
ISSN 2359-1919
Vol. 12 - n. 1 - (jan./jun. 2015)



EDITORES EXECUTIVOS
Editor-Chefe: Carlos Eduardo Morelli Tucci (rhamaca@gmail.com)
Editor Executivo: André Schardong (andreschardong@gmail.com)

EDITORES ASSOCIADOS
Guilherme Fernandes Marques (IPH-UFRGS – guilherme.marques@ufrgs.br)

Marcos Aurélio Vasconcelos Freitas (COPPE/UFRJ – mfreitas@ivig.coppe.ufrgj.br)

Secretário Executivo:
Adilson Pinheiro (pinheiro.diretoria@abrh.org.br)

REVISORES

Ademir Barbassa (1)
Adilson Pinheiro (7)
Alexandre Silveira (1)
Álvaro José Back (1)
André Schardong (1)

Cláudio José Cavalcante Blanco (1)
Davi G.F. Cunha (1)

Débora Missio Bayer (1)
Enéas Souza Machado (1)
Fernando Dornelles (1)

Fernando Mainardi Fan (1)
Heloisa Garcia Knapik (1)
Ibraim Fantin da Cruz (1)
José Carlos de Araújo (1)

Juliano Rodrigues Gimenez (1)
Luciana Peixoto (1)

Luiz Sergio Vanzela (1)
Pedro Luiz Borges Chaffe (1)

Yvonilde Dantas Pinto Medeiros (1)

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA
ABRH – Associação Brasileira de Recursos Hídricos

Av. Bento Gonçalves, 9500 – IPH/UFRGS
Caixa Postal 15029

CEP 91501-970 – Porto Alegre, RS, Brasil
Fone: (51) 3493-2233 / 3308-6652

Fax: (51) 3493 2233
E-mail: rega@abrh.org.br

IMPRESSÃO
Editora Evangraf

Rua Waldomiro Schapke, 77 – Porto Alegre, RS 
Fone (51) 3336-0422

CAPA / PLANEJAMENTO GRÁFICO / EDITORAÇÃO
Carla M. Luzzatto e Fernando Piccinini Schmitt

PUBLICAÇÃO SEMESTRAL
Pede‑se permuta . We demand exchange. Se pide permuta.

Rega / Associação Brasileira de Recursos Hídricos. – Vol. 12, 
no. 1 (jan./jun. 2015) –
Porto Alegre - ABRH/Brasil, 2009 –
v.

Semestral
ISSN 2359-1919
1. Recursos hídricos. I. Associação Brasileira de Recursos 
Hídricos.

CDU 556.18

REVISTA DE GESTÃO DE ÁGUA DA AMÉRICA LATINA
REVISTA DE GESTION DEL AGUA DE AMERICA LATINA



Rega é uma revista proposta pelo GWP Global Water 
Partnership da América do Sul e conta com a parceria de 
várias entidades nacionais e regionais na área de recur-
sos hídricos, entre elas: CEPAL, BID, Banco Mundial, 
ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH - Instituto Argentino de Recursos Hídricos, 
RedeCap-Net Ar gen tina, APRH - Associação Paraguaia 
de Recursos Hídricos, Sociedade Brasileira de Limnolo-
gia, Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura, Organização dos Estados Americanos 
e RIGA - Red de Investigación y Gestión Ambiental de 
la Cuenca del Plata.

Os objetivos da revista são de divulgar o conhecimento 
adquirido nas Américas sobre a Gestão Integrada de 
Recursos Hídricos. Considera-se importante a troca de 
informações entre os diferentes atores na área de recursos 
hídricos: técnicos, decisores de governo e instituições pri-
vadas, membros de comitê e agências de bacias, usuários 
de águas, etc. 

Os principais aspectos enfatizados são os seguintes:  - 
resultados comparativos e experiências sobre políticas 
públicas em recursos hídricos; - estudos sobre a cadeia 
produtiva dos diferentes setores de recursos hídricos; - ge-
renciamento integrado dos recursos hídricos dentro de uma 
visão interdisciplinar; - aspectos insti tu cionais e de gestão 
de recursos hídricos e meio ambiente; - setores usuários 
da água e impactos sobre a sociedade.

Rega es una revista propuesta por la GWP-Global Water 
Partnership de América del Sur, y cuenta con el apoyo 
de varias entidades nacionales y regionales en el área de 
recursos hídricos, entre ellas: CEPAL, BID, Banco Mun-
dial, ABRH - Associação Brasileira de Recursos Hídricos, 
IARH - Instituto Argentino de Recursos Hidricos, Red 
Cap-Net Argentina, APRH - Asociación Paraguaya de 
Recursos Hidricos, Sociedade Bra si leira de Limnologia, 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
da Ciencia y la Cultura, Organización de los Estados 
Americanos y RIGA - Red de Investigación y Gestión 
Ambiental de la Cuenca del Plata.

El objetivo de la revista es divulgar el conocimiento 
adquirido en las Americas sobre la Gestión Integrada de 
Recursos Hídricos. Se considera importante el intercambio 
de información entre los diferentes actores en el área de 
Recursos Hídricos: técnicos, tomado res de decisiones del 
gobierno y de instituciones privadas, miembros de comités 
y agencias de cuenca, usuarios de recursos hídricos, etc.

Los principales aspectos enfatizados son los siguientes: - 
resultados comparativos y experiencias sobre po lí ticas 
públicas en recursos hídricos; - influencia eco nómica de los 
recursos hídricos sobre las cadenas productivas; - gestión 
y gerenciamiento integrado de recursos hídricos dentro de 
una visión in terdiscipli naria; - aspectos institucionales y de 
gestión de recursos hí dricos y medio ambiente; - sectores 
usu a rios del agua e impactos sobre la sociedad.
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Simulações hidrológicas para apoio a gestão 
de operação da Barragem do Rio São Bento

Hydrological simulations to support the operation management  
of São Bento RiverDam

Juliano Possamai Della 

Álvaro José Back

RESUMO: A região Sul de Santa Catarina apresenta boa 
parte dos recursos hídricos comprometidos pela poluição 
devido à mineração do carvão. A escassez de água de boa 
qualidade aliada à grande demanda, leva a conflitos pelo 
uso da água. A barragem do rio São Bento foi construída 
com objetivo de solucionar os problemas de abastecimento 
de água, bem como atender a demanda de parte da área 
irrigada e auxiliar no controle de cheias. Os diferentes usos 
de água são conflitantes, havendo necessidade de estabelecer 
critérios de operação da barragem e gestão dos recursos 
hídricos. Este trabalho teve como objetivo principal a 
proposição de critérios de operação da barragem do rio São 
Bento por meio de simulação dos volumes do reservatório 
sob vários cenários de uso da água. Nestas simulações foram 
consideradas as situações de reservatório Cheio, Normal, 
Alerta, Crítico e Falha, estabelecendo o período de retorno 
de cada situação. Nas simulações observadas constatou-se 
que o reservatório da barragem do rio São Bento tem 
possibilidade de atender demandas superiores às atuais.

PALAVRAS‑CHAVE:precipitação, reservatório, hidrolo-
gia, cadeia de Markov.

ABSTRACT: A large part of the water resources of the 
southern region of Santa Catarina state, Brazil has been 
compromised by coal mining. The scarcity of good quality 
water concomitantly with the high demand for it leads to 
water use conflicts. The São Bento river dam was built in 
order to solve water supply problems, cover the irrigated 
area demand and assist in flood control. There is conflict 
among different water uses, and it is necessary to establishs 
dam operation and water resources management criteria. 
This article aimed to propose some criteria for operating 
São Bento river dam by simulating reservoir volumes 
under different water use scenarios. In these simulations, 
the reservoir was considered as Full, Regular, Warning, 
Critical, and Failure conditions, establishing the return 
period of each situation. The simulations showed that the 
Sao Bento River dam reservoir can cover higher demands 
than the current ones.

KEYWORDS: precipitation, reservoir, hydrology, Markov 
chain.

INTRODUÇÃO

A região carbonífera catarinense possui grande 
parte dos rios poluídos pela atividade da mineração 
de carvão, gerando escassez de recursos hídricos, 
que é agravada pela crescente demanda de água 
para o abastecimento e para uso industrial, bem 
como para a agricultura. Com esta escassez ocorrem 
conflitos de interesses pela utilização da água, prin-
cipalmente nos períodos de estiagem. Em função 
desta problemática,a barragem do rio São Bento se 
constituiu em uma obra de fundamental importância 
para o abastecimento humano, industrial e agrícola 
da região, (CASAN-OAS, 2001).

A barragem do rio São Bento foi projetada para 
atender três finalidades principais que eram o abasteci-
mento, a irrigação e o controle de cheias. No entanto, 
estes usos são conflitantes e por isso há necessidade 
de estabelecer critérios para a operação da barragem, 
de forma a atender de modo racional as diferentes 
demandas. Na política básica de operação da barragem 
foram criadas situações de normal, atenção e emergên-
cia tanto para períodos de cheias quanto para períodos 
de estiagem (CASAN, 2004). No entanto, não foram 
estabelecidos critérios de distribuição da água e as 
quantidades para cada segmento a ser atendido.

Nos quase dez anos de operação da barragem, foram 
registrados mais de cem vertimentos, evidenciando que 
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ocorrem frequentes períodos com excessos água. Essa 
aparente abundância de água pode sugerir aumentar a 
oferta de água, tanto para consumo humano como para 
a irrigação. Assim, é de grande importância estudos que 
possam demonstrar os riscos de falha no atendimento 
dessas demandas em função dos usos destinados.

Por outro lado, no período de operação da bar-
ragem também ocorreram algumas estiagens, que 
embora de curta duração, foram suficientes para gerar 
conflitos e pressão pela maior oferta da água, princi-
palmente por parte dos rizicultores. Quando da ocor-
rência da maior estiagem, verificada em dezembro de 
2012, o nível mínimo da barragem atingiu o volume 
correspondente a 55,36% da capacidade máxima do 
reservatório. Nesta ocasião, visualizando a diminuição 
da área alagada, a população ficou apreensiva quanto 
aos riscos de falta de água.

A gestão dos recursos hídricos deve ser realizada 
com base em estudos e informações sobre os riscos 
envolvidos no processo e requer que os critérios para 
a operação da barragem estejam definidos e acordados 
entre os usuários.

Para a melhor utilização e otimização deste re-
curso é fundamental a utilização de ferramentas de 
gestão dos recursos hídricos. Segundo Azevedo et al. 
(1997), a crescente complexidade dos problemas de 
planejamento e gestão de recursos hídricos, princi-
palmente durante situações de escassez quantitativa 
ou qualitativa de água, requer a utilização de técni-
cas e instrumentos capazes de auxiliar profissionais 
responsáveis pela análise, operação, planejamento e 
tomada de decisão em recursos hídricos

Vários modelos de operação e dimensionamento de 
reservatórios foram desenvolvidos e empregados para 
o gerenciamento de recursos hídricos (YEH, 1985; 
WURBS, 1993; LABADIE, 2004; VAN OEL et al., 
2008; CAMPOS, 2010). Estes modelos podem ser de 
otimização ou de simulação. Segundo Tucci (1988) a 
otimização é a busca do valor de uma ou mais vaiáveis, 
que proporcionem o melhor resultado para uma função 
dependente destas variáveis, dentro de um objetivo e 
obedecendo a restrições. Os métodos tradicionais de 
otimização aplicados a problemas de planejamento e ge-
renciamento de recursos hídricos incluem programação 
linear, programação não linear, programação dinâmica 
e otimização em fluxo de rede. Exemplos de aplicação 
de modelos de otimização podem ser obtidos em de 
Becker; Yeh (1974), Mohammadi; Mariño (1984), Bar-
bosa (1986), Mohan; Raipure (1992), Cirilo (2002).

Os modelos de simulação se diferenciam pelo fato 
de que não determinam a política ótima de operação do 

reservatório. Conforme Peixoto (2006), a simulação é 
considerada uma das melhores alternativas para avaliar os 
conflitos causados pelo uso múltiplo na gestão de sistema 
de recursos hídricos. O modelo de simulação fornece a 
resposta de um sistema a um conjunto de informação de 
entrada, que incluem regras de decisão, permitindo ao 
usuário examinar as consequências de diversos cenários 
de um sistema existente ou de um sistema existente ou 
de um sistema em projeto. Os resultados do modelo 
incluem índices estatísticos e funções de probabilidade 
que indicam o nível com que os objetivos da operação 
do sistema foram satisfeitos. Vários trabalhos (BRAGA, 
1987; LAW; BROWN, 1989; FRAVERT et al., 1994; 
AZEVEDO et al., 2000; AZAMBUJA, 2000; PEIXO-
TO, 2002; LIMA, 2002) foram realizados com modelo 
de simulação de reservatórios.

Sistemas de Suporte à decisão são constituídos 
por um espectro mais ou menos amplo de modelos 
matemáticos (simulação e otimização da gestão), base 
de dados, sistemas de informação geográfica e bases de 
conhecimentos. Os sistemas de suporte a decisão podem 
contribuir e facilitar a tomada de decisão em épocas de 
secas, nas quais aparecem conflitos pelo uso do recurso, 
permitindo aos implicados avaliar os riscos assumidos no 
futuro como consequências das decisões de utilização de 
água. Estes modelos foram aplicados por Andreu et al. 
(1996), Eschenbach et al. (2001) e Maia et al. (2001)

Por se caracterizar como uma obra de múltiplos 
usos, a barragem do rio São Bento foi projetada com a 
finalidade proporcionar uma vazão regularizada aten-
dendo com segurança as demandas de abastecimento 
urbano, irrigação de áreas cultivadas a jusante além da 
manutenção da vazão ecológica. Posteriormente foi 
incluído entre as finalidades da barragem o controle 
de cheia. A proposição dos critérios de operação da 
barragem para atender os múltiplos usos de forma 
mais racional se constitui numa contribuição para 
o gerenciamento racional dos recursos hídricos da 
barragem do rio São Bento.

Este trabalho teve como objetivo realizar simu-
lações do volume de água armazenado no reserva-
tório da Barragem do Rio São Bento com diferentes 
demandas de água para abastecimento e irrigação 
estimando os riscos de atendimento às demandas 
pré estabelecidas.

MATERIAIS E MÉTODOS

A barragem do rio São Bento, localizada no estado 
brasileiro de Santa Catarina no município de Sideró-
polis, está inserida na bacia hidrográfica do rio São 
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Bento sendo defi nida como uma sub-bacia da bacia 
hidrográfi ca do rio Araranguá.

O reservatório possui uma área de inundação no 
nível máximo normal (cota 137,5 m) de 450 ha e 
uma área de drenagem a montante de 112,12 km². A 
capacidade do reservatório é de 58,5 hm³ e o volume 
morto de 1,4 hm³ (Figura 1).

A composição das estruturas do empreendimento 
se caracteriza em três obras distintas. A barragem 
principal, caracterizada como mista de concreto com-
pactado a rolo (CCR) do tipo gravidade no centro 
e nas ombreiras de enrocamento com espaldares em 
cascalho compactado com núcleo impermeável de 
argila. As obras complementares são duas barragens 
do tipo zoneado com núcleo em argila compactada 
e espaldares em cascalho.

A bacia hidrográfi ca do rio São Bento possui for-
ma arredondada tipo leque a montante da barragem 
principal e estendida com forma retangular à jusante. 
A vazão média é da ordem de 3,12 m³.s-1, possuindo 
como máxima mensal média de 23,15 m³.s-1 e média 
da mínima mensal de 0,83 m³.s-1 (CASAN, 2003).

Conforme Casan (2004), o clima onde está locali-
zada a bacia hidrográfi ca em estudo, segundo o siste-
ma de classifi cação de Köppen, é do tipo Cfa (clima 

subtropical úmido), temperado moderado chuvoso. 
A distribuição sazonal da precipitação é caracteriza-
da com 36% da precipitação ocorrendo no verão, 
23,5% no outono e primavera e com apenas 17% da 
precipitação ocorrendo no inverno. Back et al. (2011) 
afi rmam que a precipitação total anual na região Sul 
de Santa Catarina, varia de 1220 a 1660 mm, com 
o total anual de dias de chuva entre 98 e 150 dias.

No modelo de balanço hídrico foi considerada 
como entrada de água a vazão afl uente bem como a 
precipitação direta na área do reservatório. As saídas 
de água foram dadas pela vazão ecológica, evaporação, 
demanda de água para consumo humano e a demanda 
de água para irrigação.

Os procedimentos metodológicos usados neste es-
tudo encontram-se na Figura 2. A etapa inicialconsistiu 
na coleta e organização dos dados. A segunda etapa do 
estudo consistiu na geração das séries de chuva e vazões 
afl uentes. A terceira etapaconsistiu na criação dos cená-
rios de demanda hídrica e análise do balanço hídrico do 
reservatório. O cenário inicial (cenário1) representa a 
situação atual das demandas da barragem, dado pela de-
manda de abastecimento de uma população de 300.000 
habitantes, irrigação de 6.000 ha de cultivos de arroz e a 
vazão ecológica de 100 L/s, conforme estabelecido pelo 

FIGURA 2. Fluxograma da metodologia utilizada.
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FIGURA 1. Relação Cota x Volume e Cota x Área da 
barragem do Rio São Bento.
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órgão ambiental (CASAN, 2004). Foram elaborados 
vários cenários considerando as combinações das de-
mandas de abastecimento para população crescente até 
1.000.000 de habitantes e também ampliação da área 
irrigada com cultivo de arroz a jusante da barragem de 
até 10.000 ha. Como a vazão ecológica é questionada 
pelo baixo valor, também foram considerados valores 
de vazão ecológica de até 600 L/s. Nestas simulações 
não foram considerados critérios para controle de 
cheias, uma vez que este efeito sempre ocorre quando 
o volume do reservatório está abaixo do nível máximo. 
Dessa combinação resultaram 240 diferentes cenários, 
em que o cenário mais crítico é dado pelo demanda 
de abastecimento de uma população de 1.000.000 
habitantes, irrigação de 10.000 ha de cultivos de arroz 
e a vazão ecológica de 600 L/s (Figura 2).

Foram usados os dados diários de precipitação da 
estação meteorológica da barragem dorio São Bento, 
comdados do período de 2004 a 2013. Também fo-
ram utilizados os dados da Estação Pluviométrica da 
Serrinha, pertencente à Agência Nacional de Águas 
(ANA, 2009), código 84800000, latitude 28º36’44” 
e longitude 49º33’04”.

Dos registros do controle hidráulico do reservatório 
da barragem do rio São Bento foram obtidos os dados 
para a determinação do balanço hídrico do reservató-
rio, como a vazão afluente e vazão defluente, que ocorre 
pelos descarregadores de fundo, válvula dispersora, 
adução para abastecimento e vazão do vertedouro.

Um modelo mais simples para estimar o volume 
afluente a partir da chuva consistiu em multiplicar o 
volume da precipitação por um coeficiente empírico, 
equação (1).
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Para ajustar este modeloforam utilizados os dados 
registros dos oito anos de operação da barragem do 
rio São Bento e também os dados de precipitação da 
estação Serrinha (ANA, 2009), localizada a jusante da 
barragem. Com os dados diários de chuva agrupados em 
decêndios e posteriormente transformada em volume, 
juntamente com os dados de vazão do reservatório foi 
ajustado o parâmetro de escoamento “C” para a bacia.

Para a determinação das vazões afluentes foi gerada 
uma série de dados de precipitação com 100 anos de 
duração, e posteriormente com esses dados de preci-
pitação foram obtidas às vazões afluentes.

Na modelagem da ocorrência de precipitação foi 
considerada a cadeia de Markov de dois estados, em 

que o dia é considerado seco ou chuvoso. O critério 
adotado para dia ser seco foi de chuva inferior a 1,0 
mm. Neste trabalho foi utilizada a cadeia de primeira 
ordem, em que a probabilidade de um dia ser seco 
(ou chuvoso) depende somente da condição do dia 
anterior (ARAÚJO et al, 2012).

Para levar em conta a estacionariedade, os pa-
râmetros do modelo foram ajustados por períodos 
mensais. Dessa forma foram determinadas as matrizes 
de probabilidades de transição conforme:
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em que:
P00 = Probabilidade de um dia ser seco, dado que o 
anterior também foi seco;
P10 = Probabilidade de um dia ser seco, dado que o 
anterior foi chuvoso;
P01 = Probabilidade de um dia ser chuvoso, dado que 
o anterior foi seco;
P11 = Probabilidade de um dia ser chuvoso, dado que 
o anterior foi chuvoso;
N10 = freqüência observada da seqüência de dia chu-
voso seguido por dia seco;
N11 = freqüência observada de seqüência de dois dias 
chuvosos;
N00 = freqüência observada da seqüência de dois 
dias secos;
N01 = freqüência observada de um dia seco seguido 
por dia chuvoso;
i = mês (1 a 12).

Para a simulação da quantidade de chuva nos dias 
chuvosos foram testadas as distribuições exponencial e 
gama conforme descrito em Silva et al. (2013). Com 
este modelo ajustado foi gerada uma série com 100 
anos de dados de precipitação diária, que posterior-
mente foi convertida em vazões decendiais.

A simulação do reservatório foi realizada com 
base no balanço hídrico em intervalo decendial dado 
através da equação (6):
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 (6)

em que:
St= armazenamento no decêndio t (m³),
St-1 = armazenamento no mês decêndio (m³),
P = precipitação direta no lago (m³),
Qa = vazão afluente (m³),
Qeco= vazão ecológica (m³),
Qirr = vazão para irrigação (m³),
Qcons = vazão para consumo humano (m³),
E = evaporação (m³).

Considerando que não existem critérios definidos 
para a operação da barragem, foram criadas situações 
do reservatório, classificando como: Cheio, Normal, 
Alerta, Crítico e Falha. Nas simulações foram avalia-
das as frequências de ocorrência no decêndio de cada 
uma destas classes. As situações foram definidas de 
forma arbitráriacomo:

Cheio: para volumes acima de 58,50 hm³ (cota 
157,50 m) onde ocorre o vertimento dos volumes 
excedidos pelo reservatório;

Normal: para volumes entre 29,00 hm³ (cota 
149,30 m) e 58,50 hm³ (cota 157,50 m);

Alerta: para os volumes compreendidos entre 
14,50 hm³ (cota 143,64 m) e 29,00 hm³ (cota 
149,30 m);

Crítico: para os volumes compreendidos entre 
1,4 hm³ (cota 132,50 m) localização da última 
comporta de abastecimento da adutora e 14,50 hm³ 
(cota 143,64 m);

Falha: para volumes inferiores a 1,4 hm³, nível 
este compreendido na soleira da última comporta 
de adição.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Constata-se que as séries observadas e simuladas 

(Figura 3) apresentaram valores das probabilidades de 
transição praticamente iguais, indicando dessa forma 
que o modelo ajustado irá simular séries de chuva com 
sequências de dias secos e chuvosos semelhantes ao 
período observado.

Mesmo com o efeito da sazonalidade o compor-
tamento apresentou resultados satisfatórios demons-
trando pequena distorção para o dia com chuva 
seguido de dia seco (P10) na série observada e simulada 

nos meses de março e maio. Essas diferenças podem 
em parte ser atribuídas às falhas nas observações da 
série observada.

Uggioni e Back (2005) analisando dados de várias 
estações pluviométricas do Sul de Santa Catarina 
também concluíram que com o modelo de Markov 
de primeira ordem de dois estados a simulação das 
sequências de dias secos e chuvosos entre as séries 
observadas e simuladas preserva as mesmas carac-
terísticas.

Os totais mensais de precipitação da série observa-
da e das séries obtidas com a distribuição exponencial 
e distribuição gama, chamando neste trabalho de 
série simulada, apresentaram variação de valor insig-
nificante para os estudos realizados, demonstrando 
bom comportamento das séries simuladas (Figu-
ra  4). Verifica-se também a marcante distribuição 
sazonaldas precipitações, com maior ocorrência das 
precipitações nos meses de janeiro a março. Também 
não foram encontradas diferenças significativas entres 
frequências dos totais anuais de precipitação simulada 
com a distribuição exponencial e distribuição gama 
(Figura 5).

Modelos hidrológicos do tipo chuva-vazão são 
ferramentas úteis na análise da disponibilidade de 
água em bacias hidrográficas. Collischonn et al. 
(2011) destacam que uma dificuldade importante 
na aplicação deste tipo de modelos é a necessidade 

FIGURA 3. Variação sazonal dos parâmetros da ca‑
deia de Markov da série observada (obs.) e simulada 
(sim.).

1 
 

 

 
 

 

 
 

 

𝑄𝑄 = 𝑃𝑃 𝑥𝑥 𝐶𝐶 (1) 

 

𝑃𝑃00𝑖𝑖 =
𝑁𝑁00𝑖𝑖

𝑁𝑁00𝑖𝑖 + 𝑁𝑁01𝑖𝑖
 (2) 

 

𝑃𝑃10𝑖𝑖 =
𝑁𝑁10𝑖𝑖

𝑁𝑁10𝑖𝑖 + 𝑁𝑁11𝑖𝑖
 (3) 

 

𝑃𝑃01𝑖𝑖 = 1 − 𝑃𝑃00𝑖𝑖 (4) 

 

𝑃𝑃11𝑖𝑖 = 1 − 𝑃𝑃10𝑖𝑖  (5) 

 

𝑆𝑆𝑡𝑡 =  𝑆𝑆𝑡𝑡−1 + 𝑃𝑃 + 𝑄𝑄𝑎𝑎 − 𝐸𝐸 − 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 

−𝑄𝑄𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑄𝑄𝑒𝑒𝑒𝑒𝑐𝑐𝑐𝑐 
(6) 

 

 

 
 

0 

100 

200 

300 

400 

500 

600 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

120 125 130 135 140 145 150 155 160 

Ár
ea

 (h
a)

 

Vo
lu

m
e 

(h
m

³)
 

Cota (m) 

Volume Área 

0,00 

0,10 

0,20 

0,30 

0,40 

0,50 

0,60 

0,70 

0,80 

0,90 

J F M A M J J A S O N D 

Pr
ob

ab
ili

da
de

 

P00 obs. P00 sim. P10 obs. P10 sim. 



10

REGA – Vol. 12, no. 1, p. 5-14, jan./jun. 2015

de definir valores de parâmetros do modelo com 
base em séries observadas de chuva e de vazão. No 
modelo utilizado neste estudo foi necessário realizar 
a calibração do coeficiente C com base nos dados 
do controle hidráulico da barragem. Para o modelo 

chuva-vazão ajustado foi considerado de resultado 
satisfatório, com pequenas diferenças entre os valores 
observados e simulado no volume do reservatório 
no período de 2004 (Figura 6) a 2012 (Figura 7). 
Obteve-se um coeficiente C médio de 0,7, valor que 

FIGURA 4. Totais mensais de precipitação da série 
observada e simuladas com a distribuição exponen‑
cial e distribuição gama.
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FIGURA 6. Variação do volume do reservatório 
observado e simulado no período de 2004.

2 
 

 

 
 

 

 
 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

J F M A M J J A S O N D 

Pr
ec

ip
ita

çã
o 

(m
m

) 

Observado Simulado Exponencial Simulado Gama 

1300 

1500 

1700 

1900 

2100 

2300 

2500 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

pr
ec

ip
ita

çã
o (

m
m

) 

Frequência (%) 

Exponencial Gama 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

20
/9

/2
00

4 

30
/9

/2
00

4 

10
/1

0/
20

04
 

20
/1

0/
20

04
 

31
/1

0/
20

04
 

10
/1

1/
20

04
 

20
/1

1/
20

04
 

30
/1

1/
20

04
 

10
/1

2/
20

04
 

20
/1

2/
20

04
 

31
/1

2/
20

04
 

V
ol

um
e 

(h
m

³) 

Observado Simulado Limite 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

10
/1

/2
01

2 
10

/2
/2

01
2 

10
/3

/2
01

2 
10

/4
/2

01
2 

10
/5

/2
01

2 
10

/6
/2

01
2 

10
/7

/2
01

2 
10

/8
/2

01
2 

10
/9

/2
01

2 
10

/1
0/

20
12

 
10

/1
1/

20
12

 
10

/1
2/

20
12

 

V
ol

um
e 

(h
m

³) 

Observado Simulado Limite 

FIGURA 5. Frequência de precipitação total anual 
simuladas com as distribuições exponencial e gama.
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FIGURA 7. Variação do volume do reservatório 
observado e simulado no período de 2012.
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é considerado alto. Segundo Collischonn e Dornelles 
(2013) o coeficiente de escoamento para maioria das 
bacias hidrográficas brasileiras varia de 0,1 a 0,5. O 
valor mais alto encontrado neste estudo pode ser 
explicado por alguns fatores. O primeiro fator é a 
área da bacia, que é muito pequena em relação às 
bacias citadas pelos autores. Em pequenas bacias o 
coeficiente de escoamento tende a ser maior. Um 
segundo fator é a geomorfologia da bacia da barragem 
do rio São Bento, caracterizada pela alta declividade, 
solos rasos sobre rochas, que favorecem o escoamento 
superficial e a maiores valores de coeficiente C. Um 
terceiro e importante fator é o efeito orográfico sobre a 
precipitação uma vez que existem vários trabalhos que 
mostram que nas cabeceiras dos rios e na encosta da 
serra a precipitação pluviométrica é significativamente 
superior à precipitação registrada a jusante.

No estudo de Regionalização Hidrológica de Santa 
Catarina (SANTA CATARINA, 2006) os valores de 
coeficiente de escoamento C das bacias hidrográficas 
dos principais cursos d’água de Santa Catarina, 
variaram de 0,25 a 0,81. Para as bacias hidrográficas 
com formação geológica e clima semelhantes à bacia 
de contribuição da barragem do rio São Bento, no 
estudo de Regionalização Hidrológica são citados 
valores de C =0,80 (Rio Manoel Alves com área 

de 338 km²), C = 0,79 (rio Amola Faca com área 
de 303 km²), C = 0,81 (Rio Itoupava com área de 
817 km²), C = 0,70 (Rio Mãe Luzia com área de 
520 km²). Estes valores mostram que o parâmetro C 
ajustado está coerente com as características hidroló-
gicas da área em estudo.

Na Figura 8 consta o resumo das frequências per-
centuais de ocorrência dos volumes do reservatório 
nas diferentes condições, para as simulações com os 
240 cenários. Verifica-se que 35,94 % dos decêndios 
o reservatório está na situação Cheio, e 60,66% em 
nível Normal, e somente 3,41% dos decêndios a 
condição era de Alerta ou Crítica ou de Falha. Esses 
resultados mostram que, de forma geral, a barragem 
do rio São Bento pode atender as demandas com risco 
de falhas de atendimento muito baixo.

Na Figura 9 encontram-se representados os perío-
dos de retorno para a condição Crítica em função da 
demanda para abastecimento da população (habitan-
tes) e da área irrigada com rizicultura (ha).

Para área de 6000 ha esta condição nunca foi 
observada, e para área de 7000 ha somente ocorre 
para a população de um milhão de habitantes, com 
duas ocorrências na série de 100 anos simulados, 
indicando assim período de retorno de 50 anos. Para 
área de 8000 ha a condição Crítica somente ocorre 

FIGURA 8. Percentual das situações encontradas.
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FIGURA 9. Período de retorno para a condição de 
Crítica em função da demanda para abastecimento 
da população (habitantes) e da área irrigada com 
rizicultura (ha).
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para população superior a 800 mil habitantes. Para a 
demanda de irrigação de 9000 ha, a condição Crítica 
é verificada para população acima de 700 mil habi-
tantes enquanto que para a área irrigada de 10000 
ha a situação Crítica ocorre para população acima 
de 500 mil habitantes. Na situação Crítica a critério 
de gerenciamento da barragem deveria suspender a 
irrigação de forma a preservar a água para o abaste-
cimento humano.

A condição de Falha do reservatório considerando 
a vazão ecológica de 100 L.s-1, somente foi observada 
no cenário com a demanda extrema para abasteci-
mento da população de 1.000.000 de habitantes e 
irrigação de 10000 ha. Na série simulada com 100 
anos esta condição de Falha ocorreu 6 vezes, indi-
cando período de retorno de 16,67 anos. A Falha no 
reservatório indica que o volume armazenado não foi 
suficiente para atender toda a demanda prevista e é a 
condição que se quer evitar.

Esses resultados obtidos confirmam que o reser-
vatório da barragem do rio São Bento tem potencial 
para atender a demanda atual e futura de água para 
a população bem como para a irrigação das áreas 
agrícolas. Nestas simulações foram criados cenários 
considerando a demanda atual projetada e também 
cenários mais extremos para avaliar a capacidade 
de abastecimento da barragem do rio São Bento. 
Mesmo nos cenários mais críticos o risco de falha é 
relativamente baixo.

É importante ressaltar que somente foi analisada 
a condição do volume de água, sem levar em 
consideração a qualidade da água. Sabe-se que 
quando o reservatório se encontra em níveis mais 
baixos a qualidade da água diminui, fato que pode 
aumentar os custos do sistema de tratamento da água.

CONCLUSÃO
Com base nos resultados obtidos da análise dos 

dados hidrológicos e do controle hidráulico da bar-
ragem bem como no estudo de simulações realizadas 

com diferentes cenários usados neste estudo pode-se 
obter as seguintes conclusões:

A modelagem matemática da precipitação por 
meio da cadeia de Markov de primeira ordem com 
dois estados simulou as sequências de dias secos e 
chuvosos de acordo com a série observada;

As séries de dados de precipitação simulada com 
distribuição exponencial e distribuição gama apresen-
taram as estatísticas semelhantes a série observada e 
podem ser usadas para obtenção de longas séries de 
precipitação;

O modelo para geração de série de vazões adotado 
embora muito simplificado permitiu simular vazões 
afluentes semelhantes com as vazões obtidas do con-
trole hidráulico da barragem;

O valor coeficiente de escoamento (C) obtido pela 
vazão afluente do controle hidráulico e da precipita-
ção registrada da estação meteorológica da barragem 
foi de 0,76.

A simulação hidrológica é uma ferramenta im-
portante para auxiliar no planejamento e gestão dos 
recursos hídricos, permitindo avaliar os riscos de falhas 
no atendimento das demandas sob diferentes cenários;

Nas condições de demanda atual da barragem do 
rio São Bento a simulação mostrou que o nível do 
reservatório sempre permanece dentro da situação 
Normal, com mais de 50% do volume armazenado;

O reservatório da barragem do rio São Bento mos-
trou que existe a possibilidade de atender demandas 
superiores as atuais, e que a adoção de critérios de 
operação diferenciados podem determinar o melhor 
uso dos recursos hídricos;

O critério proposto para uso da água pode con-
siderar atender a irrigação em toda a demanda até a 
situação Normal (acima de 50%) do volume, redu-
zindo a demanda da irrigação pela metade quando 
está no estado de Alerta (de 25 a 50 % do volume) 
e por fim cancelar a demanda pela irrigação sempre 
que a situação entre na faixa Crítica (menos de 25 
% do volume).
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Análise por envoltória de dados  
utilizada para medir o desempenho relativo  

da cobrança pelo uso da água  
nas bacias hidrográficas do estado do Ceará

Data envelopment analysis used to measure the relative performance 
of charging for water use in the river basins of the state of Ceará

Marcus Vinícius Sousa Rodrigues 
Marisete Dantas de Aquino 
Antônio Clécio Fontelles Thomaz

RESUMO: A cobrança pela água no Ceará teve início no 
ano 1996, adotando como base de cálculo apenas o consumo 
efetivo, não fazendo uma distinção entre captação e consumo.
Sabe-se que múltiplos são os fatores que podem ser usados 
em uma análise de eficiência do instrumento de cobrançaem 
uma bacia hidrográfica. Para uma avaliação que considera si-
multaneamente vários fatores utiliza-se um modelo de análise 
multicritério. O objetivo deste trabalho consiste em avaliar 
o desempenho relativo, por meio da aplicação da análise por 
envoltória de dados, da cobrança nas principais categorias de 
usodas bacias do Estado. Foi aplicado, portanto, o modelo 
BCC (Banker, Charnes e Cooper), com orientação a produto, 
para o cálculo dos desempenhos relativos, com o auxílio da 
ferramenta computacional SIAD (Sistema Integrado de Apoio 
à Decisão). A análise feita mostrou que o setor industrial em 
todo o Estado se destaca dos demais setores, apresentando 
uma eficiência média de aproximadamente 92,6%. Por 
outro lado o abastecimento e a irrigação se apresentam com 
baixas eficiências médias, iguais a aproximadamente 45,9% 
e 29,9%, respectivamente. O modelo se mostrou eficaz no 
que fora proposto, ou seja, obter um diagnóstico em todo 
o Estado a respeito da eficiência da cobrança nas principais 
categorias de uso. Assim, recomenda-se fortemente o uso desta 
metodologia científica como apoio no processo de tomadas 
de decisões no setor de gestão de águas de modo a obter 
indicadores de desempenho desse instrumento.

PALAVRAS‑CHAVES: Análise multicritério, Análise por 
envoltória de dados, Seleção de fatores.

ABSTRACT: In Ceará charging for water began in 
1996, taking actual consumption alone as a basis for 
calculation, without distinguishing between capture and 
consumption. It is known that multiple factors can be 
used in an efficiency analysis of the collection instrument 
in a watershed. For an evaluation that simultaneously 
considers various factors, a multi-criteria analysis model 
is used. The main objective of this study is to evaluate 
the relative performance of the collection in the main 
categories of use of state basins by implementing Data 
Envelopment Analysis. Thus the BCC (Banker, Charnes ̈ ; 
Cooper) model was applied with product-based orientation 
for the calculation of the relative performances, with the 
help of the SIAD (Decision Support Integrated System) 
computational tool. The analysis showed that the industrial 
sector throughout the state stands out among sectors, with 
an average efficiency of approximately 92.6%. On the other 
hand, supply and irrigation have a low average efficiency, 
equal to approximately 45.9% and 29.9%, respectively. The 
model was effective as had been proposed, that is, it was 
able to obtain a diagnosis throughout the state regarding 
collection efficiency in the main categories of use. Hence, 
the use of this scientific methodology to support the 
decision-making process in the water management sector 
is strongly recommended in order to obtain performance 
indicators of that instrument.

KEY‑WORDS: Multi-criteria analysis, Data Envelopment 
Analysis, Selection of variable.

INTRODUÇÃO

O modelo de gerenciamentos dos recursos hídricos 
no Brasil foi desenvolvido tendo como base a escassez 

e os conflitos provocados pelos vários usos das águas. 
Assim, a água foi definida como um bem natural, 
limitado e dotado de valor econômico.As políticas 
de recursos hídricos, tanto nacional como estaduais, 

Submetido: 16-10-14
Revisão: 04-03-15

Aprovado: 16-06-15



16

REGA – Vol. 12, no. 1, p. 15-29, jan./jun. 2015

adotaram basicamente instrumentos de gerenciamen-
to, dentre os quais se destacam a outorga pelo direito 
do uso da água e a cobrança pelo uso da água.

O Estado do Ceará instituiu a sua Política de Esta-
do de Recursos Hídricos (PERH), por meio da Lei nº 
11.996, de 24 de julho de 1992. Nesta Lei, já se previa 
como instrumento de gestão a cobrança pelo uso dos 
recursos hídricos. Posteriormente, ela foi substituída 
pela Lei nº 14.844, de 28 de dezembro de 2010. O 
Estado do Ceará foi o primeiro estado da união a 
cobrar efetivamente pelo uso de seus recursos hídricos.

A cobrança no Ceará foi efetivada por meio do 
Decreto nº 24.264, de 12 de novembro de 1996, onde 
inicialmente foram cobradas as retiradas de água desti-
nadas aos usos nas indústrias e nas concessionárias de 
serviço de água potável. Conforme Rodrigues e Aqui-
no (2014), somente a partir de 2004 essa cobrança 
passa a ser aplicada para as demais finalidades de uso, 
a saber: indústria, abastecimento público, irrigação, 
aquicultura, água mineral e demais categorias.

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 
Estado do Ceará (COGERH) é o órgão responsável 
pelo faturamento e pela arrecadação dos recursos 
financeiros oriundos dessa cobrança, atuando como 
uma espécie de agência para todas as bacias hidro-
gráficas do Estado.

Os recursos hídricos no Estado do Ceará deverão 
ser cobrados de acordo com as peculiaridades de 
cada bacia, sendo previsto também a cobrança pelo 
lançamento de efluentes (CEARÁ, 2010). Entretanto, 
mesmo já havendo emissão de outorgas para o lança-
mento de cargas poluentes em corpos hídricos, essa 
categoria de cobrança ainda não está sendo praticada.

O modelo adotado atualmente para o cálculo 
da cobrança pela água bruta apresenta a seguinte 
expressão matemática
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em que: T(u) é a tarifa paga pelo usuário pela água 
bruta, em R$;; Tef é a tarifa padrão de consumo, em 
R$/m3; e, Vef é o volume efetivamente durante o mês 
pelo usuário, em m3.

A metodologia cearense de cobrança pela água pode 
ser considerada bem particular, uma vez que adota 
como base de cálculo apenas o consumo efetivo, não 
existindo uma distinção clara entre captação e consumo.

É importante ressaltar que tarifa de consumo, 
Tef, varia de acordo como os seguintes critérios: tipo 

de uso; localização que se encontra o usuário (no 
abastecimento público); quem realiza a captação, se o 
próprio usuário ou COGERH; e conforme o volume 
consumido pelo usuário (na irrigação).

Segundo Aquino et al. (2013), o valor da tarifa e os 
critérios de cobrança são atualizados por meio de decreto 
do governador do Estado do Ceará. Atualmente, está em 
vigor o Decreto nº 31.195, de 16 de abril de 2013, que 
dispõe sobre a cobrança pela água bruta, tanto superficial 
como subterrânea, do Estado ou da União por delegação 
de competência, além de fixar os valores das tarifas de 
consumo a serem cobradas nas bacias cearenses.

Por lei, a cobrança deve decorrer da outorga de di-
reito de uso da água, emitida pela Secretaria de Estado 
de Recursos Hídricos (SRH). No entanto, na prática 
o que se vê é a existência de usuários faturados (que 
pagam pelo consumo de água) que não apresentam 
outorgas emitidas. Esse fato pode ser considerado 
como uma falha ou ineficiência do sistema de geren-
ciamento dos recursos hídricos do Estado.

A avaliação de desempenho entre unidades de 
atividade tais como bancos, hospitais, escolas, etc., é 
uma grande preocupação para o setor de administra-
ção, e o desenvolvimento de ferramentas para avaliar 
esse desempenho se expandiu consideravelmente nos 
últimos anos (ATHANASSOPOULOS, 2012).

Os índices e indicadores vêm sendo utilizados para 
avaliar a eficiência de planos e políticas públicas, e assim 
obter diagnósticos e direções a serem tomadas.Estes ín-
dices e indicadores podem ser pensados como fatores a 
serem considerados em uma análise para medir o desem-
penho (ou a eficiência) de determinada política pública, 
ou de algum instrumento específico dessa política.

Um indicador é formado por um conjunto de 
índices que fornece uma informação sobre uma dada 
realidade. Tanto indicador como índice pode ser 
elaborado para cumprir as funções de simplificação, 
quantificação, análise e comunicação, permitindo 
assim um melhor entendimento de fenômenos con-
siderados complexos (CAMPOS et al., 2014).

Múltiplos são os critérios (ou fatores) que podem 
ser usados para se fazer uma análise da eficiência da 
cobrança entre as categorias de uso de uma bacia 
hidrográfica. Contudo, uma análise como essa requer 
o uso de uma metodologia científica chamada de 
análise multicritério.

A análise multicritério tem como finalidade 
atribuir uma nota sobre determinado objetivo a ser 
alcançado, por meio de um equacionamento no qual 
constam os critérios a serem considerados, os pesos 
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atribuídos e um ordenamento entre eles. Dessa forma, 
as soluções obtidas podem ser ordenadas, de modo 
que seja possível selecionar a mais desejável ou ainda 
agrupar as melhores (TREVISAN et al., 2011).

A metodologia de análise multicritério surgiu 
como uma técnica de decisão nas décadas 1960 e 
1970, como resultado das operações de investigação 
que ocorreram durante a Segunda Guerra Mundial 
(HAJKOWICZ; COLLINS, 2007).

A técnica de análise multicritério adotada nesta 
pesquisa foi à análise por envoltória de dados (AED), 
também conhecida como DEA (sigla em inglês de 
Data Envelopment Analysis). Segundo Banaeian et al. 
(2011), essa técnica pode ser empregada a um conjun-
to de unidades de produção, comumente chamadas 
de unidades tomadoras de decisão (UTD), de modo 
a classificá-las de acordo com as suas performances.

Além da eficiência essa metodologiaé capaz de 
determinar metas a serem almejadas para unida-
des ineficientes. Uma UTD (também chamada de 
DMU, da sigla em inglês de decision making unit) 
pode representar qualquer conjunto de organizações 
ou departamentos que realizam fundamentalmente 
a mesma tarefa com o mesmo conjunto de variáveis 
(ADLER; YAZHEMSKY, 2010).

O objetivo deste trabalho consiste em selecionar 
os fatores mais significativos de modo que sejam usa-
dos, por meio da aplicação da Análise por Envoltória 
de Dados, para avaliar o desempenho relativo do 
instrumento da cobrança pelo uso da água bruta das 
principais categorias de uso (indústria, abastecimento 
e irrigação) de todas as bacias hidrográficas do Estado 
do Ceará, obtendo assim um diagnóstico geral da 
eficiência desse instrumento.

MATERIAL E MÉTODOS
Conceito de eficiência
Em uma análise em que se objetiva avaliar o 

desempenho de um conjunto de UTDs, como se 
propõe neste trabalho, é de extrema importância saber 
o significado preciso dos seguintes termos: eficácia, 
produtividade e eficiência.

A eficácia se relaciona com o que é produzido, sem 
levar em conta os recursos empregados na produção. 
Logo, a eficácia pode ser definida como a capacidade 
que uma unidade produtora tem de alcançar uma 
meta de produção. Contudo, não basta uma unidade 
ser eficaz, ele deve ser também produtiva.

Em um processo produtivo os recursos (ou in-
sumos) empregados devem ser utilizados da melhor 

forma possível de modo que não haja excessos. A 
medida de produtividade pode ser avaliada para 
comparar o desempenho entre várias unidades 
produtivas.

Matematicamente, a medida de produtividade 
total para m insumos e s produtos, é dada pela se-
guinte expressão:
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 (2)

onde: Ui é o peso do i-ésimo produto, Yi (i=1,...,s); e, 
Vj é o peso do j-ésimo insumo, Xj (j=1,...,m).

Os pesos podem ser atribuídos de acordo com 
a importância do produto ou do insumo, sendo 
normalmente escolhido de forma subjetiva pelos 
tomadores de decisão (RODRIGUES, 2014).

O conceito de produtividade, dado pela equação 
(2), pode ser usado para comparar várias unidades 
produtivas, sendo possível investigar a razão de uma 
unidade não ser tão produtiva quando comparada 
a outra.

O conceito de eficiência está relacionado à com-
paração de produtividade entre várias unidades, 
sendo, portanto uma medida relativa. A medida de 
eficiência de uma UTD pode ser obtida por meio 
de uma análise detalhada da relação existente en-
treinsumos e produtos. Esta relação é denominada 
retornos de escala.

Dado um conjunto de insumos empregados na 
fabricação de produtos, então a função de produção 
define uma relação ideal para a produção da quanti-
dade máxima de produtos a partir de determinados 
insumos (EL-MAHGARY, 1995).

Na Figura 1 o eixo x representa os insumos e o 
eixo y representa os produtos de uma determinada 
produção.A curva S indica o máximo que foi pro-
duzido para cada nível de recurso, sendo chamada 
de Fronteira de Eficiência, enquanto a área OACEO 
abaixo da curva S é chamada de Conjunto Viável 
de Produção e todo ponto localizado nessa região 
representa uma atividade produtiva.Um ponto sobre 
a curva S indica a quantidade máxima de produtos 
para um dado nível de insumo, ou ainda a quantidade 
mínima de insumos necessária para atingir um nível 
estabelecido de produção. Assim, as unidades A e C 
são consideradas eficientes, entretanto a unidade A é 
mais produtiva que C, pois a reta OA apresenta um 
coeficiente angular maior que a da reta OC.
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Modelagens matemáticas de AED
A AED é uma técnica de programação matemá-

tica que permite avaliar o grau de desempenho (ou 
eficiência) de um conjunto de UTDs semelhantes 
(apresentando o mesmo conjunto de insumos e de 
produtos), onde são considerados os recursos de que 
se dispõe com os produtos alcançados (BANKER, 
1993).

Para Barbosa; Bastos (2014), a técnica de AED 
permite uma análise de eficiência comparativa de 
um conjunto de UTDs, demonstrando como uma 
unidade está operando em relação às demais do gru-
po, obtendo desse modo um diagnóstico completo 
de todo o conjunto.

Segundo Marjanovic et al. (2014), a abordagem 
AED para o cálculo da eficiência como uma técnica 
que não exige uma relação funcional, surgiu em 
contraste as abordagens tradicionais de estatística tais 
como a regressão.

Um modelo de análise por envoltória de dados 
permite que seja feita uma avaliação da eficiência de 
um conjunto de UTDs por meio da construção de 
uma fronteira linear por partes, chamada fronteira 
eficiente. As melhores relações “produtos/insumos” 
são consideradas mais eficientes, estando situadas 
na fronteira eficiente, enquanto as menos eficientes 
estarão situadas na região abaixo dessa curva, deno-
minada de envoltória convexa.

Na Figura 2 apresenta ilustrada uma fronteira 
de eficiência de um conjunto de UTDs, construída 
a partir das medidas de eficiência desse conjunto. 

Conforme a figura é possível identificar que as UTDs 
eficientes estão situadas nessa fronteira, enquanto 
as UTDs não eficientes estão localizadas na região 
convexa, abaixo da fronteira de eficiência.

Segundo Silveira et al. (2012), existem dois mo-
delos clássicos de AED: o modelo CCR (também 
conhecido como CRS, da sigla em inglês Constant 
Return to Scale), que admite retornos de escala cons-
tante, e modelo BCC (também conhecido como 
VRS, da sigla em inglês de Variable Return to Scale), 
que admite retornos variáveis de escala.

De acordo com Souza e Wilhelm (2009), as UTDs 
são comparadas conforme o conceito de eficiência de 
Farrel, que é a razão entre a soma ponderada das saídas 
(ou produtos) e a soma ponderada das entradas(ou 
insumos) de cada UTD.

É importante ressaltar o fato de que as eficiências 
medidas pelos modelos de análise por envoltória 
de dados se referem a uma eficiência relativa, e essa 
medida depende do modelo AED empregado, sen-
do determinada por três componentes: a superfície 
envoltória, a orientação e os pesos das variáveis (ALI 
et al., 1995).

A grande vantagem de se usar um modelo AED é 
que ele não necessita a priori do conhecimento dos 
pesos (multiplicadores) dos insumos e dos produtos 
de cada UTD. Isto é, o próprio modelo é capaz de 
definir para cada UTD o conjunto de pesos para os 
seus fatores (insumos e produtos).

A única exigência é que todas as unidades avaliadas 
tenham uma medida de eficiência relativa igual ou 
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FIGURA 1. Curva de um processo produtivo.
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FIGURA 2. Fronteira de eficiência.
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menor do que a unidade. As unidades que apresen-
tam uma eficiência igual a 1 são classificadas como 
eficientes, e caso contrário, são classificadas como 
ineficientes.

As unidades tidas como eficientes servem de refe-
rência para outras unidades consideradas ineficientes, 
sendo chamadas de benchmarks, de modo que essas 
unidades ineficientes estabeleçam metas a serem 
alcançadas com a finalidade de melhorarem as suas 
performances, aumentando assim as suas eficiências.

Logo, as unidades que se apresentam abaixo da 
fronteira de eficiência, tidas como ineficientes, devem 
ser projetadas em direção à fronteira eficiente, alcan-
çado assim as suas parceiras eficientes. Uma UTD 
ineficiente pode atingir a fronteira eficiente de duas 
formas distintas:

a) Por meio da minimização das entradas (insu-
mos), mantendo constantes as saídas (produ-
tos), chamada de orientação a insumo;

b) Por meio da maximização das saídas (produ-
tos), mantendo constantes as entradas (insu-
mos), chamada de orientação a produto.

Na orientação a insumo, o principal objetivo de 
uma unidade ineficiente avaliada é ganhar eficiência, 
reduzindo o excesso de consumo de insumos, man-
tendo a produção constante. Enquanto na orientação 
a produto, o principal objetivo de uma unidade 
ineficiente avaliada é ganhar eficiência, aumentando 
a sua produção, mantendo o consumo de insumos 
constante.Em seguida, será feita uma descrição 
de cada um desses modelos de AED considerados 
clássicos, tanto com orientação a insumo como com 
orientação a produto.

Modelo CCR

A metodologia AED teve início com o trabalho 
publicado por Charnes; Cooper e Rhodes (1978) que 
avaliou a eficiência de programas escolares no Estado 
do Texas – USA, ficando conhecido como modelo 
CCR e sendo desenvolvido originalmente com uma 
orientação a insumo.

O modelo CCR trabalha com retornos constantes 
de escala. Isto é, qualquer variação nos insumos im-
plica em uma variação proporcional nos produtos. A 
eficiência é determinada por meio da otimização da 
razão entre a soma ponderada dos produtos e a soma 
ponderada dos insumos. O cálculo da eficiência de 
um modelo AED pode usar tanto medidas orientadas 
a insumo como medidas orientadas a produto.

Suponha que existam n UTDs, semelhantes 
entre si, utilizando m insumos e s produtos. Assim, 
em um modelo CCR, com orientação a insumo, os 
pesos dos insumos e dos produtos de uma unidade 
objeto, UTDO, são determinados através da resolução 
do seguinte problema de programação matemática,
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onde: Efo é a eficiência relativa da UTDO;Yik e 
Xjk são as quantidades de produto observado i da 
unidade k e de insumo observado j da unidade k, 
respectivamente;Ui e Vj são os pesos dados ao produto 
i e ao insumo j, respectivamente; e, Yio e Xio são as 
quantidades do produto i e do insumo j da unidade 
objeto, respectivamente.

O problema de PML apresentado nas equações 
(3) e (4) é comumente conhecida como Modelo dos 
Multiplicadores, também chamado de Primal, com 
orientação a insumo. O nome orientação a insumo 
vem do fato de que a eficiência é alcançada por in-
termédio da redução dos recursos.

Em seguida, serão apresentadas as formulações 
do modelo CCR orientado a produto. Vale lembra 
que nesse tipo de orientação, as saídas (produtos) 
são maximizadas enquanto as entradas (insumos) 
permanecem inalteradas. Assim, a modelagem dos 
multiplicadores para o modelo CCR, orientado a 
produto, é dada da seguinte forma
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Sujeito a:
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Segundo Gomes et al. (2012), o modelo multi-
plicador trata da relação das somas ponderadas de 
produtos e insumos com os pesos escolhidos de modo 
a se tornar mais favorável a cada UTD analisada.É 
importante enfatizar que na modelagem AED dos 
multiplicadores, tanto com orientação a insumo como 
com orientação a produto, as incógnitas de decisão são 
os pesos Ui e Vj. Assim, pode-se afirmar que o conjun-
to dos pesos encontrados para cada UTD analisada 
deve ser tal que a medida da eficiência seja máxima.

Modelo BCC

Este modelo foi desenvolvido por Banker, Charnes 
e Cooper (1984), onde os retornos de escala são con-
siderados variáveis, sendo conhecido como modelo 
BCC em homenagem aos autores.

O modelo passa a admitir tecnologias com retor-
nos variáveis de escala, o que resulta em uma fronteira 
formada por combinações convexas de unidades efi-
cientes. De acordo com Gomes Júnior et al. (2013), 
este modelo adota o axioma da convexidade ao invés 
do axioma da proporcionalidade do modelo CCR.

A suposição de retornos constantes de escala 
do modelo CCR é relaxada para retornos de escala 
variáveis no modelo BCC, por intermédio da adição 
de uma variável livre , para orientação a insumo, e 
para orientação a produto.

Assim, o modelo BCC, orientado a insumo pode 
ser dado pelo problema de PML seguinte
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Se a variável livre for positiva, então, o modelo 
apresenta rendimentos de escala não decrescente 
(RND), enquanto se a variável for negativa, o mo-
delo se apresenta com rendimentos de escala não 
crescente (RNC).

A modelagem AED dos multiplicadores para 
o modelo BCC, orientado a produto, é dada da 
seguinte forma
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Se a variável livre for positiva, então, o modelo 
apresenta rendimentos de escala não crescente 
(RNC), enquanto se esta variável for negativa, o 
modelo se apresenta com rendimentos de escala não 
decrescente (RND).

Unidades tomadoras de decisão (UTD)
Uma metodologia AED para análise de eficiência 

de um conjunto de UTDs pode ser composta basi-
camente dos seguintes estágios:

1. Seleção das UTDs;
2. Definição dos insumos e produtos (fatores de 

avaliação);
3. Escolha e aplicação do modelo;
4. Análise e interpretação dos resultados.
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Das categorias de uso de água bruta considerada 
pelo instrumento de cobrança, se destacam, tanto em 
relação ao consumo de água bruta e/ou faturamento 
com a cobrança, os setores da indústria, do abasteci-
mento e da irrigação.

Assim, a pesquisa consistiu de uma análise do 
desempenho (eficiência) relativo do instrumento de 
cobrança pela água bruta dos principais usos considera-
dos (indústria, abastecimento público, e irrigação) nas 
bacias cearenses, em um período de um ano (ou doze 
meses). Essa análise foi realizada por meio da aplicação 
da ferramenta de AED que tem como base um modelo 
clássico de produtividade com insumos e produtos.

Atualmente, o Estado apresenta-se dividido em 
doze bacias hidrográficas, a saber: Metropolitana, 
Litoral, Curu, Alto Jaguaribe, Médio Jaguaribe, 
Baixo Jaguaribe, Salgado, Banabuiú, Acaraú, Coreaú, 
Sertões de Crateús e Serra da Ibiapaba. Entretanto, os 
dados obtidos para as bacias dos Sertões de Crateús e 
da Serra da Ibiapaba ainda se encontram juntos como 
bacia do Parnaíba.

O conjunto analisado na pesquisa foi composto 
ao todo por 33 UTDs, listadas e identificadas no 
Quadro 1. Assim, cada UTD representa uma das 
categorias de uso (indústria, abastecimento público 

ou irrigação) de uma das onzes bacias hidrográficas 
do Estado consideradas.

Em seguida são apresentados os fatores de avalia-
ção utilizados para obter o modelo final de avaliação.

Conjunto de fatores para avaliação
Os dados desta pesquisa são referentes aos instru-

mentos da cobrança pela água bruta e da outorga pelo 
direito de uso da água, sendo usadospara comporo 
conjunto de fatores que avaliaram o desempenho 
relativo da cobrança nos setores de uso da indústria, 
do abastecimento público e da irrigação nas bacias 
hidrográficas do Estado do Ceará.

A principal fonte de dados para esta pesquisa foi 
obtido junto à COGERH. Os dados fornecidos são 
referentes ao faturamento com a cobrança pelo uso 
da água bruta e às outorgas emitidas pela Secretaria 
de Estado dos Recursos Hídricos (SRH), em todas 
as bacias hidrográficas do Estado.

O relatório de cobrança, fornecido pela CO-
GERH, refere-se a um período de 12 meses (um ano) 
que se inicia em maio de 2012 e vai até o abril de 
2013. Enquanto, os relatórios de outorgas emitidas, 
tanto para águas superficiais quanto para águas 
subterrâneas, referem-se até o mês de abril de 2013.

QUADRO 1 
Unidades tomadoras de decisão avaliadas na pesquisa

UNIDADES TOMADORAS DE DECISÃO (UTD)

Indústria Abastecimento público Irrigação

UTD1 – Bacia Metropolitana UTD2 – Bacia Metropolitana UTD3 – Bacia Metropolitana

UTD4 – Bacia do Curu UTD5 – Bacia do Curu UTD6 – Bacia do Curu

UTD7 – Bacia do Alto Jaguaribe UTD8 – Bacia do Alto Jaguaribe UTD9 – Bacia do Alto Jaguaribe

UTD10 – Bacia do Médio Jaguaribe UTD11 – Bacia do Médio Jaguaribe UTD12 – Bacia do Médio Jaguaribe

UTD13 – Bacia do Baixo Jaguaribe UTD14 – Bacia do Baixo Jaguaribe UTD15 – Bacia do Baixo Jaguaribe

UTD16 – Bacia do Salgado UTD17 – Bacia do Salgado UTD18 – Bacia do Salgado

UTD19 – Bacia do Litoral UTD20 – Bacia do Litoral UTD21 – Bacia do Litoral

UTD22 – Bacia do Acaraú UTD23 – Bacia do Acaraú UTD24 – Bacia do Acaraú

UTD25 – Bacia do Coreaú UTD26 – Bacia do Coreaú UTD27 – Bacia do Coreaú

UTD28 – Bacia do Parnaíba UTD29 – Bacia do Parnaíba UTD30 – Bacia do Parnaíba

UTD31 – Bacia do Banabuiú UTD32 – Bacia do Banabuiú UTD33 – Bacia do Banabuiú
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Os dados referentes às demandas hídricas das 
principais categorias de uso (indústria, abastecimento 
público e irrigação) e a disponibilidade hídrica por 
bacia hidrográfica foi obtido em Ceará (2008).

Todos os fatores de avaliação (insumos e produtos) 
considerados para avaliar o instrumento da cobrança 
pela água bruta são listados no Quadro 2. Então, ao 
todo são sete insumos e dois produtos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Seleção de variáveis
É importante ressaltar que o número de UTDs 

deve ser grande o suficiente quando comparada com 
a quantidade de insumos e produtos. Conforme Fer-
reira e Gomes (2009), uma recomendação prática, em 
trabalhos recentes, é que o número de UTDs avaliadas 
seja no mínimo quatro a cinco vezes o número de 
fatores de avaliação (insumos + produtos).

Com os noves fatores propostos é sugerido que 
sejam avaliados pelos menos entre 36 e 45 unidades. 
Contudo, o conjunto das 33 UTDs não pode ser au-
mentado, então, a única opção é restringir o número 
de fatores que irão compor o modelo.

Assim, foi usado um método para selecionar os 
fatores mais significativos de modo a se fazer uma 
análise mais próxima da realidade. Segundo Meza et 
al. (2007), os métodos para selecionar os fatores mais 
representativos devem ser vistos como ferramentas 
de auxílio à decisão, que apresentam capacidade de 
orientar à escolha final.

Foi aplicado o método I-O stepwise exaustivo 
completo para reduzir o número de fatores de ava-
liação. Para Senra et al. (2007), este método parte do 
pressuposto que a seleção dos fatores deve obedecer 
ao princípio da máxima relação causal entre insumos 
e produtos.

Vale salientar que todos os cálculos das eficiências 
relativas das UTDs desta pesquisa foram realizados 
com auxílio da ferramenta computacional SIAD 
(Sistema Integrado de Apoio à Decisão), descrito por 
Angulo Meza et al. (2005).

O objetivo do método é o de aumentar a eficiên-
cia média do conjunto de UTDs com um número 
limitado de fatores. O método envolve os seguintes 
passos:

1. Para cada par insumo/produto, calcula-se a 
eficiência média do conjunto de UTDs anali-
sadas;

2. O par insumo/produto que obteve a maior 
eficiência média para o conjunto de UTDs é 
então escolhido;

3. Ao par escolhido se acrescenta mais um fator 
e em seguida roda-se o modelo, calculando a 
eficiência média das UTDs;

4. Escolhe-se para entrar no modelo o fator que 
gerar a maior eficiência média das UTDs;

5. Se o aumento da eficiência for significativo, 
acrescenta-se mais um fator ao modelo, re-
petindo assim o passo 4. Em caso contrário, 
retira-se o último fator e encerra-se o processo.

QUADRO 2 
Fatores avaliação propostos

FATORES DE AVALIAÇÃO

Insumos Produtos
• Número total de usuários cadastrados (NTC);
• Número de usuários faturados (NUF);
• Número de usuários outorgados dentre os faturados 

(NUO);
• Volume consumido total durante o período, em m3/ano, 

(VCT);
• Volume outorgado total ao ano, em m3/ano, (VOT);
• Demanda hídrica anual, em m3/ano, (DEH);
• Disponibilidade hídrica anual, em m3/ano, (DIH).

• Cobrança faturada total durante o período, em R$/ano, 
(CFT);

• Cobrança arrecadada total durante o período, em R$/ano, 
(CAT).
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Por intermédio da Figura 3, podem-se mostrar as 
etapas envolvidas no método I-O stepwise exaustivo 
completo. Vale salientar que depois de encerrado o 
processo tem-se um conjunto de fatores que definirá 
o modelo final de avaliação do conjunto de UTDs 
proposto.

É importante ressaltar que o tomador de decisão 
tem toda liberdade para determinar o momento em 

que o algoritmo deve ser encerrado.Como os fatores 
definidos no Quadro 2 apresentam tamanhos variados 
para o conjunto de UTDs, então, optou-se por usar 
a metodologia de análise envoltória de dados com 
retornos variáveis de escala, ou seja o modelo BCC.

Assim, em cada etapa do método I-O stepwise 
exaustivo completo foi usado o modelo AED-BCC, 
com uma orientação a produto. Em seguida, na 
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FIGURA 3. Fluxograma 
das etapas do método I‑O 
exaustivo completo.

TABELA 1 
Descrição de cada etapa da aplicação do método I‑O stepwise exaustivo completo

Etapa Conjunto de Fatores Nº UTDs 
eficientes Eficiência média

I DEH (I); CFT (P) 4 0,3096

II NUF (I); DEH (I); CFT (P) 5 0,4775

III NUF (I); VCT (I); DEH (I); CFT (P) 9 0,5048

IV NUF (I); VCT (I); DEH (I); DIH (I); CFT (P) 10 0,5438

V NUF (I); VCT (I); VOT (I); DEH (I); DIH (I); CFT (P) 11 0,5620

VI NUF (I); NUO (I); VCT (I); VOT (I); DEH (I); DIH (I); CFT (P) 11 0,5667

(I) = insumo; (P) = produto
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Tabela 1 está ilustrada cada etapa do método I-O, 
apresentando o conjunto de fatores, o número de 
UTDs eficientes e a eficiência média do conjunto 
de unidades.

O ganho de eficiência entre as Etapas V e VI é igual 
a 0,0047, o que representa aproximadamente 0,8% 
da eficiência média da Etapa V (igual a 0,5620). O 
acréscimo de eficiência do conjunto entre essas etapas 
pode ser considerado insignificante, então, conforme 
ilustrado na Figura 3, o fator NUO (número de 
usuários outorgados dentre os faturados) é retirado do 
modelo e encerra-se o processo na Etapa V (destacada 
em vermelho na Tabela 1).

Assim, o modelo final, usado para medir a eficiên-
cia do conjunto de UTDs, está descrito no Quadro 3. 
Ou seja, esse modelo apresenta ao todo seis fatores, 
sendo cinco insumos e um único produto.

QUADRO 3 
Fatores selecionados pelo método I‑O stepwise 

exaustivo completo

FATORES DE AVALIAÇÃO

Insumos Produtos
• Número de usuários faturados 

(NUF);
• Volume consumido total 

durante o período, em m3/
ano, (VCT);

• Volume outorgado total ao 
ano, em m3/ano, (VOT);

• Demanda hídrica anual, em 
m3/ano, (DEH);

• Disponibilidade hídrica anual, 
em m3/ano, (DIH).

• Cobrança faturada 
total durante o 
período, em R$/ano, 
(CFT);

Análise da eficiência
As medidas das eficiências relativas do conjun-

to analisado, por meio da aplicação do modelo 
AED-BCC, com orientação a produto, são apresen-
tadas na Tabela 2. Além das medidas de eficiência, 
a tabela também apresenta os valores dos fatores de 
avaliação (selecionados pelo método I-O) para cada 
UTD. É possívelobservar que 11 UTDs são classifi-
cadas como eficientes, enquanto as demais 22 UTDs 
são classificadas como ineficientes. O conjunto todo 
de unidades avaliadas nesta pesquisa se apresenta 
com uma medida de eficiência relativa média igual a 
aproximadamente 56,1%.

Das 11 unidades eficientes, nove são referentes à 
cobrança no setor industrial, enquanto uma é do abas-
tecimento e outra da irrigação, conforme descritas 
no Quadro 4. Ou seja, excetuando as cobranças do 
abastecimento público, da bacia Metropolitana, e da 
irrigação, da bacia do Litoral, as demais cobranças 
eficientes pertencem ao setor da indústria.

QUADRO 4 
Descrição de cada unidade classificada como eficiente

Unidades tomadoras de decisão (UTDs) eficientes

UTD1 – Indústria 
(Metropolitana)

UTD13 – Indústria
(Baixo Jaguaribe)

UTD28 – Indústria
(Parnaíba)

UTD2 – Abasteci‑
mento (Metropo‑
litana)

UTD19 – Indústria
(Litoral)

UTD30 – Irrigação
(Parnaíba)

UTD7 – Indústria
(Alto Jaguaribe)

UTD22 – Indústria
(Acaraú)

UTD31 – Indústria
(Banabuiú)

UTD10 – Indústria
(Médio Jaguaribe)

UTD25 – Indústria
(Coreaú)

Conforme ilustrado no Quadro 4, a cobrança 
do setor industrial se destaca em relação às demais 
categorias de uso consideradas neste trabalho. Se 
forem consideradas somente as unidades desse setor, 
a cobrança pelo uso da água bruta se apresenta com 
uma eficiência relativa média de aproximadamente 
92,6%.Na Figura 4, podem ser vista todas as unida-
des da indústria analisadas, com as suasrespectivas 
medidas de eficiências relativas.

É importante ressaltar que a indústria é o setor 
que apresenta as maiores tarifas de cobrança de água, 
sendo então uma categoria muito representativa em 
relação ao faturamento e à arrecadação com a cobran-
ça pelo uso da água bruta, nas bacias hidrográficas 
cearenses.

Como mostrado anteriormente apenas à cobrança 
na bacia Metropolitana, identificada como UTD2, 
foi classificada como 100% eficiente para o setor 
do abastecimento público. As unidades desse setor 
apresentam medidas de eficiência baixas, como mos-
trado na Figura 5. Se forem consideradas somente 
as unidades desse setor, a cobrança pela água bruta 
apresenta uma eficiência relativa média de aproxi-
madamente 45,9%.
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TABELA 2 
Medida da eficiência relativa e os fatores de avaliação

UTD NUF VCT (m3/ano) VOT (m3/ano) DEH (m3/s) DIH (m3/s) CFT (R$/ano) Eficiência
UTD1 121 21.201.494,13 55.789.465,63 7,99 20,62 29.866.171,45 100,0%

UTD2 42 281.970.523,29 168.885.538,17 7,48 20,62 28.223.806,33 100,0%

UTD3 48 17.302.943,33 3.875.277,43 0,74 20,62 175.603,94 7,6%

UTD4 40 156.165,73 17.395,90 0,23 11,82 67.395,03 73,2%

UTD5 14 9.038.515,89 8.400.609,74 0,31 11,82 296.192,18 25,5%

UTD6 25 22.654.909,29 20.837.779,08 2,63 11,82 44.633,69 0,6%

UTD7 19 25.577,26 56.272,05 0,11 21,74 11.038,14 100,0%

UTD8 21 15.021.544,23 66.858.257,97 0,35 21,74 492.255,98 36,0%

UTD9 25 2.655.018,85 2.242.953,73 0,45 21,74 10.248,18 0,7%

UTD10 26 640.746,23 0,00 0,05 31,88 276.520,40 100,0%

UTD11 17 13.583.183,74 2.160.509,40 0,13 31,88 445.120,96 86,8%

UTD12 73 149.909.007,51 9.281.166,47 4,90 31,88 889.856,13 17,1%

UTD13 87 149.486,77 29.064,50 0,21 1,55 64.512,40 100,0%

UTD14 7 5.226.680,00 7.878.171,11 0,23 1,55 171.278,31 23,7%

UTD15 12 21.055.233,12 5.285.521,51 1,72 1,55 43.252,74 4,8%

UTD16 60 583.954,33 1.153.575,20 0,15 6,44 252.011,30 45,4%

UTD17 32 48.047.543,68 22.256.012,08 0,85 6,44 1.574.518,07 49,4%

UTD18 12 8.932.232,08 2.642.256,49 2,53 6,44 16.618,23 1,0%

UTD19 3 205.910,00 150.211,53 0,15 1,15 302.187,35 100,0%

UTD20 6 6.545.175,87 2.369.032,50 0,20 1,15 214.485,37 71,0%

UTD21 3 513.646,44 218.111,74 0,02 1,15 410,28 99,8%

UTD22 53 681.287,10 919.434,50 0,06 12,39 294.611,26 100,0%

UTD23 35 39.020.086,73 37.092.185,73 1,10 12,39 1.278.688,19 30,6%

UTD24 10 934.976,11 477.057,71 6,21 12,39 1.095,52 0,2%

UTD25 12 75.389,47 0,00 0,02 3,22 32.535,06 100,0%

UTD26 6 4.283.941,04 3.459.543,00 0,50 3,22 140.384,72 10,9%

UTD27 1 49.027,00 2.075.700,63 0,09 3,22 23,83 96,1%

UTD28 13 89.622,00 96.177,50 0,01 6,94 38.677,26 100,0%

UTD29 11 16.190.356,62 7.029.251,10 0,52 6,94 530.558,01 29,3%

UTD30 26 9.567.450,32 5.202.867,89 0,00 6,94 16.582,35 100,0%

UTD31 11 25.305,22 0,00 0,23 21,66 10.920,71 100,0%

UTD32 13 15.052.458,03 13.410.396,71 0,32 21,66 493.269,09 41,9%

UTD33 87 15.407.150,77 6.549.775,50 8,75 21,66 26.996,31 0,7%
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Assim, o setor do abastecimento público pode ser 
considerado como ineficiente em relação à indústria 
no que diz respeito ao instrumento de cobrança 
pelo uso da água bruta. Destaca-se negativamente, a 
bacia do Coreaú, identificada como UTD26, onde 
a cobrança desse setor apresentou uma eficiência 
relativa de 10,9%.

Vale lembrar que o abastecimento público em 
todo o Estado é um setor muito importante, tanto 
em relação ao consumo de água como em relação ao 
faturamento e arrecadação com a cobrança pela água 
bruta. Este setor apresenta tarifas inferiores ao setor 
da indústria, porém são elevadas quando comparadas 
as tarifasdo setor da irrigação.

Por fim, o setor considerado mais preocupante foi 
à irrigação, que se apresentou como o setor mais ine-
ficiente em todo o Estado em relação ao instrumento 
da cobrança, conforme ilustrado na Figura 6. Apenas 
a cobrança da irrigação na bacia do Parnaíba, iden-
tificada como UTD30, foi classificada como 100% 

eficiente. Porém, pode-se considerar a cobrança na 
bacia do Litoral, identificada como UTD21, como 
quase eficiente, uma vez que apresentou uma medida 
de eficiência relativa de 99,8%.

Se forem consideradas somente as unidades da 
irrigação, a cobrança pela água bruta desse setor 
se apresenta em todo o Estado com uma eficiência 
relativa média de aproximadamente 29,9%, sendo, 
portanto, considerada como bastante ineficiente 
quando se comparada com os outros setores da 
pesquisa. Destaca-se negativamente a cobrança na 
bacia do Acaraú, identificada como UTD24, com 
uma medida de eficiência de 0,2%, sendo a unidade 
mais ineficiente das 33 UTDs analisadas na pesquisa.

A irrigação é o setor que apresenta o maior consu-
mo de água bruta, dentre todas as categorias de uso de 
recursos hídricos no Estado. Entretanto, é um setor 
que apresenta baixos faturamentos (ou arrecadação) 
com a cobrança, uma vez que apresenta as menores 
tarifas de consumo de água bruta em todo o Estado.

FIGURA 5. Medidas da 
eficiência relativa das 
UTDs do abastecimen‑
to público.

FIGURA 4. Medidas da 
eficiência relativa das 
UTDs da indústria.
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Conforme os resultados obtidos na análise AED 
realizada nas 33 UTDs, pode-se considerar o setor 
da indústria bem eficiente, enquanto os setores do 
abastecimento público e da irrigação são considerados 
com eficiências muito baixas. Ou seja, as UTDs da in-
dústria são as unidades que melhores estão utilizando 
os seus recursos para gerar o produto (o faturamento 
com a cobrança).

Em resumo, pode-se considerar que o modelo 
deavaliação sugerido na pesquisa se mostrou bastante 
eficaz em seu propósito, ou seja, o mesmo apresentou-
um diagnóstico do instrumento da cobrança em todo 
o Estado, por meio da análise de eficiência das prin-
cipais categorias de uso da água nas bacias cearense.

Os autores recomendam fortemente o uso desta 
metodologia científica como apoio no processo de 
tomadas de decisões no setor de gerenciamento de 
recursos hídricos para o cálculo de indicadores de 
desempenho do instrumento da cobrança, bem como 
qualquer outro instrumento de políticas públicas.

CONCLUSÕES
Dos nove fatores proposto para a avaliação, apenas 

seis foram selecionados por meio do método I-O 
stepwise exaustivo completo, sendo cinco insumos e 
um produto (ver Quadro 3). Em seguida, a aplica-
ção do modelo AED-BCC, orientado a produto, no 
conjunto das 33 UTDs obteve o seguinte resultado: 
11 UTDs classificadas como eficientes, sendo 9 da 
indústria, enquanto 22 UTDs classificadas como 
ineficientes, sendo a maioria do abastecimento e 
da irrigação.A cobrança pelo uso da água em todo 

o Estado se apresentou com uma eficiência relativa 
média de aproximadamente 56,2%.

Em relação à categoria de uso, a cobrança do se-
tor da indústria se apresenta com a maior eficiência 
relativa média (aproximadamente 92,6%), enquanto 
as cobranças do abastecimento e da irrigação se 
apresentam com eficiências relativas médias muito 
inferiores à indústria, com medidas aproximadas a 
46,1% e 29,9%, respectivamente.

Este resultado enfatiza a importância do setor da 
indústria em relação ao instrumento de cobrança em 
todo o Estado do Ceará. Além de ser um setor que 
apresenta um grande volume consumido de água 
bruta e de arrecadação com a cobrança, a indústria 
se apresenta como o setor de maior eficiência quan-
do comparada aos demais setores considerados na 
pesquisa.

As categorias do abastecimento público e da irriga-
ção são setores considerados estratégicos para o Estado 
em relação à conservação dos recursos hídricos, uma 
vez queos mesmos são os setores que apresentam os 
maiores consumos dentre as demais categorias. En-
tretanto, essas duas categorias se apresentaram com 
medidas deeficiência abaixo da eficiência média de 
todo o Estado.

A irrigação pode ser considerada como o setor 
mais preocupante na análise feita, uma vez que 
suas unidades apresentaram as menores medidas 
de eficiência de todo o conjunto, tendo como des-
taque negativo a cobrança desse setor na bacia do 
Acaraú, que apresentou uma medida de eficiência 
quase nula.

FIGURA 6. Medidas da 
eficiência relativa das 
UTDs da irrigação
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Os desafios institucionais de gestão hídrica em 
um modelo de participação quatripartite:  

o caso do comitê da bacia hidrográfica  
do Rio das Velhas, Minas Gerais, Brasil

The institutional challenges of water management in a quatripartite 
participation model: the Rio das Velhas Watershed Committee case, 

Minas Gerais, Brazil

Hildelano Delanusse Theodoro 
Nilo de Oliveira Nascimento 
Léo Heller

RESUMO: O artigo tem como questão central procurar 
apontar os principais obstáculos gestão de recursos hídri-
cos que se utilizam do formato de comitês de bacia para a 
tomada de decisões institucionais, principalmente quando 
utilizam do modelo quatripartite de participação (sociedade 
civil, setor privado, setor público estadual, setor público mu-
nicipal). Para tanto, analisa-se um caso em particular, o do 
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas (CBHRV), 
localizado no estado de Minas Gerais, Brasil. Este comitê 
é avaliado tanto em termos internos (entre seus membros) 
como externos (como comitê com outras organizações/
instituições). O trabalho objetiva identificar as principais 
restrições para que os procedimentos de gestão de recursos 
hídricos, em um modelo quatripartite como o do CBHRV, 
possam ocorrer de forma harmônica para atuação endógena 
(organizacional) e exógena (institucional). Nessa direção, 
utiliza-se a metodologia de “triangulação de métodos”, onde 
são aplicadas as técnicas de coleta de dados de pesquisa de 
campo, análise documental e entrevistas individuais com 
lideranças do setor. Conjuntamente e de forma articulada 
sob a ótica da análises das políticas públicas relacionadas ao 
objeto pequisado, essas técnicas visam favorecer uma análise 
crítica do comitê pesquisado. Isso é feito em termos de seus 
desafios institucionais para a realização de ações integradoras 
que superem conflitos de interesses diversos existentes na 
bacia hidrográfica do Rio das Velhas.

PALAVRAS‑CHAVE: Gestão de Recursos Hídricos, 
Políticas Públicas, Gestão Integrada, Comitês de Bacia 
Hidrográfica.

ABSTRACT: The central issue of this article is to try to 
identify the main obstacles concerning water management 
used in the watershed committee format for making 
institutional decisions, especially when the quatripartite 
participation model (civil society, private sector, state public 
sector, municipal public sector) is used. For this purpose the 
analysis of a particular case, the Rio das Velhas Watershed 
Committee (CBHRV, in Portuguese), located in Minas 
Gerais state, Brazil is used. This committee is assessed here 
both in internal (among its members) and external (as a 
committee with other organizations/institutions) terms. 
The study aims to identify the main constraints to water 
management procedures performed in a quatripartite 
model like CBHRV, for endogenous (organizational) and 
exogenous (institutional) performance. In this sense, we use 
the methodology of “triangulation of methods” where the 
techniques of gathering data from field research, document 
analysis and individual interviews with different water 
sectors leaders are applied. Together, these techniques aim to 
encourage a critical analysis of the committee studied. This 
is done in terms of its institutional challenges to performing 
integrative actions that overcome many conflicts of interests 
present in the Rio das Velhas watershed.

KEYWORDS: Water Management, Public Policy, Inte-
grated Water Management, Watershed Committees.
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INTRODUÇÃO
Criado no ano de 1998, o Comitê da Bacia Hi-

drográfica do Rio das Velhas (CBHRV), localizado 
no Estado de Minas Gerais, Brasil, possui uma larga 
experiência na gestão de seus recursos hídricos e 
também de debate de formatos institucionais pos-
síveis para a tomada de decisões que foram sendo 
aprimorados no decorrer de seus anos de existência 
(CAMARGOS, 2005; THEODORO; MARQUES, 
2014; THEODORO, 2002). Dentre esses, destaca-se 
seu formato atual de consulta e deliberação deno-
minado como quatripartite, ou seja, que engloba 
a sociedade civil, o setor privado, o setor público 
estadual e o setor público municipal.

A questão do artigo proposto é tentar apontar os 
principais obstáculos para que a gestão do CBHRV 
tanto em termos internos (entre seus membros) como 
externos (como comitê com outras organizações/
instituições) se consolide como pública, participativa, 
descentralizada e integrada. Ele objetiva elencar as res-
trições para que os procedimentos de gerenciamento 
de recursos hídricos, em um modelo quatripartite 
como o do CBHRV, possam ocorrer de forma har-
mônica para atuação endógena (organizacional) e 
exógena (institucional). Isso porquê, mesmo sendo 
o referido comitê um dos com maior experiência 
em gestão compartilhada de recursos hídricos, ainda 
possui diversas arestas organizacionais e institucionais 
que merecem ser melhor estudadas, tanto em sua 
dinâmica quanto em seu arcabouço institucional. 
Conseguir estabelecer relações entre os principais 
conflitos (latentes ou não) entre seus participantes 
poderá favorecer o entendimento de como melhorar 
processos de tomada de decisão em ambiente difuso e 
complexo como o de um comitê de características tão 
próprias. Dentre essas características pode-se destacar:

1) Sua temporalidade de atuação, desde 1998, 
logo após a efetivação da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, em 1997 (Lei nº 9.433/97), 
o que acabou por se tornar um referencial na 
gestão hídrica estadual ao longo dos anos;

2) Existência de Região Metropolitana de Belo 
Horizonte (RMBH), que é composta por 34 
municípios1, sendo que destes 20 pertencem ao 

1 Baldim, Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Capim 
Branco, Confins, Contagem, Esmeraldas, Florestal, Ibirité, 
Igarapé, Itaguara, Itatiaiuçu, Jabuticatubas, Juatuba, Lagoa 
Santa, Mário Campos, Mateus Leme, Matozinhos, Nova Lima, 

CBHRV. Outro ponto é que a RMBH possui 
um diferencial em relação às outras regiões 
metropolitanas brasileiras que é a existência 
do chamado Colar Metropolitano, que possui 
16 municípios2, de onde 4 fazem parte do 
CBHRV (IPEA, 2013). Isso totaliza no míni-
mo 77 municípios interligados aos processos 
de gestão do Rio das Velhas, o que demanda 
se discutir sobre a gestão urbana (BRITTO; 
BARRAQUÉ, 2008; BONTEMPO et al., 
2012; AROEIRA, 2010);

3) Organização interna com forte presença da 
sociedade civil que, desde antes da oficialização 
do comitê, atuava de forma constante na bacia, 
principalmente através de ações educacionais e 
de pesquisa. Essas ações eram ligadas à Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (UFMG), via a 
Faculdade de Medicina e ao Projeto Manuel-
zão, um dos principais atores sociais da região 
e que mantém suas atividades na atualidade;

4) Estrutura para a tomada de decisões com 
modelo quatripartite, com vista ao aumento 
da participação, democracia e integração entre 
os participantes do comitê e que é o objeto de 
discussão desse artigo.

A necessidade da gestão ser cada vez mais institu-
cionalmente integrada para gerar ações coletivas não 
é recente (ABERS, 2010; OLSON, 1999) e merece 
ser aprofundada, principalmente ao nível da análise de 
governança (GREEN, 2007; GOOCH; HUITEMA, 
2004; THEODORO; MATOS, 2015). Da mesma 
maneira, buscar um maior entendimento das dinâmi-
cas existentes na gestão via bacia hidrográfica, comitês 
e agências é importante em termos institucionais.

O modelo mais usual de gestão de recursos hídri-
cos em operação no país remete à divisão triparte de 
segmentos para processos de consulta e deliberação 
(TURTON et al., 2007; CAMPOS, 2004; CAM-
POS; FRACALANZA, 2010), ou seja:

Nova União, Pedro Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, 
Rio Acima, Rio Manso, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim 
de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo, Taquaraçu de Minas 
e Vespasiano.
2 Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, Bonfim, 
Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúna, 
Moeda, Pará de Minas, Prudente de Morais, Santa Bárbara, 
São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Varginha e Sete 
Lagoas.
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1) Sociedade: formada a partir de organizações 
civis estabelecidas na área e institucionalmente 
reconhecidas;

2) Estado: formado com a participação dos diver-
sos poderes públicos constituintes do governo 
estadual e municipal;

3) Mercado: formado por usuários dos recursos 
hídricos que fazem captação dos mesmos com 
possibilidades de alterações diversas de suas 
disponibilidades, em termos temporal e/ou 
espacial.

No CBHRV, há uma divisão a mais nessa estrutura 
clássica. Essa diferenciação se dá no segmento estatal, 
onde o poder estadual é separado do poder municipal, 
partindo-se do pressuposto de possuírem dinâmicas 
e capacidades de intervenção diferentes. A legislação 
não determina um número ideal de divisões/segmen-
tos, mas sim que haja representação democrática sem 
setor majoritário existente. Um modelo quatriparte 
demanda constante interação interna e externa de 
seus membros, o que é uma dificuldade tanto teórica 
quanto prática de se realizar (KOOIMAN, 2008; 
ANA, 2013).

Assim, a discussão contida nesse trabalho se rela-
ciona com a dimensão integradora do CBHRV, que 
é entendida como a capacidade do objeto pesquisado 
em organizar e interagir institucionalmente seus 
segmentos na direção de processos e/ou resultados 
cada vez mais construídos e consolidados de formas 
democráticas, participativas e integradas. Mais ainda, 
a integração foi considerada a partir também de outra 
possível capacidade/intencionalidade do comitê: de 
permitir que novos arranjos organizacionais e insti-
tucionais possam ser construídos coletivamente e na 
direção de contextos sociais cada vez mais amplos. Foi 
feito então um recorte de análise justamente nesses 
dois âmbitos diferentes e interligados: o nível interno 
de interação entre os membros do comitê e o nível ex-
terno de interação entre o comitê e os órgãos gestores.

O que se fez foi tentar apontar as principais 
restrições e também possibilidades que tal desenho 
institucional (CUNHA; THEODORO, 2014) con-
tém para a gestão dos recursos hídricos na área. As 
premissas foram que, internamente, o CBHRV não 
possui ainda uma prática de gestão integrada entre 
seus membros e que, externamente, existem grupos 
de pressão e poder advindos dos diferentes atores 
sociais e institucionais existentes na bacia do Rio das 
Velhas que geram interações diversas entre o comitê, 
a agência e Estado.

MÉTODOS
A partir do tipo de objetivo da presente pesquisa, 

de tentar identificar as principais restrições para que 
um modelo de gestão participativa funcione, a de-
terminação de um conjunto de métodos e técnicas, 
mais do que apenas uma em particular, se mostrou 
necessária. Na análise de uma dimensão de integração 
interna e externa de um organismo de bacia hidrográ-
fica, além das tradicionais análises documentais que 
perfilam os limites teóricos de atuação de cada um 
desses fatores, as análises de campo e, destacadamente, 
as análises de conteúdo ganham um valor essencial 
para o aumento da capacidade de explicação do tema 
selecionado (CÂMARA, 2013). Isso porquê elas 
podem permitir um alcance maior nas interpretações 
dos agentes institucionais e sociais envolvidos mais 
além do que as determinações legais, administra-
tivas e similares que já se encontram estabelecidas 
(MINAYO, 2012).

Uma vez que se considera aqui o entendimento 
sobre o processo de gestão dos recursos hídricos via 
o CBHRV, a busca pelo sentido das falas e ações dos 
elementos participantes dos processos de decisão 
na bacia é fator crucial para se tentar identificar 
lacunas no gerenciamento institucional previsto em 
lei e do que se espera em si de um comitê de bacia 
hidrográfica.

Para se poder destacar os principais grupos de 
pressão, assim como qual o papel de atuação espe-
rado de um comitê como o CBHRV, a metodologia 
de “triangulação de métodos” (MINAYO, 2005) foi 
escolhida para ser utilizada, pois permite tanto o 
descobrimento das experiências de campo, como a 
base normativa e documental. Foram realizadas 23 
entrevistas com lideranças de vários setores direta ou 
indiretamente relacionados ao tema de pesquisa, de 
forma a se estabelecer conexões de conteúdo para as 
análises requeridas. A pesquisa assim se caracteriza 
como de base qualitativa (FLICK, 2009) e com 
orientação de conjugação de análises diferenciadas 
por técnicas de espaços e tempos diferentes.

Utiliza-se aqui como ferramental de análise:

1) Análise de Campo: tem como princípio a técnica 
da “observação participante” (HAGUETTE, 
2000), consolidada como instrumento para 
se captar o modus operandi do(s) grupo(s) 
escolhido para investigação. Detém como 
característica a possibilidade que permite ao 
pesquisador obter dados e informações através 
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da lente do cotidiano ou de eventos particulares 
significantes ao trabalho proposto. Nessa técni-
ca, a observação ocorre na participação junto 
ao grupo observado, de forma direta ou indi-
reta, possuindo dificuldades e possibilidades 
próprias ao seu exercício, como a necessidade 
de constante vigilância sobre a objetividade 
de tudo o que é coletado e interpretado. O 
procedimento utilizado foi o da observação de 
diversos acontecimentos vinculados ao CBH-
RV, tais como: reuniões plenárias ordinárias e 
extraordinárias, câmaras técnicas, do CERH 
e do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco (CBHSF); eventos culturais/
acadêmicos.

2) Análise Documental: tem como princípio a 
organização dos dados e informações existentes 
e sua consequente categorização para posterior 
estudo. Caracteriza-se por permitir ao pesqui-
sador a separação, catalogação e comparação 
de informações em fontes diferentes no tempo, 
espaço, conteúdo, redação e público-alvo. O rol 
selecionado de documentos inclui as determi-
nações legais e administrativas sobre o comitê 
referido, como consultas, propostas, delibera-
ções normativas e decisões, como também a 
produção teórica vinculada ao tema, tanto em 
âmbito governamental como acadêmico. O 
foco é esse conjuntode informações relaciona-
das ao tema pesquisado. Consequentemente 
os principais procedimentos metodológicos 
utilizados foram a seleção dos documentos 
anteriores em termos de sua temporalidade 
(a partir dos anos 1980 até 2012), temática 
(políticas públicas, recursos hídricos, gestão) 
e objeto (organismos de bacia).

3) Análise de Conteúdo: tem como princípio 
estabelecer como um conjunto de técnicas de 
pesquisa que visa à busca de sentido(s) em um 
dado documento pela utilização de procedi-
mentos sistemáticos e objetivos (BARDIN, 
1994; CAMPOS, 2004). Possui como método 
a possibilidade de inferências sobre a produção/
recepção/distribuição das mensagens avaliadas. 
O foco se faz sobre o processo de comunicação 
existente em um determinado evento, ativida-
de, prática e não somente nos dados em si. Em 
tal direção, como procedimento metodológico 
foi realizado um roteiro de entrevista a ser 
respondido pelas lideranças selecionadas para 
pesquisa. Ele foi construído a partir de 18 

perguntas sobre 8 temáticas diferentes (uso e 
ocupação do solo; quantidade/qualidade de 
água; bioindicadores; dimensão institucional, 
integração, legal e econômica-financeira). 
Assim se pode identificar os posicionamento 
dos representantes sociais escolhidos sobre os 
meios físico, biótico e antrópico. A partir daí, 
os assuntos identificados como mais frequentes 
e destacados pelos entrevistados em relação à 
gestão de recursos hídricos foram selecionados 
para análise.

Especificamente sobre o aspecto da dimensão 
integradora presente no CBHRV dentro da triangu-
lação proposta a análise de conteúdo tem um espaço 
maior, uma vez que foi por ela, principalmente, que 
as questões subjacentes à gestão hídrica tornaram-se 
evidentes a partir da série de entrevistas realizadas. 
De acordo com Bardin (1994), são necessárias de-
terminadas etapas para que as análises qualitativas 
de conteúdo sigam um caminho mais orientado 
para captação de dados e de forma a serem também 
fundamentais como organização da técnica proposta.

Primeiramente, porém, se faz necessário explicar 
como se deu o processo de construção dessas etapas, 
que foram realizadas no período entre 2012 e 2015 de 
maneira a permitir resgatar a construção documental 
relativa ao tema proposto como também acompanhar 
as modificações legais, administrativas e institucionais 
que ocorreram no período. Cabe ressaltar também 
que o processo de observação participante sobre a 
gestão que deu suporte às análises ocorreu desde o 
ano 2000, quando o primeiro autor desse trabalho 
passou a atuar direta e indiretamente em atividades do 
comitê (reuniões plenárias, extraordinárias, câmaras 
técnicas, eventos).

Fosse como representante do setor de educação 
superior (entre 2004 a 2011) ou como representante 
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 
Ambiental (desde 2012), a opção pela observação 
participante (ou seja, onde a “observação” se dá pela 
“participação” daquele que está pesquisando um dado 
fenômeno – no caso, a gestão de recursos hídricos 
via comitê) se mostrou a mais adequada para tentar 
compreender os discursos, os conteúdos e as práticas 
existentes no CBHRV.

Sobre os procedimentos em relação aos documen-
tos analisados, destaca-se:

1) Pré‑análise: estruturação inicial do material a 
ser trabalhado: O intuito foi tentar identifi-
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car as principais restrições e potencialidades 
envolvidas na gestão de recursos hídricos via 
CBHRV, e com foco na dimensão de inte-
gração das atividades deste. Assim, o recorte 
temporal foi feito levando-se em consideração 
às principais legislações e documentos sobre 
recursos hídricos formulados a partir da década 
de 1980, quando aconteceu a institucionaliza-
ção da temática de forma mais abrangente. Esse 
movimento se deu principalmente a partir da 
Constituição Federal de 1988, que ressaltou a 
questão da participação e democratização social 
em relação ao meio ambiente, que passou a ser 
considerado como direito fundamental para o 
exercício pleno da cidadania. Mais especifica-
mente em relação ao CBHRV, foram consi-
deradas as consultas, propostas, deliberações 
e decisões diretas ou indiretamente ligadas ao 
mesmo.

2) Exploração do material: escolhas das categorias 
de análise: As categorias de análise consideradas 
foram aquelas que indicaram possibilidades de 
explicar o perfil do comitê em termos de suas 
interações internas e externas. Sendo assim, elas 
cobrem a tríade necessária à avaliação socioam-
biental: meio físico (uso/ocupação do solo); 
meio biótico (quantidade de água; qualidade de 
água; bioindicadores); meio antrópico (dimen-
sões de cunho: institucional, integradora (tema 
deste artigo), legal e econômica-financeira).

 Consequentemente, nessa etapa foi construída 
uma estrutura de roteiro de entrevista formada 
por essas oito temáticas que foram então discu-
tidas a partir de 18 perguntas, aplicadas a 23 
lideranças que compuseram o painel de entre-
vistados selecionados. Tal seleção se deu pela 
liderança e reconhecimento dos entrevistados 
sobre a temática do CBHRV, tanto no setor 
administrativo, técnico, social e acadêmico. 
O formato de entrevista permitiu a exploração 
dos temas a partir da interpretação dos próprios 
escolhidos que, de forma geral, responderam 
todas as perguntas e permitiram a gravação 
de suas respostas, salvo um único caso, que 
duraram em torno de 50-60 minutos para sua 
aplicação.

3) Tratamento dos resultados: busca pela significa-
ção e validação dos dados: Após a organização 
do material e da definição das categorias, o tra-
tamento dos dados aconteceu pela identificação 
dos principais temas que foram enunciados nas 

entrevistas e confrontados com as experiên-
cias de campo e análise de documentos. Essa 
triangulação permitiu o avanço do trabalho no 
sentido de esclarecer possíveis potencialidades e 
restrições aos processos de integração do comitê 
na medida em que não somente as informa-
ções, mas também os sentidos inseridos nelas 
por seus autores. Essas significações se deram 
principalmente pela análise de conteúdo, que 
não se atém simplesmente ao discurso inerente 
a cada entrevista/entrevistado. Ao contrário, ela 
permitiu tratar os dados na direção de análises 
e não somente descrições dos eventos. No caso 
da dimensão integradora isso foi fundamental 
por indicar caminhos para um maior conhe-
cimento da gestão institucional de recursos 
hídricos da qual o CBHRV faz parte.

Cada uma das etapas descritas foi aplicada na pes-
quisa e todas foram importantes para a identificação 
das diversas questões latentes e explícitas na gestão 
endógena e exógena do CBHRV. Essas mesmas etapas 
foram construídas a partir da perspectiva de manu-
tenção da confiabilidade e da validade das mesmas 
enquanto instrumentos metodológicos de pesquisa 
(GOLAFSHANI, 2003), de forma a impedir análises 
enviesadas sobre a gestão.

Para a seleção e execução das entrevistas e da 
análise documental, por exemplo, os preceitos de 
representatividade da amostra, pertinência dos temas 
e dos documentos e da exaustividade dos temas foram 
considerados para aprofundar a pesquisa (BARDIN, 
1994). Em relação à observação participante, os 
cuidados tomados e exercidos pelo primeiro autor 
deste artigo foram no sentido de um afastamento 
de suas funções como membro do CBHRV, a partir 
do ano de 2012, de forma a possibilitar uma leitura 
mais objetiva e sistemática de suas decisões e ações.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com a Lei Federal nº 9.433/97 – que 
institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH) e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos (SINGREH), formado pelos 
Conselhos, Ministério do Meio Ambiente (MMA)/
Secretaria de Recurso Hídricos e Ambiente Urbano 
(SRHU), Agência Nacional de Águas (ANA), Órgãos 
Estaduais, Comitês de Bacia Hidrográfica (CBH) e 
Agências de Água) – a representação nos comitês deve 
ter indivíduos (Art. 39): da União; dos Estados e do 
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Distrito Federal cujos territórios se situem, ainda que 
parcialmente, em suas respectivas áreas de atuação; 
dos Municípios situados, no todo ou em parte, em 
sua área de atuação; dos usuários das águas de sua área 
de atuação; das entidades civis de recursos hídricos 
com atuação comprovada na bacia.

Mais ainda, no parágrafo primeiro deste mesmo 
artigo, salienta-se que o número e critérios de compo-
sição serão estabelecidos nos próprios comitês, desde 
que a representação estatal não seja maior do que a 
metade do número total de participantes. Isto signi-
fica que, teoricamente, o modelo de representação 
proposto legalmente versa sobre a possibilidade da 
dimensão integradora no comitê seja estabelecida por 
um diálogo constante entre suas partes formadoras 
(sociedade civil, usuários e Estado). Nesse sentido, 
seria um pressuposto para práticas de boa governan-
ça, compreendida aqui, dentre as várias perspectivas 
possíveis (GREEN, 2007; THEODORO; MATOS, 
2015), como a articulação de triálogos institucionais 
com ampla participação, capacidade de inclusão e de 
resposta às demandas dos participantes dos processos 
de decisão, que devem ser transparentes e acessíveis.

Porém, consequente à referida lei, foi editada a 
Resolução nº 5/2000, pelo Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH), que definiu valores 
máximo, mínimo e fixo para a composição de CBH’s 
no país, tais como: Estado com 40% de representação 
máxima; sociedade civil com 20% de representação 
mínima; usuários com 40% de representação fixa, 
respectivamente. O fato que demonstra a dificulda-
de em se integrar os segmentos participantes, é que 

alguns CBH’s já tinham legislação anterior por terem 
sido criados há mais tempo do que a Resolução nº 
5/2000 e, consequentemente, se estruturaram de 
forma diferente da determinação legal (BRASIL, 
1997). Isto faz com que existam diferentes desenhos 
institucionais para compor comitês no país, com os 
segmentos a terem maior ou menor espaço represen-
tativo, tal como se vê na Tabela 1.

O CBHRV tem uma composição onde o poder 
estatal é representado por 50% dos participantes, o ní-
vel máximo permitido pela Lei Federal nº 9.433/97, e 
superior ao limite indicado pela Resolução nº 5/2000 
do CNRH. Este comitê possui a participação igua-
litária de seus membros (25% do percentual total), 
que são 56 no total, sendo 28 titulares e 28 suplentes.

Mas esse recorte representacional do CBHRV não 
deve ser entendido apenas como uma configuração 
legal e tal desenho institucional encontra respaldo 
mais em suas origens históricas do que no arcabouço 
jurídico (NOGUEIRA, 2004). Desde sua criação por 
meio do Decreto Estadual 39.692, em 29 de junho de 
1998, a questão da representação paritária quatriparte 
foi colocada. De acordo com as análises de conteú-
do realizadas junto às entrevistas com lideranças, o 
diferencial deste comitê em separar a representação 
estatal em Poder Público Estadual e Poder Público 
Municipal foi resultado da preocupação em evitar que 
as representações locais ao longo da bacia, leiam-se 
prefeituras, estivessem enfraquecidas ou com pouca 
capacidade de intervenção.

Assim o modelo de gestão quatripartite foi pensado 
como possibilidade de atuação mais abrangente tanto 

TABELA 1 
Análise comparativa entre alguns CBH’s

Comitê Poderes Públicos Usuários Organizações Civis
Alto Tietê (SP) 66,7 14,8 18,5
Velhas (MG) 50 25 25
Meia Ponte (GO) 40 40 20
Curu (CE) 40 30 30
Ceivap (MG, RJ e SP) 38 40 22
Recôncavo Norte (BA) 33,3 33,3 33,3
Lagos São João (RJ) 33 33 33
Alto Iguaçu e Alto Ribeira (PR) 31,6 36,8 31,6
Sinos (RS) 20 40 40

Fonte: ANA (2011).
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da sociedade civil como dos outros segmentos, uma 
vez que teriam de discutir e tomar decisões de forma 
ainda mais conjunta do que o modelo tripartite. A 
ideia de uma divisão de segmentos vai na direção de se 
evitar a formação de maioria simples para a tomada de 
decisões por um segmento qualquer (NEDER, 2015). 
Dessa forma a condicionante de decisão conjunta 
estaria colocada de forma mais distribuída, indo além 
da noção tradicional de gestão como determinante do 
aparato estatal (SWYNGEDOUW, 2005).

Um possível diferencial, ao menos no nível concei-
tual, da representação por modelo quatripartite seria 
justamente permitir maior ambiente de negociação 
de propostas e deliberações institucionais entre os 
segmentos ,-mas mantendo-se o caráter de integração 
governamental via o próprio comitê de bacia (CAM-
POS, 2004; CAMPOS; FRACALANZA, 2010).

Nesse sentido, ressalta-se que o modelo de gestão 
via comitê apresenta, teoricamente, a proposta de 
interação organizacional para a ação, diferentemente 
de outros modelos de gestão por conselhos e afins. Os 
comitês não são apenas consultivos, como também 
propositivos e, principalmente, deliberativos (tomam 
decisões). Isto significa que possuem poder de Estado 
na medida em que definem a utilização ou não de 
um bem público, com poder legal para tal e para se 
fazer executar (POMPEU, 2010; BRASIL, 1997). 
Ao mesmo tempo, porém, uma verificação sobre a 
competência legal dos CBH’s (Art. 38 da Lei Federal 
9.433/97) demonstra que esse poder de “deliberar” 
aparece de forma limitada e passível de ser modifica-
da em instâncias superiores (Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos (CERH); Conselho Nacional de 
Recursos Hídricos (CNRH) via recursos na esfera 
devida pelo proponente).

Esta relação é institucionalmente orientada para 
criar uma vinculação de governança entre os entes fede-
rados de forma ascendentes. Por exemplo, esta estrutura 
assegura espaços organizacionais de negociação entre os 
interesses locais, regionais e nacionais dos segmentos, 
principalmente quando se considera a perspectiva de 
uma gestão por bacia(s) hidrográfica(s), ou seja, in-
terdependentes. Verifica-se então que este sistema de 
deliberações escalares na verdade é uma prerrogativa 
de garantia de direitos e deveres para o fim de uma 
gestão compartilhada e integrada de recursos hídricos.

Ao mesmo tempo, considerar que o modelo de 
comitê é uma nova forma de participação apenas 
porquê existe participação direta pode mascarar uma 
visão maior de como funciona o sistema de tomada 
de decisão sobre recursos hídricos e suas interações 

em termos de governança. Em termos práticos, por 
exemplo, uma decisão tomada ao nível do comitê de 
bacia representa apenas uma das etapas de discussão e 
deliberação existentes dentro do Sistema Nacional de 
Gerenciamento de Recursos Hídricos (ANA, 2011).

Da mesma forma ocorre com as agências de água, 
em termos de limitações de atuação. Uma vez que 
não têm papel de regulação, que é dado à ANA, elas 
podem agir apenas como secretarias executivas de 
seus respectivos comitês, inseridas em suas funções 
técnicas-administrativas. São por vezes consultivas, 
mas não deliberativas dentro da estrutura atual (e nem 
poderiam, pois essa ação é definida pelos comitês). 
Mas uma preocupação recorrente identificada nas 
entrevistas foi justamente tentar compreender melhor 
qual o papel das agências dentro do sistema de gestão 
de bacia estabelecido, pois, para algumas lideranças, 
quem definiria a pauta de discussão sobre os recursos 
hídricos em Minas Gerais, por exemplo, seria a ANA 
mais do que os próprios comitês. Alerta-se, porém, 
que há também reconhecimento, por parte dos 
entrevistados, de uma gradativa e maior atuação da 
agência de água responsável, a “Associação Executiva 
de Apoio à Gestão de Bacias Hidrográficas Peixe Vivo” 
(AGBPV) e também da ANA no sentido de auxiliar 
o CBHRV a tomar suas decisões de maneira mais 
integrada em termos organizacionais/institucionais.

Os projetos hidroambientais e de formação técnica 
e administrativa para planos municipais de sanemanto 
são exemplos disso. Nota-se que o nível de percepção 
e limites sobre a atuação da agência e do comitê tam-
bém é um processo ainda em formação, pois, tal como 
registrado em entrevista com uma liderança, deveria 
ficar claro a todos os membros que “(...)o CBHRV é 
o cérebro e a AGBPV são os braços.”.

Um problema é que essa capacidade pretensa de 
atuação integrada e compartilhada demanda nível de 
organização interna e externa que pode não ocorrer, 
visto que são processos técnicos e políticos de nível 
também contextual. De natureza igual, o papel pre-
visto de ação do comitê de bacia de ser capaz de fazer 
representar adequadamente diversos atores sociais 
e institucionais em uma arena democrática e com-
partilhada com vistas ao aprimoramento da gestão 
hídrica pode nem sempre ou nunca ser exercido caso 
sua articulação interna e externa não se consolide.

Estruturação endógena do CBHRV
O CBHRV tem uma estrutura quatriparte pouco 

usual, mas que segue de forma bem próxima àquela 



38

REGA – Vol. 12, no. 1, p. 31-42, jan./jun. 2015

indicada nos órgãos técnicos. Possui Plenária para 
as reuniões ordinárias de seus 56 membros e não 
membros (a se destacar que todos os encontros são 
de ordem e fé pública, e podem ser acompanhados 
por qualquer indivíduo pertencente ou não à bacia 
hidrográfica do Rio das Velhas); possui Presidência 
e Diretoria Colegiada, que agem em conjunto para 
as interações políticas internas e externas; Câmaras 
Técnicas (Projetos e Controle; Institucional-Legal; 
Outorga e Cobrança; Comunicação) e Secretaria 
Executiva (AGBPV). Comparativamente, a estrutu-
ra do CBHRV é muito similar também ao tipo de 
desenho institucional encontrado no comitê da bacia 
hidrográfica ao qual é tributário, que é o do Rio São 
Francisco (CBHSF).

Entretanto, esse possível “mimetismo institu-
cional” não é uma regra nem encontra orientação 
definitiva em nenhuma legislação pertinente, mas 
sim orientações de cunho geral para que sejam reali-
zados os trâmites administrativos requeridos em lei 
da melhor forma possível.

De acordo com as entrevistas, ficou identificado 
também que o nível de conhecimento técnico sobre 
os assuntos tratados no comitê são por vezes assimé-
tricos e, consequentemente favorecem a influência 
de alguns grupos citado vem dos grupos econômicos 
que permeiam o comitê, com destaque aos setores 
de mineração e agricultura, que utilizam recursos 
hídricos em suas operações.

Foi identificado também que há muito planeja-
mento nos processos de gestão de recursos hídricos 
que, para ser implantados, necessitam de um conheci-
mento técnico mínimo que não se encontra em toda 
a bacia ou nos quadros de pessoal dos subcomitês e 
prefeituras.

De acordo com as lideranças, há uma percepção 
de que há um peso político e administrativo maior 
da representação da RMBH do que dos outros ter-
ritórios na bacia, seja pela capacidade de articulação 
dos mesmos ou pelos atores institucionais e sociais 
envolvidos. Isso resulta em uma gestão limitada 
aos mesmos grupos institucionais e de interesses 
(SWYNGEDOUW, 2005).

Apesar da participação ser considerada alta tanto 
por membros quanto por especialistas, o saber técnico 
e a interação política pessoal e institucional seriam 
fatores importantes para a realização da gestão. Isso faz 
também com que o nível de execução de tarefas pelo 
comitê seja considerado apenas regular, pois depende 
de outros organismos de bacia para acontecer.

Outro fato que poderia justificar um pouco mais a 
relação causal entre representação precária e execução 
de decisões pode ser identificado pela dificuldade das 
instituições públicas em reconhecerem as decisões 
tomadas via modelos de comitês e de representação 
em geral (ABERS, 2010), fazendo com que articu-
lações governamentais muitas vezes não aconteçam. 
Certamente que o CBHRV tem independência, po-
dendo deliberar possíveis mudanças internas de sua 
estrutura, mas como responde a um sistema de gestão 
de recursos hídricos maior, seu nível de influência 
ainda está em consolidação.

Estruturação exógena do CBHRV
Quando se observa a gestão de um dado comitê de 

bacia hidrográfica inserido em um sistema de gestão 
hídrica maior e sob uma perspectiva de governança, 
a questão de seu relacionamento interinstitucional se 
torna fundamental para tentar entender seus níveis de 
atuação. Na verdade, um dado comitê é apenas um 
dos vários elementos componentes do SINGREH 
e, mesmo dada sua importância como mecanismo 
de participação social democrática, ele é interinsti-
tucional e, como tal, deve compreender seus limites 
de atuação dentro do sistema.

Mais ainda, ao se analisar a composição do referido 
sistema, a documentação legal e institucional relativa 
às entrevistas realizadas, o papel dos CBH’s poderia 
ser identificado tanto como basilar como, ao mesmo 
tempo, dependente de uma série de outras instituições 
para poder exercer suas funções da forma prevista.

Uma prova concreta dessa situação pode ser de-
monstrada quando se verifica que o poder de decisão 
dado ao órgão é a Agência Nacional de Águas (ANA) 
que irá exercer a ação regulatória e de integração entre 
os organismos de bacia (comitês, agências específicas 
por bacia, conselhos etc). Ou seja, ela, enquanto escri-
tório técnico deve ser capaz de assessorar os comitês a 
desempenhar suas funções a todo instante, o que pode 
ter gerado a desconfiança sobre os limites de atuação da 
instituição por parte de alguns membros do CBHRV.

Essa situação de possível concentração de poder 
decisório na instância federal via agência reguladora 
já havia sido indicada anteriormente (THEODORO, 
2002) e também foi relatada inúmeras vezes pelos 
entrevistados e identificada de forma regular em 
vários documentos relativos às reuniões ordinárias 
e extraordinárias do CBHRV (CBHRV, 2012) e 
eventos similares de outros órgãos e entidades ligadas 
ao tema e que foram pesquisados.
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Porém, o que se verifica em uma análise mais 
ampla é que a ANA está exercendo seu poder de re-
gulação, mas não de deliberação sobre as decisões dos 
comitês do país e do CBHRV, em particular, o que 
nem sempre está claro aos seus membros (ABERS, 
2010). Esses membros identificam a ANA mais 
como um órgão estatal de grande influência do que 
um balizador das discussões existentes no comitê e 
conselhos de recursos hídricos. 

Mesmo que um entrevistado tenha afirmado que 
“(...) a ANA é quem define a pauta sobre recursos 
hídricos em Minas Gerais”, existe uma capacidade 
de influência do órgão, mas não de interferência nas 
decisões, pois tal ação feriria o princípio do próprio 
modelo de gestão de fortalecer as decisões locais da 
bacia hidrográfica. De forma geral, o que se identifica 
é uma enorme constituição de órgãos ligados aos 
recursos hídricos, uma vez que existem inúmeros 
departamentos, secretarias, superintendências e afins 
em cada instituição estadual ou nacional.

Ao se tentar verificar os papéis de atuação de várias 
delas, fica claro que são recortes muito semelhantes e 
até sobrepostos (WARNER, 2007), o que não ajuda 
a se definir com tanto objetividade, qual o órgão 
responsável por qual ação de planejamento, monito-

ramento ou avaliação, por exemplo. De acordo com 
as entrevistas e as análises documentais, o país e o 
Estado de Minas Gerais ainda favorecem um tipo de 
desenho institucional de difícil interpretação para o 
público em geral, salvo os especialistas, sendo que tal 
dificuldade existe também dentro dos próprios CBH’s 
(ABERS, 2010, NOGUEIRA, 2004).

As instituições foram criadas em ambientes his-
tóricos, sociais e políticos diferentes, com tarefas de 
perspectivas também distintas. Quando se adiciona a 
esta situação o fato de que o arcabouço institucional 
e jurídico é diversificado e complexo vê-se que ainda 
é difícil a interação entre os órgãos componentes. 
Percebe-se que a política prescreve um modelo de 
gestão descentralizado, democratizado e participati-
vo, mas, na realidade, a atuação é considerada como 
centralizada e cartorial. Centralizada na medida em 
que nem todos os membros se encontram nas mesmas 
condições técnicas e de poder organizacional para 
influenciar os processos institucionais. E cartorial 
porque os procedimentos de tomada de decisões estão 
fortemente baseados nos preceitos legais e adminis-
trativos, mais do na gestão em si.

Especificamente sobre a temática institucional, 
ficou evidenciada a preocupação das lideranças sobre 

QUADRO 1 
Restrições e possibilidades à integração endógena e exógena do CBHRV

Restrições

Integração Endógena Integração Exógena
1) Níveis de informação, formação técnica 

e capacidade de liderança para discus‑
sões e participação são muito distintos;

2) Capacidade de interpretação dos 
processos (documentais, interacionais 
e de conteúdo) está relacionada ao 
segmento de atuação dos membros, 
de forma geral;

3) Os subcomitês que formam o CBHRV 
estão em situações estruturais muito 
diferentes, sendo que os da RMBH 
têm demonstrado maior participação 
e condições de atuação.

1) Os níveis e tipos de atuação institucional dos órgãos vincula‑
dos com a gestão de recursos hídricos é muito diferenciada;

2) O desenho institucional varia conforme o tipo de organismo 
de bacia e o tipo de serviço público a ser executado;

3) A gestão da água na bacia é considerada pela perspectiva 
técnica;

4) As discussões ainda são disciplinares, em uma temática que 
multidisciplinar por essência.

5) Os CBH’s mineiros estão desaparelhados e em situações 
muito distintas de organização;

6) AGBPV com mais poder de decisão do que o próprio CBHRV.
7) Os bancos de dados/ informações entre os órgãos são dife‑

rentes e alguns desatualizados.

Possibilidades

1) O desenho institucional atual do 
CBHRV favorece o aparecimento de 
espaços de interação e discussão de 
propostas entre os membros;

2) A instalação de treinamentos sistemáti‑
cos a partir das deficiências do comitê 
podem melhorar qualitativamente as 
discussões internas e diminuir conflitos.

1) A gestão dos recursos hídricos tem sido paulatinamente 
considerada mais pela perspectiva política;

2) Com a consolidação de dados e informações via sistema 
estadual e nacional, existe a possibilidade de aumento da 
integração do planejamento da bacia;
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a real capacidade de atuação do modelo de gestão 
via comitê ser integrado atualmente, pois seria uma 
arena de discussões mais democrática que a usual, mas 
ainda de pouca influência no sistema como um todo.

Um fato que identifica isto, e que foi por vezes 
citado nas entrevistas e nas pesquisas de campo, é 
que cada instituição componente do sistema age por 
si mesma e não costuma agir conjuntamente a outras 
no planejamento de suas ações. O poder público, 
destacadamente, o estadual e o federal, ignoram as 
decisões do comitê e não dialogam com o mesmo de 
forma permanente. Casos de entidades da sociedade 
civil, inclusive ao nível acadêmico, não são consulta-
das sobre eventuais ações na bacia hidrográfica, foram 
identificados em vários momentos da pesquisa – fosse 
como representação do segmento da sociedade civil 
ou como consulta para tomada de decisões.

A composição dos secretariados, municipais e 
estadual, diretamente relacionados com a gestão 
ambiental e hídrica é tida como exemplo da falta de 
interação interinstitucional, na medida em que não 
são normamente alinhados, de acordo com os entre-
vistados, com as propostas de gestão em discussão há 
vários anos no CBHRV.

Mais ainda, seus “representantes” não são muitas 
vezes pessoas/lideranças do setor ambiental/hídrico 
e assim, pouco diálogo institucional é realizado Isso 
reflete uma incapacidade da realização de uma política 
de governança na medida em que a participação ao 
máximo possível de todos os atores sociais é um pres-
suposto da mesma (TORTAJADA, 2001; GREEN, 
2007; THEODORO; MATOS, 2015).

Ao mesmo instante, mostra uma possível distorção 
do sistema institucional e político, que é paradoxal 
ao determinar ações conjuntas que são poucas vezes 
identificadas no modelo quadripartite.

Assim, pode-se identificar que o CBHRV tam-
bém não possui uma prática de gestão integrada 
ao nível endógeno, analisada comparativamente no 
Quadro 1, pois:

1) A prática da gestão quatripartite é muito nova 
e bem pouco usual dentro do sistema de gestão 
estadual e nacional, o que acarreta diferentes 
leituras pelos membros do poder público em 
outras instâncias;

2) Mesmo sendo um dos pioneiros e dos mais 
influentes comitês de bacia hidrográfica, o 
CBHRV se intere em discussões e determi-
nações que envolvem outros comitês de cons-

tituições muito distintas - lembrando que só 
no Estado de Minas Gerais há 36 Unidades de 
Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos 
(UPGRH’s);

3) Os recursos necessários para que haja uma 
estruturação considerada como adequada 
pelos membros e especialistas na gestão dos 
recursos hídricos em termos institucionais e 
que incluiria melhorias significativas na troca 
de informações, integração de dados e infor-
mações está muito aquém do necessário;

4) Grupos econômicos têm demonstrado possuir 
muito mais poder de influência e coalização 
de interesses entre/inter instituições do que os 
CBH’s e o CBHRV, em particular;

5) Tal como no âmbito endógeno, os instrumen-
tos de gestão são considerados em diferentes 
perspectivas, de acordo com os interesses de 
cada segmento;

6) As decisões que são tomadas ao nível do comitê 
não são necessariamente aceitas, respeitadas ou 
implantadas como previstas pelas instituições 
públicas de direito, fato já evidenciado em 
Abers (2010); Theodoro; Marques (2014); 
Nogueira (2004).

CONCLUSÕES

Nesse artigo foi possível abordar alguns pontos 
pertinentes à gestão de recursos hídricos em um 
comitê de bacia que adota um modelo quatripartite 
de tomada de decisões, que é o CBHRV. Para sua 
realização, vale notar que a aplicação de metodologia 
de triangulação de métodos (trabalho de campo; 
documentos; entrevistas com lideranças) se mostrou 
apropriada para a identificação de algumas restrições 
e potencialidades a serem consideradas em políticas 
públicas futuras.

Verificou-se que dentre as principais restrições do 
comitê estudado para um bom desempenho funcio-
nal, em caráter endógeno, as assimetrias existentes 
em termos de acesso e interpretação informacional, 
técnico e estrutural estão muito presentes.

Isso se reflete em dificuldades para a construção 
de uma agenda mais propositiva ao comitê. Por outro 
lado, o modelo quatripartite favorece que haja maior 
interação entre os atores institucionais com possibili-
dades de decisões mais participativas e democráticas ao 
longo prazo. Já externamente, o CBHRV enfrenta como 
desafio a questão de que a gestão hídrica tem sido con-
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siderada como um viés técnico muito mais recorrente 
do que político, que é a essência da ideia de comitê.

Esse fato corrobora a importância de que modelos 
de desenho institucional de representação na gestão, 
não só o quatripartite, sejam cada mais implemen-
tados para se favorecer o acesso à tomada de decisões 
por todos os segmentos interessados. No ambiente 
do comitê estudado, os discursos e argumentações 
técnicas ganham espaços que, originalmente, foram 
pensados para serem ocupados pelas demandas sociais 
em processos de interação e, assim, análises como as 
aqui efetuadas devem se tornar constante para favo-
recer maior aprofundamento do tema.

Adiciona-se a isto que os governos não têm de-
monstrado uma aproximação com a sociedade civil, e 
a mesma não participa de forma consultiva/delibera-
tiva das definições governamentais relativas à agenda 

ambiental e hídrica, o que enfraqueceria a consolida-
ção de um processo de governança integrado.

Mais ainda, se identificou que a estrutura não 
somente informacional, mas também física e de 
recursos humanos envolvidos na gestão é bastante 
variável. O que se identifica é que os aprimoramentos 
institucionais necessários para o modelo quatripartite 
avançar, no CBHRV, especificamente, suas discussões 
e aplicações, ainda estão em andamento, na direção 
de efetivamente praticarem uma boa governança. 
Destaca-se que esse processo para se efetivar políticas 
públicas sob uma ótica da governança é ato contínuo 
em termos institucionais e sociais. Nesse sentido, 
coloca-se a perspectiva de que análises constantes das 
suas restrições e potencialidades para futuros aprimo-
ramentos se mostra necessária para a superação dos 
desafios postos ao modelo quatripartite.

ABERS, R. N.. Água e Política: atores, instituições e poder nos Organismos Colegiados de Bacia Hidrográfica no Brasil. São Paulo: An‑
nablume, 2010.
AROEIRA, R. M. Recuperação ambiental de bacias hidrográficas, Belo Horizonte, Brasil.In: MACHADO, A. T. G. M. et al. (Org.). Revitalização 
de rios no mundo: América, Europa e Ásia. Belo Horizonte: Projeto Manuelzão, p. 221‑240, 2010
ANA – Agência Nacional de Águas (Brasil). O Comitê de Bacia Hidrográfica: prática e procedimento. Cadernos de capacitação em recursos 
hídricos, v. 2, Brasília: SAG, 2011.
_____. Conjuntura dos recursos hídricos no Brasil: informe 2013. Brasília: ANA, 2013.
BARDIN, L.. Análise de conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1994.
BONTEMPO, V. L.; OLIVIER, C.; MOREIRA, C. W. S.; OLIVEIRA, G. Gestão de águas urbanas em Belo Horizonte: avanços e retrocessos. 
REGA– v. 9, no. 1, p. 5‑16, jan./jun. 2012.
BRASIL. Lei de Águas: Lei nº 9.433, de 8 de janeiro de 1997. Brasília – DF, .
BRITTO, A. L.; BARRAQUÉ, B. . Discutindo gestão sustentável da água em áreas metropolitanas no Brasil: reflexões a partir da metodologia 
européia Water 21. Cadernos Metrópole, sem. 1 p. 123‑142, 2008.
CÂMARA, R. H.. Análise de conteúdo: da teoria à prática em pesquisas sociais aplicadas às organizações. Gerais: Revista Interinstitucional 
de Psicologia, n. 6, v. 2, jul‑dez, 2013.
CAMPOS, C. J. G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de dados qualitativos no campo da saúde. Revista Brasileira 
de Enfermagem, v. 57, n. 5. 2004.
CAMPOS, V. N. O.; FRACALANZA, A. P. Governança das águas no Brasil: conflitos pela apropriação da água e a busca da integração 
como consenso.Rev. Ambiente e Sociedade,Campinas, v. 13, n. 2, p. 365‑383, jul./dez. 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1414‑o&tlng=pt>. Acesso em: 27 jan, 2014.
CAMARGOS, L. M. M. (coord.). Plano diretor de recursos hídricos da bacia hidrográfica do rio das Velhas: resumo executivo – dezembro 
2004. Belo Horizonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, 2005.
CBHRV – Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas.. Atas de reunião, n. 1 ao n. 54. 2012.
CUNHA, E. S. M.; THEODORO, H. D. T. Desenho Institucional, Democracia e Participação: conexões teóricas e possibilidades analíticas. 
Belo Horizonte: D’Plácido, 2014.
FLICK, U. Qualidade na pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009.
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Brasil)Caracterização e quadros de análise comparativa da governança metropolitana 
no Brasil: Arranjos institucionais de gestão metropolitana. 2013.
GOLAFSHANI, N.Understanding reliability and validity in qualitative research. The Qualitative Report. vol. 8, n° 4, 2003.
GOOCH, G. D.; HUITEMA, D.Improving governance through deliberative democracy ‑ initiating informed public participation in water gov‑
ernance policy processes. Stockholm Water Symposium, paper, 18 agosto 2004.

Referências



42

REGA – Vol. 12, no. 1, p. 31-42, jan./jun. 2015

GREEN, C.. Mapping the field: the landscapes of governance. Flood Hazard Research Center. Middlesex University. London, 2007.
KOOIMAN, J. Interactive governance and governability: an introduction. Journal of Transdisciplinary Environmental Studies, vol. 7, n. 1, 2008.
MINAYO, M. C. S. (org.). Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: Vozes, 2012.
_____. Avaliação por triangulação de métodos: abordagem de programas sociais. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2005.
NEDER, R. T.. Bloqueios ao funcionamento de um fundo estadual de recursos hídricos no Brasil. 2001. Disponível em: http://www.anppas.
org.br/encontro_anual/encontro1/gt/o%20Toledo%20Neder.pdf>. Acesso em: 01 maio 2015.
NOGUEIRA, D.Organização social e teoria política aplicadas à gestão das águas brasileiras: a sociedade civil nas bacias do Rio das Velhas/
Minas Gerais e do Rio dos Sinos/Rio Grande do Sul. VIII Congresso Luso‑Afro‑Brasileiro de Ciências Sociais. Portugal, 2004.
OLSON, M. A lógica da ação coletiva: os benefícios públicos e uma teoria dos grupos sociais. São Paulo: Edusp. 1999.
POMPEU, C. T. Direito de águas no brasil. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010.
SWYNGEDOUW, E.. Governance Innovation and the Citizen: The Janus face of governance‑beyond‑the‑State. Urban Studies, v. 2, n° 11, 2005.
TORTAJADA, C. Institutions for integrated river basin management in Latin America. Water Resources Development, v. 17, n. 3, 289‑301, 2001.
THEODORO, H. D. Instituições e gestão de recursos hídricos em Minas Gerais. Dissertação de Mestrado. UFV, 2002.
THEODORO, H. D.; MARQUES, D.. Análise de modelos institucionais de recursos hídricos, com foco em Minas Gerais, Brasil. Revista 
Sustentabilidade em Debate. vol.5, n. 1, p. 117‑135, jan/abr. Brasília: UnB, 2014.
THEODORO, H.D.; MATOS, F. Governança e recursos hídricos: experiências nacionais e internacionais. Belo Horizonte: D’Plácido, 2015.
TURTON, A. R.; HATTINGH, J.; CLASSENS, M.; ROUX, D. J.; ASHTON, P. J. Towards a model for ecosystem governace: An integrated 
water resource management example. In: (Org.) TURTON, et al. governance as a trialogue: government – Society‑Science in transition. 
Berlin: Springer, 2007. 
WARNER, J. Multi‑Stakeholder Platforms for Integrated Water Managment. The Netherlands. Ashgate Publishing Limited. 2007.

Hildelano Delanusse Theodoro Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG). E-mail: hildelano@yahoo.com.
Nilo de Oliveira Nascimento Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 
Escola de Engenharia. E-mail: niloon@ehr.ufmg.br
Léo Heller Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ). E-mail: heller@cpqrr.
fiocruz.br



Vazões de referência para gestão  
de bacias hidrográficas rurais e urbanas  

sem monitoramento
Reference streamflow values for the management  

of unmonitored rural and urban watersheds

Luis Hamilton Pospissil Garbossa 
Adilson Pinheiro

RESUMO:Nas diversas etapas da estimativa de vazões de 
referência em bacias hidrográficas são geradas incertezas, 
as quais podem produzir efeitos sobre a gestão de recursos 
hídricos. Neste contexto, este trabalho avaliouasincertezas 
nas estimativas das vazões de referência para as bacias 
situadas no entorno da baía da Ilha de Santa Catarina, a 
partir de medições pontuais de vazão e do estudo de re-
gionalização de vazões. Medições de vazões foram realizadas 
em 26 bacias, cujas áreas de drenagem variam entre 0,91 e 
532 km2. A medição de vazão realizada no mês de janeiro 
de 2013 representa frequência de 95,36% na curva de 
permanência mensal e 93,57% na curva de permanência 
anual. Desvios entre as vazões estimadas pela equação de 
regionalização e àquelas medidas nas bacias foram elevados, 
apresentando o valor máximo de 397%. Vazões associadas 
a infiltração de águas residuárias e de abastecimento em 
bacias urbanizadasconstituem-se importante elemento 
na incerteza da estimativa de vazões. A minimização das 
incertezas pode ser obtida com o desenvolvimento de 
monitoramento fluviométrico adequado para pequenas 
bacias hidrográficas.

PALAVRAS‑CHAVE:gestão de recursos hídricos, in-
certeza, infiltração, regionalização de vazão.

ABSTRACT: Uncertainty is generated at all stages of 
the streamflow reference value estimation and it may 
affect water resources management. This paper evaluates 
the uncertainties in the streamflow estimation for 
watersheds surrounding the Santa Catarina Island Bay. 
This was done based on punctual measurements and the 
existing streamflow regionalization study. Streamflow 
measurements were performed in 26 watersheds with 
a drainage area varying from 0.91 to 532 km2. The 
streamflow measurement performed in January 2013 
corresponds to a frequency of 95.36% in the monthly 
duration curve and 93.57% in the annual duration curve. 
Major deviations were identified comparing the estimated 
streamflow values from the regionalization curve to those 
measured in the watersheds, with maximum values of 
397%. The infiltration from wastewater discharges and the 
water supply loss to the drainage network are important 
elements influencing the uncertainties in flow estimation. 
To minimize uncertainty, small watersheds should be 
continuously monitored in association with adequate 
methodologies for those drainage areas.

KEYWORDS: water resources management, infiltration, 
uncertainty, streamflow regionalization.

INTRODUÇÃO

A aplicação dos instrumentos constantes na 
Política Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos 
superficiais requer o conhecimento de valores das 
vazões de referências nas seções fluviométricas nas 
quais é realizado o uso múltiplo das águas (ANA, 
2013; SARMENTO, 2007). A outorga requer o 
conhecimento da disponibilidade hídrica, basea-
da nas vazões mínimas ou regularizadas (JORGE 
SANTOS; CUNHA, 2013). O enquadramento dos 

corpos hídricos deve ser realizado para a condição de 
vazão mínima obtida com a curva de permanência ou 
com vazões medias mínimas para diferentes durações 
(ZUCCO et al., 2012).

Séries temporais contínuas de vazões são utilizadas 
para estabelecimento dos valores de referências nas 
seções fluviométricas nas quais se tem monitoramento. 
No entanto, o monitoramento contínuo, principal-
mente de pequenas bacias, pode se tornar inviável 
devido aos custos e estrutura associados. Assim, a 
obtenção de valores de vazão de referência em bacias 
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não monitoradas tem sidodeterminada de três maneiras 
principais: métodos empíricos, modelos estatísticos e 
modelos chuva-vazão (WMO, 2008).Um dos métodos 
mais empregados consiste da regionalização de vazões, 
onde dados pontuais são especializados, tendo-se por 
base características físicas ou geomorfológicas homo-
gêneas (TUCCI, 2000). Contudo, essas estimativas 
podem resultar em erros importantes em bacias de 
pequeno porte sem histórico de monitoramento (SOA-
RES et al., 2010). Hrachowitz et al. (2013) destacam 
a importância do aprimoramento na compreensão dos 
processos envolvidos permitindo o desenvolvimento 
de técnicas sofisticadas de regionalização de vazão em 
bacias não monitoradas.

O Estado de Santa Catarina dispõe de estudo 
de regionalização de vazões das bacias hidrográficas 
estaduais (SANTA CATARINA, 2006). O estudo 
apresenta a regionalização de vazões com diferentes 
permanências e vazões médias mínimas para diferentes 
durações e períodos de retorno, visando à estimativa 
da disponibilidade hídrica em seções fluviométricas 
de interesse. A regionalização foi desenvolvida a partir 
das series históricas diárias da rede nacional de mo-
nitoramento hidrológico da ANA (Agência Nacional 
de Águas), disponíveis no sistema Hidroweb (http://
hidroweb.ana.gov.br),cujas áreas de drenagem das 
bacias monitoradas variam de centenas a milhares de 
quilômetros quadrados. Os estudos de regionalização 
hidrológica não devem ser aplicados fora dos limites 
estabelecidos pelas equações regionais e, principalmen-
te, para as bacias hidrográficas com pequenas áreas de 
drenagem (SILVEIRA; TUCCI, 1998).

As características físicas e geomorfológicas e, o 
uso e ocupação do solo apresentam forte influên-
cia nos processos hidrológicos produzidos nas 
bacias hidrográficas (JARSJÖ et al., 2012; MAO; 
CHERKAUER, 2009). Bacias com uso urbano apre-
sentam escoamentos superficiais superiores àquelas 
com uso natural, tendo como consequência a redução 
da recarga dos lençóis freáticos. O armazenamento 
de água no solo alimenta os corpos hídricos em 
períodos de estiagem, onde a condição de extremo 
mínimo apresenta interesse para a gestão de recursos 
hídricos. A homogeneidade e o tempo resposta são 
aspectos importantes para bacias com pequenas 
áreas de drenagem, sobretudo em regiões urbanas, 
onde os cursos de aguas são utilizados para despejos 
de efluentes líquidos. Neste contexto, a incerteza da 
estimativa das vazões mínimas pode constituir fator 
extremamente importante nos valores a serem adota-
dos. Soares et al. (2010) obtiveram desvios nas vazões 

de permanência observada em relação aquelas obtidas 
através da regionalização variando entre 0,7 e 94,1%.

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar os desvios 
entre a estimativa das vazões de referência para as 
bacias de pequeno porte situadas no entorno da Ilha 
de Santa Catarina, a partir de medições pontuais de 
vazão edo estudo de regionalização de vazões.

MATERIAL E MÉTODOS
Área de estudo
A área de estudo compreende bacias que deságuam 

nas Baías da Ilha de Santa Catarina (BISC). As bacias 
estão localizadas nos municípios de Florianópolis, 
Águas Mornas, Santo Amaro da Imperatriz, São 
Pedro de Alcântara, Palhoça, São José, Biguaçu e 
Governador Celso Ramos. A área total de drenagem 
para a BISC corresponde a 1.875 km2. As bacias 
estudadas somam área de drenagem a montante dos 
pontos de medição de vazão de 825 km2 e apenas uma 
das bacias, a do rio Cubatão do Sul (ETA CASAN 
montante, código 84150100, área de drenagem de 
532 km2) dispõe de monitoramento contínuo a mais 
de 12 anos. Na bacia do rio Cubatão do Sul existe a 
estação fluviométricaPoço Fundo (código 84100000, 
área de drenagem de 425 km2), com registro de vazão 
medida a mais de 60 anos. Ela foi utilizada no estudo 
de regionalização de vazões realizado por Santa Ca-
tarina (2006).A área de estudo está apresentada na 
Figura 1sendo composta de 26 bacias, cujas áreas de 
drenagem variam entre 0,91 e 532,49 km2.

Para cada bacia foi determinada a taxa de urbaniza-
ção, através de classificação supervisionada, dados do 
IBGE eimagens aerofotogramétricas (SDS, 2013), a 
partir da transformação dos arquivos de imagem para 
arquivos shape(.shp). Nas bacias as taxas de ocupação 
urbana variam entre 0 e 99 % de sua área de drenagem. 
Com as taxas de urbanização, as bacias foram divididas 
em bacias de baixa densidade urbana (BBD), onde 
as taxas de urbanização são inferiores a 50 % e, alta 
densidade urbana (BAD), com taxas superiores a 50 % 
a montante do local de medição de descarga líquida.

Medição de vazão
A seleção da localização dos pontos de medição 

de vazão das bacias foi feita através da avaliação 
de mapas digitais e, posteriormente, com visitas a 
campo. As seções de medição de descarga líquida 
selecionadas deveriam estar livres da influência de 
maré. A influência da maré foi identificada através de 
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inspeções visuais da declividade, vegetação do entorno 
e medições de salinidade. Consequentemente, em 
áreas inadequadas, os locais de medição tiveram de 
ser realocados à montante.

Em cada bacia foram realizadas 4 medições de 
descarga líquida com o uso de micro molinetehidro-
métrico, com exceção do rio Cubatão, no qual foi 
usado molinete hidrométrico. As medições foram 
realizadas tanto em períodos com volumes de preci-
pitação mais elevados como em períodos com menor 
volume de precipitação. As medições ocorreram nos 
meses de agosto e outubro de 2012 e janeiro e abril de 
2013. Cadacampanha de medição de descarga líquida 
foi programada para ocorrer, preferencialmente, em 
períodos correspondentes aos ramos de recessão do 
hidrograma, buscando alcançar frequência de per-
manência elevada. A primeira medição foi realizada 
18 dias após a ocorrência de altura de precipitação 
expressiva (cerca de 20 mm)com total de 8 mm no 

decêndio anterior a campanha; A segunda teve 31mm 
de precipitação 3 dias antes da medição com total 
de 33 mm no decêndio anterior a campanha.Previa-
mente a terceira campanha ocorreubaixa precipitação 
nos 3 dias antecedentes (7mm) com um total de 39 
mm para o decêndio.A quartacampanha apresentou 
precipitação de 79 mm no primeiro dia do decêndio, 
seguido por período sem registro de precipitação nos 
9 dias seguintes, até a data da campanha.

Regionalização de vazões
A regionalização de vazão tem como premissa que 

a região hidrológica pode ser considerada homogênea 
quando suas características fisiográficas e hidrometeo-
rológicas são similares. No estudo de Santa Catarina 
(2006) foram considerados os seguintes parâmetros 
hidrológicos: vazão, característica hidrometeoroló-
gica, total precipitado no ano, área de drenagem, 

FIGURA 1. Área de drenagem, área urbanae locais medição de vazão das bacias de contribuição para BISC.
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comprimento do talvegue e declividade média até o 
posto fluviométrico. O estudo resultou em 5 regiões 
homogêneas, sendo que as bacias adjacentes as BISC 
pertencem a região M4. Para as vazões sazonais, 
o Estado foi dividido em 10 regiões homogêneas, 
sendo que a área deste estudo está integralmente 
abrangida pela região S9. O Estado foi subdividido 
em 13 regiões homogêneas para o cálculo das curvas 
de permanência, sendo que a área em estudo está 
integralmente abrangida pela área XI. Estas regiões 
podem ser identificadas nos mapas temáticos apre-
sentados por Santa Catarina (2006).

O estudo de regionalização de vazões do estado 
de Santa Catarina apresenta as equações das regiões 
homogêneas para determinação do valor médio de 
longo período (QMLT), para a seção de controle. As 
bacias das baías da Ilha de Santa Catarina, pertencem 
a região homogênea M4, onde a QMLT é determinada 
pela expressão (SANTA CATARINA, 2006):
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 (1)

onde QMLT é a vazão específica média de longo termo 
(L/s/km2), P é a precipitação anual média na bacia 
contribuinte (mm) e AB é a área de drenagem da 
bacia contribuinte (km2).

A vazão com determinada frequência de per-
manência (F em %)é obtida pelo produto do valor 
médio de longo período pelo fator kp apresentado 
na tabela 1.

TABELA 1 
Fatores de determinação da vazão QF% = QMLT.Kp.

F (%) Kp F (%) Kp
5 2,06 55 0,81

10 1,70 60 0,75
15 1,48 65 0,71
20 1,34 70 0,66
25 1,22 75 0,62
30 1,13 80 0,58
35 1,05 85 0,53
40 0,98 90 0,48
45 0,92 95 0,40
50 0,86 98 0,33

Fonte: Adaptado de Santa Catarina (2006)

A curva de permanência anual pode ser trans-
formada de modo a obter-se a frequência mensal 
(QMLT-mês = QMLT.Km). Os fatores de conversão (Km) 
para os meses de medição de vazão são os seguintes: 
janeiro 1,08, abril 0,95, agosto 0,85 e outubro 1,07. 
Para a região homogênea as curvas de permanência 
dos meses de janeiro e de outubro são similares.

As vazões com frequência de permanência elevada 
são produzidas pelo escoamento subterrâneo, devido 
a alimentação do aquífero freático. Nesta condição, 
os cursos de água de uma região homogênea possuem 
valores similares. Este princípio foi adotado para 
comparar as vazões medidas nas bacias hidrográficas 
e aquelas determinadas no estudo de regionalização.

A estação fluviométrica ETA-CasanMontantedo 
rio Cubatão do Sul que dispõe de uma série histórica 
de vazões diárias foi utilizada para determinação das 
frequências de permanência das vazões medidas. A 
partir dela foram determinadas as frequências de 
permanência das demais bacias.

Desvios entre as vazões específicas medidas e 
regionalizadas para cada bacia foram determinadas e 
sobre o conjunto de valores foram calculadas variáveis 
estatísticas. Além disto, são avaliados os valores em 
termos do grau de urbanização da bacia analisada. Os 
desviosforam expressos em termos percentuais por:

 

1 
 

 

 
 

𝑄𝑄𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 = 0,9393𝑃𝑃0,362𝐴𝐴𝐴𝐴0,092     (1) 

 

𝐷𝐷% = 𝑄𝑄𝑟𝑟−𝑄𝑄𝑚𝑚−𝑡𝑡
𝑄𝑄𝑟𝑟

100      (2) 

 
 

 (2)

ondeQr é a vazão calculada com a equação de regio-
nalização (eq. 1) e Qm-t é a vazão medida, para cada 
instante de tempo t.

Estimativa de infiltração
Para as bacias hidrográficas BAD foram deter-

minados os aportes devido a infiltração (água de 
abastecimento e esgoto sanitário) para períodos de 
estiagem, durante os quais há contribuição líquida 
afluente a rede de drenagem municipal.

A estimativa foi realizada considerando a popula-
ção atendida por rede de abastecimento de água, ba-
seado em informações populacionais obtidas a partir 
do site do IBGE (2012). O percentual dapopulação 
atendida pela rede de esgoto foi determinadoem fun-
ção da área atendida com informações obtidas no site 
da Prefeitura Municipal de Florianópolis. Os dados 
de população, cobertura de rede de abastecimento 
de água e cobertura de rede coletora de esgoto foram 
espacializadas, organizadas em arquivos shape(.shp) 
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e sobrepostas. Através de classificação supervisionada 
foi realizada a quantificação da população atendida 
em cada bacia.

O cálculo para estimativa da vazão de infiltração 
(QINF) de água de abastecimento considerou que o 
consumo médio de água potável, sem predas, é de 
200 L.hab-1.d-1(METCALF; EDDY, 2002). Ademais, 
segundo Berg e Danilenko (2011) a maior parte das 
companhias de abastecimento tem perdas reais médias 
na rede de abastecimento de água da ordem de 35%, 
valor que foi considerado como referência da perda 
real de água para o estudo.

Para o cálculo do aporte de esgoto foi conside-
rado que 80% da água de abastecimento que chega 
nas unidades consumidoras retorna como esgoto 
para as redes coletoras (METCALF; EDDY, 2002). 
Durante períodos com precipitação, a ocorrência 
de infiltração de parcela de água pluvial para a rede 
de esgoto é comum na grande maioria dos sistemas 
deesgoto e quantificada em diversos trabalhos 
(TSUTIA; BUENO, 2004). Contudo, durante 
períodos sem precipitação ocorre o efeito inverso e 
os vazamentos da rede de esgoto sanitário passam 
a alimentar os aquíferos e os sistemas de drenagem 
urbana.A contribuição irregular de esgoto para 
rede de drenagem devido a ligações clandestinas e 
problemas de vazamento na rede coletora é extrema-
mente variável para cada bacia e pouco quantificado. 

Portanto, para efeito de cálculo nas regiões com 
cobertura de rede coletora de esgoto foi considerado 
que há perda semelhante à da rede de água, igual a 
35%. Para a parcela de esgotona qual não há rede 
de esgoto foi considerado que o esgoto é tratado 
em sistemas de tratamento individuais e lançado no 
sistema de drenagem ou diretamente nos córregos 
da região com taxa de retorno de 80%.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As medições realizadas no mês de janeiro de 2013 

apresentaram as menores vazões, com total de 9.668 
L.s-1 para as 26 bacias, enquanto o maior valor ocorreu 
no mês de outubro de 2012, com total de 19.772 
L.s-1.Foi observada variação nas vazões medidas, 
com evoluções diferentes entre as bacias (Figura 2). 
Destacam-se as vazões obtidas nas bacias com área de 
drenagem de até 10 km2.

A mediana das vazões específicas (QE) foi igual 
a 16,9 L.s-1.km-2 (média de 16,3 L.s-1.km-2 e desvio 
padrão de 8,2 L.s-1.km-2) para as bacias com baixa 
densidade urbana e 32,7 L.s-1.km-2 (média de 30,5 
L.s-1.km-2 e desvio padrão de 8,9 L.s-1.km-2) para as 
bacias com alta densidade urbana.

Nas medições realizadas em janeiro de 2013, a 
mediana das vazões específicas nas bacias com baixa 
densidade urbana foi de 8,6 L.s-1.km-2e o desvio 

FIGURA 2. Vazões medidas nas bacias das baías da Ilha de Santa Catarina.
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padrão de 10,0 L.s-1.km-2. Nas bacias de alta densi-
dade urbana os valores foram 27,1 e 14,4 L.s-1.km-2, 
respectivamente.

A vazão média de longo termo (QMLT) calcula-
da pela equação de regionalização para a estação 
fluviométrica ETA-CASAN Montante é igual a 
25,08 L.s-1.km-2 enquanto que o valor observado é 
de 27,54 L.s-1.km-2, representando uma diferença de 
9,8%. As vazões observadas são mais elevadas para 
as frequências de permanência baixas, passando a 
serem iguais para frequência da ordem de 80% da 
curva anual construída para a QMLT. A partir desta 
frequência, elas são menores, sendo as diferenças 
ampliadas com o aumento da permanência (Figura 3). 
Diferenças entre as curvas de permanência observadas 
e regionalizadas também foram obtidas por Soares et 
al. (2010). O comportamento foi similar ao obtido 
nas bacias da BISC.

As vazões medidas na bacia do rio Cubatão do Sul 
foram analisadas quanto a sua frequência de perma-
nência mensal e anual (Figura 3) em relação a curva 
regionalizada da bacia do rio Cubatão. Avazão medida 
nomês de janeiro de 2013 possui a frequência de 
permanência de 95,36% na curva mensal e 93,57% 
na curva anual (Tabela 2). A vazão com frequência 
de permanência de 95% tem sido adotada como va-
lorde referência para aplicação da outorga do direito 
de uso da água superficial (ANA, 2013, JORGE 
SANTOS; CUNHA, 2013) e para estabelecimento 
da condição de preservação e conservação ambiental 
do corpo de água através de métodos hidrológicos 
(SARMENTO, 2007).

TABELA 2 
Frequência de permanência  

das vazões específicas medidas

Mês QE
[L.s‑1.km‑2]

Perm.
mensal

(%)
Perm.anual

(%)

Ago/2012 16,20 59,18 71,77
Out/2012 20,96 57,39 52,40
Jan/2013 10,60 95,36 93,57
Abr/2013 20,01 52,00 56,00

A análise dos desvios considera todas as vazões 
medidas, com destaque para asérie mensal. Os des-
vios médios entre as vazões regionalizadas e as vazões 
medidas variaram entre -13e - 45 % (Figura 4). 
Ressalta-se que o sinal negativo representa que o valor 
médio é maior do que o valor obtido pela equação 
de regionalização. Isto demonstra que a regionaliza-
ção subestimou as vazões escoadas, principalmente 
nas pequenas bacias urbanas. Resultado similar foi 
observado com a curva de permanência observada e 
estimada pelo estudo de regionalização para a estação 
de monitoramento fluviométrico, com área de dre-
nagem de 532,49 km2 para a frequência de 0 a 80%. 
Entretanto, para frequências de permanência elevadas 
a regionalização superestima as vazões escoadas nas 
grandes bacias com cobertura predominante vegetal.

Incertezas associadas aos equipamentos hidromé-
tricos são encontradas na determinação das descargas 

FIGURA 3. 
Curvas de 
permanência 
de vazão 
específica 
para estação 
fluviométri‑
ca da ETA 
‑ CASAN 
Montante.
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líquidas tanto para vazões com reduzida quanto para 
elevada frequência de permanência.Os equipamen-
tos apresentam grau de precisão estabelecido pelo 
fabricante e relacionado ao processo empregado na 
obtenção das curvas de calibração. Além disso, a 
integração dos pontos de velocidades medidas na 
seção transversal de escoamento gera incerteza em 
função do número de verticais usadas e em relação ao 
número de medições feitas em uma mesma vertical 
no canal (BACK, 2006).

FIGURA 4. Desvio médio para as frequências das 
vazões medidas.

2 
 

 
 

 
 

 

Lowe et al. (2009) avaliaram 14 estações limnimé-
tricas e a faixa de incerteza para as estações variou de 
4 até 41%. Ozbey et al. (2008), utilizando o mesmo 
método para quantificar as incertezas associadas a 
medição de vazão em 71 locais, determinaramincer-
teza variando de 2 a 24% nas medições de descarga 
líquida.

A medição de descargas líquidas de elevada fre-
quência de permanênciaem pequenas bacias (< 10 
km2)constituem-se em desafio técnico importante. O 
uso de equipamentos hidrométricos fica prejudicado 
devido a reduzida lâmina de água e a irregularidade 
da seção transversal o que é fator agravante nas 
incertezas. Contudo, a bacia produz vazão muito 
elevada para utilizar medição de vazão direta ou por 
capacidade.

A regionalização hidrológica é uma técnica ampla-
mente utilizada na estimativa de vazões para atender a 
necessidade de gestão de recursos hídricos em bacias 
desprovidas de monitoramento fluviométrico. Dife-
rentes métodos são empregados para regionalização de 
vazões em grandes bacias ou regiões administrativas. 
Cada método apresenta suas vantagens e desvantagens 
e, portanto, com diferentes graus de precisão (RIBEI-
RO et al., 2005; SILVA et al., 2009; LOWE, 2006). 

A definição das regiões homogêneas implica em 
simplificações que geram imprecisões aos métodos. 
Diferenças podem ser obtidas na regionalização, mes-
mo para bacias próximas (HRACHOWITZ, 2013). 
As equações ajustadas para as regiões homogêneas 
procuram representar a médias dos valores medidos. 
Isto significa que a dispersão dos valores medidos nas 
diferentes seções fluviométricas consiste em incertezas 
do processo de regionalização. Além disto, o ajuste da 
equação deve considerar toda a variação de frequência 
de permanência sendo, em geral, observados desvios 
significativos nos valores extremos conforme obser-
vado na figura 4. Têm-se ainda as variações temporais 
nas curvas de permanência, onde a informação sazo-
nal ou mensal constitui-se elemento de incerteza do 
processo de regionalização de vazão.

Estas incertezas, em atuação conjunta podem am-
plificar o errodependendo do sentido de seus efeitos. 
A transferência de informação por regionalização 
de grandes para pequenas bacias, onde a ocupação 
urbana torna-se expressiva, também gera incertezas 
significativas.

Contudo, conforme apresentado anteriormente ao 
comparar a vazão específica média de longo termo da 
regionalização com a medida em estação fluviométri-
ca distinta resultou em diferença inferior a 10% para 
bacias com área acima de 10,3 km2.

Neste contexto, as vazões medidas nas bacias das 
BISC no mês de janeiro de 2013 representam valores 
considerados de referência para o processo de gestão 
de recursos hídricos e foram analisados mais deta-
lhadamente neste trabalho. Ressalta-se que o maior 
desvio por bacia foi obtido justamente para as vazões 
medidas com maior frequência de permanência, 
próximo a 95%. Este pode ser um forte indício da 
influência das vazões provenientes de infiltração em 
bacias urbanas. No mês de janeiro,os desvios para as 
bacias com área de drenagem reduzida e com desvios 
positivos estão totalmente compreendidas na faixa 
de desvio de 0 a 100%, sendo a de menor valor uma 
bacia BAD, com 18% de desvio e pouco mais de 55% 
de sua área com ocupação urbana. As outras bacias são 
BBD com média de desvio de 66%. Esses resultados 
indicam a superestimação da vazão pela equação de 
regionalização para essas bacias (Figura 5).

A maior parte das bacias BBD, quinze ao todo, 
apresentaram desvio entre +100 e -100%. As únicas 
bacias BBD que tiveram seu desvio entre -100 e 
-250% são três bacias similares com área de drenagem 
de até 10,3 km2. As características comuns entre elas 
são: a localização, no extremo sudoeste da baía de 
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Florianópolis (Figura 1) e a declividade significativa, 
com média aproximada de 20%, devido a desnível 
de 1.000 m de altitude.

Para as bacias com desvio negativo, uma bacia 
apresentouvalor máximo de -397 %, o qual é signi-
ficativo quando comparado com a média de todas 
as bacias de -116%. As maiores diferenças foram 
obtidas para as bacias com alta densidade urbana 
(BAD) as quais coincidem com bacias de menor área 
de drenagem.

Durante a ocorrência de precipitação, as bacias im-
permeabilizadas geram maiores taxas de escoamento 
superficial, com consequente redução da recarga do 
aquífero freático. Neste sentidosão esperadas vazões 
inferiores para as bacias BAD em relação as BBD em 
período sem precipitação. Isto resultaria em desvios 
positivos para estas bacias no mês de janeiro de 2013.

FIGURA 5. Desvios entre as vazões medidas e regio‑
nalização para o mês de janeiro de 2013.
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Contudo, as medições mostram que na média os 
escoamentos fluviais são cerca de duas vezes superiores 
justamente nas bacias BAD. A amplitude dos desvios 
tem boa correlação com a densidade de urbanização 
da bacia. Nas bacias com baixa densidade, o desvio 
médio foi de -5%, enquanto nas bacias com alta 
densidade o desvio foi de -147%. Ademais, as ba-
cias da área de estudo com maior taxa de ocupação 
urbana estão entre as que possuem pequenas áreas 
de drenagem, de modo que o volume de perdas da 
rede de água e da rede de esgoto é expressivo quando 
analisado em termos da vazão total.

É provável que parcela expressiva das unidades 
geradoras de esgoto não esteja adequadamente liga-
da ou a estanqueidade do sistema de esgotamento 

sanitário apresente deficiências. As perdas de água no 
sistema de abastecimento podem se aproximar a 35 
% (BERG; DANILENKO, 2011).

Os valores significativamente maioressão origi-
nários da infiltração proveniente da rede de abas-
tecimento de água e coleta de águas residuárias, 
sobretudo de origem doméstica e comercial, visto 
que atividades industriais são pouco desenvolvidas 
na região. Dentre as bacias deste estudo, sete bacias 
são consideradas BAD. Para estas bacias foi realizado 
o cálculo para estimativa do aportepor infiltração de 
água proveniente da rede de abastecimento de água 
e da rede de coleta de esgoto, o qual é importante 
devido a alta densidade populacional e a reduzida 
área de drenagem.

O valor da vazão específica denominado de QECALC 
(tabela 3) desconsidera a contribuição QINF devido a 
infiltração proveniente das contribuições urbanas. A 
Tabela 3 apresenta a QECALCe a QE medida em janeiro 
para as bacias.

TABELA 3 
Vazões específicas calculadas sem infiltração  

para bacias BAD

Área
BAD
[km2]

QECALC
[L.s‑1.km‑2]

QE janeiro
[L.s‑1.km‑2]

Percentual de 
redução de Q

1,07 8,4 13,0 36 %
1,29 17,5 27,1 35 %
1,73 13,3 34,7 62 %
3,97 11,6 15,4 25 %
4,48 13,6 27,7 51 %
6,19 9,7 12,6 23 %
6,57 10,8 52,7 79 %

Após descartar as QINF calculadas, os valores 
das QECALC se aproximaram da vazão de referência 
utilizada. A diferença inicial representada por des-
vio de-147% foi reduzida para -32 %. Ademais, 
conforme apresentado anteriormente, incertezas nas 
vazões medidas podem ocorrer. O elevado valor de 
52,7 L.s-1.km-2 observado na bacia com 6,57 km2 é, 
provavelmente, um valor pouco representativo pois 
nas outras três campanhas, em períodos com maior 
volume precipitado, a vazão específica média foi de 
26 L.s-1.km-2. Ao desconsiderar esta bacia, a média dos 
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desvios resulta em + 11 %, ou seja, ainda mais próxi-
mo ao valor de referência previsto pela regionalização.

Nas pequenas bacias hidrográficas não existem 
redes de monitoramento sistemático e para áreas 
urbanas elas são extremamente importantes, sobre-
tudo, para a outorga do uso da água para diluição 
de efluentes. Assim, a minimização das incertezas 
na estimativa das vazões de referências pela regio-
nalização de pequenas bacias pode ser obtida com 
a ampliação do monitoramento fluviométrico ou a 
adoção de metodologias adaptadas para esta situação, 
como aquela apresentada por Silveira e Tucci (1998).

Neste trabalho fica evidenciada as diferenças e a 
importância do monitoramento em pequenas bacias 
urbanas. É possível, também, avaliar o desvio entre 
o estudo de regionalização e as vazões individuais 
obtidas para cada uma das bacias.

CONCLUSÕES
Este estudo demonstrou os desvios entre a vazão 

real e a regionalização foram mais importantes para 
as vazões com frequência de permanência elevada 
(Q95), com desvio médio de - 45% enquanto para 

frequências próximasa Q50 o desvio médio foi de ape-
nas -24%. Foi constatado que a taxa de urbanização 
da bacia contribui significativamente para a incerteza 
na estimativa da vazão de referência.Este resultado 
aponta para a existência de grandes problemas de in-
filtração da rede de abastecimento de água e de coleta 
de esgoto. O desvio médio foi reduzido de -147% 
para -32% ao retirar a vazão de contribuição devido 
a redes de abastecimento de água e coleta de esgoto.

Areal minimização de incertezas e erros pode ser 
conseguida com o monitoramento fluviométrico 
contínuo de pequenas bacias hidrográficas ou a 
adoção de metodologias de estimativas apropriadas 
para estas bacias.
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Cobrança pelo uso da água na bacia 
hidrográfica do rio Formoso – TO:  
Estudo de Viabilidade Financeira

 Charging for water use in Formoso river basin – Tocantins state:  
Study of financial feasibility

Luiz Norberto Lacerda Magalhães Filho 
Fernán Enrique Vergara 
Waldecy Rodrigues

RESUMO: O trabalho buscou analisar a viabilidade na 
aplicação da cobrança pelo uso da água na bacia do rio 
Formoso, localizada no Tocantins, avaliandoa capacidade de 
pagamento dos usuários agrícolas (irrigantes), responsáveis 
por mais de 97% do consumo de água,ondese aplicou o 
método residual, e alcançou‑se o valor de 0,0067 R$/m³ 
de água. Dentre os instrumentos da Política Nacional de 
Recursos Hídricos, alémda cobrança, está o plano de bacia, 
que determina as ações e programas a serem realizados, na 
busca em delimitar o preço da água necessário para implan‑
tar as ações do plano de bacia, criaram‑se cenários de finan‑
ciamento e observou‑se a viabilidade da cobrança quando 
25% dos custos para implantação dos projetos do plano de 
bacia vêm dos usuários, cobrando em média 0,0036 R$/m³, 
ou seja, metade da capacidade de pagamento do produtor 
agrícola, de forma que não comprometa todo seu lucro.

PALAVRAS CHAVE: Cobrança, Capacidade de Paga‑
mento, Viabilidade.

ABSTRACT: The study aimed to analyze the feasibility 
of applying a method for water use charges in the Formoso 
river basin, located in the state of Tocantins, assessing the 
agricultural users’ (irrigators) capacity to pay. These users 
account for over 97% of water consumption. The residual 
method was applied and reached the value of 0.0067 R$/ 
m³ of water. Among the instruments of the National Water 
Resources Policy, besides charging, is the basin plan, which 
determines the actions and programs to be carried out to 
define the price of water needed to implement the actions 
of the basin plan. Scenarios were created for funding and 
the feasibility of charging when 25% of the costs for basin 
plan project implementation come from users, charging 
an average of 0.0036 R$/ m³, in other words, half of the 
farmers’ payment capacity so that all their profits will not 
be compromised.

KEYWORDS: Collection, Payment Capability, Feasibility.

INTRODUÇÃO

Muito se tem discutido recentemente acerca da 
importância da água para a manutenção da vida e das 
diversas atividades humanas, no que se refere a dois 
importantes aspectos: a mudança de paradigma quan‑
to à gratuidade e a necessidade urgente de medidas 
que revertam o atual quadro de degradação (NUNES 
JUNIOR; MAGALHÃES JÚNIOR, 2009).

Aquino et al. (2013), destaca que essa degradação 
vem ocasionando a intensificação da escassez quan‑
titativa e qualitativa dos recursos hídricos, tanto na 
escala nacional e internacional como mostram o 
Plano Nacional de Recursos Hídricos (MENDON‑
ÇA, 2006) e o Human Development Report 2006.

O Brasil definiu por meio de seu marco legal a 
política nacional de recursos hídricos, Lei 9.433/97, 
que a água tem valor econômico e estabeleceu a Co‑
brança pelo seu uso como um dos instrumentos de 
gestão dos recursos hídricos.

A cobrança pelo uso da água, pressupostos que 
possuem raízes na experiência francesa, desponta 
como um valioso, porém polêmico, instrumento de 
gestão incumbido de promover o uso racional dos 
recursos hídricos e gerar recursos financeiros para os 
comitês de bacia hidrográfica. Polêmico devido ao seu 
caráter pioneiro no país, em que a carga tributária já 
é bem elevada e onde o conhecimento e as informa‑
ções nem sempre são adequadamente difundidos na 
sociedade. Há muitas incertezas, desconfianças e falta 
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de conhecimento acerca deste instrumento (NUNES 
JUNIOR; MAGALHÃES JÚNIOR, 2009).

A Cobrança tem ocorrido de forma diversa 
no Brasil. A maneira como é operada nas bacias 
hidrográficas do Ceará (TEIXEIRA, 2003), por 
exemplo, cujo enfoque está na oferta e demanda da 
quantidade, é diferente da metodologia estabelecida 
na bacia do rio Paraíba do Sul, na região sudeste 
do Brasil, cujo enfoque está na qualidade da água 
(ANA, 2010).

As obras de infraestrutura hídrica geralmente es‑
barram no problema de escassez de recursos financei‑
ros para a sua construção (AQUINO et al., 2013). A 
necessidade de expansão e melhoria do sistema, assim 
como, a construção de novas estruturas de abasteci‑
mento geralmente são financiados com recursos do 
tesouro Federal ou Estadual.

Uma alternativa a essas fontes de financiamen‑
to tradicionais seria a captação dos recursos para 
construção de infraestrutura hídrica por meio da 
cobrança pelo uso da água bruta. Todavia, as formas 
como os recursos da cobrança são aplicados devem 
estar presente no plano de recursos hídricos da bacia 
hidrográfica, portanto, existe a possibilidade de parte 
desses recursos serem utilizados em obras de infraes‑
trutura hídrica da bacia.

A bacia hidrográfica do rio Formoso, situada na re‑
gião sudoeste do Estado do Tocantins, possui grande 
importância econômica para o Estado, uma vez que 
nela se localizam projetos agrícolas com cultivo de ar‑
roz, feijão, milho e melancia. O principal uso da água 
na Bacia do rio Formoso é a irrigação, com destaque 
para o método de plantio de arroz por inundação. Por 
conta dessa utilização, existem vários conflitos, o que 
provoca grande pressão sobre os recursos hídricos, 
devido, principalmente, à grande demanda que as 
atividades agrícolas apresentam. Com a implementa‑
ção dos instrumentos da política de recursos hídricos 
percebe‑se que instrumentos de controle (outorga de 
uso da água, por exemplo) por si só não suficientes 
para alcançar os objetivos da política.

A discussão do valor da água na bacia em estudo 
se apoia na necessidade de induzir os usuários de 
água a uma utilização racional desse recurso, uma 
vez que ao pagar por esse recurso, o usuário será 
estimulado a uma mudança em seu comportamento, 
tornando‑se mais cuidadoso com seu uso. Além disso, 
haverá montante financeiro para financiar parte das 
obras hídricas previstas no plano de bacia. Com isso, 
este trabalho visa verificar a viabilidade financeira 

dos usuários para a implantação de um sistema de 
cobrança pelo uso da água.

MATERIAL E MÉTODOS
A precificação da água e a análise da viabilidade 

da aplicação desse valor na bacia do rio Formoso 
foi avaliada a partir da realização de cenários para 
a aplicação da cobrança. Para tanto, seguiu‑se as 
seguintes etapas:

Levantamento de dados
O período de estudo corresponde aos anos de 

2008 a 2012, intervalo definido por conta das ou‑
torgas de direito de uso recursos hídricos terem a 
validade média de cinco anos. Os dados obtidos junto 
ao órgão fiscalizador ambiental do Tocantins Instituto 
Natureza do Tocantins (NATURATINS), com esses 
dados foi possível caracterizar os usuários para que 
então se delimitasse a sua capacidade de pagamento.
Informações relativas aos custos para a produção 
agrícola foram levantados em estudos realizados 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 
(EMBRAPA). A produtividade e receitas geradas 
pelas atividades agrícolas na região da bacia do rio 
Formoso foram coletadas no Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE).

Precificação da água
Neste trabalho, como a irrigação da cultura de 

arroz é a atividade que mais demanda água na área 
em estudo, foi realizado o cálculo da capacidade de 
pagamento dos usuários agrícolas irrigantes da bacia 
do rio Formoso. Além da alta demanda, os irrigantes 
são os usuários com a menor capacidade de paga‑
mento, pois é necessária uma grande quantidade de 
água como insumo e o lucro por unidade produzida 
é baixo. Com isso, ao se definir a capacidade de pa‑
gamento dos agricultores, se estimaria um valor que 
todos os demais usuários poderiam pagar.

Para o cálculo da capacidade de pagamento, pri‑
meiramente deve‑se ter o pressuposto de que todas as 
receitas e custos referem‑se exclusivamente às ativida‑
des produtivas que usam água como insumo básico 
para irrigação. Logo, não são inclusos os ganhos 
de atividades extras e não irrigadas executadas pelo 
proprietário/empresário, como comércio, trabalho 
assalariado fora da propriedade,doações de familia‑
res, nem custos particulares dele ou da família ou da 
residência (CAMPOS, 2010).
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Calcula‑se a capacidade de pagamento total (CPT) 
do produtor em relação a um dado fator, usando‑se 
o método residual. Segundo Agüero (1996) e Bate; 
Dubourg (1997), este método permite determinar 
o valor do recurso hídrico por meio de análise e de‑
sagregação de orçamentos das unidades produtivas. 
O mesmo consiste em subtrair, da receita bruta total 
obtida, a remuneração de todos os fatores de produ‑
ção empregados na(s) atividade(s), encontrando‑se 
um resíduo que refletirá a capacidade de poupança 
gerada pelo produtor para fazer face ao uso da água 
como fator de produção. Matematicamente, tem‑se 
a Equação 1:
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Sendo:
CPT ‑ Capacidade de pagamento total pelo fator água 
ou renda líquida residual (R$);
RBT ‑ Receita bruta total das atividades que usam 
a água como fator de produção (no caso, culturas 
irrigadas) (R$);
CT ‑ Custo total (fixos e variáveis), exceto o custo 
do fator água (R$).

Partindo desse valor é possível determinar a capa‑
cidade de pagamento unitária.

Capacidade de Pagamento Unitária
A capacidade de pagamento unitária, isto é, por 

unidade do fator, é estimada como (Equação 2):
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Sendo:
CPu ‑ Capacidade de pagamento unitária, em (R$/
m³);
CPT ‑ Capacidade de pagamento total pelo fator 
água (R$);
V = Volume anual de água consumido (m³).

A capacidade de pagamento unitária foi utilizada 
para determinar o valor máximo que pode ser pago 
pelos produtores agrícolas pelo metro cúbico de 
água, ou seja, o preço unitário da água.A presente 
metodologia de estimativa da capacidade de paga‑
mento, embora seja de fácil aplicabilidade, possui 
um fator limitante, por utilizar todo o benefício 
líquido da atividade para o pagamento da água, não 
haveria retorno financeiro na atividade agrícola im‑

possibilitando o seu desenvolvimento, por isso foram 
criados cenários, conforme discutido a seguir, que 
aplicariam diferentes percentuais dessa capacidade 
de pagamento.

Análise de Preço Unitário e Viabilidade 
Financeira da Cobrança
Tendo a capacidade de pagamento total, cria‑

ram‑se cinco cenários quanto à aplicação dos recursos 
para o financiamento de ações previstas no plano de 
bacia do rio Formoso.

Cenários: aplicação dos recursos da cobrança no 
financiamento de 100, 75, 50, 25 e 10% das ações 
propostas no plano de bacia.

Da mesma forma que os cenários de aplicação 
dos recursos, determinaram‑se outros 05 cenários de 
avaliação da capacidade de pagamento:

Cenários: 100, 75, 50, 25 e 10% da capacidade de 
pagamento total sendo aplicada na cobrança.

Com a criação dos cenários observou‑se se o 
custo unitário do metro cúbico de água pode ou não 
ser pago pelos produtores e verificado se as receitas 
obtidas podem financiar parte das ações do Plano de 
Bacia Hidrográfica do rio Formoso e qual dos cenários 
seria mais próxima da viabilidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Caracterização dos Usuários de Água da bacia
A irrigação é a atividade que mais demanda água na 

bacia, 97% do volume outorgado. A Figura 01 eviden‑
cia o aumento de área irrigada durante os anos de 2008 
a 2012. Atualmente são mais de 77.000 ha irrigados 
na bacia do rio Formoso, com um aumento anual da 
área outorgada a partir de 2008 de (17.038,87 ha), 
2009 (18.315,76 ha), 2010 (25.631,82 ha), 2011 
(14.796,68 ha) e 2012 (1.248,28).

A vazão captada para a irrigação é de mais de 4,9 
milhões de m³/dia, 97% de toda a vazão outorgada 
da bacia (Tabela 1). A irrigação é o principal uso na 
região. “A bacia do rio Formoso está inserida na área 
do Projeto Javaés que prevê grandes perímetros irri‑
gados abastecidos pelo rio Formoso e seus afluentes” 
(RIBEIRO, 2007).

Estudo Sobre a Capacidade de Pagamento  
dos Produtores de Arroz na bacia
Para desenvolver o estudo sobre o a capacidade de 

pagamento da produção de arroz irrigado na Bacia 
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hidrográfica do rio Formoso, foi necessário identifi‑
car a receita total auferida com a produção e o lucro 
obtido. Esses dados foram coletados no período de 
2008 a 2011.

Os dados referentes à receita total no período 
foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (Tabela 2). A média da receita auferida 
que será utilizada para o cálculo da capacidade de 
pagamento foi o valor de R$176.099.000,00/ano na 
bacia do rio Formoso.

TABELA 2 
Receita Total referente à produção de arroz irrigado  

na bacia do rio Formoso

Ano Receita total (R$)
2008 169.850.000,00
2009 159.918.000,00
2010 171.436.000,00
2011 203.192.000,00

Média Anual 176.099.000,00

Fonte: IBGE (2014).

Os custos da produção de arroz irrigado por hec‑
tare foram obtidos junto à EMBRAPA, em estudo 
realizado no estado do Tocantins em 2004. Esse valor 
foi atualizado por meio do Índice Geral de Preços 
do Mercado (IGPm) da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV) para os anos de 2008, 2009, 2010 e 2011. 
A média, quatro anos, apurada foi de R$ 2.605,88/
ha, que multiplicado pela média da área com plan‑
tio de arroz, resultou no custo de produção de R$ 
164.014.087,20 (Tabela 3).

TABELA 3 
Custo de produção do arroz irrigado por hectare na 

bacia do Rio Formoso

Ano Preço de Custo (R$/ha)
2008 2.456,49
2009 2.493,98
2010 2.623,16
2011 2.849,90

Média Anual 2.605,88

Fonte: Adaptado de EMBRAPA (2013).

TABELA 1 
Quantidade de outorgas e vazão dos tipos de uso  

da água outorgados na bacia do rio Formoso

Tipo de Uso da Água Q m³/dia Percentual

Abast. Industrial 7.945,03 0,157%

Abast. Público 15.492,99 0,305%

Dessedentação Animal 18.770,74 0,370%

Irrigação 4.925.295,25 97,045%

Mineração 953,20 0,019%

Não Definido 102.491,07 2,019%

Obra Hidráulica 744,00 0,015%

Piscicultura 3.154,00 0,062%

Diluição de Efluentes 438,80 0,009%
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FIGURA 1. Área irrigada outorgada durante os anos 
de 2008‑2012 na bacia do rio Formoso e total irrigado 
até 2012.
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A fim de comprovar a relação entre as variáveis que 
foram utilizadas para a determinação da capacidade 
de pagamento dos usuários de água, realizou‑se uma 
analise de correlação entre os custos de produção, 
área irrigada e a receita total (tabela 4).

TABELA 4 
Análise de correlação das variáveis do estudo

Custo de Produção

Área 
Irrigada

Coeficiente de Pearson 0,935

Significância 6,5%

Receita 
Total

Coeficiente de Pearson 0,927

Significância 7,3%

Para a análise utilizou‑se o Coeficiente de correla‑
ção de Pearson, medida do grau de relação linear entre 
duas variáveis quantitativas. Esse coeficiente varia 
entre os valores ‑1,0 e 1,0. O valor 0 (zero) significa 
que não há relação linear, o valor 1,0 indica uma rela‑
ção linear perfeita e o valor ‑1,0 também indica uma 
relação linear perfeita mas inversa, ou seja quando 
uma das variáveis aumenta a outra diminui, quanto 
mais próximo estiver de 1,0 ou ‑1,0, mais forte é a 
associação linear entre as duas variáveis.

Além disso, observou‑se o nível de significância 
entre as variáveis.A significância estatística de um 
resultado é uma medida estimada do grau em que 
este resultado é “verdadeiro”representando um índice 
decrescente da confiabilidade de um resultado, valores 
próximos a 0% indicam uma confiança na relação 
entre as variáveis.

O Coeficiente de Pearson resultou na alta rela‑
ção entre o Custo de produção com as variáveis: 
Área irrigada (0,935) e a Receita total (0,927), além 
disso, a significância foi abaixo de 10% para os dois 
casos. Com isso, baseado nessas analises pode‑se 
concluir que as variáveis, Custo de produção e 
Receita total, estão se relacionando e podem ser 
utilizadas para a determinação da capacidade de 
pagamento.

Os valores utilizados para o cálculo da capacidade 
de pagamento são resumidos na Tabela 5.

Com as médias da receita anual e do custo de 
produção do arroz, calculou‑se a capacidade de pa‑
gamento total (CPT), conforme a Equação 1.
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Com a capacidade de pagamento total, deter‑
minou‑se a capacidade de pagamento unitária, 
utilizando‑se além da CPT, o volume anual de água 
consumido.

TABELA 5 
Dados utilizados para o cálculo da capacidade de 

pagamento

Descrição Quantidade
Média anual da Área Plantada de 
Arroz Irrigado 62.940 hectares

Média anual da Produção de Arroz 
Irrigado 301.247 toneladas

Receita média anual de Arroz 
Irrigado (2008‑2011) R$ 176.099.000,00

Custo médio anual de Produção de 
Arroz Irrigado (2008‑2011) R$ 164.014.087,20

Vazão total de água utilizada para 
irrigação na bacia (2008‑2012) 4.925.295,25 m³/dia

Quantidade anual de água utilizada 
para irrigação na bacia 1.797.732.766,25m³

Fonte: IBGE (2014).

Para a determinação do volume de água consumi‑
do utilizou‑se os dados de outorga obtidos junto ao 
NATURATINS, aonde se determinou que a vazão 
de 4.925.295,25 m³/dia se refere ao uso da irrigação 
na bacia do Formoso durante os anos de 2008‑2012, 
com esse dado foi possível determinar a vazão anual 
de água consumida para a irrigação no total de 
1.797.732.766,25 m³ (Tabela 5).

A irrigação na bacia do rio Formoso foi utilizada 
por todas as culturas, temporárias e permanentes, 
na região, tais como arroz, milho, cana‑de‑açúcar, 
feijão, sorgo, banana, abacaxi, melancia, mandioca e 
soja, porém como o arroz é a cultura de maior área 
de plantio na região e por não ser possível obter da‑
dos mais apurados, optou‑se pela utilização de toda 
a vazão para irrigação no cálculo da capacidade de 
pagamento unitária.
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Para o cálculo da capacidade de pagamento unitá‑
ria do irrigante, (CPu), aplicou‑se a equação 2.
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Os produtores de arroz seriam capazes de pagar 
a quantia de R$ 0,0067 por metro cúbico de água. 
No entanto, caso o referido valor seja o preço a ser 
cobrado aos agricultores, ou seja, o preço unitário por 
metro cúbico, os produtores não teriam lucro nenhum 
em sua atividade, logo o preço de venda do arroz 
aumentaria e/ou inviabilizaria a produção na região.

Análise de Viabilidade da Cobrança  
Pelo Uso da Água na bacia
Para a determinação do preço unitário do metro 

cúbico de água na bacia, foram considerados os 
seguintes critérios:

1º critério: De acordo com a Política Nacional 
de Recursos Hídricos (Lei 9.433/97), “os recursos 
obtidos pela cobrança devem ser prioritariamente 
aplicados na bacia hidrográfica em que foram gera‑
dos” (BRASIL, 1997, Art. 22).

Aarrecadação deve ser utilizada no financiamento 
de estudos, programas, projetos e obras hidráulicas 
dentro da bacia do rio Formoso ou em áreas próximas 
que venham “melhorar” as condições da bacia. Os re‑
cursos podem ser utilizados no custeio administrativo 
como, por exemplo, o comitê de bacia e sua agência.

2º critério: A cobrança só será realizada sobre os 
usuários de água que possuam a outorga de direito 
de uso da água.

Para que se possa determinar a quantia a ser 
cobrada de cada usuário é necessário que se meça o 
volume de água consumido por cada usuário, para 
isso existem mecanismos como os registros/medidores 
de água, porém há certo gasto para sua implantação, 
por isso para o presente estudo utilizou‑se dos valores 
descritos na outorga de direito de uso da água.

3º critério: A quantia arrecadada só será aplicada 
em ações que foram propostas no plano de bacia.

O plano de bacia, desenvolvido em 2007 pela 
corrigir Secretaria Estadual de Recursos Hídricos 
e Meio Ambiente, estabeleceu uma série de ações e 
programas até o ano de 2035.

A Tabela 6 apresenta os custos de todas as ações 
propostas no plano de bacia do rio Formoso. Esses 

custos foram separados por ano, de acordo com o 
prazo de implantação de cada ação.

Os valores variaram pouco, entre os 14‑22 milhões 
de reais, com exceção dos primeiros anos (2008, 2009 
e 2010), em que estava previsto “reformulação e com‑
plementação da infraestrutura hídrica de uso comum 
do projeto de irrigação rio formoso”, vale ressaltar que 
essas obras não foram implementadas até o momento.

A média dos valores presentes na Tabela 6, 
R$ 26.326.720,86, serviu como a quantia a ser al‑
cançada pela cobrança pelo uso da água e serviram de 
base para a elaboração dos cenários de financiamento 
para a aplicação dos recursos.

TABELA 6 
Custos anuais necessários para a implantação  

das ações propostas pelo Plano de Bacia Hidrográfica 
do rio Formoso

Ano Valor (R$) Ano Valor (R$)
2008 153.986.395,00 2022 18.169.637,78
2009 154.100.335,71 2023 20.156.229,78
2010 3.765.346,71 2024 20.156.229,78
2011 18.199.268,95 2025 22.496.053,78
2012 17.613.878,95 2026 14.575.755,57
2013 17.613.878,95 2027 14.575.755,57
2014 17.613.878,95 2028 14.661.963,07
2015 17.750.378,95 2029 14.661.963,07
2016 17.613.878,95 2030 14.661.963,07
2017 17.613.878,95 2031 14.733.015,07
2018 17.952.468,45 2032 14.733.015,07
2019 17.952.468,45 2033 14.733.015,07
2020 17.952.468,45 2034 15.200.062,07
2021 18.169.637,78 2035 15.735.362,07

Total 737.148.184,02
Média 26.326.720,86

Fonte: Adaptado de RIBEIRO (2007).

Formulação de Cenários e Determinação  
de Custos Unitários
A partir dos custos para a implantação das ações 

propostas no plano de bacia, foram elaborados cinco 
cenários, o primeiro com financiamento de 100%, 
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o segundo com 75%, o terceiro com 50%, o quarto 
com 25% e o quinto com 10% de cobertura finan‑
ceira das ações propostas no plano de bacia. A divisão 
dos custos anuais pelo volume de água consumida 
anualmente na bacia (1.852.479.054,2 m³) originou 
uma série de custos unitários conforme apresentado 
na Tabela 7.

TABELA 7 
Custos necessários para a implantação das ações 

propostas pelo Plano de Bacia Hidrográfica  
do rio Formoso

1º Cenário de cobertura
Cobertura de 100 % dos custos (R$) 26.326.720,8600
Custo unitário (R$/m³) 0,0142
2º Cenário de cobertura
Cobertura de 75 % dos custos (R$) 19.745.040,6450
Custo unitário (R$/m³) 0,0107
3º Cenário de cobertura
Cobertura de 50 % dos custos (R$) 13.163.360,4300
Custo unitário (R$/m³) 0,0071
4º Cenário de cobertura
Cobertura de 25 % dos custos (R$) 6.581.680,2150
Custo unitário (R$/m³) 0,0036
5º Cenário de cobertura
Cobertura de 10 % dos custos (R$) 2.632.672,0860
Custo unitário (R$/m³) 0,0014

De acordo com a Tabela 7, para o primeiro ce‑
nário, em que todos os custos seriam pagos pelos 
usuários o custo unitário estaria muito acima da 
capacidade de pagamento dos agricultores (R$ 
0,0067/m³). Ao se requisitar a quantia média de 
R$ 0,0142/m³, a produção agrícola irrigada, seria 
inviabilizada, uma vez que o valor cobrado seria 
muito superior à capacidade de pagamento máxima 
dos usuários.

No segundo cenário, com 75% dos custos pagos 
pelos usuários, o custo unitário seria de R$ 0,0107/m³, 
ainda inviável por superar a capacidade de pagamento 
dos irrigantes.

Para o terceiro cenário se repete a mesma situação 
dos dois primeiros, não há capacidade de pagamento 
por parte dos usuários de irrigação.

O quarto e quinto cenários teriam o valor médio 
do metro cúbico de água em R$ 0,0036 e R$ 0,0014 
respectivamente; Valores inferiores a capacidade de 
pagamento do usuário agrícola (R$ 0,0067); Nesses 
cenários os irrigantes estariam em condições de 
internalizar os custos financeiros de uma cobrança 
pelo uso da água.

Outra perspectiva de se analisar o problema é 
considerando percentuais de comprometimento da 
capacidade de pagamento dos usuários. Para isso 
foram criadas propostas para a utilização de per‑
centuais de sua capacidade de pagamento conforme 
demonstrado na Tabela 8.

TABELA 8 
Cobertura da capacidade de pagamento do usuário 

agrícola a ser investida na cobrança

Cobertura da Capacidade 
de Pagamento

Valor 
(R$/m³)

Cobertura dos 
Custos do PBH 

(%)
100% da capacidade de 
pagamento 0,0067 47,2%

75% da capacidade de 
pagamento 0,0050 35,2%

50% da capacidade de 
pagamento 0,0034 23,9%

25% da capacidade de 
pagamento 0,0017 12,0%

10% da capacidade de 
pagamento 0,0007 4,9%

Ainda de acordo com a Tabela 8, ao se comprome‑
ter 100% da capacidade de pagamento dos usuários 
agrícolas, seria pago 47,2% dos custos necessários 
para a implantação das ações presentes no plano de 
bacia; Ao se utilizar 75% da capacidade, 35,2% dos 
custos seriam cobertos; Com 50%, 23,9% dos custos 
são acobertados; Com 25%, seriam pagos 12% dos 
custos; Com 10% da capacidade de pagamento dos 
usuários agrícolas, 4,9% dos custos das ações propos‑
tas no plano seriam pagos.

Analisando conjuntamente os cenários com os 
diferentes percentuais da capacidade de pagamento 
dos produtores de arroz, pôde‑se observar que a 
melhor situação, do ponto de vista financeiro, seria a 
aplicação do 4º cenário, aonde 25% dos custos para 
implantação dos projetos do plano de bacia viriam dos 
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usuários, cobrando em média R$ 0,0036/m³. Logo, 
algo próximo a 50% da capacidade de pagamento dos 
agricultores (R$ 0,0034) seria utilizado na cobrança 
pelo uso da água e a metade restante seria o lucro 
pela atividade.

Na Tabela 9 são apresentados os valores de 
cobrança pelo uso da água praticados em algumas 
bacias e no Estado do Ceará, em que se verifica que o 
valor proposto de 50% da capacidade de pagamento 
dos irrigantes, para este estudo, não difere muito dos 
já praticados.

TABELA 9 
Preço Público Unitário (PPU) em bacias hidrográficas 
que adotaram a cobrança pelo uso da água no Brasil

Bacia 
hidrográfica

Preço Público
Unitário (R$/

m³)
Especificação

Rio Paraíba do Sul 0,03
Preço = Captação 
(0,02) + Consumo 
(0,01)

Rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí 
(PCJ)

0,03
Preço = Captação 
(0,02) + Consumo 
(0,01)

Rio Doce 0,021 Captação

Estado do Ceará 0,00250,008

Preço para 
irrigantes, variável 
em função do 
consumo

Fonte: ANA (2015).

Ao se comparar o preço público unitário das bacias 
que já vêm utilizando a cobrança pelo uso da água no 
Brasil, é possível observar que os valores das bacias 
com cobrança são muito acima dos estimados para 
a bacia do rio Formoso; Isso ocorre porque os rios 
Paraíba do Sul, PCJ e Doce, estão localizados em áreas 
populosas, com grandes empresas usuárias de água, 
de alta capacidade de pagamento, e sofrem além do 
problema de escassez de água, com a má qualidade 
da água, por isso seus preços unitários variam entre 
R$0,02/m³ e R$0,03/m³, além disso, os principais 
usuários são indústrias e companhias de saneamento 
(Tabela 9).

O Estado do Ceará delimitou a faixa de R$ 
0,0025‑0,008/m³ para usuários agrícolas, valor pró‑
ximo da capacidade de pagamento (R$ 0,0067/m³) e 

dos valores apresentados no cenário mais propício ‑ 4º 
cenário (R$ 0,0036/m³). O Ceará sofre com grandes 
períodos de estiagem, com escassez de água em certas 
áreas do Estado, problemática similar à da bacia do rio 
Formoso; Por isso é pertinentea comparação e assimi‑
lação da experiência cearense ao se delimitar a proposta 
de cobrança pelo uso da água na bacia em estudo.

Todavia é importante destacar que os valores 
cobrados aos usuários de água nas regiões destacadas 
anteriormente é determinado por um conjunto entre 
o preço público unitário e coeficientes, por meio de 
equações próprias criadas por seus comitês de bacia.

A adoção do preço unitário da bacia não deve ser 
fundamentada somente em estudos técnicos, como 
o presente trabalho, mas também em uma discussão 
entre os membros do comitê, abrangendo todos os 
usuários, para atingir seus objetivos principais, di‑
minuição do desperdiço, adoção de técnicas menos 
demandantes de água e a arrecadação de recursos para 
a gestão da bacia hidrográfica, este estudo visa orientar 
e dar subsidiar o comitê de bacia em relação a imple‑
mentação de um sistema de cobrança pelo uso da água.

CONCLUSÕES
A capacidade de pagamento dos usuários ainda 

é baixa, que pode demonstrar que a cobrança pelo 
uso da água nessa bacia onde a grande maioria dos 
usuários é irrigante, pode ser inviável em um primeiro 
momento.

Os recursos hídricos podem estar sendo usados 
de forma ineficiente, ou seja, se gasta uma grande 
quantidade de água para produzir um bem de baixo 
valor agregado.

Pode‑se considerar que a bacia não pode sustentar 
uma área tão grande para plantio de arroz por inun‑
dação, e orientar outros tipos de plantio com menor 
consumo de água e maior valor agregado.

Os valores encontrados neste trabalho podem 
servir de referência para incentivar, pelo menos, a 
redução de perdas, cobrando um valor unitário me‑
nor para quem tivesse essas práticas, ou até cobrar 
menos para aqueles que migrarem para outro tipo 
de cultivo que consuma menos água por hectare do 
que o arroz irrigado.

Alerta‑se que atualmente o consumo de água é 
intenso e que conflitos entre irrigantes já existem, 
sendo assim, o estudo de quaisquer instrumentos que 
possam incentivar o uso racional da água, é de suma 
importância para a bacia do rio Formoso.
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Impactos económicos da capacidade e regra 
operacional do sistema hídrico da parte 

moçambicana da bacia do rio limpopo  
para satisfação das actuais e futuras 

demandas de água na agricultura irrigada
Economic impacts of operational rules and capacity of the mozambican 

part of limpopo river basin water system to meet current  
and future water demands in irrigated agriculture

Virgílio António Livele 
André Luiz Lopes da Silveira

RESUMO: Este trabalho aplicou o modelo de simulação 
Acquanet, através do seu submodelo de Análise Económica, 
com objectivo de medir e avaliar os impactos económicos 
obtidos pelos usuários agrícolas na operação do sistema 
hídrico da parte moçambicana da bacia do Limpopo. A 
pesquisa visa auxiliar, dentro das condições operacionais 
do sistema analisado, aos produtores agrícolas na percep-
ção dos benefícios económicos ganhos ou que podem ser 
alcançados com a satisfação das suas necessidades hídricas, 
e dos custos associados em caso de escassez da água. Os 
resultados mostraram que o sistema hídrico em estudo 
consegue satisfazer a 100% todas demandas actuais dos 
usuários agrícolas, o que possibilita a estes obterem os pos-
síveis benefícios económicos máximos anuais advindos da 
água alocada. Entretanto, o desempenho do mesmo sistema 
apresenta-se incapaz de poder acomodar as demandas 
projectadas para 2017 e satisfazer na sua totalidade todas 
necessidades de água, o que consequentemente poderá gerar 
perdas económicas devido ao fornecimento de água abaixo 
dos volumes demandados. Observou-se ainda das análises 
efectuadas que, dependendo da disponibilidade hídrica, 
a operação da barragem de Massingir na sua capacidade 
máxima (nível pleno de armazenamento), pode servir como 
solução alternativa para a minimização futura dos déficits 
de água no atendimento de todos os principais usuários 
naquela área de estudo.

PALAVRAS‑CHAVE: operação do sistema hídrico; 
usuários agrícolas; benefícios económicos.

ABSTRACT: This paper applied the economic analysis 
submodel of the Acquanet simulation model to measure 
and evaluate the economic impacts obtained by agricultural 
users in the operation of the Mozambican part of the 
Limpopo river basin water system. The research aims 
to assist farmers, within the operating conditions of the 
analyzed system to perceive the economic benefits or gains 
that can be achieved by meeting their water needs, and 
associated costs when there is water shortage. The results 
showed that the water system studied can meet 100% of 
all current demands of agricultural users, enabling them 
to achieve the possible maximum economic benefits 
from annual allocated water. However, the performance 
of the system is unable to accommodate the demands 
projected for 2017 and meet all water needs in full, which 
consequently could generate economic losses due to the 
water supply below the volumes demanded. It was also 
observed in the analyses carried out, that, depending on 
the availability of water, the operation of the Massingir dam 
at its maximum capacity (full storage level), can serve as 
an alternative solution to minimize future water deficits in 
serving all the main users in the area studied.

KEYWORDS: water system operation; agricultural users; 
economic benefits.

INTRODUÇÃO

A agricultura, o sector que mais água demanda 
no mundo, constitui a base de desenvolvimento e 

alavanca das economias de vários países, sobretudo 
os em via de desenvolvimento, dos quais, Moçambi-
que (onde se localiza o objecto de estudo) faz parte. 
Assim, são necessárias políticas nacionais e técnicas 
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científicas para o gerenciamento da disponibilidade 
e uso eficiente de água, de tal sorte que se permita 
uma intensificação sustentável desta actividade só-
cioeconómica.

Bogaert et al. (2012), ressalta a primordialidade da 
agricultura na sociedade moderna pela sua principal 
importância de proporcionar alimentos e garantir a 
segurança alimentar. Porém, esta mesma fonte, chama 
atenção especial para o sector de irrigação agrícola 
por ser o usuário que utiliza maiores quantidades de 
água quando comparado com os outros sectores de 
economia no mundo que tem a água como um dos 
principais factores de produção.

A Organização das Nações Unidas para Alimen-
tação e Agricultura (FAO) corrobora com Bogaert 
et al. (2012), estimando um consumo na agricultura 
irrigada de cerca de 70% da água doce disponível. 
Este nível de consumo, associado a um futuro incer-
to quanto aos índices de crescimento populacional, 
pressão pela busca dos alimentos, ocorrência das mu-
danças climáticas (CALIFORNIA WATER PLAN, 
2009), torna incontornável a disponibilidade restrita 
dos recursos hídricos e o aumento das demandas em 
todos sectores de actividades económicas.

Perante esta situação dicotômica, oferta já limi-
tada de água, enfrentando o aumento dos níveis de 
abstracção deste recurso para diferentes sectores que 
tem a água como insumo de produção, principal-
mente na agricultura irrigada com maior consumo 
e a sua imprescindibilidade na vida do Homem, 
impõe-se a necessidade de se avaliar os possíveis 
impactos económicos na operação de sistemas hí-
dricos para satisfação das demandas de água entre 
os usuários.

Em quase todo mundo, os decisores políticos, ges-
tores dos recursos hídricos, e inclusive os economistas, 
através de estimativas e interpretação de funções de 
demanda ou benefícios marginais advindos do uso da 
água, procuram compreender o comportamento dos 
utilizadores de água, visando garantir um equilíbrio 
entre oferta e demanda deste recurso nos diferentes 
sectores de actividades.

Desde a ênfase colocada pelas conferências de 
Dublin em Janeiro de 1992, e do Rio, em Junho do 
mesmo ano, sobre o tratamento da água como um 
bem económico, Molle e Berkoff (2007), apontam 
que muita esperança tem sido investida na valoração 
económica da água através de sua precificação, como 
um meio de regular e racionalizar o uso dos recursos 
hídricos em diferentes sectores.

Para Young (1996), particularmente na agricul-
tura irrigada, valor económico da água utilizada no 
processo produtivo é uma medida dos benefícios 
económicos de contribuição desta água para o valor 
da produção agrícola. No entanto, é com o conhe-
cimento deste valor ou benefício económico da 
água alocada para os usuários, que estes podem ser 
induzidos a um uso mais racional e maximizarem a 
productividade em cada m3 disponibilizado.

Este trabalho, cujo principal objectivo foi de me-
dir e avaliar os impactos económicos obtidos pelos 
agricultores na operação do sistema hídrico da parte 
moçambicana da bacia do rio Limpopo para a satisfa-
ção das necessidades de água nas actividades agrícolas, 
é justificado pela sua importância na conscientização 
dos usuários de água neste sector sobre o valor real dos 
recursos hídricos, o que pode, sobremaneira, motivar 
na mudança do comportamento dos agricultores no 
uso perdulário da água, induzindo-os a um uso de 
água mais racional e maximização da productividade 
em cada m3 alocado. Por outro lado, as entidades e/
ou aos gestores que fazem o planejamento e gestão da 
água e das infraestruturas dos sistemas hídricos po-
derão ter o valor económico como mais uma base de 
decisão na oferta e alocação de água entre os usuários.

Para a avaliação económica da água utilizada 
na área de estudo, foram determinadas curvas de 
demandas de água dos principais usuários agrícolas 
(económicos) através do método Point Expansion, e 
simulou-se diferentes cenários no modelo Acquanet 
para a determinação dos benefícios ganhos pelos agri-
cultores nas quantidades de água alocada e possíveis 
custos de escassez em caso de atendimento abaixo das 
vazões de água demandas pelos usuários considerados.

Método Point Expansion
Segundo Griffin (2006), o método Point Ex‑

pansion é uma técnica de fácil aplicação e capaz de 
fornecer uma estimativa de função de demanda em 
contextos de recursos hídricos. Para a utilização deste 
método deve ser conhecido um ponto na função de 
demanda (w-quantidade da água, p-preço), informa-
ção geralmente disponível, e um valor estimado da 
elasticidade preço da demanda (ou sua inclinação) 
através de um outro método. No entanto, o mé-
todo apenas confere maior confiabilidade quando 
as estimativas são muito próximas do ponto real 
de expansão da curva de demanda, e quanto mais 
distante desse ponto a curva torna-se não confiável e 
a sua aplicação também pouco fiável.



6565

Livele, V, A.; Silveira, A. L. L. da.    Impactos económicos da capacidade e regra operacional do sistema hídrico da parte moçambicana...

Porque a elasticidade preço da demanda e o ponto 
de demanda (w, p), por si constituem apenas dois pa-
râmetros, a estimativa da curva de demanda é de fun-
ções com dois parâmetros, especialmente as formas 
linear (1) e de elasticidade constante (potencial) (2):
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Onde: w - quantidade de água demandada; p - custo 
da água; m e b coeficientes da função linear; k - cons-
tante da função potencial e ε - elasticidade-preço de 
demanda.

Destas duas expressões, a fórmula 2 pode também 
ser chamada de linear-log ou log-log, pois permite 
uma transformação logarítmica no seu lado direito 
e produz um relacionamento que é linear em p. E 
ambas funções podem ser facilmente invertidas para 
p, possibilitando a determinação dos benefícios totais 
obtidos pelo usuário. Baseando-se ainda em Griffin 
(2006), apresenta-se a seguir uma súmula desenvol-
vimento analítico do método.

A elasticidade-preço da demanda (ε), de interesse 
neste trabalho, é definida como a variação percentual 
na quantidade demandada que irá ocorrer para uma 
variação percentual no preço, podendo ser determi-
nada com a expressão:
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Porque w demandada cai com a subida do p, ε 
é negativa. E no limite, como a variação percentual 
no preço torna-se pequeno, para que se possa falar 
de elasticidade-preço em um ponto específico na 
função de demanda, pode se reescrever a ε com a 
seguinte fórmula:
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É importante fazer menção que, geralmente as 
funções de demanda hídrica são preço inelásticas, o 
que significa que: -1 < ε < 0. E considera-se demanda 
elástica quando a elasticidade for menor que -1.

Assumindo uma demanda linear e a elasticida-
de-preço em um ponto específico na função, a expres-

são 4, onde 
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(m) que caracteriza a reacção do usuário perante uma 
variação no preço da água, e conhecendo-se um ponto 
de demanda (w, p) e elasticidade estimada, podem 
ser determinados os parâmetros m e b e obter-se a 
função de demanda linear (1):
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Como alternativa à função linear (1), tem-se a 
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FIGURA 1. Curva da Função Produ‑
ção linear determinada através do 
Point Expansion.
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resolvida por via da integração. Substituindo o ponto 
e o valor elasticidade em (2) é possível determinar o 
valor de k:
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Onde ln k é uma constante arbitrária, então obtém-se 
a função da curva demanda de elasticidade constante: 
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Com as duas funções de demanda supraditas, que 

também podem ser chamadas de curvas de benefício 
marginal ou disponibilidade a pagar pelo uso da água, 
é possível determinar os benefícios totais (bmg) através 
de sua integração ao longo da curva. Para tal, ambas 
as funções devem antes ser invertidas e resolvidas 
em ordem a p:
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Importa realçar que a técnica de Point Expansion 
para estimativa da função de demanda da água, 

assim como outros métodos, oferece apenas uma 
estimativa da reacção do consumidor em relação a 
variação do preço, sem no entanto conseguir descrever 
o comportamento real humano, pois este toma suas 
próprias decisões, que provavelmente não seguirão 
rigorosamente nenhuma das duas funções.

O Sistema de Suporte a Decisões (SSD) 
Acquanet
O Acquanet é um modelo de rede de fluxo para 

simulação e análise de sistemas complexos em re-
cursos hídricos, e auxiliar no processo de tomada de 
decisões em problemas relacionados ao aproveita-
mento de água. Este sistema é uma versão brasileira 
desenvolvida pelo LabSid, da Escola Politécnica da 
USP (LABSID, 2002), a partir do modelo original 
MODSIM (LABADIE, 2010).

Como princípio básico de utilização, o SSD 
Acquanet deve ter a representação de sistemas de 
recursos hídricos em rede de fluxo, no qual os seus 
componentes são os nós (reservatórios, pontos de 
demandas, confluências e pontos de desvios) e os elos 
ou arcos de ligação (trechos naturais dos rios, canais 
e condutos) (ROBERTO, 2002).

Este SSD, pese embora ser um modelo de simulação, 
possui um algorítmo chamado Out‑of‑kilter que mini-
miza o custo de transporte de água na rede de fluxo, 
fazendo uma otimização para cada intervalo de tempo (t 
=1,....,T) considerado no sistema em análise (ROBER-
TO; PORTO 2001; ROBERTO et al., 2007). A seguir 
apresenta-se a descrição matemática do algorítmo” :

Função Objectivo (FO) a minimizar:
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FIGURA 2. Curva de demanda na 
forma de Elasticidade Constante 
(Potencial) determinada através do 
Point Expansion.
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Sujeita às seguintes equações de restrição:
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ijx - representa a taxa de fluxo no arco (i,j) com os parâmetros do elo [ ]ijijij cul ;; ;  

ijc - é o custo por unidade de fluxo no arco (i,j); 

ijij ul ; - são respectivamente, os limites inferiores e superiores do trecho do fluxo; 

A - é o conjunto de todas ligações ou arcos na rede;  
N- é o número total de nós. 
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Onde:
xij - representa a taxa de fluxo no arco (i,j) com os 
parâmetros do elo 
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;
cij - é o custo por unidade de fluxo no arco (i,j);
lij , uij - são respectivamente, os limites inferiores e 
superiores do trecho do fluxo;
A - é o conjunto de todas ligações ou arcos na rede;
N - é o número total de nós.

	 A eq. 11 representa a FO que vai minimizar 
o custo de transporte do fluxo pelos arcos na 
rede;

	 A primeira equação das condições de restrição 
(12) garante o balanço de massa em todos os 
nós i = 1,.....,N, isto 
é, a vazão de entrada 
deve ser igual a de 
saída, inclusive nos 
nós automaticamen-
te criados;

	 A eq. 13 indica a 
restrição do fluxo 
mínimo no trecho, 
podendo ser maior 
ou igual a capacida-
de inferior do arco;

	 A eq. 14 refere-se 
a restrição do fluxo 
máximo no trecho, 
devendo ser menor 
ou igual a capacida-
de superior do elo.

É ainda de capital relevância fazer menção que o 
Acquanet, tal como outros modelos desenvolvidos no 
LabSid (MODSIMP32), faz as simulações de maneira 
sequencial no tempo (Simulação Contínua) ou esta-
tisticamente (Planejamento Táctico), e apresenta duas 
opções de cálculo: Estados Hidrológicos e Calibração 
(LABSID, 2002; PORTO et al., 2003). E em relação 
à sua constituição, este modelo, para além do módulo 
base, apresenta mais cinco principais submodelos: 
(i) Alocação de Água; (ii) Qualidade da Água; (iii) 
Irrigação; (iv) Produção de Energia Hidroeléctrica e (v) 
Análise Económica na Alocação (PORTO et al., 2003).

METERIAL E MÉTODOS
Descrição do objecto de estudo ‑  
“parte moçambicana da bacia do rio Limpopo”
A bacia hidrográfica do rio Limpopo, com o segun-

do maior rio da África Austral, situa-se aproximada-
mente entre os paralelos 22º e 26º Sul e os meridianos 
26º e 35º Este. A parte moçambicana, estudada neste 
trabalho, localiza-se entre os paralelos 21º e 25º Sul e 
os meridianos de 31º e 35º Este (DNA,1996).

Esta bacia é compartilhada por quatro países 
(figura 3): África do Sul, Moçambique, Botswana e 

FIGURA 3. Divisão 
da bacia hidrográfica 
do Limpopo entre os 
quatro países.
Fonte: elaborado pelo 
autor; 2015.
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Zimbabwé. Ela nasce a Oeste da cidade de Pretória, 
na África do Sul, onde o seu rio é formado pela con-
fluência dos rios Great Marico e Crocodilo, a cerca 
de 1500m de latitude.

O rio Limpopo, com uma extensão de 1770 km e 
uma área de 408 250 Km2 distribuída entre os quatro 
países (tabela 1), flui desde a província do Limpopo, 
na África do Sul, passa por Moçambique e escoa até 
o oceano Índico, LBPTC (2010).

TABELA 1 
Distribuição das respectivas áreas entre os quatro 

países pertencentes a bacia do Limpopo

País Área (km²) %
África do Sul 184.150 45
Moçambique 79.800 19,5
Botswana 81.400 20
Zimbabwé 62.900 15,5
Total 408.250 100

Fonte: (LBPTC, 2010).

A parte da bacia do Limpopo em Moçambique, 
com uma área de 79.800 km2, ocupa toda provín-
cia de Gaza e uma pequena parte da província de 
Inhambane, englobando três grandes sub-bacias 
(figura 4). A sub-bacia do Changane que localiza-se 
inteiramente no território nacional. A sub-bacia do 
Elefantes com o rio que nasce nas zonas altas da 
África do Sul e a sub-bacia do Limpopo, que possui 
o curso principal do rio Limpopo dentro do território 
moçambicano.

Conforme Brito et al. (2006) a região da bacia do 
rio Limpopo é caracterizada pela predominância de 
um clima fortemente influenciado pela zona de altas 
pressões localizada no oceano Índico à leste e, no 
oceano Atlântico à oeste, apresentando duas estações 
distintas: a estação seca e fria, entre abril e setembro; 
e a quente e húmida, de outubro a março. A sua 
variação é de clima tropical seco de savana a quente 
seco de estepe (LBPTC, 2010). E na parte moçam-
bicana da bacia, o clima varia de semi-árido húmido 
a árido, respectivamente da costa para o interior. A 
bacia, influenciado por este clima que se distingue na 
região, apresenta uma evapotranspiração média que 
varia entre 1000 a 2000 mm por ano.

Com uma precipitação média anual de 530 mm 
por ano, variando entre 200 a 1200 mm/a, as chuvas 
dentro da bacia registam-se mais na época húmida e 
quente, chegando a representar 76 a 84% do total da 
precipitação anual, com o pico desta estação no mês 
de janeiro (BRITO et al., 2006). E a estação seca e 
fria, com cerca de 24 a 26% do total da precipitação 
anual. No território moçambicano tem-se uma média 
anual de 535 mm, e a chuva varia entre 1000 mm 
na zona costeira e 350 mm em Pafuri, apresentando 
uma grande variabilidade interanual de cerca de 40% 
(REDDY, 1986, apud BRITO et al., 2006)

A área de estudo apresenta quatro principais 
infraestruturas hidráulicas. A barragem de Massingir, 
o maior empreendimento hidráulico e o único reser-
vatório de regularização de vazões, que localiza-se no 
rio Elefantes. Esta barragem, projectada para que a sua 
represa armazenasse 2 840 Mm3 à cota de 125 m, com 
uma superfície inundada de 151 km2, actualmente a 
sua capacidade está limitada a um volume de arma-
zenamento de 1 460 Mm3. O açude de Macarretane, 
localizado ao longo do rio Limpopo, cujo objectivo 

FIGURA 4. Rios das 
principais sub‑bacias 
na parte moçambicana 
da bacia do Limpopo.
Fonte: (Elaborado pelo 
autor; 2015).

Moçambique 79 800 19.5 
Botswana 81 400 20 
Zimbabwé 62 900 15.5 
Total 408250 100 

Fonte: (LBPTC, 2010). 
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de sua construção é de assegurar o abastecimento de 
água ao perímetro irrigado de Chókwè, através de 
elevação do nível das águas para a tomada do canal 
geral do regadio. E os regadios de Chókwè e do Baixo 
Limpopo, com uma área agricultável de cerca de 33 
mil ha e 70 mil ha, respectivamente (DNA, 1996).

Em termos de disponibilidades hídricas, pese 
embora Moçambique possuir uma rede hidrográfica 
considerável (Gomes et al., 1998), a região de estudo 
é dependente dos países a montante, contando como 
principais fontes de água os rios Elefantes e Limpopo 
que fluem desde a África do Sul para dentro do ter-
ritório nacional, para além de alguns afluentes locais 
com regime efémero.

A agricultura irrigada apresenta a maior deman-
da de água (LBTPC, 2010) para os dois regadios, 
Chókwè e Baixo Limpopo, que tem os cultivos de 
arroz, milho, tomate e feijões como suas principais 
culturas. Outras demandas que não são menos im-
portantes são as necessidades hídricas urbanas (cidade 
de Chókwè e de Xai-Xai) e rurais dispersas na bacia, 
que na sua maioria exploram águas subterrâneas, e a 
vazão mínima de 7.5 m³/s estabelecida como forma 
de evitar a intrusão salina (DNA, 1996).

Dados e procedimentos metodológicos 
utilizados
De forma resumida são apresentados a seguir os 

principais dados e metodologia utilizados neste tra-
balho. O desenvolvimento mais detalhado pode ser 
encontrado em LIVELE, Virgílio António (2015).

Para o prosseguimento desta pesquisa, diferen-
tes informações sobre o objecto de estudo foram 
solicitadas em distintas instituições e/ou entidades, 
merecendo distaque as seguintes: Administração 
Regional de Águas do Sul  (ARA-Sul); Unidade de 
Gestáo do Bacia do Limpopo (UGBL); Serviços Dis-
tritais das Atividades Económicas (SDAEs), Direcção 

Provincial de Agricultura-Gaza (DPAG); Hidráulica 
de Chókwè-Empresa Pública (HICEP) e Regadio 
do Baixo Limpopo (RBL). Foram colectados dados 
diários das séries históricas fluviométricas de vários 
postos dentro da área estudada, tendo sido utilizados 
dados das estações localizadas nos rios Elefantes e 
Limpopo (figura 5). As estações do rio Limpopo, 
E0033 e E0037, com períodos compreendidos entre 
28/02/61 à 31/08/13 e de 20/01/71 à 29/02/12, 
respectivamente. E o posto do rio Elefantes, E0039, 
com uma série de 01/10/2003-31/12/13.

Porque as séries das três estações apresentavam 
falhas, e havendo necessidade de homogeneização 
dos seus períodos, foi aplicado o método de regressão 
linear em Microsoft Excel© para o preenchimento das 
lacunas e/ou complementação dos dados, tendo se 
escolhido como intervalo das séries os anos de 1971 
à 2013, com um total de 43 anos de dados.

Outros dados necessários foram as demandas 
hídricas dos principais usuários. Para tal, foi consi-
derada a vazão mínima de 7,5 m3/s, e estimou-se as 
necessidades hídricas mensais actuais (2013) e futuras 
(2017) para o abastecimento doméstico e de forma 
agrupada aferiu-se também as demandas dos usuários 
agrícolas/económicos, tabela 2. As demandas de água 
para as Associações Agrícolas e os regadios de Chókwè 
e do Baixo Limpopo são para a satisfação hídrica das 
suas principais culturas praticadas, que são: arroz, 
milho, tomate e feijões. E às empresas privadas as suas 
demandas são para as culturas da banana orgância e 
da cana-sacarina.

Para a análise que se pretendia nesta pesquisa e a 
metodologia utilizada, precisou-se também conhecer 
as características físicas da barragem de Massingir: 
volume inicial, mínimo e máximo; suas taxas de 
evapotranspiração mensal com precipitação já des-
contada, e a curva cota-área-volume. Vale realçar 
que no volume máximo da barragem, tomou-se em 
afeição dois valores da sua capacidade, 1463 Mm3, 

FIGURA 5. Postos das séries históricas fluviométricas 
utilizados neste trabalho.
Fonte: (Elaborado pelo autor; 2015).
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Fonte: (LBPTC, 2010). 
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correspondente a capacidade actual de operação do re-
servatório na cota 115 m, e o segundo de 2836 Mm3, 

capacidade máxima do reservatório quando operado 
no seu nível pleno de armazenamento (NPA), na cota 
125 m (tabela 3). O açude de Macarretane uma vez 

que serve apenas de um nó/represa de elevação do 
nível das águas para o seu desvio à tomada do canal 
geral do regadio do Chókwè, e não como reservatório 
de armazenamento, foi assumido como um “ponto 
de passagem”.

TABELA 2 
Demandas hídricas médias mensais actuais e futuras referentes aos principais usuários  

na parte moçambicana da bacia do Limpopo.

Moçambique 79 800 19.5 
Botswana 81 400 20 
Zimbabwé 62 900 15.5 
Total 408250 100 

Fonte: (LBPTC, 2010). 
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*Reg_Chokwe‑ Regadio de Chókwè; Reg_BLimp‑ Regadio do Baixo Limpopo; Ass.Agicola‑ Associações Agrícolas; Abast.
Domest.‑ Abastecimento Doméstico; Qmin‑ Vazão mínima; TAFC‑ Empresa privada: The African Food Company (banana or‑
gância) e Empresas.Cana: agrupamento das empresas privadas de produção de cana‑sacarina ( Agri‑Sul, Lda; CAM e MAI,SA).

TABELA 3 
Dados de entrada no Modelo Acquanet para o Reservatório de Massingir e “Açude de Macarretane”. 

Opera. Actual NPA Opera. Actual NPA Opera. Actual NPA
Barragem de Massingir 1323 2696 140 140 1323 2696 1,0
Açude de Macarretane 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0

                                                         Curva Cota-Área-Volume da Barragem de Massingir
Cota (m) Área (km²) Volume (Mm³)

98,39 30 140
102,36 52 302
106,45 82 576
110,28 103 932
113,34 116 1266

115 122 1463
116,24 126 1617
118,35 133 1890
120,14 138 2132
122,56 145 2475

125 151 2836

                     Características físicas da barragem de Massingir e Açude de Macarretane

Volume Máximo
Volumes Característicos (Mm3)

Volume meta (100%)Reservatório Volume Inicial Volume Mínimo

 

Meses Outubro Novembro Dezembro Janeiro Feveriro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
Evaporação 0,2118 0,1972 0,1958 0,2108 0,2027 0,1834 0,1390 0,1278 0,1136 0,1250 0,1498 0,1913

Taxa de Evaporação (m/mês)

 
 

 

 (a)  (b)  (c) = a*b (d) (e) Mt/1000 m3 US$/1000 m3

Regadio de Chókwè 13000 20500 266500 0,111 (i) 0,763 874 27,08

Regadio do Baixo 
Limpopo 12000 20500 246000 0,096 (ii) 0,763 859 26,61

TAFC, Ltd 500 17000 8500 0,08 (iv) 0,763 843 26,12

26,61

26,61

Usuário
Custo total de água (P)          

(f) = (d+e)*1000

Associações Agrícolas 8000 20500 164000

0,763

Área total 
considerada 

(ha)

Consumo 
médio anual 
por hectar 

(m3)

Consumo 
médio 

anual (W)  
m3*(10^3)

*Tarifa de 
água (Mt/m3) 

**Custo de 
bombeamento 

(Mt/m3) 

859

0,096 (iii) 0,763 859

Empresas de Cana-
sacarina

63000 19250 1212750 0,096 (v)
 

 

1 Regadio de Chókwè W=965082,859*P^-0,19 P = ((1/965082,859)*W)^-(1/0,19)
2 Regadio do Baixo Limpopo W=888004,304*P^-0,19 P = ((1/888004,304)*W)^-(1/0,19)

4 TAFC, Ltd W=30573, 6881*P^-0,19 P = ((1/30573, 6881)*W)^-(1/0,19)

Funções da demanda de água 
invertidas para P

Funções de demanda da 
água

UsuárioNr.

P = ((1/592002,869)*W)^-(1/0,19)Associações Agrícolas 3

Empresas de Cana-sacarina5 W=4377752,92*P^-0,19 P = ((1/4377752,92)*W)^-(1/0,19)

W=592002,869*P^-0,19

 

Fonte : (DNA, 1996; ARA‑SUL, 2014).
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É importante frisar que, actualmente o sistema 
(barragem de massingir) é operado de uma forma sim-
ples, em que independentemente da quantidade de 
água disponível no reservatório, e que estação do ano, 
sempre que tiver água suficiente (acima do volume 
mínimo), o volume liberado do reservatório procura 
sempre igualar as quantidades demandadas para a 
irrigação agrícola, principal usuário, e outros usos.

Determinação das curvas de demanda de água 
para os principais usuários económicos
As funções de demanda de água para os usuários 

agrícolas foram determinadas através do método 
Point Expansion, acima descrito. Para a aplicação deste 
método, de forma sucinta obedeceu-se os seguintes 
procedimentos: (i) cômputo da quantidade total anual 
de água (w) necessária para cada usuário agrícola, que 
foi a multiplicação da área total pela quantidade total 

de água demandada para todas culturas por hectare, 
(ii) cálculo do custo total de água (preço-p) pago pelos 
agricultores para ter a água disponível nos seus campos; 
através da soma da tarifa paga em cada m3 e do custo 
de bombeamento de água, e (iii) determinação das fun-
ções de demanda, usando a forma potencial. Para além 
do ponto de cada usuário (w,p), foi necessário conhecer 
a elasticidade preço da demanda. Com isto,, devido a 
inexistência de dados na área de estudo para estimar 
este valor, achou-se com validade científica considerar 
um valor que representasse o comportamento dos 
agricultores da região da bacia do Limpopo, tendo se 
utilizado ε = -0,19, valor estimado por Walter et al. 
(2011), na sub-bacia do rio Elefantes. Na tabela 4, 
encontram-se resumidos os resultados dos pontos das 
curvas de demanda pelo uso da água por cada usuário.

E na tabela 5 são apresentadas as equações ou 
funções de demanda dos usuários que possibilita-

TABELA 4 
Pontos das curvas de demanda pelo uso da água por cada usuário

 

Opera. Actual NPA Opera. Actual NPA Opera. Actual NPA
Barragem de Massingir 1323 2696 140 140 1323 2696 1,0
Açude de Macarretane 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 4,0 0,0

                                                         Curva Cota-Área-Volume da Barragem de Massingir
Cota (m) Área (km²) Volume (Mm³)

98,39 30 140
102,36 52 302
106,45 82 576
110,28 103 932
113,34 116 1266

115 122 1463
116,24 126 1617
118,35 133 1890
120,14 138 2132
122,56 145 2475

125 151 2836

                     Características físicas da barragem de Massingir e Açude de Macarretane

Volume Máximo
Volumes Característicos (Mm3)

Volume meta (100%)Reservatório Volume Inicial Volume Mínimo
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Regadio de Chókwè 13000 20500 266500 0,111 (i) 0,763 874 27,08

Regadio do Baixo 
Limpopo 12000 20500 246000 0,096 (ii) 0,763 859 26,61

TAFC, Ltd 500 17000 8500 0,08 (iv) 0,763 843 26,12

26,61

26,61
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Custo total de água (P)          

(f) = (d+e)*1000

Associações Agrícolas 8000 20500 164000

0,763

Área total 
considerada 

(ha)

Consumo 
médio anual 
por hectar 

(m3)

Consumo 
médio 

anual (W)  
m3*(10^3)

*Tarifa de 
água (Mt/m3) 

**Custo de 
bombeamento 

(Mt/m3) 

859

0,096 (iii) 0,763 859

Empresas de Cana-
sacarina

63000 19250 1212750 0,096 (v)
 

 

1 Regadio de Chókwè W=965082,859*P^-0,19 P = ((1/965082,859)*W)^-(1/0,19)
2 Regadio do Baixo Limpopo W=888004,304*P^-0,19 P = ((1/888004,304)*W)^-(1/0,19)

4 TAFC, Ltd W=30573, 6881*P^-0,19 P = ((1/30573, 6881)*W)^-(1/0,19)
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invertidas para P
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água

UsuárioNr.
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W=592002,869*P^-0,19

 

TABELA 5 
Funções de demanda da água de cada usuário e equações invertidas para P.

 

Opera. Actual NPA Opera. Actual NPA Opera. Actual NPA
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ram a expansão/construção do resto das curvas, e as 
funções invertidas para p, como forma de permitir 
a determinação dos benefícios totais obtidos pelos 
usuários no consumo da água.

A partir destas funções de demanda da água foram 
plotadas as curvas de demanda ilustradas na figura 6, 
que representam a disposição que os usuários têm 
para pagar pela água, em função do seu valor do 

produto marginal que eles ganham ao ter este recurso 
disponível.

Fazendo uma avaliação dos gráficos acima indica-
dos, pode se verificar que apresentam as características 
da definição clássica de função de demanda, um 
comportamento de satisfação decrescente (lei dos ren‑
dimentos marginais decrescentes) em todo seu domínio. 
E, pese embora a demanda continuar sempre positiva, 
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as curvas mostram que os agricultores estariam menos 
dispostos a pagar preços muito altos, o que obrigaria 
a redução do consumo de água.

Utilização do modelo Acquanet para avaliação 
dos impactos económicos
A avaliação dos impactos económicos da água 

alocada ou que pode ser fornecida entre usuários 
agrícolas, e ou escassez na operação do sistema hídrico 
da parte moçambique da bacia, foi possível através 
de definição e simulação de cenários no Acquanet, 
no seu submodelo de Análise Económica, tendo sido 
feita uma simulação Contínua com período total de 
43 anos (516 meses), intervalo ou variação do tempo 
mensal, e opção de cálculo Calibração. Para a aplica-
ção deste submodelo teve-se o seguinte processo: (i) 
representação do sistema hídrico estudado em rede 
de fluxo; (ii) entrada dos dados segundo os cenários 
definidos; (iii) criação das curvas de benefícios mar-
ginais e (iv) determinação automática das capacidades 
máximas e benefícios dos links económicos.

Quanto ao primeiro processo, foram representa-
das duas topologias do sistema analisado segundo as 
demandas actuais e futuras, acima apresentadas na 
tabela 2. Uma topologia considerou apenas a situação 
actual (2013), tanto demandas económicas como 
não económicas, incluindo as necessidades da vazão 
mínima. E a segunda representação, para além de 
todas demandas actuais, incluiu a demandas futuras 
projectadas para o ano 2017. De seguida, foram de-
finidos quatro principais cenários dentro das regras 
actuais de operação da barragem de Massingir:

	 Cenário A (Cen.A): este cenário foi testado 
com principal objectivo de conhecer e avaliar 
o nível de satisfação de todas demandas actuais 

(2013) e seus impactos económicos acumula-
dos pelos agricultores, dentro da capacidade 
operacional actual da barragem Massingir 
(1463 Mm3);

	 Situação B (Cen.B): pretendendo avaliar a 
capacidade do sistema hídrico estudado quan-
to a sua capacidade no atendimento de mais 
demandas, para além das actuais, simulou-se 
a situação B, tendo se considerado a soma de 
todas as necessidades hídricas actuais e futuras 
estimadas para 2017, e assumindo o mesmo 
volume actual de armazenamento da barragem 
de Massingir (1463 Mm3);

	 Terceiro cenário (Cen.C): este caso, consi-
derou o mesmo objectivo do cenário B, se 
diferenciando apenas no volume de armazena-
mento da barragem de Massingir, pois, aqui se 
assumiu a capacidade máxima do reservatório 
(2836 Mm3), em suas condições de NPA; e

	 Último caso (Cen.D): nesta situação consi-
derou-se também a capacidade máxima do 
reservatório de Massingir, porém, as séries 
fluviómetricas, dados de entrada para as vazões 
naturais/afluentes na barragem de Massingir 
(rio Elefantes) e no rio Limpopo, foram esti-
madas considerando as projecções de consumo 
de água nos países a montante (África do Sul, 
Zimbabwé e Botswana).

E por último, através as funções de ajuste expo-
nencial (tabela 6) obtidas nas curvas de demanda de 
água acima determinadas (tabela 5), foram criadas 
as curvas de benefícios marginais para cada usuário 
agrícola no sistema, e automaticamente o modelo 
computou as capacidades máximas e benefícios dos 
links económicos.

TABELA 6 
Funções ajustadas das curvas de demanda da água para a determinação do benefício marginal  

obtido por cada usuário económico na parte moçambicana da BRL

1 Regadio de Chókwè y=Bmg = 154009*e^-0,018*Q R² = 0,974
2 Regadio do Baixo Limpopo y=Bmg = 148616*e^-0,02*Q R² = 0,9829

4 TAFC, Ltd y=Bmg = 227795*e^-0,641*Q R² = 0,9888

y=Bmg = 121885*e^-0,03*Q

y=Bmg = 161139*e^-0,004*Q

Nr.

R² = 0,9948Associações Agrícolas e 
outros

3

Empresas de Cana-sacarina5 R² = 0,9943

coeficiente de 
determinação 

(R²) 

Funções de benefício 
Marginal Ajustadas

Usuário

 

 

Reg_BLimp 7,91 7,91 13.046.940,0 13.046.940,0 27,68 25,155 34.521.510,0 26,162 35.897.190,0 25,118 34.451.870,0 37.946.840,0 
Reg_Chokwe 8,57 8,57 14.678.310,0 14.678.310,0 15,72 14,535 23.442.710,0 15,041 24.241.450,0 14,38 23.168.660,0 25.307.710,0 
Ass_Agricola 5,27 5,27 7.130.166,0 7.130.166,0 5,270 4,77 6.453.075,0 4,964 6.715.620,0 4,774 6.458.871,0 7.130.166,0 
TAFC 0,270 0,266 667.308,4 0,267 671.249,4 0,266 667.308,6 677.817,1 
Empresas_Cana 38,990 37,162 66.619.670,0 37,995 68.077.440,0 36,65 65.706.630,0 69.812.890,0 

Cenário D

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

Cenário C

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício   
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício    
máximo anual 

possível  
(10³Mt/ano)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

**benefício    
máximo anual 
possível nos 

cenários B, C e D          
(10³Mt/ano)

Cenário B

Demandas

Económicas

Cenário A

Usuários de 
demandas 
económicas

Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

*Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

 
*vazões médias mensais necessárias para cada usuário, utilizadas na simulação dos últimos três cenários (B,C e D). 
**nos últimos três cenários (B,C e D), devido a não variação da quantidade mensal de água necessária para cada usuário 
em todos os cenários, os possíveis benefícios máximos anuais mantiveram-se constantes. 
 

Reg_BLimp 27,68 25,155 2,525 3.425.330,0 26,162 1,518 2.049.650,0 25,118 2,562 3.494.970,0
Reg_Chokwe 15,72 14,535 1,185 1.865.000,0 15,041 0,679 1.066.260,0 14,38 1,340 2.139.050,0
Ass_Agricola 5,270 4,77 0,500 677.091,0 4,964 0,306 414.546,0 4,774 0,496 671.295,0
TAFC 0,270 0,266 0,004 10.508,7 0,267 0,003 6.567,7 0,266 0,004 10.508,5
Empresas_Cana 38,990 37,162 1,828 3.193.220,0 37,995 0,995 1.735.450,0 36,65 2,340 4.106.260,0

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
escassez/déficit 

(m³/s/mês)

Qmed. 
Escassez/déficit 

(m³/s/mês)

Qmed. 
escassez/défici

t (m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)

Usuários de 
demandas 
económicas

Cenário D

Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

Cenário B Cenário C

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Antes de apresentar os resultados alcançados neste 

trabalho, há que lembrar que no sistema hídrico 
simulado e na sua representação topológica foram in-
cluidas as demandas não económicas (abastecimento 
doméstico e a vazão mínima de controle da intrusão 
salina), entretanto, para o objectivo principal que 
se pretende com esta pesquisa, que é o de avaliar o 
impacto económico da satisfação e/ou escassez hídrica 
entre os agricultores, são apenas ilustrados a seguir os 
resultados dos usuários económicos.

Benefícios económicos médios anuais 
alcançados pelos usuários agrícolas  
nos cenários simulados
De forma geral, a tabela 7 mostra os benefícios 

totais agrícolas alcançados pelos principais usuários, 
em função do nível de satisfação das suas demandas 
hídricas mensais nos quatro diferentes cenários a 
posterior propostos e simulados. No cenário A (si-
mulação do sistema apenas com as demandas actuais 
(2013)) os resultados mostram que actualmente o 
sistema consegue dar uma garantia de provimento de 
água a 100 %, sem registo de falhas, o que possibilita 
aos usuários económicos obter ao máximo os benefí-
cios anuais advindos do uso da água, sem nenhuma 
perda económica, que ocorreria caso houvesse dispo-
nibilidade restrita ou escassez de água.

No cenário B, que considerou-se as demandas 
actuais e futuras estimadas para 2017, houve uma rea-
locação de água segundo as novas vazões necessárias 
entre os usuários e suas prioridades de atendimento. 
Com isto, contrariamente ao cenário anterior, os 
resultados obtidos nesta simulação apresentam dé-

ficits na satisfação de todas demandas consideradas 
na análise, mostrando que dentro das regras actuais 
de operacionalização do sistema hídrico estudado, 
limitações físicas da barragem de Massingir e fluxos 
não regularizados no rio Limpopo, o sistema é in-
capaz de dar uma garantia de atendimento a 100 % 
às totais futuras demandas de água projectadas para 
2017 na parte moçambicana da bacia do Limpopo. 
E por conta deste atendimento abaixo dos volumes 
demandados, os agricultores viram os seus possíveis 
benefícios máximos anuais reduzidos em uma média 
aritmética de um pouco mais de 6%, representando 
o seguinte para cada usuário: Ass_Agricola uma dimi-
nuição de 9,5% (677.091x10^3Mt) devido a redução 
na satisfação das suas necessidades mensais, de 5,27 
m3/s para 4,77 m3/s; Empresas_Cana com 4,57% dos 
ganhos económicos não alcançados; Reg_Blimp: 9% 
de redução nos seus possíveis benefícios máximos em 
condições de satisfação total das suas necessidades 
hídricas; Reg_Chokwe 7,4%, e a TAFC com cerca de 
1,55% (10.508,7 x10^3Mt) de diminuição dos seus 
ganhos. Vale realçar que os resultados dos usuários 
Reg_BLimp e Reg_Chokwe obtidos nos cenários B, 
C e D, estão sujeitos a limitação do método Point 
Expansion (pouco confiáveis), pelo facto de a quan-
tidade média anual de água fornecida a cada um estar 
muito afastada do ponto real utilizado na expansão 
das suas funções de demanda.

Ao se mudar do cenário B para o C (política de 
operação actual, entretanto assumindo a capacidade 
máxima “NPA”), percebe-se que os usuários agrícolas 
registaram um incremento considerável nos seus bene-
fícios médios anuais, chegando aproximadamente uma 
média 2,75% de aumento nos ganhos. Na sequência, 
os usuários conseguiram os seguintes incrementos: 

TABELA 7 
Benefícios económicos ganhos pelos usuários agrícolas no atendimento das suas demandas hídricas

1 Regadio de Chókwè y=Bmg = 154009*e^-0,018*Q R² = 0,974
2 Regadio do Baixo Limpopo y=Bmg = 148616*e^-0,02*Q R² = 0,9829

4 TAFC, Ltd y=Bmg = 227795*e^-0,641*Q R² = 0,9888

y=Bmg = 121885*e^-0,03*Q

y=Bmg = 161139*e^-0,004*Q

Nr.

R² = 0,9948Associações Agrícolas e 
outros

3

Empresas de Cana-sacarina5 R² = 0,9943

coeficiente de 
determinação 

(R²) 

Funções de benefício 
Marginal Ajustadas

Usuário

 

 

Reg_BLimp 7,91 7,91 13.046.940,0 13.046.940,0 27,68 25,155 34.521.510,0 26,162 35.897.190,0 25,118 34.451.870,0 37.946.840,0 
Reg_Chokwe 8,57 8,57 14.678.310,0 14.678.310,0 15,72 14,535 23.442.710,0 15,041 24.241.450,0 14,38 23.168.660,0 25.307.710,0 
Ass_Agricola 5,27 5,27 7.130.166,0 7.130.166,0 5,270 4,77 6.453.075,0 4,964 6.715.620,0 4,774 6.458.871,0 7.130.166,0 
TAFC 0,270 0,266 667.308,4 0,267 671.249,4 0,266 667.308,6 677.817,1 
Empresas_Cana 38,990 37,162 66.619.670,0 37,995 68.077.440,0 36,65 65.706.630,0 69.812.890,0 

Cenário D

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

Cenário C

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício   
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício    
máximo anual 

possível  
(10³Mt/ano)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

**benefício    
máximo anual 
possível nos 

cenários B, C e D          
(10³Mt/ano)

Cenário B

Demandas

Económicas

Cenário A

Usuários de 
demandas 
económicas

Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

*Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

 
*vazões médias mensais necessárias para cada usuário, utilizadas na simulação dos últimos três cenários (B,C e D). 
**nos últimos três cenários (B,C e D), devido a não variação da quantidade mensal de água necessária para cada usuário 
em todos os cenários, os possíveis benefícios máximos anuais mantiveram-se constantes. 
 

Reg_BLimp 27,68 25,155 2,525 3.425.330,0 26,162 1,518 2.049.650,0 25,118 2,562 3.494.970,0
Reg_Chokwe 15,72 14,535 1,185 1.865.000,0 15,041 0,679 1.066.260,0 14,38 1,340 2.139.050,0
Ass_Agricola 5,270 4,77 0,500 677.091,0 4,964 0,306 414.546,0 4,774 0,496 671.295,0
TAFC 0,270 0,266 0,004 10.508,7 0,267 0,003 6.567,7 0,266 0,004 10.508,5
Empresas_Cana 38,990 37,162 1,828 3.193.220,0 37,995 0,995 1.735.450,0 36,65 2,340 4.106.260,0

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
escassez/déficit 

(m³/s/mês)

Qmed. 
Escassez/déficit 

(m³/s/mês)

Qmed. 
escassez/défici

t (m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)

Usuários de 
demandas 
económicas

Cenário D

Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

Cenário B Cenário C

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)

 
  

*vazões médias mensais necessárias para cada usuário, utilizadas na simulação dos últimos três cenários (B,C e D).
**nos últimos três cenários (B,C e D), devido a não variação da quantidade mensal de água necessária para cada usuário em 
todos os cenários, os possíveis benefícios máximos anuais mantiveram‑se constantes.
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Ass_agricola aumentou 262.545*10^3 Mt/ano; 
Reg_Blimp 1.375.680*10^3 Mt/ano; Reg_Chokwe com 
798.740*10^3 Mt/ano; TAFC 3.941*10^3 Mt/ano 
e Empresas_Cana 1.457.770*10^3 Mt/ano. E com-
parando os casos C e D (política de operação actual, 
assumindo a capacidade máxima “NPA” e consideran-
do as projecções de consumo dos países de montante) 
vê-se que o incremento de ganhos relacionado com o 
cenário C (2,75%), aqui neste caso D, diminuiu em 
uma média aritmética de cerca de 0,55%, mostrando 
o grau de impacto negativo que terá-se com o aumento 
de abstracções de água pelos países de montante.

Custos económicos acumulados pelos 
usuários devido a escassez/déficit de água
A tabela 8 apresenta de forma sumarizada a dis-

tribuição global das perdas económicas acumuladas 
pelos usuários agrícolas na área de pesquisa. Dos 
quatro cenários simulados neste estudo, os resultados 
aqui mostrados correspondem apenas a três casos, B, 
C e D, pelo facto de no cenário A os usuários não 
terem registado perdas económicas.

Devido o não atendimento a 100% das vazões mé-
dias mensais demandadas pelos usuários, estes, foram 
acumulando a cada mês custos económicos. Dentro 
das condições de simulação dos três cenários mostra-
dos (tabela 8), na situação B os usuários registaram em 
média uma perda anual de 1.834.229,9*10^3 Mt/ano, 
na qual o Reg_Blimp aparece com maior perda, 
3.425.330*10^3 Mt/ano, correspondente ao acúmulo 
de déficit mensal de 2,525 m3/s durante todo o pe-
ríodo simulado. Ao se confrontar os resultados, vê-se 
que deste cenário (B) para o C, os usuários tiveram 
seus custos reduzidos em um pouco mais de 40%, 
isto porque houve diminuição de escassez de água 
em uma média de aproximadamente igual a 38,4%. 
Entretanto, no caso D, cenário que apresentou os 
maiores custos econômicos, os resultados mostram 

uma situação inversa, na qual as perdas econômi-
cas acumuladas no caso C aumentaram para todos 
os usuários agrícolas, com um incremento médio 
aproximado de 86%, equivalentes a uma subida de 
custos médios anuais de 1.029.922,0*10^3 Mt/ano. 
Para os custos econômicos registados neste cenário 
(D) como consequência de aumento de escassez de 
água, merecem ainda destaque os usuários Reg_Chok‑
we e Empresas_Cana que obtiveram mais de 100% 
(1.072.790*10^3 Mt/ano e 2.370.810*10^3 Mt/ano 
respectivamente) de incremento de perdas quando 
relacionados com os resultados da situação C.

CONCLUSÕES
O modelo de análise económica aplicado neste 

trabalho mostrou que para obtenção dos benefícios 
máximos económicos de alocação de água, é preciso 
que a satisfação das necessidades hídricas seja a 100%. 
E que a escassez de água e/ou atendimento abaixo 
dos volumes demandados pode levar a acúmulo 
de perdas económicas. Dos resultados alcançados 
pôde se verificar que, dentro das condições actuais 
de operação do sistema hídrico da parte moçam-
bicana da bacia do Limpopo, o sistema consegue 
garantir a obtenção de benefícios máximos apenas 
aos usuários agrícolas actuais. Entretanto, o mesmo 
sistema apresenta-se incapaz de poder acomodar as 
demandas futuras projectadas para 2017 e satisfazer 
na sua totalidade todas necessidades de água, o que 
poderá, consequentemente, no futuro gerar custo de 
escassez de água aos usuários.

Havendo disponibilidade hídrica, a operação da 
barragem de Massingir na sua capacidade máxima 
(nível pleno de armazenamento), mostrou-se neste 
estudo como uma solução alternativa que pode 
futuramente minimizar os déficits de água no atendi-
mento das demandas de todos os principais usuários 
naquela área de estudo.

TABELA 8 
Custos médios anuais de escassez de água para os usuários agrícolas,  

nos diferentes cenários simulados (B,C e D).

1 Regadio de Chókwè y=Bmg = 154009*e^-0,018*Q R² = 0,974
2 Regadio do Baixo Limpopo y=Bmg = 148616*e^-0,02*Q R² = 0,9829

4 TAFC, Ltd y=Bmg = 227795*e^-0,641*Q R² = 0,9888

y=Bmg = 121885*e^-0,03*Q

y=Bmg = 161139*e^-0,004*Q

Nr.

R² = 0,9948Associações Agrícolas e 
outros

3

Empresas de Cana-sacarina5 R² = 0,9943

coeficiente de 
determinação 

(R²) 

Funções de benefício 
Marginal Ajustadas

Usuário

 

 

Reg_BLimp 7,91 7,91 13.046.940,0 13.046.940,0 27,68 25,155 34.521.510,0 26,162 35.897.190,0 25,118 34.451.870,0 37.946.840,0 
Reg_Chokwe 8,57 8,57 14.678.310,0 14.678.310,0 15,72 14,535 23.442.710,0 15,041 24.241.450,0 14,38 23.168.660,0 25.307.710,0 
Ass_Agricola 5,27 5,27 7.130.166,0 7.130.166,0 5,270 4,77 6.453.075,0 4,964 6.715.620,0 4,774 6.458.871,0 7.130.166,0 
TAFC 0,270 0,266 667.308,4 0,267 671.249,4 0,266 667.308,6 677.817,1 
Empresas_Cana 38,990 37,162 66.619.670,0 37,995 68.077.440,0 36,65 65.706.630,0 69.812.890,0 

Cenário D

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

Cenário C

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

benefício    
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício   
médio anual  
(10³Mt/ano)

benefício    
máximo anual 

possível  
(10³Mt/ano)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

**benefício    
máximo anual 
possível nos 

cenários B, C e D          
(10³Mt/ano)

Cenário B

Demandas

Económicas

Cenário A

Usuários de 
demandas 
económicas

Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

*Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

 
*vazões médias mensais necessárias para cada usuário, utilizadas na simulação dos últimos três cenários (B,C e D). 
**nos últimos três cenários (B,C e D), devido a não variação da quantidade mensal de água necessária para cada usuário 
em todos os cenários, os possíveis benefícios máximos anuais mantiveram-se constantes. 
 

Reg_BLimp 27,68 25,155 2,525 3.425.330,0 26,162 1,518 2.049.650,0 25,118 2,562 3.494.970,0
Reg_Chokwe 15,72 14,535 1,185 1.865.000,0 15,041 0,679 1.066.260,0 14,38 1,340 2.139.050,0
Ass_Agricola 5,270 4,77 0,500 677.091,0 4,964 0,306 414.546,0 4,774 0,496 671.295,0
TAFC 0,270 0,266 0,004 10.508,7 0,267 0,003 6.567,7 0,266 0,004 10.508,5
Empresas_Cana 38,990 37,162 1,828 3.193.220,0 37,995 0,995 1.735.450,0 36,65 2,340 4.106.260,0

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Qmed. 
escassez/déficit 

(m³/s/mês)

Qmed. 
Escassez/déficit 

(m³/s/mês)

Qmed. 
escassez/défici

t (m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)

Usuários de 
demandas 
económicas

Cenário D

Qmed. 
nec. 

(m³/s/mês)

Cenário B Cenário C

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)

Qmed. 
fornec. 

(m³/s/mês)

Custo médio 
anual da 

escassez de 
água 

(10³Mt/ano)
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Peer review system
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the community. Manuscripts need to be submitted through 
REGA’s Editorial Manager: http://www.editorialmanager.com/
rega. Manuscripts received will follow the procedures estab‑
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titles in bold and capital letters without numeration, leav‑
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peer review, authors names must be omitted from the manu‑
scripts.
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Authors: The number of authors should be the minimum 
possible, considering only people who actually contributed to 
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justifications to explain the presence of the authors work. Au‑
thors’ names should be omitted from main manuscript file.
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