalada é sempre a melhor no modelo MACC.
Na prática o usuário sempre procurará realizar um pedido de permissão de uso maior
que a capacidade que pretende instalar, produzindo uma sub-utilização da água em função da
sobre alocação da água, já que parte da água alocada passa a ser virtual (não associada a uma
demanda efetiva). Esse fato é um potencial gerador de ineficiência do sistema.
5.4.1.3 Espaço de decisão do agente no MACC
O espaço de decisão de um agente será determinado pelos fatores específicos
(endógenos) ao agente-usuário e a fatores do ambiente institucional (exógenos).
O interesse maior dos modelos aqui desenvolvidos é avaliar o impacto do ambiente
institucional sobre as decisões dos agentes. Hipotetiza-se assim que, para cada um dos agentes
durante o processo de tomada de decisão, apenas os fatores exógenos irão variar.
Sob esta hipótese, na equação ( 63 ), a fração do custo fixo (FCF) terá um valor
constante em função das características do empreendimento (variáveis endógenas):
PCR ≡

1 − FCF
1+ T

( 63 )

Nestas condições, o valor da máxima probabilidade que compensa roubar (PCR) variará
hiperbolicamente com o valor do fator de punição, isto é, fator de multa (T).
Plotou-se a curva para custo fixo igual a zero (CF = 0  FCF = 0) na Figura 27.
Lembrando que, para um dado fator de multa (T), efetividades de fiscalização (p) menores
que PCR compensam, para o agente, uma ação free-rider, pode-se dizer que a curva
apresentada na Figura 27 divide o primeiro quadrante em duas regiões: uma abaixo da curva,
onde o modelo institucional não impede a ação do free-rider e outra, acima da curva, onde o
modelo institucional faz com que não seja interessante para o agente a ação free-rider. Podese, para um dado sistema de punição (descrito pelo fator de multa), definir o espaço de
decisão dos agentes em duas semi-retas, como mostrado na Figura 28.
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Figura 27: Gráfico de T (fator de punição) contra p (efetividade da fiscalização), que é a
probabilidade de um free-rider ser pego. Exemplo construído para um FCF igual a um, isto é,
custo fixo igual a zero. Observa-se que, nos pontos localizados acima da curva, não é
interessante, do ponto de vista econômico, a ação de um free-rider. A porção inferior indica
onde é interessante a ação do free-rider. Para um dado T, a probabilidade abaixo da qual é
interessante economicamente a ação do free-rider é denominada de máxima probabilidade que
compensa roubar (PCR)

Figura 28: Para um dado T, a probabilidade abaixo da qual é interessante economicamente a
ação do free-rider é denominada de máxima probabilidade que compensa roubar (PCR).
Mostra o nível mínimo desejável para a efetividade da fiscalização, dadas as punições
econômicas (T)
Os valores dos benefícios brutos e custos (fixos e variáveis), apresentados na Tabela 27,
possibilitam o cálculo da FCF para diversos usuários da bacia do Jaguaribe, no Estado do
Ceará. As curvas de T x PCR, para estes usuários, são apresentadas na Figura 29. O valor de
T é um adimensional, o que significa que o mesmo valor de T tem impactos monetários
diferentes para os diferentes usuários, já que a multa ocorre na escala econômica de (β - CV).
Assim, para T = 1, o valor da multa do carcinicultor é de 0.52 milhões R$/(hm3/ano), do
DIRJA é de 0.067 milhões R$/(hm3/ano) e a de Morada Nova é de 0.094 milhões
R$/(hm3/ano). De forma geral, neste modelo, a pena é proporcional ao lucro presumível.
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Figura 29: Comparação das curvas de T contra p para diversas frações de custo fixo (FCF).
Estas FCFs são para diversos conjuntos de usuários da bacia do Jaguaribe, no Estado do
Ceará. Os FCFs são: DIRJA de 0.42, carcinicultura de 0.75 e grãos em Morada Nova de 0.23
5.5

A influência do desconhecimento da posição relativa (véu da ignorância)

A análise do comportamento dos atores e da produção de riquezas sociais é realizada,
sob o véu da ignorância, em condições de oferta menor ou igual às licenças outorgadas.
Nestas condições, são comparadas as estratégias dos agentes em uma alocação Comando e
Controle (MACC) e acesso livre (MAAL). Estas condições caracterizarão a estratégia de
comportamento dos agentes usuários.
A oferta de água para um dado agente usuário não é função de sua posição física na rede
hidrográfica e sim de sua posição relativa aos demais usuários. O usuário pode estar perto do
manancial mas, se todos os outros estiverem mais perto que ele, pode ser que, mesmo perto,
não lhe reste água nenhuma, ou seja, sua disponibilidade é zero. A posição física é uma
vantagem comparativa para o usuário na medida em que condiciona a posição relativa do
usuário com relação aos demais. Este fato mostra que a oferta para um usuário em um
hidrossistema não é determinada apenas por condições físicas, naturais, mas também por
aspectos sociais e econômicos. A utilização do conceito de véu da ignorância procura
neutralizar o efeito da posição como vantagem comparativa de acesso à oferta, vantagem esta
indutora de decisões dos agentes usuários. A eliminação destas vantagens comparativas faz
com que as decisões tomadas pelos agentes e os estados de equilíbrios dos mesmos
representem a oferta total do recurso hídrico e não a informação da sua posição relativa. A
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comparação da situação sob o véu da ignorância e com posição conhecida vai possibilitar
responder à pergunta: quanto vale a informação de conhecer a posição?
A decisão dos agentes usuários no Modelo de Alocação de Acesso Livre (MAAL) e no
de Comando e Controle (MACC) se dá em cascata de montante para jusante. O agente mais a
montante toma a sua decisão e comunica esta decisão hidraulicamente ao agente vizinho de
jusante através da Informação Hidráulica da Disponibilidade (IHD). A IHD consiste no
padrão de ocorrência temporal da disponibilidade hídrica. Este padrão é uma função agregada,
entre outros fatores, das decisões de todos os agentes a montante. Assim, a mudança no
padrão de ocorrência da disponibilidade hídrica é como a IHD transmite-se de montante para
jusante. O conhecimento da posição relativa entre os usuários organiza a rede de comunicação
desta informação, possibilitando a apropriação do IHD pelo sistema. O véu da ignorância
consiste em que a IHD contém incerteza. Observe que a IHD é direcional de montante para
jusante. O sistema de preço da água impõe outros fluxos de informação na rede hidrográfica.
A informação do preço é bi direcional (originando-se tanto a montante como a jusante),
fazendo com que decisões de jusante (disposição a pagar) influenciem as decisões de
montante. O preço será analisado em outro momento.
Um exemplo simples: uma rede homogênea com 9 usuários com capacidade máxima
(Kmax) de 10 u.a., onde não há regulação, é suprida por um reservatório com 30 u.a.. Nesta
situação, a oferta do primeiro será de 30 u.a.; o primeiro retirará 10 u.a. (Kmax) restando a
disponibilidade de 20 u.a. para o segundo; o segundo retirará Kmax e assim restará 10 u.a. para
o terceiro, que retirará tudo, restando zero para os demais. Assim, teremos uma serie de
disponibilidade para os usuários de (30, 20, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0). Esta é a IDH para os agentes.
Definindo-se a disponibilidade esperada da IDH para cada usuário, sob o véu da ignorância,
n

∑Q
como E o =

i =1

n

i

, obtém-se para esta série E (oferta) igual a 6.6 u.a.. Os agentes irão instalar

uma capacidade de produção (K) igual a este valor esperado. Quando assim fizerem estarão
instalando uma demanda maior que a oferta per capta. Isto é, a oferta per capta ( O ) é de 3.3
u.a. e a demanda instalada é de 6.6 u.a.. Alguns agentes instalarão uma demanda que não será
abastecida, tendo que pagar o custo fixo desta instalação que não gerou benefício, residindo,
ai, a ineficiência produtiva do sistema. Pode-se verificar que sobre estas definições tem-se
O ≤ E o . Este paradoxo ocorre devido à incerteza da posição sob o véu da ignorância.
Em uma rede onde forem conhecidas as posições relativas na rede hidrográfica, a
capacidade instalada deverá ser igual à oferta per capta, como se verá mais adiante.
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Desenvolveu-se um modelo numérico, como anteriormente descrito, para resolver este
problema. Neste modelo, a licença foi a mesma para todos os agentes usuários e igual a 5 u.a.,
isto é, metade de Kmax, sendo a situação homogênea a modelada.
O modelo numérico desenvolvido apresentou uma fase transiente até chegar ao
equilíbrio. Discutem-se a seguir estes resultados.
5.5.1 Após o sistema chegar ao equilíbrio
O sistema foi simulado para diversas condições:
• Institucionais: permite e não permite free-rider;
• Oferta: maior e menor que o total de licença outorgada (45 u.a.).
Estas condições apresentam características interessantes do sistema. A caracterização da
estratégia do agente usuário em uma situação onde a regulação inibe a ação do free-rider
(denominado de regulado) e em outra em que possibilita a ação free-rider (denominado de
free-rider) pode ser identificada analisando-se a Figura 30 e a Figura 31.

Figura 30: Evolução da disponibilidade hídrica esperada e média do usuário com relação à
oferta total
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Figura 31: Evolução da razão retirada-licença com relação à oferta total
Observa-se, na Figura 30, que o valor esperado da disponibilidade hídrica para certo
agente usuário cresce igualmente no caso free-rider e regulado em toda uma região
denominada de Faixa I, e tem comportamento divergente na Faixa II.
O que faz com que haja esta mudança? O ponto de bifurcação das trajetórias é o da
oferta global associado ao valor esperado de disponibilidade igual à licença disponibilizada
para cada um dos usuários (5 u.a.). Neste ponto, como mostra a Figura 31, a ação da
regulação se faz sentir, impondo aos agentes retirarem no máximo o valor de suas licenças.
Este comportamento é que faz com que a disponibilidade para cada usuário na Faixa II seja
maior no regulado do que no free-rider.
Observa-se, na Figura 30, que a disponibilidade média por usuário é menor que a
disponibilidade esperada. Como já observado, este fato produz ineficiência econômica no
acesso livre sob o véu da ignorância, devido à tendência de os agentes usuários instalarem
uma demanda maior que a oferta média. Isso impõe que, ao valor complementar da oferta
média com relação à demanda esperada, sejam pagos custos fixos sem a geração de nenhum
benefício.
Sob este argumento; observe na Figura 31, em combinação com a Figura 30, que a
ineficiência na Faixa II do free-rider com relação ao regulado é crescente com a oferta total.
Isto porque, enquanto a demanda instalada permanece constante no regulado, ela continua
crescendo com a oferta no free-rider. Na Faixa I a ineficiência das duas situações é a mesma.
Para o regulado, a ineficiência deixará de existir quando a disponibilidade média for igual à
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licença. Por outro lado, toda vez que a disponibilidade média for menor que a licença haverá
ineficiência.
A curva de freqüência relativa dos usuários com a disponibilidade é apresentada na
Figura 32. A oferta total nesta simulação é igual ao total de licenças outorgadas. Nestas
condições observa-se que, para o free-rider, em torno de metade (50%) dos agentes usuários
terão suprimento zero, devendo pagar os custos fixos associados à demanda instalada. No
regulado os agentes usuários terão disponibilidade igual ou superior a sua capacidade
instalada, igual à licença de 5 u.a.. Neste fato reside a ineficiência do modelo de alocação
free-rider na alocação de recursos naturais, pois neste modelo não se tem informação de quem
está instalado ou pode-se instalar a montante de sua tomada d’água, e não há controle sobre a
capacidade instalada de cada um dos usuários e com isto da demanda total.

Figura 32: Curva de permanência para um usuário considerando o véu da ignorância quanto à
posição (oferta = 45, licença total = 45)
Observa-se a ineficiência do ponto de vista do beneficio social na Figura 33. Na Faixa I,
como já comentado, o regulado e o free-rider apresentaram comportamento similar; na Faixa
II, o free-rider mantém o mesmo comportamento da Faixa I e o regulado começa a produzir
benefícios sociais crescentes com a oferta total. Neste sistema com usuários homogêneos e
função econômico-financeira linear, o sistema free-rider é um jogo de grande ineficiência. O
valor da transição da Faixa I para a II na Figura 33 não é acurado devido a sua construção ser
discreta, se dando a partir de cálculo numérico.
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Figura 33: Evolução do benefício social com relação à oferta total
Sob o véu da ignorância quanto a posição, pode-se observar neste ponto que, quando a
oferta total é menor que o total de licenças outorgadas, o sistema regulado tende a ter
comportamento igual ao free-rider para ofertas mais baixas (Faixa I) e com ineficiência do
tipo free-rider, mas menor que este, na Faixa II. Em todo caso existe ineficiência.
Esta pode ser observada, por outro prisma, com a ajuda da Figura 34 e da Figura 35.
Nestas figuras são apresentadas as densidades de probabilidade do benefício dos agentes
usuários. Na Figura 35 a oferta total é igual ao total de licenças outorgadas. Observa-se, nesta
figura, que o benefício do regulado é constante para todos os agentes usuários e igual 1.95. A
densidade de probabilidade do benefício do usuário no free-rider tem uma distribuição
trimodal, com uma moda associada a benefícios bem mais elevados que o regulado, outra
moda com benefícios um pouco superiores a benefício líquido zero e uma terceira moda
associada a prejuízos bastante significativos. Quando o agente usuário toma a decisão sobre
um valor esperado de vazões (definido pela vazão média na seção) ele compra esta loteria
com valor esperado em longo prazo igual a 0.55 u.m. por jogador (4.95 u.m. total), como
mostra a primeira linha da Tabela 28.
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Figura 34: Benefício do agente usuário sob véu da ignorância com oferta igual a 75% do total
de licenças outorgadas

Figura 35: Benefício do agente usuário sob véu da ignorância com oferta igual ao total de
licenças outorgadas
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Tabela 28: Apresentação dos benefícios sociais agregados e da capacidade instalada. Oferta
igual ao total de licença outorgada
T
P Capacidade Instalada (u.a.) Benefício Social (u.m.)
0
0.00
10
4.95
1
0.10
10
4.95
2
0.10
10
4.95
3
0.10
10
4.95
3
0.14
10
4.95
3
0.15
5
17.55
3
0.20
5
17.55
3
0.30
5
17.55
3
0.40
5
17.55
3
0.50
5
17.55
8
0.10
5
17.55
Na Figura 34 a disponibilidade média por usuário é de aproximadamente 75% da
licença ou, em outras palavras, a oferta total é por volta de 75% do total das licenças. Esta
oferta encontra-se no Trecho II, apresentado na Figura 32 e na Figura 33. Observa-se, na
Figura 34, a ineficiência tanto no caso regulado como no free-rider, diferenciando-se da
situação eficiente no caso regulado, apresentado na Figura 35. Esta ineficiência reside na
indução à perda (benefício líquido negativo) que o sistema introduz. Como já havia sido
observado, fica evidente que as perdas no sistema regulado são menores que as no free-rider.
Nota-se que ganhos mais elevados que os auferidos com o sistema regulado podem ser
encontrados com freqüências significativas no sistema free-rider.
O efeito de diferentes condições de regulação é apresentado na Tabela 28, onde a
primeira linha representa a condição free-rider. Esta tabela foi construída para uma situação
em que a oferta total é igual ao total de licenças outorgadas. Observa-se que, para um fator de
multa (T) igual a 3, há uma mudança brusca no efeito da regulação sobre a capacidade
instalada dos agentes usuários e, conseqüentemente, no benefício social agregado entre a
probabilidade 0.14 e 0.15. A Figura 28 mostrou que o espaço de probabilidades (p) para um
dado T é dividido em duas regiões no MACC. O valor da probabilidade que não compensa
roubar (PCR) é a fronteira destas regiões. O agente usuário utilizado (DIRJA) tem valor de PCR
igual a 0.146. Pode-se observar este valor na Figura 29 para o usuário DIRJA. Esta é a
justificativa para esta mudança de comportamento observada na Tabela 28.
Apresentaram-se até aqui duas regiões de ocorrência da oferta hídrica com relação ao
total de licenças outorgadas, denominadas de Trecho I e Trecho II. Enunciou-se anteriormente
que, quando a oferta total fosse igual ao total de licença, não haveria mais a ineficiência no
regulado. Podemos estabelecer que, neste ponto, inicia-se outra região que será denominada
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de Trecho III. O Trecho III caracteriza-se pelo fim das ineficiências associadas à instalação de
uma demanda maior que a oferta e ao surgimento de outra que cresce com o aumento da
oferta, qual seja, a ineficiência de uma disponibilidade não utilizada, uma disponibilidade que
não está gerando benefícios.
Refunda-se agora a idéia de trecho sob o conceito de Nível da Oferta total com Relação
à Licença Outorgada (NORLO). Dada a outorga de um total de licença fixo invariável no
tempo, ou seja, invariável com a oferta, existem quatro possibilidades para o sistema de
licença:
• NORLO - 1: corresponde ao Trecho III. A oferta total é maior que a demanda
instalada. Há uma subutilização da oferta, deixando-se de gerar benefícios com esta
disponibilidade. Este fato produz uma Ineficiência de Subutilização (ISU)
volumétrica da oferta;
• NORLO - EQ: quando a oferta total é igual ao total de licença outorgado, estando
em situação de equilíbrio. Neste caso, há utilização eficiente volumetricamente;
• NORLO - 2: corresponde ao Trecho II. A oferta total é menor que a demanda
instalada. Paga-se um custo fixo pelo complemento da oferta com relação à demanda
instalada. Este custo fixo que não produz benefício é a origem da ineficiência. Neste
nível a decisão da capacidade instada é dominada pelo valor da licença e não pelo
valor esperado da disponibilidade hídrica tendo, assim, uma ineficiência menor que
o free-rider. Poder-se-ia chamar o NORLO - 2 de NORLO - DL;
• NORLO - 3: corresponde ao Trecho I. A oferta total é menor que a demanda
instalada. Paga-se um custo fixo pelo complemento da oferta com relação à demanda
instalada. Este custo fixo que não produz benefício é a origem da ineficiência. Neste
nível a decisão da capacidade instada é dominada pelo valor esperado da
disponibilidade hídrica. Comporta-se, de forma similar, ao free-rider. Poder-se-ia
chamar o NORLO - 3 de NORLO - FR.
A fronteira entre o NORLO - 2 e o NORLO - 3 é o valor da oferta total em que o valor
esperado da disponibilidade pelo usuário é igual à licença. Poder-se-ia denominar este valor
de NORLO - DEUiL.
A Figura 36 apresenta graficamente os diferentes níveis da oferta total com relação à
licença outorgada (NORLO).
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Figura 36: Descrição gráfica dos níveis de oferta total com relação à licença outorgada
5.5.2 Até o sistema chegar ao equilíbrio: o transiente
A primeira observação sobre o estado transiente do sistema é que ele produziu
equilíbrios não sensíveis às condições iniciais. Mudando-se as condições iniciais, manteve-se
o mesmo equilíbrio.
A duração do transiente, isto é, quantas iterações do sistema foram necessárias para se
chegar a pequenas flutuações em torno de um valor médio, foi mais significativa nos casos
sobre o NORLO - 3. O transiente é mais longo porque lá, nesta situação, é maior a
sensibilidade das decisões dos usuários ao valor esperado de sua disponibilidade hídrica o
que, por sua vez, é função das retiradas dos outros usuários. Sob esta argumentação o
transiente, no caso free-rider, é mais longo que no caso regulado.
Para exemplificar a saída dos resultados no NORLO - 3, apresentam-se, na Figura 37 e
na Figura 38, os resultados da simulação para uma oferta de 15 u.a. que está no Trecho I, isto
é, NORLO - 3, como mostra a Figura 30. Observe ainda nesta figura que a disponibilidade
esperada é de 4 u.a..

Figura 37: Trajetória de cada um dos agentes usuários que partem do mesmo valor, se
dispersam na primeira iteração e na quarta iteração já tem reduzido significativamente sua
dispersão
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Figura 38: História das iterações através de um diagrama Box Plot
A Figura 37 apresenta a trajetória de cada um dos agentes usuários que partem do
mesmo valor e se dispersam na primeira iteração e, já na quarta iteração, tem reduzido
significativamente sua dispersão. A Figura 38 conta a história das iterações através de um
diagrama Box-Plot, onde se pode notar a rápida redução da amplitude de variação e o
comportamento da mediana das trajetórias dos agentes usuários. Estas simulações foram
realizadas para um fator de multa (T) igual a 3, eficiência da fiscalização (p) igual a 0.6,
oferta = 15 u.a. e licença distribuída igual a 15 u.a..
5.5.3 Equidade e eficiência
Observando a Figura 38 pode-se concluir que o comportamento dos agentes apresenta
uma pequena dispersão, mostrando grande equidade nos benefícios obtidos. No entanto, esta
equidade esta associada à ineficiência quanto à produção de riqueza. O véu da ignorância
quanto à posição é o responsável por esta conclusão. Como será visto na próxima seção, o
conhecimento da posição impõe maior eficiência para um sistema de agentes econômicos com
as mesmas características ao mesmo tempo em que impõe o problema de equidade entre eles.
Cabe observar que esta eficiência dos agentes econômicos só é válida para situações de
agentes homogêneos ou o caso especial em que a eficiência do agente individual decresce de
montante para jusante.
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5.6

Quando a posição relativa é conhecida

A análise dos resultados quando a posição dos agentes é conhecida será realizada em
duas situações: a homogênea e a heterogênea, como apresenta no item 5.3.
5.6.1 Situação homogênea
Esta aplicação faz um paralelo com a realizada no item 5.5, diferindo no fato de que
aqui os agentes conhecem sua posição relativa na rede fluvial.
Na cascata de decisões de montante para jusante característica do sistema Comando e
Controle, os agentes usuários utilizam o espaço de decisão do MACC, apresentado na Figura
27 e na Figura 28, reproduzindo a lógica de decisões do agente na ausência de interações,
mostrada no item 5.4.
Na análise desta seção a Agência Reguladora não tenta maximizar seus interesses.
Define estaticamente (uma única vez) os parâmetros que caracterizam a ambiência
institucional.
Como se verá a seguir, a informação da posição relativa do usuário em relação aos
demais usuários tem um impacto na redução das perdas do Modelo de Alocação Acesso Livre
(MAAL).
A Figura 39 e a Figura 40 apresentam o histograma de freqüências relativas das
capacidades instaladas e dos benefícios líquidos obtidos dos agentes usuários. Comparando-se
o cenário onde a ação free-rider é compensatória na Figura 34 e na Figura 40, pode-se
observar que os benefícios negativos esperados na Figura 34 desaparecem na Figura 40. Os
usuários de jusante, sabendo que não tem água disponível, fecham o seu empreendimento,
demandando zero. Assim reduz-se a ineficiência produtiva do sistema e, em compensação,
aumenta-se a desigualdade entre os agentes, em função da vantagem comparativa de posição.
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Figura 39: Freqüência relativa das retiradas na situação de equilíbrio para uma oferta total
igual à licença outorgada de 45 u.a., sob uma regulação que coíbe a ação do free-rider
(denominada de regulado), e outra que não coíbe (denominada de free-rider)

Figura 40: Freqüência relativa dos benefícios do agente usuário na situação de equilíbrio para
uma oferta total igual à licença outorgada de 45 u.a., sob uma regulação que coíbe a ação do
free-rider (denominada de regulado), e outra que não coíbe (denominada de free-rider)
Pode-se dizer que o curso d’água estabelece um sistema de prioridade de usos: os usos
mais a montante tem maior prioridade que os de jusante. Assim, os usos de jusante recebem a
informação transmitida através da rede hidrográfica (IHD) de que não dispõem de água e com
isto reduzem seus custos fixos ao não instalarem infra-estrutura que não geraria benefícios.
Em outras palavras, a informação transmitida pela rede hidrográfica reduziria a demanda
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instalada quando do véu da ignorância no Acesso Livre, reduzindo os custos fixos e a
ineficiência associada ao mesmo.
A informação da posição não modifica a decisão de uma regulação eficiente quando a
oferta total é maior ou igual ao total de licença outorgada, como mostra, novamente, a
comparação entre a Figura 34 e a Figura 40 (níveis NORLO - 1 e NORLO - EQ
respectivamente). Observa-se que, para os demais níveis, o sistema regulado comporta-se de
maneira similar ao free-rider.
5.6.2 Situação heterogênea
A situação heterogênea, mostrada na Figura 26, foi anteriormente descrita. A Tabela 29
reapresenta os agentes usuários utilizados nesta simulação com seus respectivos Pcr.
Tabela 29: Características dos tipos de agente usuário utilizados no caso heterogêneo
Tipo Jogador
CV
CF
T
Pcr
β
1
1.50
0.56
0.81
3
0.035
2
2.76
2.09
0.28
3
0.146
3
12.09
6.89
1.30
3
0.188
A capacidade máxima instalável (Kmax) por um usuário nas simulações foi igual a 10
u.a.. Este é o valor da demanda potencial do usuário, isto é, poder-se-ia instalar no máximo 90
u.a. de demanda. Deve-se entender este valor (90 u.a.) como a demanda potencial no
hidrossistema.
Outorgaram-se licenças no total de 45 u.a. (5 u.a. foram licenciadas para cada usuário).
As simulações executadas no modelo MACC foram para um fator de multa (T) igual a 3 e três
eficiências de fiscalização iguais a 0, 0.10 e 0.16. A seleção destas três eficiências de
fiscalização se deu devido, respectivamente, a caracterizar:
• uma situação de acesso livre (MAAL);
• uma situação onde não se permite ação free-rider apenas dos jogadores Tipo 1;
• a efetividade de fiscalização maior não permite ação free-rider dos jogadores Tipo 1
e 2.
Para o Jogador do Tipo 3 sempre compensará uma ação free-rider. Estas eficiências de
fiscalização são comparadas com os Pcr dos diferentes agentes usuários na Figura 41.
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Figura 41: Relação das eficiências da fiscalização (p) com relação aos PCR dos diferentes tipos
de agentes usuários
As estratégias dos jogadores nestas simulações encontram-se reveladas na Figura 42 e
na Figura 43, no que se refere à capacidade instalada (K) e disposição a legalizar através da
licença a sua capacidade instalada (f), como definido nas equações ( 54 ) e ( 55 ).

Figura 42: Estratégia de capacidade instalada (K) no equilíbrio para diferentes eficiências de
fiscalização (p)

Figura 43: Fração da capacidade instalada que o agente usuário decidiu legalizar no equilíbrio
para diferentes eficiências de fiscalização (p)

98

Nas condições similares a um acesso livre (MAAL), quando a eficiência de fiscalização
(p) foi igual a zero (p = 0.00), observou-se o esperado. Os agentes usuários do Tipo 1 mais a
montante e de menor capacidade econômico-financeira retiraram praticamente toda a
disponibilidade hídrica (40 u.a. das 45 u.a. disponíveis). O que restou foi apropriado pelos
agentes do Tipo 2 que se encontram no CD - 1 e CD - 2, não restando nenhuma
disponibilidade para os usuários do CD - 3. Todos os agentes usuários que tiveram suas
demandas totalmente satisfeitas, usuários do Tipo 1 (T1), tem propensão a ilegalidade, ou
seja, f = 0.0. Todos os usuários que não tiveram sua demanda potencial satisfeita querem
legalidade, ou seja, f = 1.0. A estratégia do agente usuário quanto à legalidade ou ilegalidade
de suas ações depende de seus interesses na promoção da disponibilidade de que necessitam.
Este fato ficará mais evidente após os comentários sobre os outros níveis de eficiência da
fiscalização.
Outra eficiência de fiscalização (p) simulada foi igual a 0.10 (p =0.10). Observa-se, na
Figura 42, que esta eficiência de fiscalização fez com que os usuários do Tipo 1 fossem
coibidos a não manterem uma ação free-rider e a utilizar exclusivamente os valores
licenciados. Já os usuários do Tipo 2 agora mantêm uma ação free-rider. Observa-se, na
Figura 43, que o usuário do Tipo 2 com p = 0.00 indicou que desejaria uma ação regulada
enquanto, com p = 0.10, indicou uma estratégia free-rider (f = 0.00). Este fato deve-se a que,
no primeiro caso, ele teve uma oferta menor que a licença que lhe havia sido outorgada e aí
ele demanda uma legalidade (f = 1.00) quando a disponibilidade hídrica fica maior que a sua
licença e o valor da eficiência de fiscalização é menor que o PCR . Já o agente do Tipo 2 age
como free-rider. Este fato demonstra que há duas formas de um agente usuário procurar uma
ação legal: quando é coagido pela fiscalização a fazer isto (p > PCR) ou quando os seus
direitos não são garantidos pela ação de outros. Quando há rentabilidade, a ação free-rider
será a escolhida pelo agente. Este fato é marcante quando se observa o contraste das
estratégias dos jogadores do Tipo 2 na Figura 43. Os jogadores 3 e 6 têm uma estratégia freerider (f = 0.0) e os jogadores 7 e 8 têm uma estratégia de legalização (f = 1.0). A ética deste
agente é a ética da maximização de suas utilidades individuais. O agente do Tipo 3 mais a
jusante mantém sua defesa da legalidade (f = 1.00) e não tem garantida a sua demanda.
Finalmente, simulou-se a eficiência de fiscalização (p) igual a 0.16 (p = 0.16). Como
nesta simulação a eficiência de fiscalização praticada (p) é maior que a probabilidade abaixo
da qual compensa roubar (PCR) dos agentes do Tipo 1 e 2, estes agentes não terão uma ação do
tipo free-rider. O agente do Tipo 3 poderia ter esta ação, mas é contingenciado pela oferta
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igual a sua licença. Assim, todos os agentes retiram apenas o valor de suas licenças em uma
estratégia regulada.
A reação do agente usuário quanto a ação legal ou ilegal no sistema depende
exclusivamente de seus interesses em um ética utilitarista, fato observado nestas simulações.
Obviamente outras utilidades podem ser incorporadas na função utilidade que condicionem
esta propensão a legalidade como aceitação pelo grupo.
Uma observação final sobre a eficiência econômica no modelo MACC. A eficiência
econômica no modelo MACC, não definida na ação de controle, e outras condições desejadas
para o sistema devem ser definidas a priori quando se definem as licenças. Neste sentido, o
MACC necessita de informações a priori sobre as características econômicas de todos os
usuários, caso se deseje uma alocação com maior equidade ou eficiência. Na dificuldade a
priori dessas informações, associada ao custo e à indisponibilidade, muitas vezes, dos agentes
em declará-las, reside uma das principais dificuldades do MACC em promover eficiência e
equidade.
5.7

Estratégia da agência reguladora

Até aqui se apresentou o comportamento dos agentes usuários. Discute-se em seguida o
comportamento de outro agente: a Agência Reguladora.
A agência no Modelo de Alocação Comando e Controle (MACC) teve sua função
política (função objetivo) descrita anteriormente. Esta função política consiste na
maximização do rendimento líquido da agência. Para muitos, este objetivo pode parecer uma
disfunção total do papel da agência. E é. Porém, esta função política tem grande aderência
com a realidade. Pode-se encontrar este discurso em alguns lugares importados do setor de
saneamento na água como commodite, como mercadoria que necessita ser realizada pela
empresa monopolista que controla a sua distribuição e que tem sua performance medida pela
lucratividade. Este é o risco da agência sem controle social tornar-se uma empresa (mesmo
que pública) que monopoliza a distribuição do recurso hídrico e que tem como objetivo
auferir lucro e não a promoção de outros objetivos mais desejáveis para uma agência.
A função política de uma agência no MACC é a maximização de sua função
econômico-financeira (π) descrita por:

[

]

π = ∑ pT(β − Cv ) j rj − CR

( 64 )

j

onde:
• p é a efetividade da fiscalização;
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• T é o fator de multa;
• (β – Cv)j é o beneficio menos o custo variável do agente j;
• r é a quantidade de água retirada ilegalmente;
• CR é o custo da fiscalização pela agência, descrito nas simulações aqui realizadas
como: CR = σpχ , onde σ e χ são parâmetros de custo da fiscalização pertencentes à
R+ e p é a efetividade da fiscalização.
A agência opera em iteração com os agentes usuários, tornando este processo dinâmico.
O equilíbrio da estratégia da agência independeu da condição inicial, como mostra a Tabela
30. Observa-se, nesta tabela, que para T igual a 3, independentemente do valor inicial, a
efetividade de fiscalização de equilíbrio, p (final), foi sempre a mesma e igual a 0.146, valor
este igual à probabilidade abaixo da qual compensa roubar (Pcr). Este fato de ser PCR a
probabilidade de equilíbrio pode-se confirmar na Tabela 30 para outros fatores de punição
(T), todos respeitando a equação:

PCR

 CF 
1 − 

β − CV 

=
1+ T

( 65 )

Tabela 30: Efetividade da fiscalização (p) de equilíbrio para a fiscalização para várias
condições iniciais e de fator de multa (T).
Simulação
T
p (inicial)
p (final)
AG1
3
0.600
0.146
AG2
3
0.000
0.146
AG3
3
0.150
0.146
AG4
3
0.140
0.146
AG5-T5
5
0.140
0.097
AG7-T10
10
0.140
0.053
AG8-T20
20
0.140
0.028
Esta notícia parece alvissareira, pois se teria a ação da mão mágica de Adam Smith,
fazendo com que os interesses egoístas da agência e dos agentes usuários impusessem a
regulação desejada: a menor efetividade de fiscalização em que se inibiria a ação free-rider.
Assim, seria inibida a indesejável ação free-rider ao menor custo CR para a agência, ou seja,
para a sociedade (obviamente, já que não há p menor que este que produza o efeito desejado e
CR cresce com p).
Porém a agência, na procura de sua estratégia ótima, foi mais esperta com vistas à
produção do seu lucro. A Figura 44 revela esta estratégia. Vê-se nesta figura, que,
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independentemente da condição inicial, a agência procura o valor da efetividade de equilíbrio
a partir de probabilidades menores que PCR. Observa-se como este fato é pronunciado para a
simulação AG1, que desce de uma probabilidade inicial de 0.6 para 0.1 e para iniciar, a partir
deste valor, um aumento gradativo até retornar ao valor de PCR. Vê-se que este fato se repete
para valores de probabilidade inicial (0.15) praticamente iguais a PCR (0.146). Mesmo nesta
simulação AG3, antes de se realizar a aproximação assintótica a PCR, ocorreu uma redução
para valores de probabilidade próximos a 0.1, inferiores a PCR. Observa-se que esta tendência
de procurar aproximar-se de PCR pelo limite inferior também foi observada nos casos
mostrados na Figura 45.

Figura 44: Trajetória da efetividade da fiscalização (p) como função da estratégia da agência
para fator de multa (T) igual a três e diversas condições iniciais

Figura 45: Trajetória da efetividade da fiscalização (p) como função da estratégia da agência
para vários fatores de multa (T) e mesma condição inicial
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Qual a razão deste comportamento da Agência? Este comportamento está associado ao
fato de que os equilíbrios entre os agentes são condicionados pela trajetória. Caso a
aproximação de PCR, que é a probabilidade de equilíbrio, se desse pelo limite superior, o
sistema teria, em seu equilíbrio, a ausência de free-rider. Caso o equilíbrio ocorresse pelo
limite inferior, o sistema viria de uma situação free-rider e esta se perpetuaria no equilíbrio.
Mas de onde vem o interesse do agente em manter esta situação? Caso houvesse uma
regulação que impossibilitasse o free-rider, teríamos o valor das retiradas não ilegais (ri) igual
a zero. Caso houvesse free-rider, este valor seria diferente de zero. Se a probabilidade é a
mesma e igual a PCR, a situação com free-rider produziria valores maiores de renda líquida da
agência. Interessa a ação free-rider à agência para que ela possa expropriar, se possível, toda a
riqueza assim produzida. A única forma de quebrar com esta estratégia da agência no MACC
é introduzir outros elementos na equação da agência como insatisfação dos usuários e outros
atores sociais. Esta é uma tarefa para futuros trabalhos.
O equilíbrio dos agentes usuários em condição free-riders é apresentado na Figura 42.
Observa-se que os agentes usuários mais a jusante J7, J8 e J9 têm como estratégia não operar
e os agentes J1, J2, J3 e J4 mantêm uma capacidade instalada de 8 ou 9 unidades de água
maior que a licença outorgada igual a 5 u.a.. A Figura 46 mostra o efeito desta estratégia
como função do fator de multa (T).

Figura 46: A estratégia de regulação imposta pela agência de efetividade de fiscalização
impõe perdas para o sistema. A agência induz uma ação free-rider para, em seguida, ou se
apropriar de grande parte da receita ou de uma pequena parte. Neste último caso, produz
grandes perdas no sistema ao cortar o suprimento do agente infrator
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Observe que toda a renda free-rider não fica com o agente usuário. São dois os seus
destinos possíveis: ou é apropriada pela agência ou torna-se perda para o sistema. Esta perda
está associada ao termo {(1 - p) (β - Cv) r} que está na equação econômico-financeira do
agente usuário e traduz o efeito do corte de suprimento de uma demanda já instalada. Esta
equação no equilíbrio pode ser escrita como {(1 - PCR) (β - Cv) r}. Para T menores PCR é
grande e este termo torna-se grande. Já para T maiores PCR é menor e este termo diminui.
Desta forma, para T maiores a agência apropria-se da riqueza produzida pela ação free-rider e
para T menores há perda associada a esta produção de riquezas. Nas condições de T menor, a
agência tem uma estratégia que induz a um equilíbrio de maior ineficiência que uma situação
free-rider pura.
5.7.1 Formalizando um pouco mais matematicamente
Para usar uma expressão da análise matemática, PCR é o supremo do conjunto free-rider
e o ínfimo do conjunto não free-rider. Estes dois segmentos numéricos do conjunto dos reais
são não negativos (R+) e abertos em torno de PCR, isto é, PCR não pertence a nenhum dos dois
segmentos de reta.
Aplicando a definição de Tipo de Ação do agente Usuário (TAU) ao Modelo de
Alocação Comando e Controle (MACC), pode-se dizer que, neste modelo, persistem duas
situações TAU - 1 (opera exclusivamente como free-rider) e TAU - 3 (opera exclusivamente
com licença). Estas situações são segmentos de reta pertencentes ao R+. Estes segmentos
unidos constituem R+ - {PCR}. Pode-se definir TAU - 1 sob MACC como o conjunto {p∈R+ /
0 ≤ p < PCR}. E TAU - 3 sob MACC como o conjunto {p∈R+ / PCR < p < +∝). Assim, TAU 1 é um segmento semi-aberto e TAU - 2 é um segmento aberto.
5.7.2 A função custo da regularização
Foram avaliados vários parâmetros σ e χ para a equação de CR. Manteve-se em todas as
simulações χ constante. Analisaram-se as variações de σ e estas não afetam o equilíbrio para
valores menores que 40 u.m.. Para valores superiores a este, a decisão da agência é não
fiscalizar.
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5.7.3 O transiente
A Figura 47 e a Figura 48 mostram o transiente na Simulação AG1, como forma de
mostrar as trajetórias dos agentes usuários e da agência reguladora.

Figura 47: Trajetória da estratégia de implantação das demandas (K) de três agentes usuários:
o mais a montante (J1), o da posição central (J5) e o mais a jusante (J9) na simulação AG1

Figura 48: Trajetória da efetividade da fiscalização (p) para a simulação AG1
A agência mantém uma tendência de redução na probabilidade até a décima iteração.
Quando sai de uma faixa de efetividade da fiscalização que não permite a ação de free-rider,
nesta faixa da iteração (de um a dez) observa-se que todos os usuários operam apenas com o
valor de suas licenças. Quando a agência começa a praticar efetividades de fiscalização que
permitem a ação de free-rider, é imediata a resposta dos agentes na posição mais a montante
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de instalarem toda a sua capacidade, impondo aos usuários mais a jusante instalarem zero de
demanda. A agência conduz, finalmente, a um equilíbrio onde a ação de free-rider está
presente com as conseqüências anteriormente comentadas. Estes fatos mostram, mais uma
vez, que o equilíbrio depende da trajetória.
6

META FÍSICA 5 - INTERFACE GRÁFICA PARA ENTRADA DE DADOS E
SAÍDA DE RESULTADOS

A meta física 5 está totalmente concluída. Neste capítulo serão apresentadas as
características principais da interface. A interface do sistema é um instrumento capaz de
tornar disponível ao usuário ferramentas que possibilitam o diálogo com os dados e com os
modelos, fazendo-os interagir entre si, e permite avaliar os resultados obtidos para identificar
os que atendem ou não aos critérios de julgamento para concessão das outorgas de captação
de água e de lançamento de efluentes.
Este sistema contém ferramentas para manipulação de dados de quantidade e qualidade
da água. Os dados são organizados e armazenados em tabelas que constituem um banco de
dados com o qual é possível processar, recuperar, consultar e manipular as informações.
Algumas das informações contidas no banco de dados podem ser solicitadas através das
feições geográficas chamadas layers, e que são visualizadas no sistema.
O banco de dados pode armazenar diversas informações, como por exemplo: séries de
vazões, precipitações e dados de qualidade da água com a localização dos respectivos postos
de medição, mapas com a delimitação de municípios, rede de drenagem, hidrografia, sedes
municipais, represas e cadastro de usuários, que são informações úteis para a análise de
solicitação de outorga.
A interface gráfica do sistema apresenta algumas ferramentas comuns em sistemas de
informações geográficas (SIG), como ferramentas de visualização, identificação e localização
de feições geográficas (layers).
A interface usuário-sistema da Plataforma Generalizada é composta por um menu
principal, uma barra de botões, uma barra inferior de informações (barra de status) e três
quadros de dimensões ajustáveis. A Figura 49 mostra a tela principal com dois layers
carregados.
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Figura 49: Tela principal da Plataforma Generalizada para análise de outorga
Na tela principal o quadro maior contém o mapa principal e a escala gráfica, o quadro
no canto superior esquerdo contém a relação dos layers carregados (legenda) e o quadro no
canto inferior esquerdo mostra um mini-mapa, que serve de referência ao que está sendo
mostrado no mapa principal. Esses três quadros podem ser redimensionados clicando e
arrastando as suas molduras. O menu principal está situado na parte superior da tela e
disponibiliza a maioria das funções e opções existentes na Plataforma. A barra de botões,
localizada logo abaixo do menu principal, possui os botões necessários para a navegação pelo
mapa principal, para o controle da função do cursor, captura de imagens e acesso aos modelos
de análise de outorga e de qualidade da água. Através destes botões pode-se deslocar o mapa,
dar zoom, selecionar elementos, etc. Estas funções são básicas para a operação da Plataforma
Generalizada e podem ser acessadas de várias maneiras.
No mapa principal são mostrados os layers escolhidos pelo usuário. No banco de dados
podem estar layers que constituem a base geográfica e layers representando feições, limites ou
pontos de interesse (por exemplo: postos fluviométricos, limites de sub-bacias, cadastro de
usuários, etc.).
Para um layer que está no banco de dados ser mostrado, ele precisa ser lido do banco.
Uma vez lido, seu nome passa a ser mostrado na lista de layers do quadro situado no canto
esquerdo superior. Um layer que foi lido do banco de dados pode ser ou não visualizado na
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tela (a escolha é feita clicando-se no quadrinho à esquerda do nome do layer). Quando se clica
no item “Layers” do menu “Arquivos” são disponibilizadas as opções mostradas na Figura 50,
que permitem:
• ler do banco um ou mais layers;
• carregar arquivos nos formatos shp, tab e dxf;
• retirar um layer da legenda;
• retirar (definitivamente) um layer do banco de dados.

Figura 50: Menu “Layers” do menu “Arquivos”
O quadro localizado no canto inferior esquerdo da tela principal contém um mini-mapa
que serve como referência do que está sendo mostrado no mapa principal. Neste mini-mapa
pode existir um retângulo de bordas azuis, que representa a área sendo mostrada no mapa
principal. O tamanho e a posição deste retângulo são ajustados automaticamente em função
do nível de zoom e do deslocamento dado pelo usuário no mapa principal. Além disso, o
mini-mapa é ativo, isto é, ao clicar sobre o retângulo azul e arrastá-lo, o mapa principal se
desloca, mantendo a coerência. Também é possível deslocar o conteúdo do mapa principal
apenas clicando num ponto do mini-mapa. Fazendo isso, o mapa principal se desloca de
forma a mostrar o ponto clicado no centro da tela.
A escala gráfica situada na parte inferior do quadro principal é uma forma visual de se
ter uma idéia das dimensões mostradas na tela. Ela funciona de modo automático, se
adequando à medida que o usuário altera o nível do zoom. Na parte inferior da tela principal
existe uma barra de informações, que possui os seguintes campos:
• campo 1: mostra o nome do elemento sobre o qual o mouse está passando no
momento. Assim, mesmo sem precisar clicar num elemento, é possível saber o seu
nome;
• campos 2 e 3: mostram as coordenadas UTM Este e UTM Norte da posição corrente
do cursor no mapa;
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• campo 4: mostra a escala na qual o mapa está sendo visualizado;
• campo 5: este campo normalmente está vazio. Ele fornece informações específicas
para determinadas ferramentas ou operações, quando as mesmas são realizadas.
6.1

Operações básicas

Entende-se por operações básicas os procedimentos necessários para o usuário
posicionar na tela os elementos desejados, visualizar as informações existentes, escolher a
função do cursor, etc.. Isto envolve, entre outros, o deslocamento do mapa (ferramenta pan), a
escolha do nível de detalhe (ferramenta zoom) e a escolha do elemento desejado (clique com
o cursor do mouse).
6.1.1 Deslocamento da tela (Pan)
Serve para fazer a translação do mapa. Esta ferramenta pode ser acionada clicando no
da barra de botões, teclando-se a letra P ou ainda clicando-se no botão do meio do

botão

mouse. Quando acionada, o cursor assume a forma de uma mãozinha. Para voltar ao cursor
normal clique com o botão dois do mouse. Não é possível deslocar a imagem quando ela está
na posição de mínimo zoom, isto é, quando ela está inteira na tela. É preciso que exista algum
grau de zoom para que a imagem possa ser deslocada.
6.1.2 Nível de detalhe (Zoom)
Serve para afastar ou aproximar a imagem mostrada no mapa principal. Ao lado do
botão

existe uma setinha que, ao ser clicada, mostra as opções de zoom disponíveis.

Algumas opções de zoom permanecem ativas quando selecionadas e, nestes casos, o botão
muda a sua imagem de forma a refletir a opção de zoom escolhida. Existem quatro opções de
zoom:

•

Ajustar à janela: mostra a imagem toda na tela. É a posição de início do
programa. Esta é a posição de mínimo zoom, isto é, não é possível diminuir a
imagem além deste ponto;
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Zoom Área: mostra uma área delimitada pelo usuário. Para acionar esta

•

ferramenta clique no botão ou tecle a letra “Z”. Uma vez acionada, clique num ponto
da tela e arraste. Enquanto o cursor do mouse é arrastado, um retângulo vai sendo
desenhado para indicar a área que será mostrada na tela. Quando o retângulo estiver
no tamanho desejado basta soltar o botão do mouse. Quando esta ferramenta é
acionada, o cursor assume a forma de uma lupa e ela permanece ativa para que a
operação possa ser repetida. Para voltar ao cursor normal clique com o botão dois do
mouse;
Zoom Arraste: depois de escolhida esta opção, clique num ponto qualquer do

•

mapa e arraste o mouse para cima (para afastar o mapa) ou para baixo (para
aproximar o mapa). Ao soltar o botão do mouse a imagem será redesenhada no nível
de detalhe escolhido. Assim como na opção Zoom Área, quando esta ferramenta é
acionada, o cursor assume a forma de uma lupa e a função permanece ativa até que
se clique com o botão dois do mouse;
Zoom Anterior: retorna a imagem para o nível de zoom anterior ao atual. É

•

acionada clicando neste botão. Esta ferramenta não muda o status do cursor.
Além das opções disponibilizadas pelos botões, a ferramenta Zoom ainda pode ser
acionada pelas teclas + (aproximar), - (afastar) e pela rodinha do mouse: para frente para
aproximar e para trás para afastar o mapa.
6.1.3 Operação do cursor
A resposta a um clique do mouse sobre um elemento pode variar de acordo com a opção
escolhida pelo usuário. Basicamente estas opções são Seleção e Informação. A escolha de
qual opção estará ativa pode ser feita pelos botões que aparecem quando se clica na setinha ao
lado do botão

ou através do menu-popup que aparece quando se clica com o botão

dois do mouse em qualquer região do mapa principal. As ações executadas pelo clique do
mouse em função da opção escolhida são as seguintes:
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Seleção: esta opção apenas ilumina o elemento clicado, deixando-o marcado.

•

Seleções sucessivas podem ser feitas com mais cliques sobre outros elementos.
Clicar sobre um elemento já selecionado faz com que ele deixe de sê-lo. Para
eliminar a seleção de todos os elementos marcados, use a tecla “Esc” ou a opção
“Deseleciona” do menu-popup que aparece quando se clica com o botão dois do
mouse em qualquer região do mapa principal. Caso existam feições do mesmo tipo
que estejam sobrepostas, uma caixa com o nome destas feições será apresentada para
que se escolha aquela que se quer selecionar. Se as feições não forem do mesmo
tipo, a seleção seguirá o seguinte critério de prioridade: primeiro “Ponto”, segundo
“Linha” e por último “Polígono”;
Informação: esta é a opção padrão do cursor. Quando se clica sobre um

•

elemento aparece uma janela que mostra seus atributos. A Figura 51 é um exemplo
desta janela.

Figura 51: Janela com as informações de um elemento clicado

O botão

mudará sua imagem de acordo com a opção escolhida, indicando assim

qual será a resposta do programa a um clique do mouse.
Independentemente da opção de cursor escolhida existe uma ordem de precedência no
clique do mouse, para evitar ambigüidade na escolha. Primeiro são selecionados os pontos,
depois as linhas e depois os polígonos. Quando existe ambigüidade entre polígonos, um
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menu-popup aparece com o nome dos layers que contêm os polígonos para que o usuário
decida qual deverá ser selecionado.
Já o botão dois do mouse tem duas funções básicas:
• quando uma determinada operação ou função está em andamento, ele a cancela. Isto
vale para a maioria das funções da Plataforma, como zoom, cálculo de distância,
traçado de área limite, edição de área-limite, etc.;
• se não há uma função em andamento, ele mostra o menu-popup.
6.1.3.1 Captura e imagem da tela
A imagem mostrada no quadro principal pode ser exportada para outros aplicativos (por
exemplo, Word ou Excel). Para isto usa-se o procedimento padrão de “copiar e colar”. A
cópia da imagem é feita através do botão

. Ao se clicar sobre ele, a imagem do mapa

principal é copiada para a área de transferência do Windows e fica disponível para ser colada
em documentos do Word, em planilhas do Excel, etc., através do comando “Colar” destes
aplicativos.
6.2

O menu “Arquivos”

Permite ler um projeto existente, inserir layers contidos no banco de dados, retirá-los da
legenda ou do banco de dados, salvar alterações feitas num determinado projeto e fechar o
programa. Os sub-itens deste menu são:
• Abre projeto: permite buscar um projeto que foi anteriormente criado ou
modificado. Entende-se por projeto uma configuração de layers escolhidos pelo
usuário e suas propriedades, tais como cores, tipos de linhas, etc.;
• Layers: utilizado para manipulação dos layers existentes no banco de dados. Possui
os seguintes sub-itens:
o Lê do Banco: todos os layers do sistema estão gravados no banco de dados.

Para que um layer possa ser visualizado é necessário que ele seja lido do
banco. Ao se escolher esta opção do menu, uma lista com todos os layers é
mostrada. Escolhe-se um layer clicando sobre seu nome na lista. Podem ser
escolhidos um ou mais layers. Para a seleção de mais de um layer, mantenha a
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tecla “Ctrl” pressionada quando clicar sobre o nome na lista. Depois de
escolhidos os layers, clique no botão “OK” e os layers serão carregados;
o Importa: permite acrescentar um layer ao banco de dados da Plataforma

Generalizada, importando o mesmo de algum arquivo criado previamente pelo
usuário. Os formatos aceitos para importação são Shapes (.shp), MapInfo
(.tab) e AutoCad (.dxf);
o Retira da Legenda: esta opção retira da legenda (lista de layers no quadro à

esquerda da tela) o layer selecionado e libera a memória por ele ocupada;
o Retira do Banco: retira definitivamente do banco de dados o layer selecionado.

O processo é análogo ao de leitura de um layer do banco de dados: aparece
uma lista com os nomes dos layers e o usuário escolhe um ou mais layers a
serem excluídos do banco de dados. Muita atenção com o uso desta ferramenta
porque, uma vez retirado do banco de dados, não há como recuperar o layer
excluído.
• Salvar projeto: permite gravar a configuração atual do projeto como um arquivo
*.ttkgp, que é a extensão padrão utilizada pela Plataforma;
• Encerra: encerra a operação do programa. Caso as alterações na configuração do
projeto não tenham sido salvas, uma janela será aberta questionando se o programa
deve ser fechado assim mesmo. Se a resposta for não, a operação de encerramento
não será executada e o usuário terá uma nova chance de salvar a configuração atual.
6.3

O menu “Usuários”

Na Plataforma Generalizada é possível criar grupos de usuários da água para, por
exemplo, visualizar conjuntamente os usuários pertencentes a um grupo e também utilizá-los
como se fossem um único usuário, facilitando a entrada de dados e a análise de resultados da
modelagem de outorga. Assim, na entrada de dados (item 6.9) dos nós de demanda da
topologia construída pelo usuário é possível fornecer diretamente o valor desejado de vazão
de retirada ou associar grupos de usuários aos nós, fazendo com que a demanda total do grupo
seja utilizada no cálculo. Como a Plataforma é genérica, antes de criar os grupos é necessário
definir qual layer representa os usuários, qual atributo deste layer representa as demandas e
qual a unidade dessas demandas. Para isso é utilizado o menu “Layer e atributo”, apresentado
na Figura 52. A tela para definição do layer e dos atributos é apresentada na Figura 53.
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Figura 52: Menu “Layer e atributo” do menu “Usuários”

Figura 53: Tela “Layer e atributo dos Usuários”
Os grupos de usuários podem ser criados por atributos, por área limite ou lidos do banco
de dados (quando previamente gravados), através dos menus mostrados na Figura 54. Na
Figura 55 é mostrada a tela para criação de grupos de usuários por atributos.

Figura 54: Menu para criação de grupos de usuários

Figura 55: Tela para criação de grupos de usuários por atributos
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Na Figura 56 é mostrada uma área limite com os usuários pertencentes a um grupo e, na
Figura 57, é mostrado um grupo de usuários montado.

Figura 56: Área limite

Figura 57: Grupo de usuários montado
Com a montagem dos grupos de usuários fica mais fácil simular regiões com muitas
retiradas, já que as mesmas podem ser agregadas em grupos. Entretanto, se o usuário desejar,
é possível criar um nó de demanda para cada retirada existente.
6.4

O menu “Ferramentas”

Permite acessar ferramentas de uso geral tais como determinação de comprimento, área
ou distância, funções de consulta ao banco de dados através da seleção de atributos, criação de
layers pelo usuário e o traçado de uma área limite. Os sub-itens deste menu estão descritos a
seguir:
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• Distância: com esta ferramenta é possível obter a distância entre dois pontos
definidos pelo usuário no mapa principal. Ao clicar nesta ferramenta o cursor fica
habilitado para definir o primeiro ponto e, na barra de status, é indicado este
primeiro passo. A seguir deve-se clicar no segundo ponto. Então aparecerá no mapa
principal uma linha tracejada unindo estes dois pontos (que representa a distância
entre eles), e uma janela com o resultado será mostrada, conforme Figura 58. O
resultado também aparecerá na barra de status. Para fechar a janela de resultado é só
clicar no botão “OK” e, para encerrar a função, basta um clique com o botão dois do
mouse;

Figura 58: Linha traçada entre dois pontos quaisquer e a janela de resultado
• Distância Acumulada: esta ferramenta funciona praticamente da mesma forma que a
ferramenta Distância. A diferença está no fato de que ao ser habilitada, a função
continua sendo executada a cada clique e vai acumulando os valores da distância a
cada ponto clicado, conforme Figura 59. O resultado vai sendo mostrado na barra de
status, mas a caixa com o resultado final só aparece quando a função for finalizada,
através de um clique com o botão dois do mouse. Ao clicar no botão “OK” para
fechar a caixa de resultado, a ferramenta permanece habilitada para reiniciar a
função. Então, para encerrar definitivamente esta função, deve-se clicar novamente
com o botão dois do mouse;
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Figura 59: Pontos clicados para determinação da distância
• Comprimento (km): esta ferramenta só funciona para layers com feição linha e que
estejam ativos (por exemplo, um layer de hidrografia). Ao clicar nesta ferramenta, o
cursor fica habilitado para selecionar no mapa principal a linha da qual se deseja
saber o comprimento e, na barra de status, aparece a mensagem “Clique numa
linha”. Com um clique sobre a linha a mesma fica piscando por aproximadamente
um segundo para que seja identificada e então abre-se uma janela com o resultado
do comprimento, como mostra a Figura 60. Para encerrar a função basta clicar no
botão “OK” e, em seguida, clicar com o botão dois do mouse sobre o mapa
principal;

Figura 60: Mapa principal com a linha selecionada e a janela de resultado
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• Área (km2): com esta ferramenta é possível obter a área de um polígono mostrado no
mapa principal. Ao clicar nesta ferramenta, o cursor fica habilitado para selecionar o
polígono do qual se deseja obter a área e, na barra de status, aparece a mensagem
“Clique num polígono”. Com um clique sobre o polígono escolhido o mesmo fica
piscando por aproximadamente um segundo para que seja identificado e então abrese uma caixa com o resultado da área. Para encerrar esta função deve-se clicar no
botão “OK” para fechar a caixa de resultado e então clicar com o botão dois do
mouse;
• Área Limite: a área limite corresponde a um polígono que limita uma área para
consulta de atributos. O polígono pode ser desenhado ou capturado de um layer
existente, conforme será explicado posteriormente. A consulta ao banco de dados
pode ser feita com relação a área interna ou externa ao polígono (Dentro/Fora). Esta
ferramenta contém sete sub-itens que serão explicados a seguir:
o Desenha: esta função habilita o cursor para que, a cada clique sobre o mapa

principal, seja inserido um vértice do polígono que está sendo desenhado, ou
seja, da área limite. Para finalizar o desenho basta clicar com o botão dois do
mouse, como indica a mensagem na barra de status. Então imediatamente
aparecerá na legenda um layer contendo a área limite desenhada;
o Edita: nesta função o cursor fica habilitado para edição do polígono

correspondente a área limite. Pode-se então: (a) mover um vértice ao clicar
sobre ele e, mantendo o botão do mouse pressionado, arrastar o cursor para a
nova posição que o vértice deve assumir; (b) apagar um vértice ao clicar sobre
ele; (c) inserir um novo vértice ao clicar no ponto em que deve ser inserido.
Para encerrar a função basta clicar com o botão dois do mouse;
o Apaga: permite que a área limite definida seja apagada. Ao clicar nesta função,

uma caixa de confirmação será aberta, trazendo a opção de salvar esta área no
banco de dados antes de retirá-la da legenda;
o Captura: com esta função é possível capturar um polígono de um layer

existente, convertendo-o em uma área limite. Ao clicar nesta função, o cursor
fica habilitado para selecionar, através de um clique, um polígono contido no
mapa principal. Se houver polígonos sobrepostos seleciona o layer no qual
este polígono está contido. Para confirmar que o polígono selecionado
corresponde a área limite desejada, deve-se clicar com o botão dois do mouse.
Então este polígono irá constar no layer área limite que foi imediatamente
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criado na legenda. Pode-se construir uma área limite com a captura de mais de
um polígono. Para isto, pressione a tecla “Ctrl” quando clicar sobre os
polígonos escolhidos. Cabe ressaltar que, na captura de múltiplos polígonos,
eles não precisam ser contínuos ou terem segmentos em comum;
o Lê do banco...: esta função permite ler do banco uma área limite que tenha

sido previamente salva;
o Salva...: permite salvar no banco de dados a área limite presente no mapa. Ao

clicar nesta opção, será aberta uma janela para inserir o nome a ser dado para
esta área limite;
o Dentro/Fora: esta função permite selecionar os elementos de um layer que

estejam dentro ou fora da área limite. Ao clicar nesta função, uma janela será
aberta para escolher, dentre os layers ativos, aquele que contém os elementos
que devem ser selecionados, e para que seja escolhida a região de seleção
(dentro ou fora da área limite), como mostra a Figura 61. Com relação às
opções dentro e fora, deve-se esclarecer que será considerado “Dentro” todo
elemento que estiver em contato com a região da área limite. E será
considerado “Fora” todo elemento que não atravessa nem faz fronteira com a
área limite, como exemplifica a Figura 62. Estas funções relacionadas a área
limite podem ser habilitadas não só a partir do menu “Ferramentas” como
também através de um clique com o botão dois do mouse.

Figura 61: Janela para definir o layer e a região relativa à área limite sobre a qual será feita a
seleção de elementos
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Figura 62: Limites municipais que foram selecionados fora da área limite
• Localiza Elemento: esta ferramenta possibilita localizar no mapa principal um
elemento contido em um dos layers ativos no sistema. Ao clicar nesta opção da
caixa de ferramentas será aberta uma janela para que se escolha o layer a que
pertence o elemento procurado, o atributo que vai identificá-lo e o valor deste
atributo, como mostra a Figura 63. O botão “Localiza” permite que o elemento
escolhido seja identificado no mapa principal, fazendo com que ele fique piscando
por aproximadamente um segundo e, em seguida, aplicando um zoom que aproxima
a imagem do elemento;

Figura 63: Janela na qual se determina os atributos relacionados ao elemento que se deseja
localizar
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• Seleção por Atributos: esta ferramenta permite que um dado elemento seja
selecionado através de seus atributos e submetido a uma, duas e/ou três condições,
conforme a escolha do usuário. Ao clicar nesta opção uma janela será aberta,
permitindo definir o layer que contém o(s) elemento(s) desejado(s), o(s) atributo(s) a
que a seleção está relacionada e as condições a que deve(m) estar submetido(s),
como mostra a Figura 64. Para definir uma segunda e/ou terceira condição a que a
seleção deve estar condicionada basta clicar nas opções “e” ou “ou”, ao lado do
nome de cada uma das condições. O botão “Processa” executa a função conforme
estabelecido na janela mostrada. O botão “Localiza” permite que o elemento
escolhido seja identificado no mapa principal, fazendo com que ele fique piscando
por aproximadamente um segundo e, em seguida, aplicando um zoom que aproxima
a imagem do elemento. Já os botões de zoom

e

servem para afastar ou

aproximar, respectivamente, a imagem mostrada no mapa principal. Ao clicar no
botão “Processa”, uma planilha é montada com os elementos que satisfazem às
condições definidas. Nesta planilha, quando se seleciona a linha de um elemento, ele
é selecionado também no mapa. Pode-se selecionar um ou mais elementos. A
seleção de múltiplos elementos é feita com a tecla “Ctrl” pressionada. O elemento
selecionado, ou o último no caso de seleção múltipla, pode ser visualizado no mapa
principal através do botão “Localiza”;

Figura 64: Janela na qual são definidos os parâmetros para seleção por atributo
• Cria Layer com Selecionados: esta opção permite que seja criado um novo layer a
partir de elementos previamente selecionados em um ou mais layers já existentes,
desde que tenham o mesmo tipo de feição (polígono, linha ou ponto). Ao se clicar
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nesta opção, uma janela para fornecer o nome do novo layer será aberta. O novo
layer contendo os elementos selecionados será inserido no banco de dados do
sistema e na legenda, como mostra a Figura 65.

Figura 65: Bacia Capivari-Jundiaí e um polígono do layer Limites Municipais utilizados para
criar novo layer
6.5

O menu “Topologia”

Através do menu “Topologia” (Figura 66) são acionadas as seguintes funções:

Figura 66: Menu “Topologia”
• Arquivo da Topologia: permite, através do menu mostrado na Figura 67, acionar as
seguintes funções:
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Figura 67: Menu “Arquivo da Topologia”
o Novo: permite ao usuário iniciar a construção de uma nova rede;
o Abre: mostra um quadro de diálogo no qual o usuário escolhe alguma rede

para ser aberta;
o Salva: salva a rede atualmente existente;
o Salva como...: mostra um quadro de diálogo no qual o usuário fornece um

nome para a rede atualmente existente e escolhe o local no qual esta rede será
salva;
o Fecha: fecha a rede atualmente existente e encerra as funções da Topologia.

• Dados Globais: permitirá ao usuário entrar/editar os dados de diversos elementos da
rede em uma única tela (obs.: este item está em desenvolvimento);
• Resultados: apresenta os resultados da rede atual, em formato de planilhas e
gráficos. Este item de menu fica ativo quando a rede atual já foi calculada e,
portanto, possui resultados gravados no banco de dados. Os resultados serão
mostrados no item 6.11;
• Calcular: ao clicar neste menu os cálculos são iniciados, apresentando uma tela que
indica o andamento do processo. Ao final dos cálculos, os resultados são gravados
no banco de dados e o modelo está pronto para apresentar os mesmos;
• Análise/Comparações: permitirá visualizar conjuntamente os dados e os resultados
de diversos projetos, possibilitando ao usuário comparar diversas opções de
simulação (obs.: este item está em desenvolvimento);
• Ferramentas: abre o menu “Símbolos” que, ao ser clicado, permite alterar o tamanho
dos elementos da rede e também definir se os mesmos serão ou não apresentados
com texto, através da tela mostrada na Figura 68;
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Figura 68: Tela para edição dos símbolos da topologia
• Ajusta layers da Topologia: ao iniciar uma nova rede, os layers dos elementos da
topologia existentes no banco de dados apresentam valores adotados para os limites
de suas coordenadas geográficas. Se o usuário carrega (ou importa algum mapa) e,
em seguida, inicia uma nova topologia, os limites das coordenadas do mapa e da
topologia não são necessariamente coincidentes. Ao clicar nesse item de menu, os
limites das coordenadas dos layers da topologia são ajustados para coincidirem com
os limites das coordenadas do mapa existente.
6.6

A barra de botões da Topologia

Ao iniciar uma nova rede ou abrir uma rede previamente gravada, os botões
relacionados à Topologia ficam ativos (Figura 69).

Figura 69: Barra de botões da Topologia
Os botões da Topologia possuem respectivamente as seguintes funções:
• Traçado da Topologia: mostra ou esconde os botões relacionados ao traçado da
Topologia. O traçado será explicado no item 6.8;
• Dados Globais: vide item 6.5;
• Ordem de Prioridades/Benefícios: o modelo de alocação utiliza valores de
prioridades fornecidos pelo usuário para definir a alocação de água ótima na rede.
Ao clicar neste botão será mostrada uma tela com as prioridades de todas as
demandas existentes na rede (obs.: este item está em desenvolvimento);
• Resultados: vide item 6.11. Obs.: se a rede ainda não foi calculada este botão fica
desativado;
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• Calcular: vide item 6.5;
• Modelos: permite alterar entre os modelos existentes. Ao clicar na seta localizada do
lado direito do botão, um menu suspenso é apresentado (Figura 70), no qual o
usuário escolhe qual modelo deseja ativar.

Figura 70: Menu para escolha dos modelos
6.7

As definições gerais

Quando o modelo de qualidade da água está selecionado surge, no menu “Topologia” e
na barra de botões da topologia, o item “Definições Gerais”. Ao clicar neste menu/botão,
surge a tela mostrada na Figura 71, na qual o usuário define as condições naturais da água nos
rios e escolhe as variáveis de qualidade da água que deseja simular.

Figura 71: Tela das Definições Gerais do modelo de qualidade da água
Na tela mostrada na Figura 71 existe o botão “Classes de qualidade”, através do qual o
usuário acessa as diversas classes definidas pela resolução CONAMA (Figura 72).
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Figura 72: Valores das classes de qualidade
6.8

O traçado da Topologia

Para ativar o traçado da rede basta clicar no botão “Traçado da Topologia”, mostrado no
item 6.6. Surgirá a barra de traçado, mostrada na Figura 73.

Figura 73: Botões de traçado
Os botões de traçado possuem respectivamente as seguintes funções:
• criar Nó de Passagem;
• criar Reservatório;
• criar Demanda;
• traçar Link;
• apagar um elemento da Topologia;
• mover um elemento da Topologia.
O procedimento de traçado da rede foi desenvolvido através de programação
customizada sobre elementos básicos de edição gráfica do software de GIS. Optou-se por uma
programação específica para o traçado da rede, em detrimento do uso das ferramentas de
traçado já existentes no GIS, para que o traçado e edição da rede pudesse se adequar às
características lógicas exigidas pela Plataforma. Por exemplo: ao se traçar um link, ele deverá
sempre ter um nó de início e um de fim, ou seja, não é possível a existência de um link com
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uma “ponta solta”. Outro exemplo: ao se mover um nó da rede, todos os links a ele associados
deverão acompanhar este movimento, para que não ocorra o desligamento de links ao se
mover um nó. De maneira análoga, ao se apagar um nó, deverão ser apagados todos os links
ligados a ele. Assim, tanto durante o traçado como na sua posterior edição, o software foi
desenvolvido de forma a manter a coerência topológica da rede exigida pela Plataforma, o que
não seria possível caso se utilizasse as ferramentas padrão de desenho do software de GIS.
Basicamente, o processo para se traçar a rede consiste em escolher na barra de traçado o
elemento da rede a ser desenhado e clicar sobre o mapa na posição em que se deseja desenhálo. Uma vez escolhido um elemento, ele permanecerá ativo até que se escolha outro na barra
de traçado ou se clique no botão dois do mouse.
O traçado de um link se faz clicando no seu nó de início e a seguir clicando-se em
qualquer ponto no mapa, quantas vezes forem necessárias, até chegar ao nó de destino. Esta
técnica de traçado permite que um link acompanhe a trajetória de um rio, fazendo com que a
representação da rede fique mais próxima da geografia local.
Depois de desenhada a rede, ela pode ser ajustada para melhor se adaptar às exigências
do usuário. Pode-se mover a posição de qualquer elemento da rede sem que se perca a
coerência topológica e pode-se também alterar o tamanho ou o símbolo utilizado para
representar os elementos da rede.
Resumindo, o traçado da rede então é feito posicionando-se os seus diversos elementos
e unindo-os com os links respectivos.
6.9

Entrada e edição de dados

Para entrar e/ou editar os dados em qualquer um dos elementos da rede basta clicar
sobre o elemento com o botão dois do mouse. Surgirá uma tela na qual são fornecidos ou
editados os dados do elemento escolhido. Como exemplo é mostrada a tela para
entrada/edição de dados de uma demanda no módulo de alocação (Figura 74) e a tela para
entrada/edição de dados de um link no módulo de qualidade da água (Figura 75).
O funcionamento da entrada/edição de dados é o seguinte: o usuário fornece os valores
desejados nos campos respectivos e clica no botão “Ok” para aceitar os novos valores ou no
botão “Cancelar” para manter os valores que existiam quando a tela foi aberta.
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Figura 74: Tela para entrada/edição de dados de uma demanda (modelo de alocação)

Figura 75: Tela para entrada/edição de dados de um link (modelo de qualidade)
6.10 Cálculo

Para efetuar os cálculos basta clicar no menu ou no botão respectivo. Ao fazer isto, o
modelo iniciará os cálculos, apresentando uma tela que indica o andamento do processo. Ao
final dos cálculos, o modelo estará pronto para apresentar os resultados. Resumidamente o
processo de cálculo do modelo de alocação é o seguinte:
• ao acionar o cálculo, o modelo lê do banco de dados os valores necessários para
efetuar os cálculos;
• com esses valores é montado o arquivo de dados para o algoritmo de cálculo;
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• o algoritmo lê o arquivo de dados, efetua os cálculos e cria um arquivo com os
resultados;
• o modelo lê o arquivo de resultados e armazena os mesmos no banco de dados.
No modelo de qualidade da água o processo de cálculo é mais simples, já que não existe
a necessidade de executar um algoritmo externo para efetuar os cálculos. O procedimento de
cálculo é o seguinte:
• ao acionar o cálculo, o modelo lê do banco de dados os valores necessários para
efetuar os cálculos;
• o modelo efetua internamente os cálculos;
• o modelo armazena os resultados no banco de dados.
6.11 Resultados

Para que os resultados sejam exibidos basta clicar no menu ou no botão respectivo. Na
Figura 76 é apresentada a tela de resultados mostrando os valores calculados para as
demandas no modelo de alocação.

Figura 76: Resultados das demandas (modelo de alocação)
Na parte inferior da tela mostrada na Figura 76 existem as seguintes opções: “Todas”,
“Com falhas” e “Sem falhas”. Essas opções permitem mostrar respectivamente todas as
demandas, só as que apresentaram falhas (vazão fornecida foi inferior à vazão necessária) e as
129

que não apresentaram falhas. As mesmas opções existem também para os resultados dos links
sendo que, neste caso, as falhas ocorrem quando a vazão no link é inferior à vazão de
restrição.
Já na Figura 77 é apresentada a tela de resultados mostrando os valores calculados para
os links no modelo de qualidade.

Figura 77: Resultados dos links (modelo de qualidade)
6.12 Conclusão

Com a conclusão do desenvolvimento da Plataforma Generalizada para Análise de
Outorga para Captação de Água e para Lançamento de Efluentes já é possível afirmar que os
resultados obtidos são plenamente satisfatórios. Os usuários do modelo podem obter
informações sobre a situação quantitativa e qualitativa das vazões na bacia em estudo e qual a
influência causada pelo acréscimo de uma nova outorga. E com a vantagem do processo
otimizado de alocação das vazões ao invés do processo montante-jusante usualmente
utilizado.
7

META FÍSICA 6 - APLICAÇÃO E TESTE DA PLATAFORMA DE OUTORGA
EM ESTUDO PILOTO

A Plataforma Generalizada para Análise de Outorga para Captação de Água e para
Lançamento de Efluentes foi aplicada na análise da outorga de uso dos recursos hídricos das
bacias hidrográficas contíguas dos rios Santa Maria e Ibicuí, localizadas no oeste do Rio
Grande do Sul. Essa aplicação foi realizada pelo grupo da Universidade Federal de Santa
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Maria, que integra a Rede de Outorga do presente projeto. Os detalhes dessa aplicação estão
no relatório final entregue pelo grupo da UFSM. É importante enfatizar que uma aplicação da
Plataforma feita por outro grupo da Rede de Outorga reforça o caráter de rede do projeto.
Outra aplicação da Plataforma de Outorga foi realizada na bacia hidrográfica do rio
Turvo e será detalhada a seguir.
7.1

Introdução

A metodologia proposta, para este estudo de caso, consiste na utilização da Plataforma
de Outorga para a análise de outorgas na bacia hidrográfica do Rio Turvo. Esta aplicação
considera a disponibilidade hídrica, representada por uma vazão de referência Q7,10, vazão
média mínima de sete dias consecutivos e período de retorno igual a dez anos, e as demandas
estabelecidas com base nas outorgas concedidas e naquelas em fase de análise. Assim o banco
de dados do modelo é composto pelas características fisiográficas das sub-bacias
hidrográficas, pelas vazões de referência nas seções de interesse e pelas outorgas concedidas
ou em análise.
A utilização do modelo de suporte à decisão para a análise da concessão de outorgas em
uma bacia hidrográfica permite ao órgão outorgante uma maior flexibilidade na análise do uso
do recurso hídrico e dos impactos de um eventual racionamento ou déficit, observando os
riscos e suas magnitudes.
7.2

Estudo de caso

7.2.1 Bacia do rio Turvo
Como estudo de caso foi selecionada uma sub-bacia da bacia hidrográfica do rio Turvo,
localizada a noroeste do Estado de São Paulo. Na Figura 78 é apresentada a bacia hidrográfica
do rio Turvo e o mapa de localização da sub-bacia em estudo.
Esta bacia pertence à Unidade de Gerenciamento de Recursos Hídricos - UGRHI 15 que
atualmente, segundo a metodologia aplicada pelo DAEE no Estado de São Paulo, já se
encontra em condição crítica quanto à disponibilidade hídrica para outorga uma vez que a
somatória dos usos consuntivos já atingiu o limite máximo.
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Figura 78: Mapa de localização da sub-bacia hidrográfica em estudo
Nesta sub-bacia foi aplicada a Plataforma de Outorga buscando analisar o processo de
outorgas dos recursos hídricos, avaliando vantagens e benefícios da aplicação do modelo na
estruturação do problema e na análise dos resultados. Para este estudo adotaram-se dois
cenários distintos de vazões: o primeiro cenário considera como entrada no modelo uma
vazão de referência igual a 80% da Q7,10; para o segundo cenário atribuiu-se 50% da Q7,10
como vazão de referência.
7.2.2 Metodologia utilizada no Estado de São Paulo
Esta metodologia realiza uma análise simples para captações em um trecho do rio sem
reservatórios de regularização, verificando a influência que as captações a fio d’água e os
lançamentos exercem sobre a disponibilidade hídrica natural. A sub-bacia é considerada
crítica quando o somatório das vazões outorgadas a montante supera o valor de 50% da vazão
Q7,10, estabelecida pela Lei Estadual nº 9.034/94. Ao se acrescentar uma outorga torna-se
necessário verificar se o somatório das vazões outorgadas até essa seção não supera o valor da
mencionada vazão de referência bem como se as outorgas concedidas à jusante não foram
comprometidas. Este balanço não deve superar o valor de referência, 50% da Q7,10, no ponto
da nova captação assim como em todos os pontos de jusante.
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7.2.3 Dados obtidos para o desenvolvimento do estudo
O cadastro de outorgas da UGRHI 15 foi disponibilizado pelo DAEE-SP. Este cadastro
contempla as vazões outorgadas até o ano de 2006 e também algumas em análise.
A partir das planilhas eletrônicas disponibilizadas pelo DAEE-SP foi montada uma rede
de fluxo utilizando os recursos de Sistemas de Informações Geográficas SIG do modelo. Para
esta aplicação foram atribuídas duas prioridades de uso de 10 e 50 para demandas outorgadas
e em análise, respectivamente. É importante registrar que na Plataforma de Outorga a
prioridade de atendimento é tanto maior quanto menor o valor atribuído. A Tabela 31
apresenta os valores das demandas, vazões outorgadas (m³/s), assim como os valores das
vazões incrementais de cada demanda para 80% e 50% da vazão de referência para o rio
Turvo.
Tabela 31: Vazões outorgadas (m³/s) e valores das vazões incrementais de cada demanda para
80% e 50% da vazão de referência para o Rio Turvo
Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_1

1.67

7.44

4.65

análise

Dem_2

1.00

0.27

0.17

análise

Dem_3

3.55

0.02

0.01

Afluente

Córrego do Barreiro

0.65

1.80

1.08

análise

Dem_8

2.30

0.07

1.17

outorgado

Dem_7

0.72

0.14

0.09

Afluente

Córrego São José do Taiçu

-0.37

1.49

0.93

Afluente

Córrego da Água Quente

0.43

0.81

0.50

Afluente

Córrego da Água Limpa

1.80

3.31

2.07

Afluente

Córrego da Cachoeirinha

0.25

0.58

0.36

Afluente

Córrego do Burro

0.00

0.09

0.05

Afluente

Córrego das Éguas

0.83

0.73

0.46

Afluente

Córrego do Botafogo

1.34

2.74

1.71

análise

Dem_21

5.20

2.64

1.65

análise

Dem_22

1.67

1.10

0.69

outorgado

Dem_23

0.67

0.29

0.18

outorgado

Dem_24

1.00

4.51

2.82

outorgado

Dem_25

0.20

1.25

0.78

Afluente

Córrego do Lambari

0.33

0.91

0.57

Afluente

Córrego do Monjolo

0.00

0.00

0.00

Afluente

Ribeirão Tabarana

12.08

17.04

10.65

Situação

Usuário

análise
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outorgado

Dem_57

0.95

0.00

0.00

outorgado

Dem_58

0.20

0.31

0.19

Afluente

Córrego da Cachoeira

0.89

2.11

1.32

análise

Dem_69

0.90

1.21

0.75

análise

Dem_61

0.90

0.43

0.27

análise

Dem_62

6.67

0.41

0.25

outorgado

Dem_63

2.33

0.31

0.19

outorgado

Dem_64

8.33

0.09

0.06

análise

Dem_65

4.50

4.86

3.04

outorgado

Dem_66

3.33

0.43

0.27

outorgado

Dem_67

3.00

0.48

0.30

outorgado

Dem_68

1.67

0.00

0.00

Afluente

Córrego do Papagaio

-0.79

0.00

0.00

análise

Dem_71

1.33

0.05

0.03

outorgado

Dem_72

3.00

2.78

1.74

Afluente

Ribeirão Avanhandava

12.82

8.98

5.61

outorgado

Dem_82

1.90

0.00

0.00

Afluente

Córrego do Souza

0.53

0.58

0.36

Afluente

Córrego da Baixa

0.17

0.51

0.32

Afluente

Córrego dos Coqueiros

0.38

2.35

1.47

outorgado

Dem_89

0.75

12.88

8.05

outorgado

Dem_91

1.08

0.00

0.00

outorgado

Dem_90

0.23

0.82

0.51

análise

Dem_92

4.67

0.72

0.45

análise

Dem_93

5.05

0.10

0.06

outorgado

Dem_94

0.30

0.00

0.00

Afluente

Córrego da Limeira

-0.20

0.72

0.45

outorgado

Dem_100

1.08

0.53

0.33

Afluente

Ribeirãozinho

5.63

4.70

2.94

outorgado

Dem_101

0.47

0.00

0.00

outorgado

Dem_102

0.67

0.14

0.09

outorgado

Dem_103

1.25

0.77

0.48

análise

Dem_104

4.36

0.82

0.51

outorgado

Dem_105

1.25

0.05

0.03

outorgado

Dem_106

0.70

0.77

0.48

outorgado

Dem_107

0.67

0.49

0.30
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A Tabela 32 apresenta os valores das demandas (m³/s) assim como os valores das
vazões incrementais de cada demanda para 80% e 50% da vazão de referência para os
principais afluentes do rio Turvo.
Tabela 32: Vazões outorgadas (m³/s) e valores das vazões incrementais de cada demanda para
80% e 50% da vazão de referência para os principais afluentes do Rio Turvo
Córrego do Barreiro - afluente do rio Turvo
Situação

Prodesp
Analise
outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado
análise
Situação

outorgado
Situação

outorgado
outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado
outorgado
outorgado
outorgado

Usuário

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_4
-0.20
0.00
Dem_5
0.02
2.77
Dem_6
0.83
123.95
Córrego São José do Taiçu - afluente do rio Turvo
Usuário

0.00
1.73
77.47

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_9
-0.37
Córrego da Água Quente - afluente do rio Turvo
Usuário

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_10
26.00
0.81
Córrego da Água Limpa - afluente do rio Turvo
Usuário

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_11
58.00
1.44
Dem_12
50.00
1.87
Córrego da Cachoeirinha - afluente do rio Turvo
Usuário

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Incremental

Incremental

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

0.05

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_16
0.83
0.73
Córrego do Botafogo - afluente do rio Turvo
Usuário

0.36

Q captação ou

Dem_15
-0.08
Dem_14
0.08
0.09
Córrego das Éguas - afluente do rio Turvo
Usuário

0.90
1.17

Lançamento (m³/s)

Dem_13
0.25
0.58
Córrego do Burro - afluente do rio Turvo
Usuário

0.50

0.46

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_17
-0.09
0.67
Dem_18
0.50
1.01
Dem_19
0.63
0.10
Dem_20
0.30
0.96
Córrego do Lambari - afluente do rio Turvo

0.42
0.63
0.06
0.60
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Situação

outorgado
Situação

outorgado
Afluente
Afluente
outorgado
outorgado
outorgado
Afluente
outorgado
outorgado
outorgado
Afluente
outorgado
outorgado
outorgado
Afluente
outorgado
outorgado
Situação

outorgado
outorgado
Afluente
outorgado
outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado
outorgado
análise
outorgado

Usuário

Usuário

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Usuário

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Incremental

Incremental

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_43
Dem_44
Dem_45
Córrego Taquaral

0.92
0.61
0.14
0.11
0.00

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

0.14

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_36
0.57
0.864
Dem_37
0.19
0.192
Dem_38
0.17
0.096
Dem_39
0.27
0.096
Córrego Bela Vista - afluente do ribeirão Tabarana

outorgado
outorgado

1.77
1.17
0.21
0.06
0.99
0.33
0.02
0.01
1.29
0.48
0.39
0.42
1.08
0.73
0.14

80% Q7,10 (m³/s)

Dem_32
0.17
0.22
Córrego do Sovaco - afluente do ribeirão Tabarana
Usuário

1.56

Q captação ou

Dem_28
-0.73
1.47
Dem_29
0.67
0.98
Córrego da Olaria
0.17
0.22
Dem_30
0.50
0.17
Dem_31
0.83
0.00
Córrego da Olaria - afluente do córrego do Barro Preto
Usuário

0.57

Lançamento (m³/s)

Dem_27
0.72
2.50
Córrego da Água Suja
0.00
Córrego do Barro Preto
1.44
2.83
Dem_35
0.67
1.87
Dem_34
0.50
0.34
Dem_33
1.00
0.10
Córrego do Sovaco
1.19
1.58
Dem_40
1.12
0.53
Dem_41
0.12
0.03
Dem_42
1.27
0.02
Córrego Bela Vista
0.33
2.06
Dem_49
-2.16
0.77
Dem_50
0.50
0.62
Dem_51
1.95
0.67
Córrego Grande
0.93
1.73
Dem_55
1.17
1.16
Dem_56
1.33
0.23
Córrego do Barro Preto - afluente do ribeirão Tabarana

Usuário

Afluente

80% Q7,10 (m³/s)

Dem_26
0.33
0.91
Ribeirão Tabarana - afluente do rio Turvo

Situação

outorgado

Q captação ou

0.54
0.12
0.06
0.27

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

0.17
0.17
0.17
0.13

0.46
0.20
0.60
0.55

0.29
0.12
0.37
0.35
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outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado
outorgado
outorgado
Situação

outorgado
outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado
análise
outorgado
análise
outorgado
outorgado
análise
Afluente
outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado
Situação

outorgado

Dem_46
-0.30
0.26
Córrego Taquaral - afluente do córrego Bela Vista
Usuário

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_47
0.13
0.55
Córrego Grande - afluente do ribeirão Tabarana
Usuário

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Incremental

Incremental

Usuário

outorgado
outorgado

Dem_86
Dem_87

0.36

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

Dem_84
0.17
0.51
Córrego dos Coqueiros - afluente do rio Turvo

Situação

0.39

Lançamento (m³/s)

Dem_83
0.53
0.58
Córrego da Baixa - afluente do rio Turvo
Usuário

0.72
1.59
0.03
0.00
0.39
0.00
1.41
0.39
1.08

Q captação ou

Dem_73
0.23
0.62
Córrego do Souza - afluente do rio Turvo
Usuário

0.39

Q captação ou

Dem_74
1.08
1.15
Dem_75
1.50
2.54
Dem_76
1.12
0.05
Dem_77
1.00
0.00
Dem_78
0.83
0.62
Den_78
-0.62
0.00
Den_80
4.33
2.26
Córrego do Gonçalves
0.23
0.62
Dem_81
3.33
1.73
Córrego do Gonçalves - afluente do rio Avanhandava
Usuário

1.17
0.15

Q captação ou

Dem_70
-0.79
0.62
Ribeirão Avanhandava - afluente do rio Turvo
Usuário

0.69
0.00
0.39

Q captação ou

Dem_59
0.54
1.87
Dem_60
0.35
0.24
Córrego do Papagaio - afluente do rio Turvo
Usuário

0.35

Q captação ou

Dem_52
0.42
1.10
Dem_53
0.42
0.00
Dem_54
0.10
0.62
Córrego da Cachoeira - afluente do rio Turvo
Usuário

0.16

0.32

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

0.02
0.33

0.02
0.50

0.02
0.31
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outorgado

7.3

Dem_88
0.12
1.83
Córrego da Limeira - afluente do rio Turvo

Situação

Usuário

outorgado
outorgado

Dem_96
Dem_95

Situação

Usuário

outorgado
outorgado
outorgado

Dem_97
Dem_98
Dem_99

1.14

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

0.28
0.72
-0.48
0.00
Ribeirãozinho - afluente do rio Turvo

0.45
0.00

Q captação ou

80% Q7,10 (m³/s)

50% Q7,10 (m³/s)

Lançamento (m³/s)

Incremental

Incremental

1.70
0.02
3.91

3.60
0.00
1.10

2.25
0.00
0.69

Resultados e discussões

Para as 95 outorgas estudadas foram avaliados dois cenários de vazões de referência, o
cenário 1 com a fração de 80% da Q7,10 e o cenário 2 com 50% da Q7,10.
Os resultados obtidos com a utilização da Plataforma de Outorga indicam a necessidade
de interpretar os resultados sob outra ótica, pois a disponibilidade hídrica é distribuída para o
atendimento das demandas segundo as prioridades pré-estabelecidas, o que possibilita ao
gestor da bacia determinar quais usos são preponderantes. Na Figura 79 é apresentada a rede
de fluxo desenvolvida para este estudo na tela da Plataforma de Outorga.

Figura 79: Traçado da rede de fluxo na sub-bacia em estudo na Plataforma de Outorga
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Analisando os resultados verificou-se, para o cenário 1, que 87% das demandas foram
plenamente atendidas e, para o cenário 2, apenas 61% das demandas foram plenamente
atendidas. Na Tabela 33 são apresentadas algumas estatísticas dos resultados obtidos com a
Plataforma de Outorga.
Tabela 33: Estatística das demandas “outorgas” obtidas após a simulação com a Plataforma de
Outorga
N° total de demandas

95

N° total de Lançamentos

11

N° total de demandas outorgadas

76

N° total de demandas em análise

19
Cenário 1

Cenário 2

80% Q7,10

50% Q7,10

N° total de demandas não atendidas em sua totalidade

13

39

N° de demandas outorgadas não atendidas

3

21

N° de demandas em análise não atendidas

10

18

Déficit Max Demandas outorgadas (%)

20

100

Déficit Max Demandas em análise (%)

100

100

Vazão de Referência

Ao se analisarem detalhadamente as 39 demandas que não tiveram suas necessidades
atendidas em um dos cenários analisados, observa-se que a porcentagem do déficit é
significativamente menor para o cenário 1, que apresenta uma condição menos restritiva para
a vazão de referência. Na Tabela 34 são apresentados os resultados das demandas que não
tiveram suas necessidades atendidas em sua totalidade.
Tabela 34: Demandas que não obtiveram 100 % de atendimento na análise da rede de fluxo
Cenário 1 - Vazão de restrição

Cenário 2 - Vazão de restrição

80% da Q7.10

50% da Q7.10

Demanda

Déficit

% do

Demanda

Déficit

% do

(m³/s)

(m³/s)

Déficit

(m³/s)

(m³/s)

Déficit

10

0.97

0

0

0.97

0.07

7

Dem_16

10

0.83

0.1

12

0.83

0.37

45

Dem_32

10

0.17

0

0

0.17

0.03

18

Dem_36

10

0.57

0

0

0.57

0.03

5

Dem_37

10

0.19

0

0

0.19

0.07

37

Dem_40

10

1.12

0

0

1.12

0.25

22

Dem_41

10

0.12

0

0

0.12

0.1

83

Dem_42

10

1.27

0

0

1.27

1.26

99

Dem_51

10

1.95

0

0

1.95

0.22

11

Nome

Prioridade

Dem_11
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Dem_53

10

0.42

0

0

0.42

0.15

36

Dem_55

10

1.17

0

0

1.17

0.15

13

Dem_56

10

1.33

0

0

1.33

1.19

89

Dem_68

10

1.67

0

0

1.67

0.74

44

Dem_72

10

3

0

0

3

0.44

15

Dem_74

10

1.08

0

0

1.08

0.36

33

Dem_76

10

1.12

0

0

1.12

1

89

Dem_78

10

0.83

0.17

20

0.83

0.44

53

Dem_81

10

3.33

0

0

3.33

0.06

2

Dem_82

10

1.9

0

0

1.9

1.9

100

Dem_83

10

0.53

0

0

0.53

0.17

32

Dem_99

10

3.61

0.63

17

3.61

2.39

66

Dem_1

50

1.67

0

0

1.67

1.67

100

Dem_104

50

4.36

1.17

27

4.36

4.36

100

Dem_12

50

0.83

0

0

0.83

0.83

100

Dem_2

50

1

0

0

1

1

100

Dem_21

50

5.2

0

0

5.2

5.2

100

Dem_22

50

1.67

1.33

80

1.67

1.67

100

Dem_3

50

3.55

0

0

3.55

3.55

100

Dem_38

50

0.17

0

0

0.17

0.17

100

Dem_5

50

0.02

0

0

0.02

0.02

100

Dem_61

50

0.9

0.9

100

0.9

0.9

100

Dem_62

50

6.67

6.67

100

6.67

6.67

100

Dem_65

50

4.5

4.5

100

4.5

4.5

100

Dem_69

50

0.9

0.9

100

0.9

0.9

100

Dem_71

50

1.33

1.33

100

1.33

1.33

100

Dem_77

50

1

1

100

1

1

100

Dem_8

50

2.3

0.35

15

2.3

2.3

100

Dem_80

50

4.33

3.95

91

4.33

4.33

100

Dem_93

50

5.05

0

0

5.05

4.99

99

Um dado importante a ser analisado é a profundidade máxima de não atendimento, que
vem a ser o valor em porcentagem que a demanda não foi atendida em relação ao desejado.
Este dado é importante para avaliar o impacto causado a essas demandas nos períodos mais
críticos e a possibilidade de gerenciamento. Neste estudo observou-se para o cenário 1, que
apenas 7 demandas tiverem profundidade máxima de déficit de 100%, e as outras 7 demandas
tiveram déficit máximos inferiores. No cenário 2, mais restritivo, 19 demandas tiverem
profundidade máxima de déficit de 100%, e as outras 20 demandas tiveram déficit máximos
inferiores.
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A Figura 80 apresenta graficamente os déficits para os dois cenários analisados para as
39 demandas que não foram atendidas em sua totalidade em um dos cenários.

Figura 80: Gráfico de déficit para os cenários 1 e 2
A Figura 81 apresenta graficamente as vazões outorgadas e vazões disponibilizadas para
as 39 demandas que não foram atendidas em sua totalidade em um dos cenários.

Figura 81: Gráfico de vazões outorgadas e vazões disponibilizadas para os cenários 1 e 2
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7.4

Conclusões

O trabalho desenvolvido para uma sub-bacia hidrográfica do rio Turvo Grande,
pertencente à UGRHI 15, possibilitou analisar os benefícios da adoção de um modelo de
suporte à decisão que utiliza um modelo de rede de fluxo para o estudo de concessão de
outorga em bacias críticas.
Neste estudo com a utilização da Plataforma Generalizada de Outorga foram obtidos
resultados interessantes, já que a mesma possibilita analisar as outorgas atribuindo a elas
prioridades de atendimento além de facilitar a composição de cenários.
Esta aplicação teve como principal objetivo testar uma aplicação da Plataforma de
Outorga, que se mostrou uma ferramenta importante para a análise de bacias complexas
através de uma interface amigável que introduz ferramentas de sistemas de informação
geográfica SIG e algoritmos de otimização, facilitando aos gestores a análise e tomada de
decisões.
8

META FÍSICA 7 - APRESENTAÇÃO DA PLATAFORMA DE OUTORGA

Os aspectos teóricos e práticos da Plataforma de Outorga foram descritos
respectivamente nos capítulos 2 e 6 deste relatório. A versão final da Plataforma Generalizada
para Análise de Outorga para Captação de Água e para Lançamento de Efluentes, assim como
o manual e um exemplo de aplicação, estão disponíveis para download no site do LabSid:
www.phd.poli.usp.br/labsid. Na tela apresentada na Figura 82 basta clicar no item
“Programas” para acessar uma nova página, na qual são listados diversos produtos
disponibilizados pelo LabSid (Figura 83).
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Figura 82: Site do LabSid
Para acessar a página que permite fazer o download da Plataforma de Outorga, o
usuário deve clicar em “Downloads” no item “OutorgaLS” mostrado na Figura 83.

Figura 83: Programas disponibilizados pelo LabSid
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Surgirá a página mostrada na Figura 84. Nesta página, basta clicar em “Fazer
download” no item “OutorgaLS” para abrir ou baixar o arquivo “Setup.zip”.

Figura 84: Página para download da Plataforma de Outorga
Para instalar a Plataforma basta executar o arquivo “setup.exe” existente dentro de
“Setup.zip”.
É importante salientar que todos os outros grupos da Rede de Outorga já foram
informados sobre a disponibilidade da nova Plataforma.
9
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