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Água que nasce na fonte serena do mundo
E que abre o profundo grotão
Água que faz inocente riacho e deságua
Na corrente do ribeirão
Águas escuras dos rios
Que levam a fertilidade ao sertão
Águas que banham aldeias
E matam a sede da população
Águas que caem das pedras
No véu das cascatas ronco de trovão
E depois dormem tranquilas
No leito dos lagos, no leito dos lagos
Água dos igarapés onde Iara mãe d'água
É misteriosa canção
Água que o sol evapora pro céu vai embora
Virar nuvens de algodão
Gotas de água da chuva
Alegre arco-íris sobre a plantação
Gotas de água da chuva
Tão tristes são lágrimas na inundação
Águas que movem moinhos
São as mesmas águas
Que encharcam o chão
E sempre voltam humildes
Pro fundo da terra, pro fundo da terra
Terra planeta água... terra planeta água
Terra planeta água.

Guilherme Arantes, Planeta Água
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A escassez de água exige que se formulem políticas para garantir uma alocação
inter-setorial e�ciente do recurso, ao mesmo tempo que se reverta a degradação do
mesmo. Para entender melhor e avaliar os efeitos das diversas políticas, é fundamen-
tal que se utilize modelos do mundo real, aptos a analisar as consequências, tanto
ambientais quanto econômicas, de decisões de políticas de alocação tanto a nível de
bacia, como de usuário. Este trabalho introduz um modelo econômico-hidrológico
integrado desenvolvido para apoiar a gestão de recursos hídricos na bacia do rio Pira-
pama no Estado de Pernambuco, Nordeste do Brasil. Utiliza os fundamentos teóricos
de um modelo elaborado no International Food Police Research Institute (IFPRI).
Integra um grande número de relações físicas, econômicas, institucionais e agronômi-
cas numa plataforma única para subsidiar decisões que digam respeito a alocação
ótima de água entre os usos alternativos e vinhoto para fertirrigar as áreas plantadas
de cana no primeiro trecho da bacia, a saber: a montante da barragem Pirapama.
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O referido trecho é de crucial importância pois nele está concentrada a maioria das
agroindústrias localizadas na bacia, cuja produção de e�uentes é a principal fonte de
carga orgânica da região. Além disso, esta área é a responsável pelo aporte a�uente
ao reservatório Pirapama � uma das principais fontes de abastecimento da capital
do estado � cujo risco de eutro�zação já é alto, mal o mesmo entra em operação.
O modelo introduz a questão da qualidade não só ao incluir o uso da fertirrigação
e determinar alocação de e�uentes das agroindústrias nas áreas plantadas de cana
ao longo da bacia, mas também ao garantir através de restrições, níveis de quali-
dade adequados aos usos ao longo do curso d'água, bem como o não atingimento de
limites de tro�a nos dois reservatórios da área estudada. Para introduzir a questão
de qualidade das águas dentro da plataforma de otimização foi utilizado o clássico
modelo da Engenharia Ambiental - o modelo Streeter-Phelps. Este é considerado um
modelo de qualidade simpli�cado, pois não simula todos os fenômenos interagentes
no balanço do oxigênio dissolvido, abordando unicamente os dois principais fatores,
a saber: o consumo e a produção de oxigênio. A aplicação da referida versão requer o
conhecimento de parâmetros do rio e implica numa série de simpli�cações do mundo
real. Foi realizada então uma simulação externa de qualidade, fora da plataforma
de otimização, para testar a adequacidade da versão adotada ao caso em estudo,
através da comparação entre os valores obtidos usando as equações representativas e
os valores medidos em alguns pontos do rio em anos especí�cos. Além disso, dados
não disponíveis referentes a maneira com que os e�uentes chegam e contaminam o
rio, bem como a forma com que o rio responde a esta contaminação, puderam ser
calibrados e validados. O modelo integrado usou a modelagem holística com método
de decomposição por temas, para determinar a solução ótima através de dois sub-
modelos, um que considera a questão de quantidade e o outro a de qualidade das
águas. Assim, uma solução ótima inicial é encontrada alocando-se água e e�uentes
sem se restringir os níveis de qualidade resultantes. A solução �nal do modelo é
obtida a partir deste valor inicial, incorporando-se as restrições relativas a qualidade
das águas. A função objetivo é composta pelas funções de benefício líquido agre-
gadas por uso e penalidades são impostas de forma a garantir que o modelo respeite
outorgas atuais no caso dos usos consuntivos, atenda demandas mínimas no caso de
geração de energia e minimize sobra de e�uentes. O modelo é aplicado para um ho-
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rizonte de um ano com passos mensais, iniciando no último mês da estação chuvosa.
Utiliza para simular drenagem pluvial natural de cada trecho, descargas especí�cas
obtidas a partir de valores médios mensais de vazão de uma série gerada para a ba-
cia. A condição inicial considera os reservatórios cheios e a cana disponível para a
safra atual resultante de decisões de áreas a fertirrigar tomadas no ano anterior. Os
primeiros resultados obtidos mostraram que os valores na solução ótima das retiradas
anuais para cada uma das agroindústrias são praticamente iguais aos valores outor-
gados. No caso do abastecimento humano, a alocação ótima permite maiores desvios
em relação a outorga, principalmente no caso de Recife, o maior usuário para quem
se aloca bem menos do que o outorgado, e aproxima-se dos valores estabelecidos para
Vitória. Além disso, pode-se veri�car que o não atendimento a outorga estabelecida
para Recife é um resultado econômico, pois os limites físicos não são atingidos. Com
relação aos usos não-consuntivos, a solução ótima resultou em potências geradas para
as duas PCH's em qualquer dos meses menor do que a demanda mínima. Este tam-
bém é um resultado econômico já que há disponibilidade de água, bem como uma
capacidade instalada que permitiria valores de potência gerados maiores. Com relação
a alocação de e�uentes, embora a quantidade simulada do vinhoto produzido pelas
agroindústrias, na alocação ótima seja muito similar a atual, a distribuição de�nida
pelo modelo como ótima é bastante diferente. Todos estes resultados são referentes
ao sub-modelo 2, ou seja, é o resultado do modelo com todas as restrições incluídas.
No entanto, o que se observou é que não houve mudanças perceptíveis nos resultados
ao se acrescentar as restrições relativas a qualidade das águas, ou seja, os resultados
do sub-modelo1 são praticamente idênticos ao sub-modelo2. Assim, estas últimas re-
strições na solução do modelo são inativas ou slack. Algumas simulações foram feitas
retirando-se funções penalidade associadas ao uso da função objetivo a ser maxi-
mizada. Ao se retirar a penalidade relativa ao abastecimento humano, mantendo-se a
do abastecimento industrial, independente de se aplicarem ou não penalidades relati-
vas aos demais usos diminuem as retiradas anuais para Recife e aumentam as retiradas
para Vitória. Neste caso, o resultado do sub-modelo2 é diferente do sub-modelo1, ou
seja, as restrições relativas a qualidade das águas neste caso deixam de ser inativas.
Mais especi�camente, as mesmas reduzem as retiradas anuais para Vitória para que
maiores volumes no lago de Águas Claras sejam mantidos e os limites relativos a
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tro�a do reservatório não sejam atingidos. A retirada da penalidade associada ao
atendimento da demanda mínima dos dois usuários, independente de haver ou não
penalidades para os demais usos, reduz a potência gerada em todos os meses nas duas
PCH's. Finalmente, com relação a alocação de e�uentes não há nenhuma alteração
na con�guração das áreas fertirrigadas, no caso de se retirar a penalidade referente a
sobra de e�uentes. Ocorre que penalizando ou não por sobras de vinhoto, a solução
ótima usa todo o e�uente produzido, isso também independente das penalidades pelos
outros usos estarem ligadas ou desligadas.
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Capítulo 1

Introdução

1.1 Problemática e Justi�cativa

A alocação ótima de recursos hídricos é uma questão atual, complexa e desa�adora.
Apesar de ser um velho problema, já mencionado no Egito Antigo, há muitos estudos
recentes que destacam novos aspectos da questão. A identi�cação precisa dos usos
entre setores econômicos é um deles. O reconhecimento técnico de imperfeições de
mercado, como as externalidades, provisão privada de bens públicos e a assimetria
das informações requer uma descrição aperfeiçoada dos usos, benefícios e custos.

As linhas de pesquisa mais recentes buscam políticas que promovam uma alocação
inter e intra-setorialmente e�ciente no sentido econômico. Na realidade, busca-se
ainda mais: é necessário também distribuir o bem-estar entre todos os envolvidos,
além de assegurar a auto-sustentabilidade do recurso.

Estudos realizados pelo IFPRI (International Food Policy Research Institute)
junto com The World Bank (Rosegrant & Biswanger,1994) [37] a�rmam que a água
potencialmente, pode ser alocada através de três processos: Sob alocação adminis-
trativa, também chamada outorga controlada, a autoridade pública ou quasi-pública
(por exemplo, um comitê de bacia) identi�ca usos alternativos e simplesmente realoca
direitos existentes para usos de mais alto valor; Sob cobrança e através de mercados
de água � estes instituídos através de outorgas comercializáveis � usa-se a resposta
dos usuários aos preços para realocar água.

Sob alocação administrativa, desde que os �perdedores� fatalmente irão protes-
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tar, as autoridades terão que negociar com os usuários e encontrar alguma forma de
compensá-los, já que a realocação pode ser vista como uma expropriação de direitos já
existentes. Além disso, são as autoridades que arcarão com a maior parte dos custos
de transação do processo de alocação, desde a identi�cação das oportunidades até a
resolução de con�itos [37], o que certamente levará a perdas de e�ciência no uso da
água.

A questão da alocação sob Cobrança e a feita através de mercados de água, ambas
baseiam-se no mesmo princípio de resposta dos usuários aos preços. Com preços
crescentes, todos os usuários terão incentivo para aumentar a e�ciência do seu uso, e
a água usada em atividades de menor valor será transferida para usos de mais alto
valor num processo de decisão descentralizado envolvendo cada usuário individual [37].

Estas duas formas de cobrança estão associadas com objetivos econômicos, sendo
bem de�nidas em Ribeiro (2000) [35]: a primeira como sendo um instrumento
econômico, sem criação de mercado, visando internalizar as externalidades e dessa
maneira reservando a água para os mais e�cientes; e a segunda como um mecanismo
econômico com valor de água negociado em um mercado de direitos de uso.

Segundo revisão de literatura realizada em Ribeiro(2000) [35] sobre os métodos
para monetarizar a água, a experiência no exterior e os estudos brasileiros mostram
que ainda existem dois outros grupos de cobrança, mas que estariam associados a
objetivos �nanceiros, ou seja, mecanismos arrecadatórios com vistas a viabilizar pro-
gramas dos planos de recursos hídricos, bem como para recuperação de custos de
operação, manutenção e investimentos das obras de expansão da oferta e controle da
poluição.

Estes dois últimos grupos, segundo a mesma referência [35], são a tônica da maioria
dos estudos de cobrança no Brasil. Por isso mesmo, os valores de cobrança até agora
propostos não afetam as quantidades consumidas/lançadas dos usuários, ou seja não
levam a uma alocação e�ciente economicamente.

Dentre os estudos de cobrança com objetivos econômicos, salientam-se os estu-
dos de Carrera-Fernandez(1999) [8], que inclusive agrega também a questão �nan-
ceira, mas não como objetivo principal e sim como uma restrição com vistas a auto-
sustentabilidade.

O referido estudo estabelece uma metodologia que toma como referência a teoria
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econômica do Second Best. Os preços resultantes propiciam uma alocação e�ciente dos
recursos hídricos tendo em vista que a diferença entre os benefícios e os custos sociais
é maximizada, ao mesmo tempo que os impactos distributivos são minimizados. Essa
política ainda tem a grande vantagem de não gerar ganhos ou perdas �nanceiras para
o órgão gestor dos recursos hídricos [8].

Observa-se que o estudo de Carrera-Fernandez enquadra-se num dos grupos de co-
brança descrito em Ribeiro(2000) [35], onde a mesma funciona como um instrumento
econômico sem criação de mercado, e por isso mesmo implicitamente já considera a
questão da outorga, que necessariamente será controlada ou administrativa, ou seja,
não será comercializável.

Deve-se notar que a outorga controlada sozinha como método de alocação não
leva à e�ciência econômica. De acordo com Eaton & Eaton(1999) [12], falando sobre
a poluição do ar e da água, é preferível a taxação das emissões ao estabelecimento de
padrão de emissão, porque a primeira serve para alocar as emissões permissíveis a seus
usos mais produtivos. No entanto, de acordo com Carrera-Fernandez (1999) [8] a ou-
torga controlada é muito importante como instrumento complementar, pois disciplina
a utilização dos recursos hídricos super�ciais e subterrâneos entre os seus múltiplos
usuários, compatibilizando a sua demanda à disponibilidade hídrica na bacia hidro-
grá�ca.

Assim é que, os instrumentos de outorga de direito de uso emitidos e controlados
pelo poder público (outorga administrativa), e a cobrança pelo uso da água, são em
geral, usados de forma conjunta. Na verdade, esses instrumentos não podem ser trata-
dos de forma independente mesmo porque a outorga de direito de uso deve preceder
a cobrança pelo uso da água. O perfeito conhecimento e cadastramento dos múltiplos
usuários da bacia e a consequente regularização das outorgas de direito de uso são
elementos essenciais e imprescindíveis para que a implementação de um sistema de
cobrança pelo uso da água seja bem sucedida e não crie reações contrárias [8].

O outro método de alocação, através da criação de mercados, está intimamente
ligado ao conceito de direito privado de propriedade da água, e à possibilidade dos
agentes econômicos transferirem esses direitos � as chamadas outorgas comerciali-
záveis. Neste tipo de outorga, a água é tratada como um bem econômico livremente
comercializado. O mercado de água é regido pela lei da procura e da oferta. Tradi-
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cionalmente, a outorga inicial é estabelecida com base no uso histórico ou por meio
de leilões(Ribeiro,2000) [35].

A questão é que a legislação brasileira emanada da Constituição Federal (arts. 20
e 26), considera a água um bem público de uso comum, e portanto não suscetível ao
direito privado de propriedade. Mas a impossibilidade de o Estado outorgar o direito
de propriedade, não impede que se abandone o mercado como uma das alternativas de
alocação e�ciente da água. Poderá ser implementado um mecanismo de mercado de
água bruta, comercializando direitos privados de uso da água por um período limitado
de tempo. A Lei Federal No.9433 de 1997 estabelece que a outorga de direito de uso
pode ser concedida por um prazo máximo de 35 anos, renovável por igual período.

No entanto, as transferências do direito de uso da água entre usuários não estão
previstas na legislação brasileira. A transferência do direito de uso da água seria
um instrumento e�ciente de maximizar os benefícios sociais líquidos, na medida que
reduz as incertezas dos usuários nas suas decisões de produção e planejamento de seus
investimentos futuros. De certo modo, o mecanismo de mercado, independentemente
da distribuição inicial dos direitos sobre a água, se encarregaria de alocar os recursos
hídricos para aqueles usuários que mais os valorizassem e, portanto, produzissem a
partir desses recursos o máximo benefício social líquido (Carrera-Fernandez,1999) [8].

O Chile é um dos poucos países que têm incentivado o uso de mercados na gestão
dos recursos hídricos. Este tipo de alocação é possível em parte, devido a um sistema
de outorgas comercializáveis estabelecido em 1981. Mais ainda, o país tem uma
tradição de direitos privados sobre porções de rio que vêm da era colonial. Mostra-
se que o mercado de outorgas comercializáveis tem produzido substanciais ganhos
econômicos em duas bacias no norte do Chile: Elqui e Limary. Estes ganhos ocorrem
em compras/vendas entre setores econômicos e em compras/vendas entre irrigantes, e
têm bene�ciado tanto vendedores quanto compradores (Hearne & Easter, 1995) [18].

Decidir por processos de alocação não é uma tarefa trivial. Para subsidiar os
tomadores de decisão a estabelecer políticas que levem a e�ciência econômica é
necessário a identi�cação da alocação ótima de água entre os múltiplos usos. A
partir daí, ou seja, estabelecendo-se esta referência, pode-se então comparar diversos
mecanismos alocatórios.

A idéia deste trabalho é através do desenvolvimento de um modelo econômico-
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hidrológico integrado � adaptado de um estudo desenvolvido no International Food
Policy Research Institute (Rosegrant et al,1999) [38] e já utilizado em algumas bacias
do mundo, a saber: Maipo, no Chile [38] e Mekong no Sudeste Asiático (Ringler,
2001) [36] � identi�car a alocação ótima que seria uma base, ou uma solução ideal
de um decisor onisciente que estaria otimizando os benefícios de todos os usuários da
bacia. Esta base, que sabemos seria utópica no que se refere a sua implementação
� já que a mesma não considera custos de transação nem administrativos � serve
para avaliar os �reais� métodos de alocação disponíveis e comparar seus resultados de
forma a subsidiar os de�nidores de políticas nas suas decisões.

1.1.1 Aspectos Legais no Contexto Brasileiro
A preocupação com a questão da escassez dos recursos hídricos no Brasil é relativa-
mente recente, a menos em regiões mais secas como o Nordeste, e mesmo assim em
alguns períodos mais críticos. Isto pode ser em parte explicado pelo fato do nosso país
ser o maior detentor de toda a água potável do planeta, com nada menos que 12%

das reservas existentes. Tendo abundância, bens públicos não têm valor econômico.
No entanto, de acordo com Kelman & Frajtag (2000) [20], durante o século XX a
população multiplicou-se por 3 e o consumo d'água por 6, basicamente devido à cres-
cente utilização da água na indústria e na agricultura. Sendo assim, o que não tinha
valor econômico, hoje tem, e desenvolver formas de utilizar a água e�cientemente, ao
mesmo tempo revertendo a degradação crescente dos mananciais, é o grande desa�o
do século XXI.

Os recursos hídricos brasileiros tradicionalmente foram geridos por seus usuários,
de uma forma que cada setor da sociedade utiliza a água como bem de consumo,
tratando-a como se fosse inesgotável. Não havia uma preocupação por parte dos
setores usuários com as condições sociais, econômicas e políticas que possibilitam o
uso coletivo dos recursos hídricos do país (Machado,2001) [24].

Por outro lado, havia diversidade de agentes-gestores, com objetivos e res-
ponsabilidades con�itantes. Cada um deles visualiza funções e usos para a água,
de acordo com seus interesses e necessidades próprias. Após séculos de usos e abusos,
o resultado é uma situação de escassez e degradação dos recursos hídricos [24].
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As razões por que se presencia esta situação são várias. No que se relaciona aos
aspectos quantitativos, a ótica adotada foi sempre a da expansão da oferta. Inexistiu
a preocupação com o que acontece na parte �nal do processo: o gerenciamento da
demanda, ou seja, saber como o usuário está tratando a água. No que se refere aos
aspectos qualitativos, as di�culdades de monitoramento e �scalização por parte dos
órgãos ambientais comprometeram o aparato legal e institucional proposto no início
da década de 80 quando o país aprovou a sua Política Nacional de Meio Ambiente.
Permeando estas questões está o modelo de gerenciamento de recursos naturais ado-
tado até então no Brasil: centralizador, paternalista por parte do poder público e sem
a participação da sociedade (Ribeiro,2000) [35].

O Brasil vem encaminhando a solução dos problemas de seus recursos hídricos, a
partir de uma abordagem regional, com o avanço dos Estados na elaboração de suas
leis de organização administrativa para o setor (Carrera-Fernandez,1999) [8].

O fato da lei federal No. 9433, que dispõe sobre a Política Nacional de Recursos
Hídricos, só ter sido sancionada no início de 1997, de certa forma permitiu que as es-
peci�cidades regionais pudessem ser evidenciadas em uma série de leis que, elaboradas
pelos estados, buscavam solucionar seus próprios problemas (Garrido, 1998) [15].

De acordo com a Constituição Federal de 1988, os rios podem ser de domínio da
União ou dos Estados. As águas que, devido à sua localização, banham mais de um
Estado ou país, são de domínio da União. As demais águas, com exceção daquelas
represadas por obras da União, são de domínio do Estado. As águas subterrâneas
pertencem ao Estado, se situadas sob seus limites territoriais [8].

Sendo assim bens públicos, cabe então ao poder público examinar cada pedido de
utilização da água de um rio, considerando-se os aspectos quantitativos e qualitativos.
Quando concedida, a �outorga� de direito de uso da água protege o usuário contra
o uso predador de outros usuários que não a possuam. A outorga de direito de uso
do recurso natural água não deve ser confundida com concessão de serviço público,
como é o caso de abastecimento de água, tratamento de esgoto urbano ou produção
de energia elétrica (Kelman & Frajtag,2000) [20].

Na legislação brasileira, a criação do direito de águas e a de�nição dos critérios
de outorga de direito de uso são de competência da União. No entanto, nada impede
que os Estados editem normas ou leis, independentemente da autorização da União,
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conforme lei complementar prevista na Constituição Federal. A gestão dos recursos
hídricos cabe à entidade que deles tiver o domínio, excetuando-se aqueles casos previs-
tos na Constituição Federal, como é o caso da geração de energia elétrica, cuja gestão é
de competência da União, mas deve estar articulada com os Estados onde se localizam
os potenciais hidroenergéticos. Diante disso, alguns estados elaboraram suas leis de
organização administrativa para o setor, estabelecendo os princípios, os instrumentos
e o arcabouço institucional para a promoção do gerenciamento dos recursos hídricos
de seus domínios, a chamada Política Estadual de Recursos Hídricos [8].

No entanto, na maioria dos Estados, as unidades administrativas com gerência
direta e indireta sobre os recursos hídricos têm atuado de forma bastante desarticu-
lada. Instituições representativas dos segmentos envolvidos (poderes públicos estadual
e municipais, usuários e sociedade civil) são criadas, com competências concorrentes
com as de outros órgãos do Estado, criando atribuições sobrepostas. Não há harmo-
nização nas relações interinstitucionais. Assim, em geral, não há clareza nos papéis
dos vários órgãos e entidades dos Estados que atuam no âmbito dos Sistemas de
Gerenciamento de Recursos Hídricos (SGRH). Sem a consolidação do processo de
ordenamento sistemático das legislações existentes,não se garante a aplicação dos
variados mecanismos previstos, sejam eles especi�camente referentes à participação
dos atores sociais no processo decisório, sejam eles de forma genérica referentes ao
papel do poder público na política que visa garantir a integridade e a perenidade de
um patrimônio coletivo: a água (Machado,2001) [24].

Esta situação, obviamente re�ete-se a nível federal. Não existe ainda hoje no
Brasil, o que se possa chamar uma gestão racional, equilibrada e justa dos recursos
hídricos disponíveis. Espera-se que a recém-criada Agência Nacional de Águas (ANA)
estimule e contribua para a viabilização de uma cultura tão desejada de gestão in-
tegrada dos recursos hídricos [24].

A lei 9984/2000 determina que a ANA atuará em articulação com órgãos e en-
tidades públicas e privadas integrantes do Sistema Nacional de Gerenciamento de
Recursos Hídricos. Isto signi�ca que a ANA deverá regular o uso de recursos hí-
dricos de competência federal e, ao mesmo tempo, assegurar que os outros atores
estejam fazendo o que lhes cabe para o efetivo funcionamento do sistema (Kelman &
Frajtag,2000) [20].
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1.1.2 A Bacia Hidrográ�ca como Unidade de Gestão
O inciso V do art 1o. da Lei 9433/97 proclama que a �bacia hidrográ�ca é a unidade
territorial para implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos�. Isto porque mesmo
nos casos em que um rio tem nascente e foz num mesmo Estado, nada impede que
os usos e usuários deste rio afetem usos e usuários de outros Estados. Suponha por
exemplo, um rio X totalmente inserido num estado A, mas que deságua num outro rio
Y, inserido num estado B. A diluição de cargas poluentes de cidades nas margens do
rio X, no estado A afetarão cidades às margens do rio Y, no estado B. Como a água
que passa pelo rio X é a mesma que passa pelo rio Y, é evidente que a dominialidade
do Estado A sobre o rio X não pode ser absoluta. Por exemplo, uma cidade nas
margens do rio X, pertencente ao Estado A não pode secar ou poluir o rio X porque
tal ação impactaria negativamente todos os usuários de recursos hídricos localizados
à jusante, não só do Estado A, como também do Estado B (adaptado de Kelman &
Frajtag, 2000) [20].

Assim, a gestão associada ao recorte territorial de uma bacia hidrográ�ca, que
em geral não coincide com o resultante das fronteiras entre Estados, possibilitará o
cumprimento do artigo 4o. do inciso V da Lei 9433/97 que diz que �a União articular-
se-á com os Estados tendo em vista o gerenciamento dos recursos hídricos de interesse
comum�.

A idéia é constituir comitês associados a cada bacia, especialmente daquelas com
problemas de escassez, funcionando como se fosse o parlamento da mesma, onde
se deve tomar as principais decisões políticas sobre a utilização das águas. Este
comitê terá um braço executivo (agência de águas) sem �ns lucrativos, que �rmará um
contrato de gestão (ou termo de parceria) com a ANA para transferências de recursos
bilaterais. Além disto a ANA deverá ajudar os órgãos gestores estaduais a adotarem
procedimento semelhante favorecendo a descentralização, com o objetivo principal de
assegurar a adoção da bacia hidrográ�ca como unidade geográ�ca para planejamento
da utilização de recursos hídricos, a despeito da eventual multiplicidade de governos,
estaduais e federal, com domínio sobre cursos de água na bacia (Adaptado de Kelman
& Frajtag,2000) [20].
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Estudos já implementados em várias bacias do mundo(Rosegrant et al, 2000) [39]
também adotam a bacia hidrográ�ca como unidade de planejamento. Segundo os
autores, a crescente competição por água entre os setores usuários, aumenta a im-
portância da bacia hidrográ�ca como unidade apropriada de análise para atender aos
desa�os da gestão dos recursos hídricos e a modelagem a este nível pode fornecer
informações essenciais para os gestores nas suas decisões de alocação de recursos.

É a nível de bacia que as decisões de alocação de água têm maiores implicações
econômicas. Por isso mesmo, a maioria dos instrumentos políticos voltados a tornar
a alocação mais racional são aplicados a esse nível. Mais ainda, foi esta unidade de
análise recomendada para gestão de água integrada durante a Conferência das Nações
Unidas em Ambiente e Desenvolvimento em 1998 (McKinney et al,1999) [26].

1.2 A Bacia Hidrográ�ca do Rio Pirapama

1.2.1 Localização Geográ�ca e Problemática da Bacia
Localizada nas mesoregiões Metropolitana do Recife e Mata Pernambucana, a bacia
hidrográ�ca do Rio Pirapama ocupa uma área de cerca de 600 km2, tem sua nascente
no município de Pombos, no Agreste Pernambucano, e uma extensão aproximada
de 80 km. A bacia é formada por 12 sub-bacias, cujos principais tributários são os
rios Gurjaú, Cajabuçu e Arariba, pela margem esquerda, e os riachos Santa Amélia,
Utinga de Cima e Camaçari, pela margem direita (Carrera-Fernandez,1999) [8].

A bacia hidrográ�ca do rio Pirapama engloba parte do território de sete municí-
pios, que são: Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Moreno,
todos integrantes da Região Metropolitana do Recife (RMR), além de Vitória de Santo
Antão, Pombos e Escada, os quais estão situados na Zona da Mata Pernambucana [8].

O Pirapama é o manancial mais importante em um raio de 40 km da cidade do
Recife. No período 1980-82, a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa)
elaborou o �Plano Diretor de Recursos Hídricos da Região Metropolitana do Recife�
e o Rio Pirapama se apresentou como principal manancial potencial para a RMR. A
entrada do reservatório Pirapama na bacia modi�cará os usos atuais da água uma
vez que exigirá maior e�ciência por parte dos usuários localizados na própria bacia
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como por aqueles situados nos limites extra-bacia (Ribeiro,2000) [35].
A importância da bacia do Pirapama para a RMR motivou o desenvolvimento de

um projeto conhecido como �Projeto Pirapama�, que envolve uma estratégia multi-
disciplinar e interinstitucional para propor diretrizes a �m de minimizar os atuais e
potenciais con�itos relativos ao crescimento econômico, gerenciamento ambiental e
desenvolvimento social na bacia. É objetivo do projeto propor diretrizes para garan-
tir a oferta de água de boa qualidade para a RMR e para os demais municípios da
bacia [35].

Os problemas no setor de recursos hídricos desta região mais sérios são: insu�ciente
produção de água tratada, elevadas perdas e altos desperdícios; precário atendimento
dos sistemas de esgotamento sanitário e de limpeza pública; problemas de drenagem
causados pelo inadequado uso do solo; poluição hídrica acentuada em alguns manan-
ciais e ausência de manejo conservacionista (Ribeiro,2000) [35].

Como consequência desta situação, já podemos apontar o racionamento a que vem
sendo submetida a RMR há alguns anos, o que tem comprometido a regularidade do
atendimento à população, principalmente nas épocas de prolongada estiagem. Os
sistemas de abastecimento de água de outros municípios integrantes da bacia que
não fazem parte da RMR, como Pombos, Escada e Vitória de Santo Antão, já estão
também enfrentando problemas para atender as crescentes demandas por água potável
(Carrera-Fernandez,1999) [8].

Além disso, as águas da bacia do Rio Pirapama já apresentam altos índices de
poluentes. Os fatores que mais contribuem para a poluição da bacia são a fertirrigação
com vinhaça, as descargas diretas de vinhaça nos cursos d'água de usinas de açúcar
e destilarias, os e�uentes industriais, o uso de fertilizantes, pesticidas e herbicidas, e
os próprios esgotos sanitários (Carrera-Fernandez,1999) [8].

1.2.2 Economia
A vocação natural da bacia do rio Pirapama é a atividade industrial. Existem na área
24 grandes indústrias, as quais produzem produtos químicos básicos, gases industriais,
materiais cerâmicos, caldeiraria, açúcar e álcool entre outros. Além disso, a atividade
industrial vem sendo estimulada com a de�nição de novos projetos de implantação
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de distritos industriais nos municípios de Escada e Vitória de Santo Antão, além dos
novos empreendimentos industriais no Complexo Portuário e Industrial de SUAPE,
no município de Cabo de Santo Agostinho (Carrera-Fernandez,1999) [8].

O setor primário na região tem como principal produto a cana-de-açúcar, a qual é
produzida em todos os municípios da bacia, com grande representatividade em termos
de área plantada. No entanto, o setor absorve apenas 3% da população ocupada. A
indústria é de fato o setor mais importante em termos de absorção de emprego na
área da bacia, a qual é responsável por cerca de 52% dos postos de trabalho (Carrera-
Fernandez,1999) [8].

1.2.3 Usos Múltiplos da Água na bacia
Os recursos hídricos da bacia do Pirapama têm sido utilizados para as seguintes e
múltiplas modalidades de uso (adaptado de (Carrera-Fernandez,1999) [8]):

1. Abastecimento Humano:É aquela necessária para atender às demandas das
cidades, vilas, distritos e povoados para o consumo doméstico, comercial,
público, entre outros, que integram a vida urbana das grandes, médias e pe-
quenas aglomerações. Esta modalidade de uso tem prioridade sobre qualquer
outra, observando-se as características de qualidade indispensáveis para aten-
der às crescentes necessidades das comunidades. É um dos principais usos dos
recursos hídricos na bacia do Pirapama. Demanda hoje uma vazão permanente
de 1m3/s, além da demanda eventual de igual vazão, em períodos de secas se-
veras, através da transposição Pirapama-Gurjaú. A previsão é que depois da
construção da barragem Principal, a utilização dos recursos hídricos aumente
para 6m3/s.

2. Abastecimento Industrial : A água na indústria é extremamente importante
tendo diversas utilizações, tais como: agente de limpeza, absorvente de calor,
solvente, matéria-prima, elemento de transmissão mecânica, produção de va-
por, despejos de e�uentes, meio de transporte, processamento de materiais,
bem como para uso doméstico da fábrica. No caso especí�co da indústria do
açúcar e do álcool, em média, utiliza-se 6m3 de água para cada tonelada de
cana processada. As captações tanto podem ser feitas através de mananciais
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super�ciais ou subterrâneos (poços artesianos). Em pesquisa junto às grandes
unidades industriais instaladas na área, constatou-se que 53% das empresas se
utilizam de água da Compesa, enquanto que 47% delas fazem suas próprias
captações. Destas, 68 % delas se utilizam de mananciais subterrâneos e 32 %
de mananciais super�ciais. No entanto, o consumo volumétrico total de cap-
tações subterrâneas é desprezível, visto que os mananciais subterrâneos na área
da bacia não são propícios à captação. O consumo atual total de água nessa
modalidade de uso está estimado ser em torno de 1, 2m3/s.

3. Abastecimento Animal : A utilização da água para abastecimento rural e animal
na bacia do Pirapama é feita através de poços amazonas e, quando comparada
a outros usos sua demanda pode ser considerada desprezível. No entanto, em
certos casos a pecuária pode exercer altas demandas por água, principalmente
em projetos de criação intensiva. Em termos de gestão de recursos hídricos, a
dessedentação de animais �gura como uma das parcelas no cômputo da repar-
tição das vazões, a qual passou a ser, a partir da lei no. 9433/97, um dos dois
usos prioritários da água em situações de escassez, juntamente com o abasteci-
mento humano.

4. Diluição de E�uentes Industriais : O lançamento, diluição e transporte de e�u-
entes industriais só é possível graças ao poder diluidor, propiciado pela vazão
do rio Pirapama. Os despejos líquidos industriais são o resultado do descarte
da água utilizada no processo de fabricação industrial. Por essa razão apre-
sentam características diferenciadas em cada indústria e portanto demandam
tratamento diferenciado. Os e�uentes industriais, para serem diluídos em corpos
receptores, deverão apresentar parâmetros característicos que se situem dentro
do que é estabelecido pela resolução no. 20 do Conselho Nacional de Meio-
Ambiente (CONAMA), para cada classe de corpo d'água, com destaque para
a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), a Demanda Química de Oxigênio
(DQO), os materiais sólidos em suspensão (MS), entre outros.

5. Diluição de Esgotamentos Sanitários : O lançamento, diluição e transporte de
esgotos tratados é também uma das utilizações da água da bacia. As galerias de
águas pluviais na área da bacia são utilizadas como coletores de esgotos brutos e



13

de e�uentes de fossas negras , tendo como corpos receptores os rios e riachos que
cortam a área da bacia do Pirapama. Os esgotamentos sanitários oriundos das
residências, edifícios públicos, escolas e demais construções urbanas deverão
também enquadrar-se dentro de certos parâmetros ambientais, com destaque
para a DBO, a DQO, os MS, além de teores de certas substâncias em decorrência
dos materiais de limpeza e lavagem utilizados na vida moderna.

6. Irrigação: A irrigação é também um dos usos previstos para a bacia do Pira-
pama. No entanto, essa modalidade de uso não é muito forte na área. Isto
porque a bacia apresenta índices de pluviometria elevados, e além disso a vo-
cação agrícola da bacia é apenas moderada. Considera-se água para agricultura
o volume desse recurso natural que não é suprido naturalmente através das
chuvas, necessário à aplicação arti�cial aos cultivos, de forma a otimizar o seu
desenvolvimento biológico.

7. Fertirrigação:A utilização dos recursos hídricos na bacia mediante diluição dos
e�uentes da fabricação do álcool e aguardente, para irrigação (fertirrigação) das
lavouras de cana-de-açúcar é também um dos usos previstos na bacia. A maioria
das destilarias de álcool e aguardente que opera na área da bacia do rio utiliza os
rejeitos do processo industrial (a vinhaça) para fertirrigar as lavouras de cana.
Parte do vinhoto que se utiliza na fertirrigação evapotranspira-se, deixando
que a fração complementar retorne ao solo. Da fração que retorna ao solo,
uma parte escoa super�cialmente e outra percola para as camadas subjacentes
do solo, dirigindo-se ao cauce dos rios e riachos ou mesmo acumulando-se em
algum aquífero, contaminando-os.

8. Geração de Energia Elétrica: Esta utilização na bacia do Pirapama é a �o
d'água, através de duas pequenas centrais hidroelétricas (PCH). Deste modo,
esta utilização pode ser considerada como uso não-consuntivo visto que a água
é utilizada em seu próprio manancial sem haver necessidade de retirá-la ou
represá-la através de construção de barramentos de regularização da vazão do
rio.

9. Demanda Ecológica: A demanda de água para preservação de ecossistemas
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constitui-se hoje um uso muito especial para que a água permaneça na com-
posição do cenário físico, onde cumpre um papel bem de�nido e necessária para
garantir a preservação da fauna e da �ora aquática da bacia do rio Pirapama,
principalmente na sua parte estuarina.

1.3 Objetivos

A escassez de água exige que se formulem políticas para garantir uma alocação inter-
setorial e�ciente do recurso, ao mesmo tempo que se reverta a degradação do mesmo.
No entanto, a maioria das questões relacionadas aos efeitos das políticas alternativas
de alocação de água, continuam sem resposta.

Na realidade, a de�nição e/ou reforma das políticas de alocação de água são cada
vez mais importantes para atender as demandas de água através da poupança dos
usos existentes; para aumentar os benefícios do uso e para melhorar a qualidade da
água e dos solos. No entanto, é necessário entender melhor e avaliar os efeitos das
diversas políticas, comparando as existentes. Para isso, é fundamental que se utilize
modelos do mundo real, aptos a analisar as consequências , tanto ambientais quanto
econômicas, de decisões de políticas de alocação tanto a nível de bacia, como de cada
usuário.

O objetivo deste trabalho foi o de construir um modelo alinhado com as tendências
atuais, de forma a subsidiar os formuladores de políticas na de�nição de estratégias
que mais bene�ciem a sociedade como um todo.

A partir da de�nição de uma alocação ideal através da modelagem, cria-se uma
base ou uma referência para que se possa avaliar mecanismos econômicos de imple-
mentação que mais se aproximem deste ótimo.1

No capítulo 2 é feita uma descrição do arcabouço teórico econômico que funda-
menta a idéia central do modelo desenvolvido � determinar a alocação ótima através
da maximização de uma função objetivo representando o benefício social líquido,
caracterizado como a diferença entre o benefício social bruto e o custo social bruto.

O benefício social bruto é obtido através de uma função que agrega os benefí-
1O trabalho sugere uma conjugação do que se chama de economia normativa e economia positiva.

No estabelecimento da meta socialmente desejável estaríamos no campo da economia normativa e
ao avaliar opções de implementação passaríamos para o que se chama de economia positiva.
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cios dos usuários agrupados por categorias de uso, bem como os custos sociais dados
através das considerações dos custos individuais devidamente agregados. De acordo
com o que será visto, isto levaria a uma alocação mais e�ciente, diante das imper-
feições da economia dos mercados de águas e do gerenciamento dos recursos hídricos.

São descritos também os tipos de resposta teoricamente possíveis que podem reti-
�car distorções de alocação em mercados imperfeitos. Dentro dessas categorias re-
conheceremos possíveis mecanismos de implementação do ótimo identi�cado, que na
continuidade dessa pesquisa poderão ser avaliados. No capítulo 5, estabelece-se para
algumas opções de implementação do ótimo, formas de inseri-las no modelo para que
possam ser avaliadas.

Ainda no capítulo 2 é feito um breve histórico dos modelos hidrológicos e econômi-
cos existentes, inclusive ressaltando a di�culdade da integração desses dois aspec-
tos. Além disso, descreve-se o modelo desenvolvido por um grupo de pesquisa con-
junta encabeçado pelo IFPRI (International Food Police Research Institute), em cuja
plataforma foi baseado o modelo desenvolvido para o Pirapama.

O capítulo 3 descreve o modelo de simulação externo que foi necessário desen-
volver para tratar a questão da qualidade. Este abrangeu a mesma área do rio,
para a qual se estabeleceu a alocação ótima e se constitui em toda a região a mon-
tante da atual barragem do Pirapama, conforme será mostrado através de diagrama
uni�lar. Um dos principais objetivos desta simulação foi obter estimativas melhores
para dados/parâmetros que se referem tanto a maneira com que os e�uentes chegam
e contaminam o rio, como a forma com que o rio responde a esta contaminação
no seu processo de autodepuração. Adotou-se para a simulação � assim como na
otimização também 2 � um modelo de qualidade simpli�cado que simula apenas dois
constituintes de qualidade: A Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e o Oxigênio
Dissolvido (OD), o chamado modelo Streeter-Phelps3

O capítulo 4 descreve o modelo econômico-hidrológico integrado propriamente
2Na realidade, o modelo de otimização calcula endogenamente concentrações e transporte dos

dois constituintes de qualidade citados, através do mesmo modelo. A simulação foi feita para avaliar
a adequacidade da abordagem através da comparação com valores medidos

3Os pesquisadores Streeter e Phelps, em 1925, estabeleceram as bases matemáticas da curva de
oxigênio dissolvido em um curso d´água. A estrutura do modelo proposto por eles, conhecido como
o modelo de Streeter-Phelps é clássica dentro da Engenharia Ambiental, servindo de suporte para
todos os outros modelos mais so�sticados que se sucederam.
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dito desenvolvido utilizando os fundamentos teóricos do modelo do IFPRI. O modelo
integra aspectos de hidrologia, qualidade das águas, econômicos e institucionais numa
plataforma única para subsidiar decisões com respeito a alocação de água e e�uentes
no primeiro trecho da bacia, a saber: a montante da barragem Pirapama.

O referido trecho é de crucial importância pois nele está concentrada a maioria
das agroindústrias localizadas na bacia, cuja produção de e�uentes é a principal fonte
de carga orgânica neste segmento. Além disso, esta área é a responsável pelo aporte
a�uente ao reservatório Pirapama � uma das principais fontes de abastecimento da
capital do estado � cujo risco de eutro�zação4. já é alto, mal o mesmo entra em
operação.

O modelo é aplicado para um horizonte de um ano com períodos mensais. As
categorias de uso consideradas são: o abastecimento humano, agroindustrial, geração
de energia e fertirrigação. As demais citadas como existentes na bacia, podem ser des-
prezadas neste trecho do rio. A diluição de e�uentes industriais, que não o vinhoto,
é importante a jusante do reservatório, devido às diversas indústrias nesta região.
A diluição dos esgotamentos sanitários também, pois a cidade do Cabo, maior con-
tribuinte deste tipo de contaminação �ca também no trecho após o reservatório. A
irrigação e a dessedentação de animais também não é signi�cativo na área estudada.
Por isso, para efeitos de simpli�cação desprezaram-se tais usos.

As restrições que devem ser respeitadas pela alocação ótima podem ser agru-
padas nas relativas a quantidade (disponibilidade hídrica) e qualidade de águas. No
primeiro grupo (que irá compor o sub-modelo1, posteriormente descrito), ressalta-se o
balanço hídrico, o balanço de massa dos reservatórios, �uxos mínimos para demandas
ecológicas institucionais e as restrições relativas a quantidade de e�uentes lançados
e consequentes valores de áreas de fertirrigação recomendadas, o que permite cálculo
de estimativas de cargas provenientes do processo.

Naquelas relativas a qualidade de águas, inclui-se o cálculo de concentração e
transporte dos constituintes de qualidade modelados e a estimação a partir de um
deles da quantidade de fósforo associada que será levada aos reservatórios. A partir
daí, restringe-se os valores dos constituintes exigidos pela legislação, de acordo com

4Eutro�zação é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, a níveis tais que sejam considerados
como causadores de interferências com os usos desejáveis do corpo d´água. O principal fator de
estímulo é um nível excessivo de nutrientes no corpo d´água, principalmente nitrogênio e fósforo
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usos correntes, bem como níveis de aporte de fósforo para prevenir um futuro processo
de eutro�zação.

Descreve-se também a função-objetivo, detalhando a forma de mensuração dos
benefícios sociais líquidos através da agregação dos benefícios e custos individuais
agrupados por categorias de uso. As regras institucionais estabelecidas através de
outorgas para usos consuntivos são impostas através de funções penalidade que dimi-
nuem o valor da função-objetivo. Para os desvios da alocação ótima em relação a
demanda mínima dos usuários das Pequenas Centrais Hidroelétricas, bem como em
relação a sobra de e�uentes no processo de fertirrigação também são estabelecidas
penalidades.

O capítulo 5 apresenta a solução do modelo, e outras soluções obtidas a partir de
simulações feitas ao retirar-se as penalidades associadas ao cumprimento das outorgas
de cada um dos usos estudados. Ressalta-se o resultado obtido de alocação ótima com
relação aos usos consuntivos. O resultado mostra que o máximo de benefício para
a sociedade como um todo, no caso de haver penalidades por não se respeitar as
outorgas estabelecidas para estes usos, independente das penalidades associadas a
demanda mínima de energia e a sobra de e�euntes, é encontrado desviando-se um
pouco do que foi estabelecido para Recife e aproximando-se dos valores estabelecidos
para Vitória bem como dos valores outorgados para as agroindústrias.

Ao se retirar as penalidades, observou-se uma alocação ainda menor para Recife,
mesmo havendo disponibilidade de água para atender ao que foi estabelecido, bem
como um aumento na alocação para Vitória. Com relação ao uso não-consuntivo
de geração de energia, observa-se também resultados que apontam para uma não
viabilidade econômica do atendimento a demanda mínima de ambos os usuários.

Com relação a alocação ótima de e�uentes, a solução aponta para uma distribuição
de áreas fertirrigadas bem diferente da atual, apesar de, da forma como se considerou
as fontes de contaminação, as restrições de qualidade das águas tenham �cado ina-
tivas. Isto signi�ca que a solução encontrada, com o objetivo de maximizar o bene-
fício da fertirrigação como um dos usos, apenas atendendo as restrições relativas ao
primeiro grupo, já atendiam às restrições de qualidade das águas. É bem provável
que as premissas assumidas no modelo montem um cenário muito otimista em relação
ao real, no que se refere a qualidade das águas. Por isso, as restrições de qualidade
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são atendidas com folga.
Os resultados apresentados são os primeiros obtidos com a estrutura a seguir

descrita, que pode ser considerada um protótipo do modelo de otimização para a área
estudada no Pirapama. Deve-se salientar que a construção do mesmo, bem como
a sua implementação no software especí�co é a maior contribuição deste estágio na
pesquisa. A partir daqui, muitos resultados poderão ser obtidos não só com a melhoria
dos módulos até aqui desenvolvidos, como com a introdução de novas estruturas.

O capítulo 6 ressalta os principais pontos dos resultados obtidos, bem como aponta
possibilidades de futuros trabalhos a se desenvolver na continuidade desta pesquisa.



Capítulo 2

Fundamentação Teórica

2.1 A Questão da Alocação dos Recursos Escassos

Existem duas estratégias fundamentais para lidar com escassez de água nas bacias
hidrográ�cas com problemas de disponibilidade hídrica: gestão de oferta e gestão de
demanda. A primeira envolve atividades para locar, desenvolver e explorar novas
fontes de água � e conforme já mencionado em Ribeiro(2000) [35] � foi até há
bem pouco tempo a única estratégia usada no Brasil. A estratégia de gestão de
demanda relaciona-se com incentivos e mecanismos que promovam o uso e�ciente de
água. Assim, a idéia é que uma grande parte da água para atender novas demandas,
deva vir de água poupada dos usos existentes, através de uma política de realocação
adequada da água. [26].

Segundo McKinney et al(1999)[26], a tarefa da gestão de demanda é conseguir
poupar água através de estratégias que reduzam as perdas a nível de bacia, tais
como: incremento da produção por unidade de água perdida através de evaporação;
incremento da utilização de água antes que ela alcance reservatórios salinos, tais
como oceanos e mares; redução da poluição da água; redução da perda de água por
percolação em escoadouros, nos quais é economicamente inviável a recuperação para
o uso; bem como a recuperação das águas nos casos viáveis.

Além disso, um trabalho do IFPRI em parceria com o The World Bank [37],
salienta que quando a economia cresce e a competição por água e o valor da água
crescem, os benefícios da realocação da água crescem signi�cativamente. Uma série
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de fatores que aumentam o valor da água e por conseguinte os benefícios da alocação
e�ciente são apontados por Rosegrant & Biswanger(1994) [37] baseados em Ran-
dall(1983) [34]: A oferta de longo prazo da água torna-se inelástica; a demanda por
água aumenta rapidamente; competição por água entre os usos agrícolas, industrial,
urbano e não-consuntivo aumenta; problemas de externalidade tais como salinização
de águas subterrâneas e da terra tornam-se mais importantes.

A questão da alocação dos recursos escassos pode ser colocada da seguinte forma:
Como direcionar um recurso que é limitado de modo �bem-sucedido� para usos al-
ternativos? Na realidade, para responder a esta pergunta é necessário especi�car
claramente o que se irá considerar como bem-sucedido. Entende-se ser interessante
que o sucesso da alocação seja baseado em julgamentos que os membros da sociedade
fazem sobre o que é desejável ou não desejável. Assim, o que se procura de�nir é
um estado social desejável, ou uma meta social e econômica, e portanto devem ser
estabelecidas considerações normativas � Economia Normativa. Deve-se salientar
que este procedimento envolve juízos de valor, e portanto não pode ser respondido
simplesmente através de observações de fatos.

Uma vez que se de�na um estado social desejável é necessário determinar as formas
de tentar alcançá-lo. Este é o papel da economia positiva. A análise teórica e empírica
positiva trata da implementação das metas sociais e econômicas � uma vez que
elas sejam aceitas � bem como a veri�cação da viabilidade destas metas (Eaton &
Eaton,1999) [12].

O estado social desejável será aquele que incorpora uma série de características de
forma a levar ao bem-estar de todos. Conforme Rosegrant et al(2000) [39], há uma
necessidade crescente � podemos ler a sociedade anseia � por políticas de alocação
de água, que sejam e�cientes, sustentáveis e equitativas.

2.2 A Questão da E�ciência Econômica

A questão da e�ciência econômica envolve vários conceitos num só, mas ao mesmo
tempo baseia-se numa premissa única, a do ótimo de Pareto. Uma alocação e�ciente
de Pareto, pode ser descrita como uma alocação onde (Varian, 1997) [42]:

1. Não há como fazer com que todas as pessoas envolvidas melhorem; ou
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2. Não há como fazer com que um indivíduo melhore sem piorar o outro;e assim
por diante.

Pode-se observar daí, o aspecto extremamente pertinente ao nosso problema, das
características da e�ciência: as questões de e�ciência econômica no cenário mais
amplo do equilíbrio geral, dizem respeito ao bem-estar dos indivíduos.

Da teoria microeconômica, sabemos que diante de certos pressupostos, um mer-
cado perfeitamente competitivo1 leva a uma alocação de equilíbrio e�ciente, ou Pareto-
ótima.

Este resultado se constitui na verdade, num dos resultados mais fundamentais da
economia, o chamado Primeiro Teorema do Bem-Estar. Em outras palavras: Diante
de certos pressupostos2 com relação a indivíduos e �rmas, o equilíbrio de um mercado
competitivo é e�ciente de Pareto.

Isto signi�ca que sob certas condições, a perseguição de objetivos privados dos
indivíduos, resulta numa alocação que é Pareto e�ciente no geral, ou seja, atende
aos objetivos sociais de utilização e�ciente de recursos, ou ainda, é um máximo do
bem-estar. A grande virtude de um mercado competitivo é que cada indivíduo e cada
�rma tem que se preocupar apenas com o seu próprio problema de maximização. Os
únicos fatos que têm que ser comunicados entre as �rmas e os consumidores são os
preços dos bens. Dados os sinais de escassez relativa, os consumidores e as �rmas têm

1Basicamente, as características de um mercado em concorrência perfeita são as seguintes(Eaton
& Eaton, 1999) [12]:

1. Nenhum comprador individual compra e nenhum fornecedor individual produz uma proporção
signi�cativa da produção total.

2. Todos os participantes têm conhecimento perfeito de todos os preços relevantes e de todas as
informações tecnológicas relevantes.

O primeiro item implica que, tanto os consumidores quanto os produtores, são pequenos em relação
ao tamanho do mercado. Assim, nenhum indivíduo poderá afetar de modo sign�cativo o preço de
solução do mercado, ou seja, todos os compradores e fornecedores são tomadores de preços.
O segundo item assegura que se todos os compradores e vendedores forem su�cientemente in-

formados, o processo de oferta e contra-oferta resultará em um preço comum, que será o preço de
equilíbrio competitivo, ou seja, o preço em que não há excesso de demanda ou de oferta.

2Os pressupostos são os seguintes:

1. Os bens são essenciais para os indivíduos bem como os insumos para a produção;

2. As únicas variáveis que afetam o bem-estar econômico do indivíduo são as quantidades dos
bens consumidas por essa pessoa, ou seja não há externalidades no consumo;

3. Não há externalidades na produção;
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informação su�ciente para tomar decisões que alcancem uma alocação de recursos3
e�ciente (Varian, 1997) [42].

2.3 A Questão da Alocação do Recurso Água

A questão da alocação do recurso água, quebra alguns dos pressupostos que assegu-
ram o atendimento do Primeiro Teorema do Bem-Estar, sendo um deles: a questão
de que cada agente toma decisões de consumo e produção sem se preocupar com o
que os outros agentes estão fazendo. Em outras palavras, as únicas variáveis que
afetam o bem-estar econômico do indivíduo(�rma) são as quantidades dos bens con-
sumidas(produzidas) por essa pessoa(�rma). Na realidade, a poluição e o uso da
água de um usuário a montante de um rio, impactam a satisfação do usuário a ju-
sante. Na linguagem dos economistas, o usuário à montante do rio impõe ao usuário
à jusante uma externalidade4 que pode ser consumo-consumo; produção-produção ou
consumo-produção, dependendo do uso que os usuários à montante e jusante dão ao
recurso.

O resultado indesejado é que, na situação em que se trata a água como um bem
sem valor econômico, não há incentivo para o usuário à montante do rio levar em
conta o custo que ele impõe ao outro usuário à jusante; ao mesmo tempo este último
usuário não tem como proporcionar ao primeiro tal incentivo. Diante disso, o resul-
tado induzido pelo mercado diante da externalidade pode, e em geral, é ine�ciente.
Enuncia-se assim: Na presença de externalidades, mercados competitivos geralmente
não alocam e�cientemente.

Quando as externalidades são positivas, recursos são subalocados à fonte da ex-
ternalidade; quando são negativas, recursos são sobrealocados à fonte. A questão é
que tipos de respostas a externalidades podem ajudar a reti�car essas distorções de
alocação (Eaton & Eaton,1999) [12].

3Este primeiro teorema é, em essência, a expressão da doutrina de Adam Smith, conhecida como
a identidade natural de interesses, que a�rma, que todas as pessoas, ao perseguir seus interesses
pessoais, seriam conduzidas por uma �mão invisível� a se comportar de maneiras que acabariam
contribuindo para o bem-estar da sociedade como um todo.(Eaton & Eaton,1999) [12]

4De uma maneira geral, sempre que o comportamento de um agente econômico(diz-se que o
mesmo é fonte) afeta para melhor ou para pior o bem-estar de outro(diz-se que é receptor), dizemos
que o agente está impondo uma externalidade � positiva ou negativa � à pessoa afetada (Eaton &
Eaton,1999) [12].
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Basicamente, podemos classi�car em três grandes categorias os tipos de respostas
possíveis: Negociações Privadas entre as partes envolvidas; Internalização do pro-
blema por uma terceira parte e Reações Governamentais, estas por sua vez podendo
ser expressas através de dois tipos de políticas públicas: Atribuição de Direitos de
Propriedade e Regulamentações públicas.

Observa-se que todos esses métodos estão no campo da economia positiva, ou
seja, são maneiras não necessariamente excludentes, de se atingir um estado social
desejável, que no caso será um estado onde a alocação da água será e�ciente.

As Negociações Privadas entre as partes envolvidas é um modo óbvio de procurar
uma solução. Se a(s) fonte(s) e o(s) receptor(s) conseguirem negociar uma resposta
Pareto-ótima para a externalidade, nenhum problema social real existe (Eaton &
Eaton,1999) [12]. No entanto, se é grande o número de partes envolvidas, ou não são
especi�cados ou incompletos os direitos de propriedade, tais soluções tornam-se mais
difíceis, podendo ter custos proibitivos. No caso da alocação do recurso água, existem
os dois problemas. Talvez, o maior empecilho para este tipo de solução seja a questão
dos direitos de propriedade, pois no Brasil a água é considerada um bem público de
uso comum, e privados só os direitos de uso, mesmo assim por enquanto, não sendo
permitindo a sua comercialização.

A Internalização é uma outra solução, em que uma terceira parte, que vê uma
oportunidade de obter um ganho particular com a presença da externalidade, intervém
entre a(s) fonte(s) e o(s) receptor(s) e oferece uma resposta privada e�ciente (Eaton
& Eaton,1999) [12]. No caso da água, a princípio não identi�cam-se aplicações.

As Reações Governamentais são necessárias quando não é possível resolver os
problemas de externalidade privadamente, ou seja, sem qualquer intervenção go-
vernamental. A Atribuição dos direitos de propriedade é uma política pública que
viabiliza a negociação de soluções privadas. A questão da Regulamentação Pública
aparece quando a abordagem dos direitos de propriedade estabelecidos e podendo
ser transferidos não é praticável � por ora no Brasil este é o caso, pois a legislação
brasileira, nem a nível federal nem estadual, prevê outorgas de direitos de uso comer-
cializáveis. A taxação ou cobrança é um desses tipos de regulamentação. O outro são
os padrões de emissão ou as alocações administrativas. A Regulamentação Pública é
necessariamente imperfeita no sentido de que uma única solução é imposta a muitos
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problemas diferentes.
Com a Atribuição dos Direitos de Propriedade a princípio poderia-se chegar a

uma solução negociada e�ciente de Pareto. Isto se o único problema com relação aos
pressupostos do Primeiro Teorema do Bem-Estar fossem as externalidades.5.

A existência de um mercado está intimamente ligada ao conceito de direito pri-
vado de propriedade e à possibilidade dos agentes transferirem esses direitos. O sis-
tema privado de direito de propriedade é tão importante que ele existe antes mesmo
do sistema econômico desenvolver seus próprios mecanismos de mercado (Carrera-
Fernandez,1999) [8].

O fato da água ser considerada pela legislação brasileira como um bem público de
uso comum, e portanto não suscetível ao direito de propriedade, não impede que se
avalie a possibilidade de Negociações Privadas. Isto pode ser viabilizado através da
atribuição de direitos privados de uso, a qual funcionaria como mecanismo de criar o
direito de excluir (Carrera-Fernandez,1999) [8].

No entanto, para viabilizar as Negociações Privadas no Brasil, ainda �ca faltando a
autorização pela legislação brasileira de comercialização, ou transferências dos direitos
de uso da água, estabelecendo assim as condições básicas para a criação dos mercados
de recursos hídricos.

O fato é que mesmo que a legislação estabelecesse este tipo de outorga, per-
mitindo assim a alocação através de mercados e eliminando as externalidades, no
caso da água, não teríamos ainda uma solução e�ciente de Pareto. Conforme Rose-
grant & Biswanger (1994) [37] baseados em Coase(1960) [9], a alocação de mercado
será e�ciente, dados direitos de propriedade completamente especi�cados, exclusivos,
transferíveis e obrigatórios(exequíveis) e custos de transação zero. Assim, mesmo que
se conseguisse através de instrumentos legais garantir as características desejáveis dos
direitos de propriedade, a questão dos custos de transação zero permanece.

5A característica crucial das externalidades é que há bens com os quais a pessoa se importa
e que não são vendidos no mercado. Se os direitos de propriedade estão bem de�nidos, e existem
mecanismos para permitir a alocação entre as pessoas, então as pessoas podem negociar seus direitos
de produzir e consumir externalidades da mesma forma que trocam direitos de produzir e consumir
bens comuns. Assim, se tudo com que as pessoas se preocupam é propriedade de alguém que pode
controlar o seu uso, e especialmente, pode excluir os demais de utilizá-lo, então não há, por de�nição,
externalidades. A solução de mercado leva a um resultado e�ciente de Pareto. As ine�ciências
podem resultar apenas de situações onde não há meio de excluir os outros de utilizar alguma coisa
(Varian,1997) [42]
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O pressuposto de custos de transação zero não é verdadeiro para os mer-
cados de água. Nestes, os custos de informação, transporte, entre outros po-
dem ser de fato maiores que na maioria dos mercados de insumos(Rosegrant &
Biswanger,1994) [37].Por conseguinte, não devemos esperar atingir um ótimo de
Pareto, mesmo estabelecendo as Negociações Privadas.

Assim, o mundo que precisamos trabalhar não é perfeito. A economia dos �merca-
dos de água� e do gerenciamento dos recursos hídricos, caracteristicamente marcada
por imperfeições tais como externalidades e custos de transação diferentes de zero,
não opera sob as condições padrão do bem-estar econômico.

No entanto, até num mundo imperfeito, os mercados podem levar a consideráveis
ganhos de e�ciência e outros benefícios (Rosegrant & Biswanger,1994) [37].

Para veri�car estes ganhos e benefícios, necessitamos estabelecer uma meta social-
mente desejável (alvo regulador) � economia normativa � para um mundo imper-
feito. Para viabilizar esta tarefa, serão necessárias escalas normativas para comparar
diferentes estados sociais.

Basicamente, existem dois critérios utilizados para fazer a comparação de estados
sociais: O critério de Pareto e a Análise Custo-Benefício6.

Na realidade, necessitamos estabelecer uma meta socialmente desejável (alvo re-
gulador) � economia normativa � em uma situação onde o ótimo de Pareto não é
alcançável. Para isso precisa-se da outra escala normativa: A Análise Custo-Benefício
pode ser usada para gerar as informações necessárias a estipular alvos reguladores,
quando o ótimo de Pareto não pode ser utilizado.

Pelo menos em princípio, pode-se pensar em fazer um cálculo geral de custos e
benefícios para todos os indivíduos usuários da água. A quantidade ótima alocada
para cada usuário, deve ser aquela com a melhor relação custo-benefício, ou seja,
a quantidade que maximiza o benefício social líquido. Este é caracterizado como a
diferença entre o benefício social bruto e o custo social bruto. O benefício social bruto

6A idéia da análise Custo-Benefício baseia-se no princípio da compensação de Kaldor-Hicks,
segundo o qual poderia-se aumentar o bem-estar mesmo numa situação não-paretiana, em que se
melhora a situação de algumas pessoas e piora-se a de outras. Isto se os que saem ganhando
puderem compensar os que saem perdendo. Assim, o critério básico da análise de custo-benefício
é o de maximizar os benefícios em relação aos custos. Os benefícios englobam tudo o que provoca
aumento de bem-estar e os custos aquilo que o reduz. Dessa forma, o que se consegue com este
critério é a maximização do bem-estar (Winch,1971) [44]
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é obtido somando-se todas as medidas de benefícios individuais e da mesma forma a
soma de todos os custos individuais é o custo social bruto (Eaton & Eaton,1999) [12].

Diante disso, a nossa meta reguladora, ou alocação ótima, será obtida resolvendo-
se um problema de otimização de uma função que agrega os benefícios dos usuários
agrupados por categorias de uso, bem como os custos sociais dados através da
consideração dos custos individuais devidamente agregados. Para isso, é ex-
tremamente pertinente um modelo econômico-hidrológico integrado, desenvolvido
pelo IFPRI(Rosegrant et al,1999) [38], e usado em diversas bacias do mundo
(Ringler,2001) [36]. O referido modelo expressa matematicamente uma função de
bem-estar da sociedade, através da diferença entre os benefícios e os custos incorridos
pelos múltiplos usuários da água. Ao maximizar esta função, sujeita às restrições em
sua maior parte hidrológicas, pode-se estabelecer um alvo regulador � uma alocação
ótima � para cada uso, que têm as características de ser uma alocação mais e�ciente.

Um dos maiores problemas para determinar benefícios associados aos usos da água
� de outra forma, para valorar o uso da água � é a inexistência de mercados onde
direitos de uso possam ser transacionados. Isto porque sem o conhecimento de preços
e consequentes quantidades demandadas em função destes preços não é uma tarefa
trivial obter uma função demanda [8].

Uma relação expressando a quantidade de água demandada como função do preço
fornece uma avaliação economicamente robusta e teoricamente rigorosa do valor do
uso da água. A princípio, para se obter uma função demanda seria necessário se
conhecer preço, quantidade demandada naquele preço e a elasticidade-preço da de-
manda [10].

A técnica de estimar funções de demanda por água, recurso natural cujo mercado
inexiste, pode ser interpretada como o esforço de simular um mercado hipotético [8].
Para superar este obstáculo Carrera-Fernandez (1999) utiliza uma solução não muito
conhecida na literatura econômica que pode ser aplicada a qualquer uso d'água , que é
a chamada demanda �tudo ou nada�. Nesta técnica relata o autor no relatório intitu-
lado Estudo de Cobrança pelo uso da água na bacia hidrográ�ca do Rio Pirapama[8], a
função �tudo ou nada� é ajustada segundo pares de pontos, obtidos pela quanti�cação
do preço de reserva. O preço de reserva da água é o máximo valor que os usuários
estariam dispostos a pagar e �car indiferentes entre continuar a consumir água do
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manancial em questão ou buscar uma alternativa menos custosa que cause o mesmo
efeito. A função de demanda ordinária ou marshalliana seria então obtida pelo pro-
cesso de derivação da função de demanda �tudo ou nada�, pois aquela corresponde na
realidade a curva marginal desta última.

A partir daí, o autor estabeleceu as demandas por água nos vários usos para o Rio
Pirapama. As ditas relações foram usadas no modelo para representar o benefício
bruto de cada uso quando calculadas no valor de alocação escolhido e multiplicadas
pelo mesmo, bem como para valorar as penalidades associadas ao não atendimento
de outorgas e demandas mínimas.

Para obter o benefício líquido de cada uso, subtrai-se do valor do benefício bruto
um valor de custo médio por metro cúbico de água abastecida o que já inclui as
perdas pelo valor alocado. A maioria destes valores para cada uso foi obtido através
de levantamento feito no mesmo estudo citado acima. Alguns dos usos não tiveram
seus custos médios levantados por metro cúbico e sim por unidade especí�ca, MWh

por exemplo no caso de geração, ou por kgDBO no caso de fertirrigação. Assim, foi
necessário tratar estes custos, conforme será descrito na seção especí�ca que descreve
a função objetivo usada no modelo.(Ver capítulo 4)

2.4 Modelagem de Alocação de Água em nível de
Bacia

McKinney et al(1999) [26] a�rmam que a decisão de políticas de alocação de água
apropriadas pode se bene�ciar diretamente da melhora ou evolução da modelagem de
alocação de água em nível de bacia.

Para os autores um modelo adequado, que subsidie os órgãos competentes na
escolha de políticas de água, bem como estabeleça prioridades para reforma de in-
stituições e determinação de incentivos, deverá ter os seguintes objetivos:(1) Poder
determinar a efetividade de mecanismos de alocação de água alternativos, assim
como entender os impactos ambientais, de produtividade e de equidade dos mes-
mos;(2)Conseguir tratar a alocação de recursos de água de uma forma integrada,
considerando todas as suas demandas, a saber: agrícola, residencial, industrial, ge-
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ração de energia, e usos ambientais;(3)Ser su�cientemente detalhado para permitir
o desenvolvimento de soluções especí�cas para cada bacia � dadas as grandes di-
ferenças nas instituições, infra-estrutura de oferta de água, estrutura da agricultura,
e o próprio grau de escassez de água entre as regiões � e ao mesmo tempo na sua
estrutura, ser generalizável para outras bacias, de forma que possa ser capaz de de-
senvolver um rol do que seriam as �melhores práticas� para gestão de bacias diante
de condições alternativas.

2.4.1 Os Modelos Existentes
Uma revisão extensa da literatura feita em McKinney et al(1999) [26] mostra a
evolução dos modelos de gestão de água nos campos hidrológico e econômico. Ini-
cia pelos modelos matemáticos que integram gestão de quantidade e qualidade de
água, tanto em nível de subsistemas � tais como as ferramentas de operação de
reservatórios, gestão de águas subterrâneas; gestão conjunta de água da superfície e
subterrânea; gestão de irrigação e esgotos � como em nível de bacia. Os modelos em
nível de subsistema são interessantes para auxiliar na descrição e no entendimento
dos processos em nível de bacia, no entanto isoladamente têm poucas implicações
econômicas, já que políticas efetivas de incentivos para alocação ótima devem ser
projetadas em um nível de análise maior. Assim, a ênfase em nível de subsistema é
hidrológica, a menos de algumas exceções tais como aqueles subsistemas que incluem
gestão de águas subterrâneas, que já utilizam uma abordagem econômica-hidrológica,
ao incluir incentivos para induzir ações ótimas, valoração de estoques em áreas áridas
e semi-áridas sob demanda intensa, etc.

Em nível de bacia, mesmo os primeiros modelos de gestão de água, que eram
praticamente restritos a planejamento e projeto, já reconheciam a necessidade de
combinar considerações econômicas e hidrológicas neste nível de análise.

A integração da questão econômica em modelos, em nível de bacia, requer a incor-
poração de funções de produção para agricultura que incluam água como uma entrada
e funções de demanda para água nos usos doméstico e industrial, para estimar o uso
e o valor da água por setor. É também recomendável que se estime o valor de outros
tipos de demanda para água dentro da bacia, tais como demandas ambientais, de



29

qualidade de água, de lazer e de geração de energia (McKinney et al,1999) [26].
Apesar do reconhecimento da importância da integração dos aspectos econômicos-

hidrológicos, especialmente nos estudos voltados a avaliar alternativas e políticas de
alocação de água, não se vêm conseguindo êxito, de acordo ainda com a revisão
de literatura já citada [26]. Normalmente, o que ocorre é que ou a componente
hidrológica ou a econômica dominam. Assim, os estudos com ênfase hidrológica
levam em conta componentes de controle do sistema e hidrológicos de uma forma
detalhada, com a componente econômica sendo considerada num nível de agregação
de benefícios muito alto. Por outro lado, a ênfase nos estudos econômicos têm sido
na análise de �input/output� e na otimização de benefícios líquidos sem uma boa
modelagem hidrológica.

As di�culdades para a integração econômica-ecológica, se adaptam bem ao caso
econômico-hidrológico. Basicamente, poderia-se citar: di�culdades na troca de in-
formações entre os dois componentes; limites políticos e administrativos que podem
não ser os mesmos para os dois sistemas; diferentes horizontes espaciais, bem como
horizontes de tempo, além da disponibilidade de dados (McKinney et al,1999 [26]
baseado em Braat & Lierop,1987 [3]).

O desa�o dos novos trabalhos de modelagem em nível de bacia, é superar estes
obstáculos através da integração das relações econômicas dentro de modelos hidrológi-
cos da bacia , tornando possível a determinação simultânea da oferta e demanda da
água, bem como os benefícios econômicos advindos da mesma dentro da bacia. Dessa
forma, a operação do sistema hidrológico é dirigido por múltiplos objetivos sócio-
econômicos e ambientais e o uso da água, incluindo tanto a questão de quantidade
como de qualidade, é diretamente simulada ou restrita pela modelagem hidrológica
(McKinney et al,1999) [26].

Assim, um dos requisitos básicos para que se consiga estabelecer um modelo de
gestão, sintonizado com os objetivos já mencionados anteriormente, e desta forma
auxiliar os formuladores de políticas nas decisões de que mecanismos/ incentivos
usar, é o de adotar uma plataforma que integre as relações hidrológicas, agronômicas
e econômicas a nível de bacia.

A plataforma descrita em McKinney et al(1999) [26] � ver �gura 2.1- contém
todos os elementos para uma modelagem de gestão de água a nível de bacia, alinhada
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com as tendências mais atuais. Ela inclui decisões em vários níveis de bacia e sub-
bacia, tais como: quantidade de água retirada através de bombeamento de subterrâ-
neos; retiradas de rios/ reservatórios; requerimento de �uxo para �ns ambientais, etc.
Incorpora todos os possíveis usos, não-consuntivos � incluindo geração de energia,
lazer, diluição de resíduos � e os consuntivos, sendo estes últimos divididos em usos
para agricultura e uso doméstico e industrial. O objetivo da modelagem é maximizar
os benefícios líquidos sócio-econômicos da bacia, na medida em que incorpora bene-
fícios e prejuízos de cada uso. Estes valores ótimos realimentam o bloco de controle
do sistema, que inclui tanto as questões institucionais como os incentivos econômicos,
que restringem ou estimulam decisões de consumo, bem como operações hidrológicas.
Assim, o sistema hidrológico interage com as diversas decisões de uso da água. A
operação do sistema hidrológico é dirigida pelos usos da água e, ao mesmo tempo,
as decisões de consumo da água são restritas pelo sistema hidrológico. Além disso,
a plataforma representa a bacia como um todo, o que possibilita a representação de
todas as conexões entre fontes e usos de água e entre consumidores à montante e à ju-
sante, considerando-se inclusive o processo de �uxo de retorno no modelo (McKinney
et al,1999) [26].

Dessa forma, a plataforma tanto pode servir como uma ferramenta de auxílio na
avaliação de políticas de água, como um sistema de apoio a decisão das questões
operativas hidrológicas.

No desa�o de desenvolver modelos que realmente integrem as componentes
econômicas e hidrológicas existem duas abordagens, conforme descrevem Braat &
Lierop (1987) [3]: A �modelagem compartimentada� e a �modelagem holística�. Na
primeira, tratam-se os componentes hidrológico e econômico como sub-modelos cujas
soluções individuais são modi�cadas por algum método de coordenação que una as
mesmas. Na modelagem holística, ao contrário, os sub-modelos são combinados em
um único, que em geral é resolvido de uma só vez [7].

Cai et al (2001) acrescenta que a abordagem da �modelagem segmentada� é mais
largamente usada para sistemas grandes e complexos, devido ao fato de que resolver
cada segmento é muito mais fácil do que resolver o modelo inteiro. Entretanto, em
geral é difícil encontrar um método de coordenação destas soluções compartimentadas
para produzir a solução do modelo inteiro. Na modelagem holística os componentes do
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Figura 2.1: Plataforma para modelagem a nível de bacia � adaptado de McKinney
et al(1999) [26].

modelo são estreitamente conectados em um único modelo, de forma que a informação
entre os mesmos ocorre endogenamente. A desvantagem aqui é que grandes modelos
nesta abordagem nem sempre possuem solução nos softwares existentes. Assim, a
princípio o grau de detalhe e complexidade deveria ser reduzido para se adotar esta
última abordagem.

A utilização de métodos de decomposição para �modelagem holística� oferece em
geral a saída para este dilema. Estes métodos operam de uma forma similar a �mo-
delagem compartimentada�, decompondo o �modelo holístico� em sub-modelos, resol-
vendo estes sub-modelos individualmente, e encontrando uma solução para o modelo
primário através de modi�cações das soluções de cada sub-modelo iterativamente.
Assim, por exemplo, obteria-se a solução do primeiro sub-modelo, que seria modi-
�cada ao se resolver o segundo e assim por diante. Cai et al(2001) salienta que a
vantagem da técnica de decomposição em relação a �modelagem compartimentada� é
que a primeira implementa as conexões entre os componentes do modelo endogena-
mente, enquanto a última trata as conexões exogenamente. Existem vários tipos de
decomposição. São eles:
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1. Decomposição Espacial: O sistema hidrológico é decomposto em um número
de subsistemas que correspondem a áreas ou domínios espacialmente diferentes.
Cada subsistema é separadamente modelado e �nalmente interconectado para
considerações econômicas e de con�abilidade. É geralmente usado em modela-
gens de redes de distribuição e operação de múltiplos reservatórios.

2. Decomposição Temporal: É usada para decompor modelos de longo prazo em um
número de estágios. A condição �nal do estágio anterior é a condição inicialdo
corrente.

3. Decomposição de Domínio: O problema é decomposto em sub-problemas de
acordo com características temáticas. O ponto crítico aqui é lidar com as inter-
relações entre os diferentes temas no modelo. Esta decomposição é naturalmente
ajustada para modelos econômicos-hidrológicos integrados, cujo objetivo é obter
e�ciência econômica dentro de uma condição hidrológica viável.

2.4.2 O Modelo desenvolvido no IFPRI
A idéia para obter a alocação ótima através da maximização do benefício social
líquido, bem como avaliar estratégias de implementação da referida meta, é partir
de ummodelo hidrológico-agronômico-econômico-institucional integrado desenvolvido
por um grupo de pesquisa conjunta sendo membros: International Food Policy Re-
search Institute (IFPRI); Center for Research in Water Resources (CRWR) na Univer-
sidade do Texas, em Austin e International Water Management Institute (IWMI). O
modelo atende aos objetivos estabelecidos, além de estar alinhado com as tendências
atuais para a modelagem em nível de bacia.

O modelo estabelece funções de benefício líquido para os principais usos da água,
sujeitas a uma série de restrições físicas, de controle e institucionais. Ele descreve
como se con�gura a oferta e a demanda de água pelos vários setores usuários, no
curso da bacia. A oferta e a demanda são então equilibradas baseadas no objetivo
econômico de maximizar os benefícios líquidos do uso da água para a sociedade como
um todo (Ringler,2001) [36].

O modelo do IFPRI foi desenvolvido como um modelo de otimização, mas possui
também, componentes de simulação para calcular endogenamente �uxos e outras
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variáveis resultantes dos processos hidrológicos7.
Constitui-se em um sistema de apoio a decisão (SAD), integrando as vantagens

de um sistema de informação geográ�co(SIG), que representa a bacia hidrográ�ca no
mundo real. Benefícios econômicos para o uso da água são avaliados usando funções
de produção ou funções de utilidade dependendo do uso, dentro de um modelo de
otimização para alocar os recursos respeitando as restrições físicas e institucionais [26].

Este tipo de sistema é também conhecido como sistemas de apoio a decisão es-
paciais (SADE), e se constitui numa classe de sistemas computacionais nos quais a
tecnologia dos SAD's e SIG's são aplicadas para auxiliar os decisores com problemas
com dimensão espacial [26].

SIG é uma tecnologia para manipular dados geográ�cos numa forma digital, com
a habilidade de pré e pós-processamento para apoiar análise e modelagem direta-
mente [26].

SAD's são sistemas computacionais que através de uma base de dados, uma base
de modelos e a interface de diálogo, tem por objetivo ajudar indivíduos a tomar
decisões na solução de problemas não-estruturados, ou parcialmente estruturados.

A integração de SAD's e SIG's � os SADE's � fornece vantagens únicas, para
gestão de água nos seguintes aspectos [26]:

1. Representação das relações espaciais do mundo real numa forma visual e
analítica.

2. Capacidade de integração dos componentes sócio-econômicos, ambientais e físi-
cos numa base de dados ampla.

3. Capacidade de integração de técnicas de simulação e otimização na modelagem
para apoiar a resolução de problemas.

Através dessas ferramentas, o modelo representa a bacia hidrográ�ca como um
todo, através de uma rede de nós e links, nos quais os nós representam entidades
físicas e os links, as conexões entre estas entidades. Os nós podem ser de dois tipos:

7Os modelos em nível de bacia são de dois tipos fundamentais: modelos que simulam compor-
tamento (alocação) do recurso água dentro da bacia, de acordo com um pré-de�nido conjunto de
regras (real ou hipotéticas) físicas e institucionais; e modelos que otimizam e selecionam alocações
baseados numa função-objetivo e restrições. Os modelos podem incluir também simultaneamente
capacidades de simulação e otimização.
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os nós fonte, que representam entidades físicas tais como: rios, reservatórios, águas
subterrâneas, etc; e os nós demanda, que podem ser: indústrias, cidades, distritos
de irrigação, etc. Todos os usos, tanto os consuntivos, como os não-consuntivos, são
considerados. Os benefícios líquidos de cada uso são implementados numa função-
objetivo única, restrita por relações hidrológicas, ambientais e institucionais (Rose-
grant et al,2000) [39].

Deve-se observar que o tratamento analítico-matemático da otimização no modelo
utilizado é o de um problema com um único objetivo, que seria o de maximizar o
benefício líquido para toda a sociedade de uma determinada alocação de água. Isto
simpli�ca sobremaneira o problema, que é tratado como um problema bem mais
simples do que realmente é. Na realidade, o problema é um problema multi-objetivo,
pois nossa intenção é maximizar a satisfação dos consumidores residenciais (objetivo
social), a produção dos agricultores (objetivo econômico), os benefícios para meio-
ambiente (objetivo ambiental) etc.

A formulação do critério de decisão em termos apenas da diferença Benefício-Custo
apresenta um atrativo inegável do ponto de vista operacional, qual seja, a análise de
sistemas complexos reduz-se a um problema de otimização com um único objetivo
(Porto & Azevedo,1997) [31].

Os componentes do modelo são basicamente três: (1) componentes hidrológicos,
que incluem as equações de balance nos reservatórios, rios, etc; (2) componentes
econômicos, que incluem o cálculo dos benefícios de uso da água por setor e por
nó de demanda; e (3) regras institucionais e incentivos econômicos que impactam
nos componentes hidrológicos e econômicos. A oferta de água é determinada através
do componente hidrológico usando as equações de equilíbrio do sistema; enquanto a
demanda é determinada endogenamente dentro do modelo baseado nas relações entre
a água e os diversos usos produtivos. A oferta e a demanda são então compatibilizadas
baseadas no objetivo de maximizar benefícios econômicos para o uso da água. O
horizonte de tempo do modelo é de um ano com 12 períodos (Ringler,2001) [36].

Este é portanto um modelo de curto prazo, pois estaria num especí�co horizonte
de tempo, determinando alocações de água a cada mês, assumindo que as condições
de oferta e demanda são relativamente estáveis.

Outra característica do modelo do IFPRI que deve ser ressaltada é a abordagem
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utilizada para combinar os diversos componentes do modelo integrado. Utiliza-se a
�modelagem holística� e o método de decomposição a partir de temas, para obter
dois sub-modelos que são resolvidos iterativamente. O primeiro deles é resolvido e os
resultados são usados como uma �boa� condição inicial para o seguinte. Restrições
adicionais surgem com o segundo sub-modelo, mas a busca da solução é simpli�cada
desde que se tem um bom ponto de partida. A decomposição de temas neste caso foi
usada para integrar modelagem de quantidade e de qualidade.

Na realidade, o modelo do IFPRI simula um constituinte de qualidade, que é muito
importante para a questão da irrigação e impacta na produção de várias culturas que
é a salinidade. Assim, o primeiro sub-modelo trata o balanço de quantidade e usa as
funções de produção das culturas considerando �xa a condição de qualidade, ou seja,
a salinidade é �xa. Então no segundo sub-modelo se introduz o balanço e o transporte
de qualidade, de forma a encontrar valores razoáveis para ambos salinidade e �uxos.

Nandalal&Bogardi (1995) relata que a �modelagem holística� com decomposição
por temas têm sido extensivamente utilizada para integrar modelagem de quantidade
e qualidade de água. Tradicionalmente a abordagem de �modelagem compartimen-
tada� vinha sendo usada, de forma que �uxos eram determinados primeiro e então
incluídos nos balanços de constituintes para determinar as concentrações dos mesmos.
Entretanto, quantidade e qualidade de água(�uxos e balanços/transporte de constitu-
intes) devem ser integrados numa única plataforma através das relações físicas entre
�uxos e constituintes.

Como será explicitado no capítulo especí�co, o modelo desenvolvido para o Pi-
rapama, como o do IFPRI inclui constituintes de qualidade, sendo que diferentes
de salinidade. No caso da bacia do Pirapama, o problema maior está relacionado
com compostos orgânicos usados para fertirrigar as áreas de cana que existem em
toda a bacia, o que vem acarretando níveis de Oxigênio Dissolvido, em vários tre-
chos do rio, abaixo do valor estabelecido para as classes a que pertencem. Assim,
os constituintes que consideramos são Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) e
Oxigênio Dissolvido (OD). O desa�o maior aqui é que esses constituintes ao con-
trário da salinidade, sofrem um decaimento ao longo do rio através do processo de
autodepuração do rio, e as equações que governam este processo são altamente não-
lineares. Descreveremos detalhadamente a abordagem que foi usada para conseguir
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obter uma solução, mas pode-se adiantar que da mesma forma que o modelo do IFPRI
utilizou-se a �modelagem holística� e o método de decomposição por temas com dois
sub-modelos: o de quantidade e o de qualidade.

A função-objetivo do modelo do instituto de pesquisa americano é constituída
pelas soma das diversas funções-objetivo de benefício líquido para cada um dos usos.
Assim, o objetivo seria maximizar a mesma, sujeita a uma série de restrições in-
stitucionais e físicas, tais como: oferta de água mínima requerida para cada nó de
demanda, �uxo mínimo em um nó fonte para propósitos ecológicos e ambientais, etc.
Dessa forma, dependendo do benefício estipulado por uso, seria maximizado: lucro
econômico do irrigante, potência gerada pelas hidroelétricas, bem-estar do consumi-
dor residencial, e assim por diante.

Em uma das aplicações do referido modelo na bacia do rio Maipo no Chile,
onde foram simulados apenas os usos para irrigação, consumo municipal e indus-
trial agregados, e a geração de energia elétrica, a função-objetivo é especi�cada como
segue(Rosegrant et al,2000) [39]:

max Obj =
∑

dem−irr

VA(dm)+
∑

dem−mun

VM(dm)+
∑

dem−pwst

VP(pwst)−wgt·penal (2.1)

Onde VA(dm) é a função que expressa os lucros obtidos por cada irrigante, sendo
então cada uma dessas funções lucro somadas computando os lucros de todos esses nós
que demandam água para irrigação. VM(dm) representa a função benefício líquido
da água com os usos municipal e industrial agregados, para cada nó de demanda para
esse uso. Soma-se também cada uma dessa funções de forma a contabilizar os bene-
fícios líquidos obtidos por todos os demandantes dessa modalidade de uso. VP(pwst)
representa o lucro da geração de energia em cada geradora, sendo computados na
função-objetivo os lucros de todas as geradoras. Finalmente, é incluído um termo de
penalidade dentro da função-objetivo, baseada no dé�cit de crescimento do produto
irrigado, proveniente da não aplicação da quantidade de água requerida em cada está-
gio de desenvolvimento do produto. O termo de penalidade direciona a aplicação da
água de acordo com as demandas nos vários estágios de desenvolvimento do produto.
O termo wgt é o fator de ponderação da penalidade e o penal expressa as perdas no
crescimento de todos os produtos e em todos os nós de demanda para irrigação.
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Outras aplicações do modelo (Ringler,2001) [36], incluem outros usos � por e-
xemplo pesca � e as respectivas funções benefício líquido são agregadas na função-
objetivo. Além disso, podem-se considerar outras funções penalidade e suas pon-
derações especí�cas.

Na adaptação desenvolvida para o Pirapama, conforme será descrito em deta-
lhes, as funções benefício líquido foram construídas a partir de funções de demanda
inversa levantadas para cada uso na bacia do Pirapama bem como os seus custos
médios [8]. Além disso, penalidades relativas ao não cumprimento de outorgas e o
não atendimento a demandas mínimas e a sobra de e�uentes foram estabelecidas.



Capítulo 3

O Modelo de Simulação para

Qualidade

3.1 Introdução

As duas principais abordagens para modelagem de rios a nível de bacia são: Si-
mulação � para simular comportamentos dos recursos hídricos de acordo com um
conjunto pré-de�nido de regras (reais ou hipotéticas) que governam a alocação e
a infra-estrutura de operação; e Otimização � para encontrar valores de alocação
ótimos a partir de uma função objetivo e restrições associadas [26].

Enquanto a Simulação é a técnica preferencial para avaliação de performance dos
sistemas, a Otimização é mais útil se o principal objetivo é melhorar a performance
[26].

No entanto, os modelos de otimização normalmente contém uma componente de
simulação. Segundo McKinney et al(1999a) [26] os modelos que otimizam recursos
hídricos baseados em uma função objetivo e restrições devem ter um componente de
simulação , mesmo que rudimentar, com o qual se calculam �uxos e concentrações de
constituintes de qualidade. Os modelos assim constituídos normalmente são tratados
como modelos de simulação e otimização integrados.

O modelo do IFPRI enquadra-se nesta classi�cação, pois Rosegrant et al(2000) [39]
relata que apesar do mesmo ter sido desenvolvido como um modelo de otimização
possui componentes de simulação incluídos para melhor resolver o complexo problema
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de otimização. É citado um modelo hidrológico existente adaptado para o contexto da
aplicação em tela e adicionado ao mesmo o protótipo de um modelo de otimização com
componentes de simulação incluídos. Balanços hidrológicos e balanço e transporte de
salinidade são simulados endogenamente dentro do modelo de otimização e um modelo
de simulação externo que determina produção de colheitas em função de variáveis de
entrada tais como água, salinidade e tecnologia de irrigação é usado para estimar a
produção �nal.

No modelo de otimização desenvolvido neste trabalho, descrito no capítulo 4,
balanços hidrológicos e os balanços de concentração e transporte dos dois constituintes
de qualidade modelados são simulados endogenamente. Há também componentes de
simulação que determinam a produção de álcool e aguardente, em função da alocação
escolhida para uso agroindustrial e da quantidade de cana disponível na safra atual
(parâmetro do modelo). A partir daí, pode-se simular o total de e�uente produzido,
a ser alocado nas áreas plantadas de cana da bacia de forma a não comprometer os
níveis de qualidade do rio.

Além disso, foi necessário o desenvolvimento de um modelo de simulação externo
para tratar a questão da qualidade, que será descrito detalhadamente neste capítulo.
O referido modelo foi necessário devido principalmente a dois pontos:

• Dados não disponíveis: Este é um dos grandes, senão o maior problema que
se encontra ao tratar a questão da qualidade no Pirapama. Estes dados não
disponíveis se referem tanto a maneira com que os e�uentes chegam e con-
taminam o rio, como a forma com que o rio responde a esta contaminação no
seu processo de autodepuração.

• Adequacidade do modelo: O modelo utilizado para a qualidade foi o modelo
Streeter-Phelps que simula apenas dois constituintes, mas que já agrega uma
não-linearidade considerável ao problema de otimização. O referido modelo
impõe certas condições para ser utilizado que exigiu certas considerações para
a aplicação em particular. Era necessário testar se no caso em estudo, diante
do que se considerou, o modelo simulava bem a situação real.
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3.2 A problemática da Qualidade no rio Pirapama

A questão da qualidade no Rio Pirapama é uma questão ao mesmo tempo crucial e
difícil de ser abordada.

Crucial porque, segundo relatório de Carrera-Fernandez (1999) [8] se medidas
efetivas não forem tomadas com urgência, a deterioração na qualidade dos recursos
hídricos na bacia do rio Pirapama pode acarretar um processo de decadência da
mesma.

Uma avaliação da qualidade das águas do rio realizada no âmbito do Projeto
Pirapama [13] no período de 1990-1996 mostrou que dos parâmetros utilizados na
classi�cação do rio: DBO, OD, Coliformes fecais e Nitrato; à exceção do Nitrato,
todos os outros estavam praticamente fora dos padrões estabelecidos pela legislação.
Ou seja, todo o trecho do rio atualmente monitorado apresenta-se em desacordo com
os objetivos de qualidade da água.

O enquadramento dos corpos d'água em Pernambuco está disposto no Decreto
Estadual de número 11.358 de 26/03/1986 e foi elaborado a partir da classi�cação de
qualidade de água estabelecida pelo Decreto Estadual de número 7.269 de 15/06/1981,
com base na portaria GM 13 de 15/01/1976 do Ministério do Interior [35].

De acordo com o referido enquadramento no trecho estudado, a montante da
barragem duas classes de uso se fazem presentes as classes 1 e 2, sendo que a classe
1 corresponde a Classe Especial da Resolução no 020/86 do Conselho Nacional do
Meio-Ambiente(CONAMA)1. O diagrama uni�lar do rio mostra todos os trechos e as
classes2 respectivas em que são enquadrados os mesmos (ver �gura 3.1).

Além disso, o problema deve se agravar com o represamento das águas imposto
pelo reservatório Pirapama. A água do rio Pirapama já apresentava à época do
Diagnóstico Ambiental [14] níveis preocupantes de fósforo total para águas de classe
2, sendo que estes níveis tendem a sofrer elevação com a implantação da barragem.
Isto leva o reservatório Pirapama, apenas iniciando sua operação, a já estar numa

1Os padrões de lançamentos de e�uentes, assim como os padrões de qualidade de água dos corpos
hídricos são estabelecidos no Brasil, por esta resolução.

2A Resolução CONAMA no 020/86 estabelece nove classes de uso preponderante para as águas
doces, salobras e salinas. Para cada uma das classes são estabelecidos limites e/ou condições especí-
�cas e padrões de qualidade. Esses padrões são utilizados, sobretudo, para a proteção da qualidade
de água a�m de garantir os usos previstos.[35]
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DIAG UNIFILAR

Figura 3.1: Diagrama Uni�lar com indicação de enquadramento dos trechos



42

Figura 3.2: Vista do Reservatório Pirapama
situação de risco com relação a uma possível eutro�zação. As fotos nas �guras 3.2 e
3.3 mostram o reservatório Pirapama.

A avaliação do potencial de eutro�zação no reservatório Pirapama e a identi�cação
de ações que devam ser adotadas no sentido de minimizar o aporte de nutrientes ao
reservatório, se colocam como questões prioritárias, considerando-se as repercussões
que podem advir sobre a qualidade da água para abastecimento público em decorrên-
cia da eutro�zação [13].

Os principais fatores que levam a ocorrência de poluição no trecho modelado por
este estudo, ou seja, a montante da barragem Pirapam, são [13]:

• fertirrigação com vinhaça;
• descargas de vinhaça diretamente nos cursos de água;
• descarga das águas de lavagem das usinas de açúcar;
• descarga de água quente das destilarias;
• uso de fertilizantes, pesticidas e herbicidas;
• esgoto doméstico e de animais que alcançam o curso d'água
Dentre estes, os fatores mais signi�cativos provêm da presença do vinhoto.

Localizam-se no trecho modelado três destilarias de álcool: a JB, a Sibéria e a Inex-
port. A produção das mesmas à época da elaboração do Diagnóstico Integrado [13]
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Figura 3.3: Vista da Barragem e das Tomadas de Água do Reservatório

era de cerca de 94.000 m3/ano ou seja, 522.000 litros/dia possuindo o vinhoto dessas
indústrias uma carga orgânica potencial de 226.335 kgDBO/dia com um equivalente
populacional de 4.200.000 habitantes.

A única prática atualmente adotada para disposição �nal deste vinhoto é a de
seu aproveitamento na fertirrigação. A questão que vem sendo colocada decorre das
observações feitas em campo e principalmente da avaliação dos dados de monitora-
mento da qualidade da água do rio Pirapama, é que parte deste vinhoto lançado no
solo atinge os cursos d'água, seja através do escoamento direto do vinhoto no período
da irrigação, seja através do arraste super�cial no período das chuvas ou mesmo
através do escoamento subterrâneo [13]. A foto na �gura 3.4 mostra a proximidade
das lavouras de cana do rio.

Vem daí uma das principais di�culdades na abordagem dessa questão: No moni-
toramento atualmente existente não estão disponíveis dados que permitam avaliar na
água do Pirapama a caracterização dos trechos do rio onde existe contaminação por
vinhaça excedente derivada de fertirrigação e sua quanti�cação [13].
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Figura 3.4: Vista do rio com plantações de cana ribeirinhas
3.3 Descrição Geral do Modelo de Simulação de

Qualidade

O modelo de simulação descrito neste capítulo considera os fatores de poluição rela-
cionados com a vinhaça, por serem os mais signi�cativos, bem como os relativos a
presença de herbicidas e pesticidas. Não é simulada a presença de esgotos domésti-
cos. Procuram-se determinar as formas de contaminação do curso d'água a partir do
vinhoto lançado no solo, através do estabelecimento de proporções de retorno super-
�cial, proporções de sobras possivelmente lançadas ao rio, e concentrações de um dos
constituintes de qualidade medidos � Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) �
trazidas nas águas de drenagem pluvial que representem a contaminação por vinhoto
ou por fertilizantes/herbicidas. Não é considerada a contaminação subterrânea, mas
a mesma pode ser adicionada em trabalhos futuros.

Adota-se para a simulação um modelo de qualidade simpli�cado � Streeter-Phelps
[40]� que não incorpora todos os fenômenos interagentes no balanço do oxigênio
dissolvido. Abordam-se unicamente os dois principais fatores:

• Consumo de Oxigênio: Oxidação da Matéria Orgânica(respiração)
• Produção de oxigênio: Reaeração Atmosférica
Existem modelos matemáticos que incorporam todos os fenômenos descritos no

balanço do oxigênio dissolvido. No entanto, a adoção de uma versão mais simpli�cada
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possibilita a identi�cação mais fácil de eventuais problemas na sua estrutura e nos
valores dos parâmetros. Ademais é esta a postura de grande parte dos modelos de
qualidade das águas super�ciais, principalmente aqueles utilizados com o intuito de
dar suporte ao planejamento de bacias hidrográ�cas [43].

No entanto, a aplicação da referida versão requer o conhecimento de parâmetros
do rio e implica numa série de simpli�cações do mundo real. A simulação assim pos-
sibilitará também que se teste a adequacidade da versão adotada ao caso em estudo,
através da comparação entre os valores obtidos através das equações representativas
e os valores medidos em alguns pontos do rio. Além disso, parâmetros obtidos em
tabelas poderão ser calibrados em função das características especí�cas de cada trecho
do rio.

3.4 Os Componentes do Modelo

3.4.1 A Representação da área estudada
O modelo de simulação representa toda a área a montante da atual barragem do
Pirapama segundo esquemático apresentado nas �guras 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8. A �gura
3.5 mostra a vista completa do esquemático. As demais mostram o mesmo em partes,
para ampliar a visão. Nestas, podem-se ver os limites dos segmentos em que toda a
área estudada foi dividida, os principais a�uentes representados, estações de moni-
toramento existentes, bem como os lançamentos e as captações mais signi�cativas.
Além disso, são indicadas nas �guras, entre parênteses, os componentes do modelo de
otimização correspondentes que serão descritos no próximo capítulo� ver �guras 4.1,
4.2, 4.3 e 4.4.

Na verdade, foi a partir desta representação para a simulação que se de�niu a
usada no modelo de otimização. Os trechos são idênticos, os usos considerados são
os mesmos, a menos do abastecimento humano através dos dois reservatórios hoje
existentes nesta área da bacia, e na época dos dados usados na simulação ainda
não operativos. Isto impactou também numa diferença com relação aos a�uentes re-
presentados. Deve-se notar que o a�uente Águas Claras apenas aparece no modelo
de otimização � constitui-se no nó 6, cuja sigla é junct6 � e não consta explicita-
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PIRAPA CALIBRA0

Figura 3.5: Vista Completa do Esquemático utilizado na Simulação de Qualidade
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Figura 3.6: Parte 1 do Esquemático utilizado na Simulação de Qualidade
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Figura 3.7: Parte 2 do Esquemático utilizado na Simulação de Qualidade
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Figura 3.8: Parte 3 do Esquemático utilizado na Simulação de Qualidade
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mente no modelo de simulação. As contribuições de Águas Claras neste último estão
incluídas nas contribuições do trecho TM43.

Na realidade, um dos principais objetivos do modelo de simulação é obter estima-
tivas melhores para valores pouco conhecidos. Isto foi feito através de procedimentos
de calibração implementados através da comparação entre dados observados no ano
2000 e simulados para o mesmo ano. Os resultados obtidos foram então validados
usando os dados observados no ano de 2001. Nestes anos, não existiam o reservatório
Águas Claras nem o Pirapama, portanto o que foi simulado foram as condições em
que foram obtidos os dados observados.

Outra diferença facilmente notada ao se observar os esquemáticos relativos a si-
mulação e otimização refere-se aos lançamentos modelados. As áreas que aparecem
no esquemático de simulação representam as áreas plantadas que atualmente recebem
vinhoto com indicação da destilaria que as fertirrigam, segundo informações disponi-
bilizadas pelos responsáveis das indústrias. O lançamento no rio ou em a�uentes
representados por �uxos que partem dessas áreas (JB1, Siberia1, etc.), simulam o
possível escoamento super�cial do vinhoto aplicado durante os meses de safra, bem
como possíveis vazamentos ou lançamentos diretos de sobras nos meses de entressafra,
conforme será detalhado na seção especí�ca.

No caso do modelo de otimização, pode-se observar que estas áreas, de onde partem
estes lançamentos existem em todos os trechos (�rrig's) e representam as áreas plan-
tadas de cana, que na realidade são sites de demanda por e�uentes. Os lançamentos
a partir dos mesmos dependerá da decisão de alocação dos e�uentes nestes sites, e
pode ser usado para simular lançamentos diretos em um ponto especí�co e avaliar a
resposta do modelo.

Já os lançamentos que simulam a contribuição da drenagem pluvial natural nos
rios(AP's) e nos a�uentes(AA's)no modelo de simulação, que tem seus correspon-
dentes nas fontes sply do modelo de otimização, apresentam em relação a estes úl-
timos a diferença de já terem de�nidas as parcelas que apresentam concentrações
distintas. Assim, no modelo de simulação em cada trecho são representadas a parcela

3No caso da simulação, o lançamento de código AP14 � ver esquemático � incorpora a con-
tribuição total do trecho TM4, que inclui o aporte da bacia de Águas Claras, sem considerar o efeito
de uma barragem no mesmo. Já no caso da otimização, a fonte sply5 correspondente ao lançamento
AP14 não inclui o aporte de Águas Claras, pois existirá uma outra fonte sply6, sem lançamento
correspondente no modelo de simulação, que representará a contribuição do a�uente em questão.
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de contribuição da chuva proporcional a área que recebeu vinhoto(APferti), bem como
a referente a cana sem vinhoto(APcana) e a área de matas (APlimpa) quando existem.

Já na otimização pode-se apenas diferenciar as fontes em relação a presença de
matas (splyA) ou cana (splyB). Isto porque a área a ser fertirrigada é uma variável de
decisão e portanto quantidade de água proporcional a área que recebe ou não vinhoto
é um valor resultante dessa decisão e não um valor conhecido a priori.

3.4.2 A de�nição dos segmentos ou trechos
A política de de�nição dos trechos para a modelagem em questão foi dirigida pre-
dominantemente pelas especi�cidades do modelo utilizado. Na realidade, o modelo
Streeter-Phelps é indicado e normalmente aplicado para os casos em que as fontes de
poluentes atingem o rio de forma pontual, ou seja, de forma concentrada no espaço,
como é o caso de despejos de esgotos domésticos. Além disso, cada novo lançamento
pontual de�ne um novo trecho que por isso mesmo será constante e homogêneo.

A poluição difusa, ou seja, o caso em que os poluentes adentram o corpo d'água
distribuídos ao longo de parte de sua extensão, é o caso da poluição veiculada pela
drenagem pluvial natural a qual é descarregada no corpo d'água de uma forma dis-
tribuída e não concentrada num único ponto.

Para este tipo de contaminação, em geral assume-se que a diluição por con-
tribuições naturais (drenagem direta) seja contrabalançada pela poluição distribuída
ao longo do percurso [43]. No caso do Pirapama, no entanto, há uma parcela consi-
derável e importante de contaminação, que se apresenta desta forma, que é exatamente
a poluição trazida pelas águas da chuva ao percorrer terrenos onde se utiliza vinhoto
e outros fertilizantes.

Diante do desa�o que já se constituía a utilização de tal modelo simpli�cado
dentro de uma plataforma complexa integrada para determinação de alocação ótima,
o caminho foi o de se adequar e adaptar a situação real às exigências do modelo. Daí
a importância da simulação para veri�car o comportamento do modelo diante das
adaptações feitas.

Assim é que todos os aportes difusos devido a drenagem pluvial natural de cada
trecho que precisavam ser considerados, foram simulados de forma pontual no início
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do mesmo. Estes são os lançamentos AP's, os Aportes Principais, que podem ser
compostos de parcelas � APlimpa, APcana e APferti � dependendo se o referido
trecho possui área de matas, área com cana plantada que não tenha recebido vinhoto
e área com cana onde se tenha aplicado o vinhoto. Assim, toda a contribuição de
drenagem pluvial natural associada a um determinado segmento é simulada como
sendo um lançamento pontual feito no início do mesmo.

Além desses, os demais lançamentos representam os principais a�uentes consi-
derados, que são oito, bem como os principais retornos. Estes retornos tanto podem
representar águas de refrigeração descartadas pelas agroindústrias, como águas re-
sultantes de um possível escoamento super�cial advindo do processo de fertirrigação
ou ainda águas que são lançadas diretamente no rio tais como águas de lavagem de
cana e/ou equipamentos ou até mesmo resultantes de vazamentos de sobras em lagoas
pulmão. Esses na verdade já são lançamentos pontuais.

O estabelecimento dos trechos levou em conta não só esses lançamentos pontuais,
mas há também trechos caracterizados unicamente por um lançamento que simula
o aporte difuso neles. Ver por exemplo na �gura 3.7 os trechos TM8 e TM9 cujos
únicos lançamentos que os de�nem são os referentes aos aportes da drenagem pluvial
natural.

Isto era importante pois a aplicação do modelo considera os trechos como sendo
homogêneos e constantes, adotando a solução simpli�cada de considerar cada trecho
através do regime hidráulico �uxo em pistão4. Representar trechos muito longos ape-
nas delimitados pelos lançamentos realmente pontuais, sabendo que o aporte difuso
era importante, levaria a erros grandes.

Assim, a delimitação dos segmentos foi então de�nida considerando os seguintes
pontos:

1. Iniciando-se por algum a�uente explicitamente considerado no modelo. Os a�u-
entes modelados foram escolhidos de acordo com uma série de critérios tais
como: importância da contribuição de vazões tanto no que se refere ao aspecto
quantitativo como qualitativo, localização geográ�ca, usuários importantes lo-
calizados no mesmo, etc. 5

4Regime em que se considera cada seção funcionando como um êmbolo (ou um pistão) sem
intercâmbios entre as seções de jusante e de montante

5Os a�uentes modelados contribuem de forma pontual com as vazões na calha do rio, e não é
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2. Iniciando-se por algum lançamento que caracterize um retorno, tanto no que se
refere aos retornos das agroindústrias, como àqueles possíveis retornos prove-
nientes de áreas fertirrigadas.

3. Iniciado por algum lançamento que simule o aporte difuso do trecho.

3.4.3 Dados dos trechos e dos A�uentes
Seguindo esta linha, a área estudada foi dividida em 18 trechos TM0 a TM17, o maior
deles com uma extensão de 4,5Km, e oito(8) a�uentes, a saber: Arandú, Sibéria,
Camaçari, Coruja, Macacos, Cajabuçu e Manoel Gonçalves. A distribuição espacial
dos mesmos juntamente com os lançamentos devidamente posicionados podem ser
vistos no diagrama uni�lar que aparece na �gura 3.1. A partir da de�nição dos
pontos limite de cada trecho, a área dos mesmos foi delimitada respeitando as linhas
de contribuição hidrográ�cas � Ver �gura 3.9. No caso de trechos do rio principal o
ponto limite é o ponto �nal do mesmo e no caso de a�uentes o limite é o ponto em
que o a�uente desemboca no rio principal.

Relativos a áreas
Foram contabilizados através do software AUTOCAD as áreas de matas e �orestas
e as áreas plantadas de cana existentes em cada um dos trechos e nas bacias dos
a�uentes modelados, disponíveis gra�camente no mapa de ocupação dos solos que
consta no Diagnóstico Integrado [14] e que foi cedido digitalizado para este projeto.

Além disso, a partir de entrevistas com os responsáveis pelas agroindústrias
durante um encontro dos mesmos na Universidade Federal Rural de Pernam-
buco(UFRPE), a grosso modo foram delimitadas as áreas onde atualmente cada uma
das destilarias fertirriga. A �gura 3.10 mostra a área atualmente fertirrigada por
cada uma das agroindústrias. A partir desta informação foi contabilizada também
essa estimativa dentro de cada trecho e de cada a�uente.
considerado nenhum processo de depuração nos mesmos.
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PIRAPAMA CONT LAT7

Figura 3.9: Áreas dos trechos modelados
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PIRAPAMA CONT LAT7 ferti

Figura 3.10: Áreas fertirrigadas por cada uma das indústrias
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Relativos ao cálculo de vazões associadas aos trechos e a�uentes
Como já foi dito, a drenagem pluvial natural será simulada de uma forma pontual
no início do trecho em que há o aporte, o chamado Aporte Principal. No caso dos
a�uentes, o aporte natural referente a sub-bacia do tributário, será um AA (Aporte
de A�uente), e entrará na composição do lançamento que modela a contribuição do
respectivo a�uente, como será visto em seção especí�ca. Para fazer o cálculo do
aporte de cada trecho e de cada a�uente, utilizou-se o conceito de descarga especí�ca
(l/s.ha). Através do mesmo, conhecendo-se a área de drenagem, pode-se determinar
a vazão associada ao trecho/a�uente com o produto de ambos. Da seção anterior
sabemos que para cada trecho/a�uente temos os valores de área total, bem como o
de áreas de matas e os relativos a cana, com e sem vinhoto. Assim, com a vazão
especí�ca do trecho/a�uente simulamos os lançamentos associados a cada uma dessas
áreas, que têm concentrações diferentes, conforme será explicado detalhadamente na
seção referente a lançamentos.

Nesta seção iremos detalhar a maneira como foram determinados os valores de
descarga especí�ca. Na realidade, determinaram-se estes valores para cada tre-
cho/a�uente e para cada mês em três situações diferentes.

A primeira situação é aquela em que utiliza-se o modelo de simulação para cali-
brar parâmetros das equações representativas,bem como para estimar valores de coe-
�cientes de retorno de e�uentes. Para isso, conforme será visto detalhadamente mais
adiante, foram utilizados os valores quantitativos observados no ano de 2000.

Na segunda situação, procura-se validar os valores obtidos no procedimento de cali-
bração fazendo uma validação dos mesmos ao utilizá-los para simular valores ocorridos
em 2001. Assim, necessita-se das descargas para 2001.

Finalmente a terceira situação se constitui no modelo de otimização, que não vai
utilizar valores quantitativos referentes a um ano em particular. Como o resultado do
modelo de otimização deve ser válido para um ano representativo, temos que obter
valores médios.

Assim, iremos descrever os procedimentos para obtenção das descargas especí-
�cas referentes a primeira e a segunda situação como sendo Estimativa de Vazões
Especí�cas para Calibração e Validação e no terceiro caso como Estimativa de Vazões
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Figura 3.11: Vista de uma estação �uviométrica no Pirapama

Especí�cas Médias para Otimização

• Estimativa de Vazões Especí�cas para Calibração e Validação: Atualmente no
rio Pirapama existem nove estações �uviométricas, três localizadas a montante
da Barragem Pirapama. Existem disponibilizados na HIDROWEB6 dados de
vazões diárias observadas dos anos de 2000 e 2001 nas três seções de medição em
m3/s. Este é o motivo pelo qual escolheram-se estes anos para os procedimentos
de calibração e validação.
A foto 3.11 mostra uma das estações �uviométricas atualmente existentes no
Pirapama, que não foi usada por ter sido instalada recentemente.

Tabela 3.1: Estações Fluviométricas Consideradas
Código Nome

Área de
Drenagem
(ha)a

Área de
Drenagem
Líquida(ha)b

Distância
Linear(Km)c

Período de
Observação
dos dados39191000 Ponte PE � 35 8780 8780 19.68 12/07/00 a 31/12/01

39195000 Destilaria Inexport 22300 13520 40.44 01/04/00 a 31/12/01
39200000 Vila Pirapama 40500 18200 53.5 05/03/86 a 31/12/01
aEsta área é a área total de contribuição desde a nascente até o posto encontrada na HIDROWEB
bEstas áreas são as áreas de drenagem que vão do posto anterior até o corrente. No caso do

primeiro posto da nascente até ele.
cDistância da nascente até o posto

6Site da Agência Nacional de Águas(ANA) que disponibiliza séries históricas dos postos moni-
torados pela ANA cujo endereço é www.ana.gov.br



58

A partir das vazões diárias pôde-se obter as vazões médias mensais em cada
estação �uviométrica. No entanto, a série de dados não era completa como
se observa na tabela 3.1. Para o posto Ponte PE-35 existem vazões diárias
disponíveis apenas a partir de 07/2000. Já no posto INEXPORT, os dados
diários de vazões para os três primeiros meses de 2000 não constavam.
Neste último caso, os valores de vazões diárias dos três primeiros meses que
não constavam na HIDROWEB por não haver medições de cotas diárias nestes
meses, foram conseguidos utilizando-se um banco de cotas(dados brutos) levan-
tado pela Gerência de Qualidade de Água da COMPESA no período de 2000
e 2001 e gentilmente disponibilizados para esta pesquisa. No referido trabalho
foram realizadas medições de cotas diárias para estes três meses. Com este
banco, utilizou-se a curva chave7 o�cial disponibilizada pela HIDROWEB para
o ano de 2000 e pôde-se obter as referidas vazões. A partir das vazões diárias
então pôde-se calcular os valores médios para cada um desses meses. Isto foi
importante, pois sem esses valores para janeiro, fevereiro e março de 2000 só
existiriam dados referentes a um posto, que seria o posto Vila Pirapama.
No caso do posto PE-35 não houve como substituir os dados ausentes pois não
haviam medições de cotas diárias disponíveis e assim, para o ano de 2000 nos
seis primeiros meses do ano trabalhou-se apenas com valores de dois postos:
Inexport e Vila Pirapama.
Após o cálculo das vazões médias mensais foram obtidas vazões especí�cas men-
sais relativas a cada um dos postos � Qesp em l/s.ha � dividindo-se os valores
de vazão por áreas de drenagem. Na realidade, calculou-se para cada posto uma
vazão especí�ca representativa da área de contribuição que vai do posto ante-
rior até o posto em que se está calculando a descarga. Por isso, a vazão média
utilizada para o cálculo é a diferença entre a vazão média mensal observada no
posto � chamaremos Qmedposto � e a vazão média mensal observada no posto a
montante8 � Qmedposto−a−montante. As áreas de drenagem são a diferença entre
toda a área de contribuição da nascente até o posto e a área de contribuição
da nascente até o posto anterior, da forma dada na tabela 3.1 para Área de

7Relação linear estabelecida através de regressão, entre valores de cota e valores de vazão
8Nos casos em que a diferença é negativa, adota-se um valor de vazão de contribuição nulo
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Drenagem Líquida.
Os valores de descarga especí�ca mensais obtidos dessa forma para cada um dos
postos em 2000 e 2001 são mostrados nas tabelas 3.2 e 3.3.

Tabela 3.2: Vazões especí�cas mensais para os postos em l/s.ha para o ano de 2000.
Mês/Estação Pirapama Inexport Ponte PE � 35

JAN 0,4 0,36 �
FEV 0,04 0,1 �
MAR 0,06 0,09 �
ABR 0,59 0,52 �
MAI 0,46 0,51 �
JUN 1,45 2,36 -
JUL 1,89 1,77 0,74
AGO 2,08 1,36 0,47
SET 1,52 1,06 0,48
OUT 0,37 0,41 0,23
NOV 0,09 0,29 0,19
DEZ 0,14 0,26 0,18

Tabela 3.3: Vazões especí�cas mensais para os postos em l/s.ha para o ano de 2001.
Mês/Estação Pirapama Inexport Ponte PE � 35

JAN 0,04 0,22 0,15
FEV 0,02 0,17 0,12
MAR 0,06 0,22 0,12
ABR 0,16 0,28 0,15
MAI 0,02 0,18 0,12
JUN 0,59 0,65 0,32
JUL 0,34 0,37 0,23
AGO 0,04 0,35 0,25
SET 0,06 0,24 0,14
OUT 0,02 0,20 0,13
NOV 0,00 0,21 0,10
DEZ 0,00 0,20 0,10

Para determinar as vazões especí�cas de cada trecho/a�uente modelado,
pensou-se inicialmente em estabelecer uma correlação entre as vazões especí�cas
obtidas nos postos e as distâncias em quilômetros da nascente até o posto. As-
sim, poderia-se determinar as vazões especí�cas de cada trecho/a�uente usando
a distância da nascente ao mesmo9 aplicada na função obtida. O problema é que

9distância da nascente ao ponto �nal do trecho ou da nascente ao ponto em que o a�uente
desemboca no rio
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encontramos no ano de 2000 dois meses em que as funções normalmente espe-
radas nestes casos � linear e exponencial � não apresentavam um bom ajuste
(valores de R2 abaixo de 0,5) e no caso de 2001 apenas três meses mostraram
valores de R2 maiores que 0,5.
Sendo assim, optou-se por adotar valores constantes e iguais aos valores do posto
imediatamente posterior ao trecho. Assim, para todos os trechos/a�uentes do
modelo até o posto PE-35, serão usadas as vazões especí�cas do referido posto.
Para os trechos/a�uentes localizados após o primeiro posto passam a ser usadas
as vazões especí�cas do posto seguinte e assim sucessivamente. Deve-se observar
que nos seis primeiros meses do ano de 2000 como não se determinou valores
de descarga especí�ca para os primeiros trechos adota-se para os mesmos o
valor do posto Inexport. Resumindo as tabelas 3.4 e 3.5 mostram em 2000 e
2001 para cada mês o posto cujo valor de descarga especí�ca é usado para cada
trecho/a�uente.

Tabela 3.4: Associação entre os Postos Fluviométricos e os trechos/ a�uente do Mo-
delo em 2000.

Meses Trechos e A�uentes Posto cujo valor de
descarga especí�ca

utiliza-se
JAN a JUN

TM0-TM12 e Arandú, Sibéria,
Camaçari, Coruja, Macacos e

Cajabuçu
Inexport

JAN a JUN TM13-TM17 e Manoel
Gonçalves Pirapama

JUL a DEZ TM0-TM4 e Arandú PE-35
JUL a DEZ TM5-TM12 e Sibéria, Camaçari,

Coruja e Macacos Inexport
JUL a DEZ TM13-TM17 e Cajabuçu e

Manoel Gonçalves Pirapama

Tabela 3.5: Associação entre os Postos Fluviométricos e os trechos/a�uentes do Mo-
delo em 2001.

Meses Trechos e A�uentes Posto cujo valor de
descarga especí�ca

utiliza-seJAN a DEZ TM0-TM4 e Arandú PE-35
JAN a DEZ TM5-TM12 e Sibéria, Camaçari,

Coruja e Macacos Inexport
JAN a DEZ TM13-TM17 e Cajabuçu e

Manoel Gonçalves Pirapama
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• Estimativa de Vazões Especí�cas Médias para Otimização:
A terceira situação em que era necessário determinar valores de vazões especí�-
cas por trecho/a�uente tinha por �nalidade alimentar o modelo de otimização.
Na realidade, como será visto no capítulo 4 valores de vazão especí�ca por tre-
cho/a�uente e por mês serão parâmetros do modelo de otimização. O objetivo
deste é determinar valores de alocação ótimos para água e e�uentes mês a mês
para um ano médio a partir de uma condição inicial atual.
Sendo assim, os valores de quantidade não podiam ser valores de um ano em
particular. Para determinar estes valores de descarga especí�ca para um ano
médio foram utilizadas as séries de descargas mensais geradas pelo modelo GRH,
modi�cação feita no SMAP(Simpli�ed Hydrologic Model in Applied Modeling
in Catchment Hydrology (ED.V.P.SINGH))[23] na UFPE, disponibilizadas no
Diagnóstico Integrado [14] nos pontos relacionados na tabela 3.6.

Tabela 3.6: Características dos pontos onde foram geradas as descargas pelo GRH-
UFPE.

Nome Anos da série
Área de
Drenagem
(ha)a

Área de
Drenagem
Líquida
(ha)b

Distância
Linear(Km)c

Barragem Vitória 1921�1997 4814,57 4814,57 13,5
Posto Matapagipe 1921�1997 31490,57 26676 49,5
Barragem Pirapama 1921�1997 34040,9 2550,33 53,5
aEsta área é a área total de contribuição desde a nascente até o posto
bEstas áreas são as áreas de drenagem que vai do posto anterior até o corrente. No caso do

primeiro posto da nascente até ele.
cDistância da nascente até o posto.

Da mesma forma que na determinação das vazões especí�cas para os anos de
2000 e 2001, a partir das vazões médias de cada um desses postos, se determina
uma vazão média de contribuição da área associada ao mesmo, através da dife-
rença entre a vazão média do posto e a do posto a montante. Para determinar
o valor especí�co divide-se o valor assim obtido pela área de drenagem líquida
resultando nos valores que constam na tabela 3.7.
Também aqui para determinar as vazões especí�cas dos trechos/a�uentes,
procurou-se estabelecer uma correlação entre as vazões especí�cas obtidas nos
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Tabela 3.7: Vazões especí�cas mensais para os postos em l/s.ha para um ano médio.
Mês/Estação Pirapama Matapagipe Vitória

JAN 0,22 0,17 0,15
FEV 0,27 0,22 0,19
MAR 0,36 0,29 0,25
ABR 0,50 0,40 0,34
MAI 0,6 0,48 0,41
JUN 0,69 0,55 0,47
JUL 0,64 0,51 0,44
AGO 0,44 0,35 0,3
SET 0,29 0,23 0,19
OUT 0,2 0,16 0,13
NOV 0,2 0,16 0,14
DEZ 0,2 0,16 0,14

postos e as distâncias da nascente até os mesmos. Talvez por serem dados ge-
rados10, o ajuste em todos os meses foi satisfatório para funções exponenciais �
coe�cientes de determinação acima de 0,68. As funções ajustadas relacionando
vazão especí�ca (y) com distância da nascente até o posto (x) para cada mês
são mostradas na tabela 3.8.

Tabela 3.8: Equações Ajustadas e Coe�cientes de Determinação.
Meses Equação Obtida Coe�ciente de

Determinação (R2)
JAN y = 0,1318 exp(0,0073x) 0,7071
FEV y = 0,1724 exp(0,0069x) 0,6902
MAR y = 0,2257 exp(0,0073x) 0,7124
ABR y = 0,3079 exp(0,0065x) 0,8278
MAI y = 0,3742 exp(0,0072x) 0,7163
JUN y = 0,4166 exp(0,0078x) 0,7561
JUL y = 0,3888 exp(0,0077x) 0,7493
AGO y = 0,2757 exp(0,007x) 0,6876
SET y = 0,1724 exp(0,0078x) 0,739
OUT y = 0,1154 exp(0,0092x) 0,739
NOV y = 0,1205 exp(0,0076x) 0,7206
DEZ y = 0,1237 exp(0,0056x) 0,8988

Para obter as vazões especí�cas de cada trecho/a�uente a ser usada no modelo
de otimização aplicou-se então em cada uma das equações associada ao mês, o
valor da distância em quilômetros da nascente até o ponto �nal do trecho(x)

10Obtidos de séries de descargas geradas pelo modelo GRH
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ou até o ponto em que o a�uente se encontra com o rio. Estes valores en-
tão foram utilizados no modelo de otimização como um parâmetro (chamado
vazespmedias(junct, t)).

Relativos às estações de monitoramento de qualidade
Alguns indicadores medidos nas estações de monitoramento de qualidade e que não
são modelados, são necessários que se tenha para cada trecho.

Por exemplo, a temperatura é um parâmetro que não foi modelado, principal-
mente por não se dispor de valores de temperatura dos lançamentos, e necessário
para se determinar não só a concentração de saturação do oxigênio (ODsat), como
também outros parâmetros utilizados nas equações representativas sofrem ajustes
com a mesma.

Assim, era necessário ter a temperatura em cada trecho e em cada mês. Para
isso, cada trecho foi associado com uma estação de monitoramento de qualidade. A
temperatura considerada para um determinado trecho em um mês especí�co é dada
pelo valor obtido na estação associada ao referido segmento.

No caso dos a�uentes, como sabemos que valores medidos em estações de qualidade
no rio principal não são representativos para os mesmos, não foi feita associação com
estações de monitoramento.

As estações de monitoramento a serem utilizadas em cada trecho foram escolhi-
das da seguinte forma: Na área estudada a maioria dos lançamentos modelados são
da drenagem pluvial natural e dos a�uentes, o que signi�ca que estariam na tem-
peratura ambiente e não alterariam de maneira signi�cativa a temperatura da água
que os recebe. O que altera a temperatura são os retornos das destilarias que vem
com temperaturas mais elevadas. Como existem postos de monitoramento após as
destilarias, a temperatura dos postos deverá re�etir esta temperatura aumentada.

Por isso, o critério usado para a escolha da estação de monitoramento foi o seguinte:
para os trechos após lançamentos de retornos de destilarias usamos sempre os postos
de monitoramento localizados depois das mesmas. Já para os demais trechos usamos
os postos localizados imediatamente antes dos mesmos.

A tabela 3.9 mostra os trechos e as estações de qualidade associadas.
Com relação ao uso de valores medidos em estações de qualidade, outra observação
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Tabela 3.9: Trechos e Estações de Monitoramento de Qualidade Associados.
Trechos Postos de Qualidade

TM0 � TM3 PP2-10
TM4 � TM6 PP2-20
TM7 � TM11 PP2-30
TM12 � TM17 PP2-50

importante diz respeito aos valores iniciais das concentrações de Demanda Bioquímica
de Oxigênio a 5 dias (DBO5) e Oxigênio Dissolvido (OD). A simulação qualitativa
inicia-se na verdade no nó que começa o trecho TM1, sendo que assume-se que as
concentrações provindas do trecho anterior são os valores medidos na primeira estação:
PP2-10. Depois disso, os valores das estações servirão apenas como referência aos
valores calculados nos procedimentos de calibração e validação, conforme será visto.

Relativos a parâmetros necessários às equações de qualidade
• Concentração de Saturação (ODsat): A água em contato com o oxigênio do ar
apresenta um contínuo intercâmbio de moléculas da fase líquida para a gasosa e
vice-versa. Tão logo a concentração de solubilidade na fase líquida seja atingida,
ambos os �uxos passam a ser de igual magnitude, de modo a não ocorrer uma
mudança global das concentrações do gás em ambas as fases. Este equilíbrio
dinâmico de�ne a Concentração de Saturação do gás na fase líquida.O valor
desta concentração é função da temperatura da água e da altitude [43]. A solu-
bilidade do oxigênio em cada trecho e em cada mês será calculada inicialmente
a partir das temperaturas, através da utilização de uma fórmula empírica citada
em Von Sperling (1996) [43]11 dada por:
ODsat = 14,652− 4,1022× 10−1T + 7,9910× 10−3T 2 − 7,7774× 10−5T 3 (3.1)
Onde T é a temperatura em graus Celsius do trecho e do mês referidos.
Além disso, a in�uência da altitude é também considerada através do uso do
seguinte fator de correção[33]:

fh =
OD′

sat

ODsat

= 1− H

9450
, (3.2)

11O autor relata que a maioria das fórmulas empíricas é baseada em análises de regressão, cita
esta fórmula como sendo frequentemente empregada e a atribui a Popel(1979)[30]
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onde:

� fH = fator de correção da concentração de saturação de OD pela altitude
� OD′

sat = Concentração de saturação na altitude H
� H = Altitude em metros

Este parâmetro também será necessário para os a�uentes, no entanto não há
medidas de temperatura nem de altitudes para os mesmos. Por isso, o que se
faz é adotar valores de saturação de trechos próximos aos a�uentes, de acordo
com a tabela 3.10.

Tabela 3.10: A�uentes e Trechos dos quais se usa a Concentração de Saturação.
A�uentes Trechos
Arandu TM1
Siberia TM4

Camaçari e Coruja TM7
Macacos, Cajabuçu e Manoel Gonçalves TM12

Como pode-se notar os trechos usados não são necessariamente os mais próximos
do a�uente. O que ocorre é que os trechos mais próximos no início dos trabalhos
possuíam a mesma solubilidade que os adotados. No entanto, depois da adoção
de correções e novas fórmulas no decorrer dos trabalhos eles se modi�caram,
mas muito discretamente. Assim, resolveu-se manter os trechos usados e na
continuidade desta pesquisa rever esta associação.
As alturas em cada trecho foram obtidas através de projeções feitas a partir
de duas curvas de nível existentes para a região, encontradas em CD-ROM
da Agência Nacional de Energia Elétrica(ANEEL), do Sistema de Informações
Georeferenciados de Energia e Hidrologia � HIDROGEO (2000).
Os demais dados abaixo são estimados apenas para trechos, pois não são
necessários para a modelagem dos a�uentes, pelo fato de não ser simulado nen-
hum processo de depuração ao longo dos a�uentes.

• Coe�ciente de desoxigenação(K1): O coe�ciente de desoxigenação é um
parâmetro de grande importância na modelagem do oxigênio dissolvido. Ele
representa a taxa com que o consumo de oxigênio progride ao longo do tempo.
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O coe�ciente depende das características da matéria orgânica, além da tem-
peratura e da presença de substâncias inibidoras. E�uentes tratados, por e-
xemplo, possuem taxa de degradação mais lenta, pelo fato da maior parte da
matéria orgânica mais facilmente assimilável já ter sido removida, restando ape-
nas a parcela de estabilização mais vagarosa [43]. No caso do nosso estudo os
e�uentes considerados são o vinhoto da fertirrigação e os fertilizantes. Não se
encontrou valores de referência para o coe�ciente de desoxigenação destes e�u-
entes, mas sabe-se que os mesmos não são tratados e portanto devem possuir
altas taxas de degradação.
Sendo assim, foram feitas algumas simulações, usando o maior valor encontrado
numa tabela de valores típicos de K1 adaptada por Von Sperling (1996) dado
como 0,45dia−1,e alguns submúltiplos dele, a saber: (1/3) × 0,45 = 0,15 e
(2/3)× 0,45 = 0,3. Estes procedimentos serão descritos na seção de calibração
especí�ca a este coe�ciente, mas adianta-se que o uso do valor extremo da faixa
foi o que mais aproximou os dados modelados dos dados observados.
Sendo assim, para qualquer trecho e qualquer mês o coe�ciente de desoxigenação
usado foi sempre o mesmo e igual a 0,45dia−1.

• Coe�ciente de reaeração(K2):O coe�ciente de reaeração representa a taxa de
absorção de oxigênio dentro do processo de reaeração atmosférica que se dá
através das trocas gasosas na interface gás-líquido. O valor deste coe�ciente
tem uma maior in�uência nos resultados do balanço de oxigênio dissolvido do
que o coe�ciente K1, pelo fato das faixas de variação do último serem mais
estreitas. Por isso, o trabalho de determinação de coe�cientes K2 para cada
trecho e cada mês foi maior. Segundo Von Sperling (1996) há basicamente três
formas de se obter um valor para este coe�ciente:

� Valores Médios Tabelados: Alguns pesquisadores estudando corpos d'água
de diversas características obtêm valores médios de K2. Corpos d'água
mais rasos e mais velozes tendem a possuir um maior coe�ciente de re-
aeração, devido, respectivamente, à maior facilidade de mistura ao longo da
profundidade e à criação de maiores turbulências na superfície. Os valores
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Tabela 3.11: Valores típicos de K2(base e, 20oC).
K2(dia−1)Corpo d'água Profundo Raso

Pequenas Lagoas 0,12 0,23
Rios Vagarosos, grandes lagos 0,23 0,37

Grandes Rios com baixa velocidade 0,37 0,46
Grandes Rios com velocidade normal 0,46 0,69

Rios rápidos 0,69 1,15
Corredeiras e quedas d'água > 1,15 > 1,61

Tabela 3.12: Valores do coe�ciente K2(base e, 20oC) segundo modelos baseados em
dados hidráulicos.Pesquisador Fórmula Faixa de Aplicação
O'Connor e Dobbins 3,73v0,5H−1,5 0,6m ≤ H < 4m e 0,05m/s ≤ v < 0,8m/s

Churchill et al 5v0,97H−1,67 0,6m ≤ H < 4m e 0,8m/s ≤ v < 1,5m/s
Owens et al 5,3v0,67H−1,85 0,1m ≤ H < 0,6m e 0,05m/s ≤ v < 1,5m/s

típicos tabelados podem ser usados na ausência de dados especí�cos acerca
do corpo d'água e são relacionados na tabela 3.11.

� Valores em função das características hidráulicas do corpo d'água: Outros
pesquisadores correlacionam o coe�ciente de reaeração K2 com variáveis
hidráulicas do curso d'água. A literatura relata diversas fórmulas12, con-
ceituais e empíricas relacionando K2 com a profundidade e a velocidade
do curso d'água. (Ver tabela 3.12).

� Valores correlacionados com a vazão do curso d'água: A última abor-
dagem é obter K2 através da correlação entre a vazão e o coe�ciente. Tal
se justi�ca pelo fato da profundidade e da velocidade estarem intimamente
associadas à vazão. Assim, esta, por transitividade, pode estar relacionada
ao K2. O procedimento se baseia na determinação de K2, por meio das
fórmulas hidráulicas, para cada par de valores de velocidade(v) e profun-
didade(H) da série histórica dos dados �uviométricos disponíveis. Posteri-
ormente efetua-se uma análise de regressão entre os valores de K2 obtidos
e os correspondentes valores da vazão Q. A relação entre K2 e Q pode ser
descrita pela forma K2 = mQn, onde m e n são coe�cientes de ajuste.

Basicamente, na determinação destes coe�cientes um pouco das três abordagens
12v:velocidade do curso d'água em m/s, H: Altura da lâmina d'água em m
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foi utilizado, conforme será explicitado.
A princípio, tomaram-se dados de velocidade, profundidade e vazão medidos
em pontos especí�cos numa mesma data, durante um período aproximado de 2
anos. Estas medições foram feitas em três postos �uviométricos pela CPRM13,
localizados a montante da barragem, conforme consta na tabela 3.13.

Tabela 3.13: Medições de Descarga Considerados.Código da
Estação Nome Número de

Medições
Período de
Dados

Respon-
sável39191000 Ponte PE-35 8 12/07/2000 a 16/11/2001 CPRM

39195000 Inexport 11 08/02/2000 a 20/11/2001 CPRM
39200000 Vila Pirapama 11 23/06/2000 a 15/11/2001 CPRM

Os dados referem-se aos anos de 2000 e 2001 e encontraram-se disponibilizados
na HIDROWEB. Com esses dados, tentamos estabelecer para os três postos
os coe�cientes de ajuste de uma regressão relacionando o coe�ciente K2 com a
vazão, seguindo a terceira abordagem.
Inicialmente, usando as faixas de aplicação das fórmulas hidráulicas dadas na
tabela 3.12 calculou-se para cada par de valores de velocidade e altura dos postos
o valor de K2. Observando os resultados foi constatado ordens de grandeza
para os coe�cientes muito diferentes, dependendo da fórmula usada. Decidiu-se
então usar apenas os dados que se adequavam dentro da faixa de O'Connor e
Dobbins14, por se constituírem na maioria.
Para cada posto então, usando este novo conjunto de dados, estabeleceu-se uma
regressão correlacionando os coe�cientes assim obtidos e a correspondente vazão
medida, utilizando a função K2 = mQn, obtendo para todos os três postos um
bom coe�ciente de determinação, todos maiores que 0,61, conforme se vê na
�gura 3.12. Além disso, pode-se observar na mesma �gura os coe�cientes de
ajuste (m e n) obtidos para cada posto.
Com este procedimento teríamos uma boa aproximação da relação entre o coe�-
ciente de reaeração e as vazões nestes postos, o que possibilitaria a determinação
do coe�ciente para diferentes condições de vazão (por extrapolação e interpo-

13Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais
14primeira faixa relacionada na tabela 3.12
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Figura 3.12: Variação do coe�ciente de reaeração (K2) com vazão medida (Q).
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lação), independemente do conhecimento da profundidade e da velocidade nos
referidos postos.
Ao se utilizar estas relações, nota-se que muita cautela tem que ser tomada ao
se fazer esta extrapolação para um dado posto. Na realidade, a regressão é
feita com valores de K2 calculados através de fórmulas que possuem faixas de
aplicação, o que signi�ca que se um determinado valor de vazão modelado está
associado a velocidades e alturas fora da faixa de aplicação, o uso da regressão
para o cálculo do coe�ciente associado levará a valores não con�áveis.
Além disso, como precisa-se de valores de coe�cientes de reaeração para todos
os trechos, era necessário uma extrapolação também no sentido de levar estas
regressões para pontos diferentes dos postos �uviométricos. Valores de veloci-
dade e profundidade e portanto de vazão e reaeração têm muito a ver com a
geometria dos trechos e portanto espera-se diferentes valores de coe�cientes de
ajuste das regressões em diferentes segmentos.
Como não tínhamos dados, a idéia então foi utilizar para trechos próximos
aos postos, a mesma regressão calibrando os coe�cientes de ajuste para cada
segmento, ao se buscar a melhor aproximação dos valores assim modelados com
os valores observados.
Assim é que montaram-se dois cenários, buscando-se testar mais de uma forma
de estender o uso da regressão estabelecida de um posto para trechos próximos.
Pensa-se em incluir outros cenários para testar outras formas de delimitar para
cada regressão a faixa de valores em que se deve usá-la bem como as opções da
determinação do coe�ciente de reaeração sem o uso da mesma. Com relação
a estas opções poderia ser visto além da que usa dados tabelados (primeira
abordagem) a que usa fórmulas hidráulicas de acordo com a segunda abordagem.
Os dois cenários usados serão descritos na seção de Calibração do coe�ciente de
reaeração e os resultados serão mostrados, mas pode-se adiantar que o melhor
cenário foi o obtido quando se estendeu a regressão de forma que todos os trechos
imediatamente anteriores a um determinado posto iniciavam a calibração com
valores de coe�cientes de ajuste iguais ao do mesmo. Trechos a partir do referido
posto, já iniciava-se utilizando-se os valores relativos ao posto a jusante e assim



71

por diante. Com relação a faixa de aplicação, aplicou-se a regressão para valores
de vazão que estavam dentro do range dos dados com os quais se estabeleceu a
mesma. Por exemplo, para o posto Inexport, a regressão foi estabelecida com
um conjunto de dados com valores de vazão que iam de 7,95 a 14,7m3

s
. Sendo

assim, para este posto e todos os trechos que estão localizados depois do posto
anterior (PE-35) e antes dele (Inexport), a relação só foi utilizada para calcular
o K2 associado a vazões dentro desta faixa. Fora dela, a partir do valor da
velocidade modelada15 no trecho naquele mês, e considerando o Pirapama um
rio raso, usaram-se valores médios tabelados conforme tabela 3.11.
Finalmente, uma vez estabelecidos os coe�cientes de ajuste de cada trecho,e as
faixas de aplicação para a regressão e os valores tabelados em cada uma delas,
ainda se fez o ajuste dos coe�cientes com relação a temperatura o que permitiu
a diferenciação do K2 em cada trecho e em cada mês.
O efeito da temperatura no coe�ciente de reaeração K2 pode ser expresso da
forma tradicional através da equação 3.3 [43]:

K2T = K220Θ
T−20 (3.3)

onde:
� K2T = K2 a uma temperatura qualquer (dia−1)
� K220 = K2 a uma temperatura T = 20oC(dia−1)
� Θ = Coe�ciente de Temperatura
� T = Temperatura do líquido em graus Celsius

O valor utilizado para o coe�ciente de temperatura foi 1,024, mencionado como
um valor bastante utilizado.

• Tempo necessário para se percorrer o trecho:Como já foi visto, cada trecho
de�nido possui um comprimento em quilômetros �xo. No entanto, o tempo que
se leva para percorrer esta distância é função da velocidade do �uxo d'água

15Considerou-se, segundo recomendações do Prof. Von Sperling através de contato telefônico,
velocidades abaixo de 0,35m/s como baixas, entre 0,35 e 0,85m/s normais e acima desta última
altas.



72

e portanto função da vazão no trecho e no mês. Este valor de tempo para
percorrer o segmento é muito importante para que se possa avaliar o processo
de autodepuração que ocorre em cada um desses trechos, através da utilização
das equações do modelo Streeter-Phelps.
Para estimar uma velocidade representativa de cada um dos trechos e em cada
mês foi utilizada uma média entre duas estimativas de velocidade � uma no
�m do trecho anterior e outra no �m do trecho corrente 16� e para obter cada
uma dessas, utilizou-se a formulação que dá a velocidade como a razão entre
vazão e área da seção transversal.

V = Q/A (3.4)
Assim é que, utilizaram-se as vazões modeladas representativas do início e �m
de cada segmento e a área da seção transversal do último quilômetro de cada
um dos trechos: o anterior e o corrente. Dessa forma obtém-se a cada mês e
para cada trecho duas velocidades cuja média será utilizada para representar a
velocidade naquele mês e naquele segmento.
As áreas das seções transversais utilizadas foram as levantadas quilômetro a
quilômetro no âmbito do convênio COMPESA/FADE (2001) e disponibilizadas
no Relatório Técnico 1 [46]. Cada um dos quilômetros levantados no referido
relatório foi designado como SX, onde X indica o quilômetro a partir da estação
PP2-10, a partir do qual foi iniciada a batimetria. A correspondência entre os
trechos modelados na simulação ora descrita e os referidos segmentos levantados
no convênio é dada na tabela 3.14.
Pela tabela é fácil notar que o levantamento batimétrico não ocorreu para toda
a área modelada. Na área associada ao trecho TM0 não há dados de per�l, por
isso adotou-se como a área do último quilômetro de TM0, a área do quilômetro
inicial de TM1, ou seja S1.
Para os trechos a partir de TM13 também não há dados. Assim é que se adotou

16Isto porque os valores de vazão modelados mais próximos da realidade são os valores obtidos nos
�ns dos trechos, já que como veremos simulamos no início de cada segmento pontualmente todas as
contribuições difusas existentes ao longo dos mesmos.
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Tabela 3.14: Associação entre os Trechos do Modelo e os Segmentos levantados no
Convênio COMPESA/FADE

Trechos Segmentos
COMPESA/FADE

TM1 S1-S3
TM2 S4-S5
TM3 S6-S8
TM4 S9
TM5 S10-S14
TM6 S15-S16
TM7 S17-S19
TM8 S20-S21
TM9 S22-S25
TM10 S26
TM11 S26-S30
TM12 S31

o per�l do último segmento de TM12 � S31 � para todos os trechos seguintes.
Sabe-se que dessa forma à medida que se está mais longe do local onde se fez a
batimetria, menos representativos se tornam os dados. No entanto, a calibração,
conforme será visto na seção especí�ca, é feita até o trecho TM15, que é onde se
localiza a última estação de qualidade. Além disso, no modelo de otimização,
estes dados de seção transversal serão usados apenas até o trecho TM13 pois a
partir desses não se calcula mais processo de autodepuração já que �cam dentro
do atual reservatório.
A partir do valor da velocidade média variável em cada trecho e em cada mês,
juntamente com o comprimento de cada segmento que é �xo, obtém-se então o
valor do tempo necessário para se percorrer a distância associada.

tempo =
distância

86400× velocidade-média (3.5)
Usa-se a unidade de distância em metros, a de velocidade média em m/s e o
fator numérico é usado para levar a unidade de tempo para dias.

3.4.4 Os lançamentos
No início de cada trecho modelado são representados todos os aportes de quantidade
� com as respectivas concentrações dos constituintes de qualidade � que existem ao
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longo do mesmo. Dessa forma, todos os lançamentos pontuais e difusos que ocorrem
no segmento são simulados de forma pontual no início do mesmo. Então, mistura-se o
referido lançamento com o aporte que vêm do trecho anterior e simula-se a partir daí,
o processo de depuração ao longo do segmento, usando as equações e os parâmetros
representativos das suas características.

São os seguintes os tipos de lançamentos modelados:

1. Aportes Principais (APxx's): Representam a contribuição da drenagem pluvial
natural do trecho, tanto no que se refere a quantidade como a qualidade. A
partir de TM1 cada trecho possui o seu AP com os códigos xx mostrados na
tabela 3.15. Para o trecho TM0 não é representado nenhum lançamento. Isto
porque para este primeiro trecho não é simulado nenhum processo de depuração.
O quantitativo proveniente de TM0 é o valor total de aporte pluvial da área e a
concentração dos constituintes é dada pelos valores medidos na estação PP2-10
que demarca o �m de TM0, e a partir do qual se inicia a simulação.

Tabela 3.15: Associação entre os Trechos do Modelo e os Aportes Principais (AP's)
Trechos AP's
TM1 AP11
TM2 AP12
TM3 AP13
TM4 AP14
TM5 AP15
TM6 AP21
TM7 AP22
TM8 AP23
TM9 AP24
TM10 AP25
TM11 AP26
TM12 AP31
TM13 AP32
TM14 AP33
TM15 AP34
TM16 AP35
TM17 AP36

O Quantitativo de cada APxx, dito QAPxx é um valor médio para cada mês,
resultante da descarga especí�ca média do trecho naquele mês, mutiplicado
pela área total associada ao segmento. Este valor total é composto de três
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partes, a saber: Qapxxferti, Qapxxcana e Qapxxlimpa. Cada um deles representa
a contribuição quantitativa associada a área de cana que recebeu vinhoto, a
área de cana que não recebeu vinhoto mas que leva fertilizantes, pesticidas e
herbicidas, e a área de matas e �orestas respectivamente, no trecho. A forma
de se calcular cada uma dessas parcelas será mostrada mais adiante.
A concentração de cada constituinte de qualidade modelado, que são o Oxigênio
Dissolvido (OD) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO5), para cada um
dos AP's será dada pela concentração da mistura dos seus três componentes
usando a equação representativa do Streeter-Phelps . Segundo o modelo, a con-
centração de um poluente na zona de misturação, resultante de um lançamento
poluidor, pode ser calculada usando a seguinte formulação [17]:

C =
C1Q1 + C2Q2

Q1 + Q2

(3.6)
onde:
• C = Concentração do constituinte na mistura;
• Q1 = vazão anterior ao lançamento(um dos componente da mistura);
• C1 = Concentração do constituine anterior ao lançamento;
• Q2 = vazão do lançamento(o outro componente da mistura);
• C2 = Concentração do constituinte no lançamento;

Assim, a concentração de Oxigênio e a Demanda Bioquímica dos APxx's será
dada para cada mês como:

ODAPxx =
ODapxxfertiQapxxferti + ODapxxcanaQapxxcana + ODapxxlimpaQapxxlimpa

Qapxxferti + Qapxxcana + Qapxxlimpa (3.7)

DBO5APxx =
DBO5apxxfertiQapxxferti + DBO5apxxcanaQapxxcana

Qapxxferti + Qapxxcana + Qapxxlimpa

+

DBO5apxxlimpaQapxxlimpa

Qapxxferti + Qapxxcana + Qapxxlimpa

(3.8)
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Onde:
(a) Qapxxlimpa: É o aporte pluvial, parte do QAPxx, proporcional a área de

matas e �orestas do trecho, ou seja, a área sem cana. Este componente
simula a parcela da água de chuva que passa na área de �orestas, não
levando assim nenhuma contaminação do tipo que estamos tratando �
vinhoto, fertilizantes, pesticidas, etc. Obtém-se da mesma forma para
todos os meses, multiplicando-se a descarga especí�ca média mensal pela
área de �orestas do trecho, que é �xa.

(b) DBO5apxxlimpa: A DBO5 é uma medida de consumo de oxigênio que um
volume de um determinado líquido exerce para oxidar a matéria orgânica
presente no mesmo, durante um período pré-�xado de 5 dias. É portanto
uma indicação indireta do carbono orgânico biodegradável presente [43].
Existem valores tabelados de DBO5 para muitos tipos de poluentes, como
por exemplo: esgotos domésticos, vinhoto, etc. Para este lançamento que
se constituía em água de chuva sem contaminação, adotamos concentrações
típicas de rios bastante limpos dadas em Von Sperling (1996)[43] como
sendo DBO5 = 1mg/l. Assim para qualquer trecho e a qualquer mês,
usamos DBO5apxxlimpa = 1.

(c) ODapxxlimpa: O nível de Oxigênio Dissolvido(OD) presente no líquido é
utilizado para se determinar o grau de poluição do mesmo. Assim, pode-se
estimar a concentração de OD em função do grau de poluição aproxi-
mado do lançamento. Uma forma comumente utilizada de se encontrar
valores de OD em lançamentos que possuem poucos indícios de poluição é
adotar valores percentuais altos (70% ou mais) do valor de saturação. No
nosso caso, foram feitas simulações com valores de 85% a 100% do oxigênio
de saturação, conforme será descrito na seção de Calibração, e acabou-se
por se con�gurar como o melhor o próprio valor de saturação, ou seja,
ODapxxlimpa = 100%×ODsat.

(d) Qapxxcana: É o aporte pluvial, parte do QAPxx, proporcional a área plan-
tada de cana que não recebe vinhoto. Este componente representa a parcela
da água de chuva que lava a área plantada de cana não fertirrigada, simu-
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lando assim o efeito da contaminação devido aos demais produtos que a
cana recebe tais como: pesticidas, herbicidas e outros fertilizantes. Temos
para cada trecho o total de hectares com cana plantada que não recebe
vinhoto em nenhum mês, segundo informações das próprias agroindús-
trias. Nos meses de safra, da área que recebe vinhoto apenas 1/5 é ref-
erente àquele mês o que signi�ca que os demais 4/5 não levam vinhoto.
Já nos meses de entressafra a área com cana plantada total não receberá
vinhoto. Assim, para se obter este aporte teremos uma formulação da área
para os meses de safra e outra para os meses de entressafra. Nos meses de
safra, o cálculo será feito através do produto da descarga especí�ca mensal
do trecho pela área pertencente ao trecho que não recebe vinhoto nestes
meses, que é dada por:

Areacanasem vinhoto
= Areacananunca fertirrigada

+
4

5
Areacanafertirrigada

(3.9)

Nos meses de entressafra da mesma forma obtém-se o aporte através da
multiplicação entre a descarga especí�ca mensal do trecho sendo que a área
passa a ser:

Areacanasem vinhoto
= Areacananunca fertirrigada

+ Areacanafertirrigada
(3.10)

(e) DBO5apxxcana: Para estimar este valor usamos o trecho TM0 e medidas
de DBO5 na estação de qualidade PP2-10 para um ano especí�co, no caso
o ano de 2000. Isto porque, obtemos informações dos responsáveis, que
este primeiro trecho não contém áreas fertirrigadas, apenas área de matas
e a cana plantada não recebe vinhoto. Sendo assim, a DBO5 medida na
estação de qualidade seria resultado da mistura unicamente destes dois
tipos de aporte. O aporte resultante da área de matas teria, como já foi
visto, uma DBO5 com um valor tabelado. A partir do valor medido na
estação, poderia-se então estimar o valor da DBO5 do aporte associado a
área de cana. De forma que para cada mês, poderia-se calcular um valor
de DBO5apcana a partir de:
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DBO5medidoPP2−10
=

DBO5aplimpaQaplimpa + DBO5apcanaQapcana

Qaplimpa + Qapcana

(3.11)

onde:
• DBO5medidoPP2−10

= Valores medidos em cada mês na estação PP2-10
em 2000

• DBO5aplimpa = Valor tabelado para água limpa dado por 1 mg/l
• Qaplimpa = Descarga especí�ca média mensal de 2000 multiplicado pela
área de matas de TM0

• DBO5apcana = Valor a ser estimado
• Qapcana = Descarga especí�ca média mensal de 2000 multiplicado pela
área de cana plantada de TM0

Os valores mensais assim estimados apresentaram valores muito seme-
lhantes com média de 2,28 mg/l e desvio-padrão de 0,13. Foi esta média
então o valor adotado para representar a DBO5apxxcana.

(f) ODapxxcana: A estimativa inicial deste valor é feita em termos percentuais
do valor da concentração de saturação, sendo obtida associada com o que
admitiu-se ser a concentração de OD da água limpa, e usando os dados do
trecho TM0 e da estação de qualidade PP2-10. Assim, da mesma forma
que se estimou a DBO5apcana para cada mês, pode-se calcular um valor
para ODapxxcana para cada mês a partir de:

ODmedidoPP2−10
=

ODaplimpaQaplimpa + ODapcanaQapcana

Qaplimpa + Qapcana

(3.12)
onde:
• ODmedidoPP2−10

= Valores medidos em cada mês na estação PP2-10 no
ano de 2000

• ODaplimpa = Percentual variando de 85 a 100% do ODsat calculado
para o ano de 2000

• Qaplimpa = Descarga especí�ca média mensal de 2000 multiplicado pela
área de matas de TM0



79

• ODapcana = Valor a ser estimado
• Qapcana = Descarga especí�ca média mensal de 2000 multiplicado pela
área de cana de TM0

A média dos valores de ODapcana assim estimados, em valores percentu-
ais do oxigênio de saturação, é função do percentual adotado para a água
limpa. Os resultados são mostrados na tabela 3.16 e serão usados como
diferentes condições iniciais no processo de calibração, em busca dos per-
centuais que melhor representem os valores observados.

Tabela 3.16: Associação entre os Valores de ODalimpa e ODacana calculados
ODalimpa ODacana85%ODsat 95%ODsat
90%ODsat 89%ODsat
95%ODsat 83%ODsat
98%ODsat 80%ODsat
100%ODsat 78%ODsat

Pode-se adiantar que os resultados �nais da calibração levaram a um valor
de ODapcana de 75% do ODsat, valor que foi usado no modelo de otimiza-
ção.

(g) Qapxxferti: É o aporte pluvial, parte do QAPxx, proporcional a área que
recebe vinhoto. Com este componente, simula-se a parcela de água de
chuva que passa por áreas fertirrigadas e portanto trazem com elas carga
orgânica. Consideramos 5 meses de safra, de Setembro a Janeiro e temos,
para cada trecho, o total de hectares fertirrigados durante toda a safra.
Dividindo em 5 partes iguais podemos estimar a quantidade de área em
cada mês da safra que leva vinhoto. Obtém-se então para os meses de
safra valores iguais de Qapxxferti, que são dados pelo produto da descarga
especí�ca média mensal no trecho e a quinta parte da área fertirrigada no
trecho. Nos meses de entressafra esta componente é nula.

(h) DBO5apxxferti: Este valor foi obtido através de procedimentos de cali-
bração, sendo que a estimativa inicial usada foi o mesmo valor da
DBO5apxxcana(2,28 mg/l) e como será visto foram usadas restrições que
impunham a condição da DBO5apxxferti ser maior que a relativa a cana,
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como deve-se esperar. Adiantando os resultados da calibração, o valor que
melhor aproximou valores medidos de valores simulados foi o de 30.22mg/l,
que foi então usado no modelo de otimização.

(i) ODapxxferti: O valor do oxigênio dissolvido para as águas de chuva que
retornam de regiões que receberam vinhoto � e que portanto esperam-se
ser as mais poluídas dentre estas três componentes � foi adotado como não
trazendo nenhum aporte signi�cativo de oxigênio, ou seja, 0% ODsat. Na
realidade, como foi visto no item anterior, os procedimentos de calibração
simularam um valor de DBO5apxxferti em torno de 30mg/l. Tabelas com
valores de DBO5 em função das características de um dado lançamento [43]
classi�cam como ruim as condições de um despejo cuja DBO5 é maior que
10 mg/l, justi�cando assim a nossa escolha de um aporte de oxigênio nulo
para um lançamento com DBO5 dessa ordem.

2. Retornos : Outro tipo de lançamento simulado é o que representa tanto os re-
tornos diretos como os indiretos.
Os retornos diretos são conhecidos e nesta área modelada constituem-se nos
lançamentos pelas agroindústrias das águas usadas no processo de refrigeração
e que retornam ao rio. A localização física real dos mesmos é igual ao das
agroindústrias conforme se vê no diagrama uni�lar 3.1, através da representação
dada por pontos verdes.
Na modelagem, simulam-se estes retornos diretos concentrados no início do seg-
mento imediatamente posterior ao que contêm o site de demanda agroindustrial,
conforme se vê na �gura 3.5. Assim é que a agroindústria JB localiza-se no
trecho TM3 e o seu retorno direto é simulado como sendo lançado no início de
TM4. As demais agroindústrias localizam-se nos a�uentes Sibéria e Macacos e
seus retornos são simulados como sendo feitos no trecho do rio principal em que
o referido a�uente desemboca, a saber: TM7 e TM12 respectivamente.
Os valores quantitativos deste tipo de retorno são informados pelas agroindús-
trias e constam nas licenças de operação dos mesmos concedida pelo órgão
ambiental responsável. Os valores qualitativos não são conhecidos. Acredita-se
que há algum tipo de tratamento na água captada antes do uso para �ns de
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refrigeração. Presume-se também que há uma certa contaminação durante o
processo. No entanto, não havia maiores informações acerca de como simular a
qualidade desta água. Assim, decidiu-se adotar a qualidade do lançamento no
retorno como sendo o mesmo da captação. No modelo, adotou-se então tanto a
DBO5 como o OD para este tipo de lançamento como sendo as concentrações
modeladas no início do trecho anterior. Assim, por exemplo, a JB localiza-se no
trecho TM3, a sua captação é representada no início do mesmo e seu retorno no
início de TM4. A qualidade deste lançamento é simulada no início de TM4 como
tendo as mesmas concentrações com que foi captada, ou seja, as concentrações
modeladas no início de TM3.
Os retornos indiretos apresentam uma di�culdade maior pois não são conheci-
dos. Na realidade, busca-se através do modelo de simulação estimar estes re-
tornos calibrando proporções de volta dos e�uentes lançados na terra e de sobras
dos mesmos (não usados na fertirrigação) que possam armanezados de forma
inadequada provocar vazamentos que poderiam explicar os níveis observados de
constituintes de qualidade atuais.
Assim, o que se quer representar e mensurar através destes retornos indiretos são
as possíveis formas de chegada desses e�uentes no rio. É importante observar
que não é considerado no modelo nenhum processo de in�ltração, ou seja, apenas
processos de águas super�ciais estão sendo levados em conta.
As duas formas simuladas então foram: a possível volta de uma proporção do
quantitativo do e�uente lançado na terra para o rio;e sobras de e�uentes que
poderiam através de vazamentos ou descartes em épocas de vazões mais altas
ter uma parcela delas atingindo o rio.
A representação no modelo destes retornos foi feita da seguinte forma:

• Em cada trecho onde existem áreas fertirrigadas representa-se um lança-
mento pontual no início do mesmo como um retorno de uma área fertirri-
gada, nomeado de acordo com a indústria que o fertirriga. Assim, pode-se
ver na �gura 3.5, os retornos JB1, JB2, JB3, JB4 e JB6, Liberdade2 e
Liberdade4.
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• O quantitativo de cada um desses retornos será dado pela soma de duas
componentes:
� A primeira delas representa o possível escoamento super�cial do e�u-
ente lançado, nos meses de safra, na área fertirrigada correspondente
ao mês e ao trecho. Nos meses de entressafra esta componente é nula.
Para calcular este valor, adota-se (por não se conhecer as demais) para
todas as destilarias a dosagem de e�uente por hectare utilizada pela
JB, que é segundo Relatório de Avaliação Ambiental da referida desti-
laria [21] de 400m3/ha. Para cada trecho, temos a informação do total
de hectares que se fertirriga durante a safra. Assim, o valor lançado
em cada mês de safra e em cada trecho, será a quinta parte (5 meses de
safra) da área total fertirrigada no trecho multiplicada pela dosagem
utilizada.
O valor de retorno será então este valor lançado multiplicado por um
coe�ciente ou uma proporção de retorno. Este coe�ciente seria função
da região, pois seria variável com declividade, impermeabilidade, etc.
Por isso, adotaram-se variáveis diferentes dependendo da área em que
o trecho se encontra.
O valor �nal adotado para esta proporção foi obtido através de pro-
cedimentos de calibração, conforme será descrito em detalhes. Pode-se
adiantar que na calibração os valores de retorno para todos os trechos
mostraram-se insigni�cantes. Ou seja, pôde-se desconsiderar este tipo
de contaminação.

� O outro componente simulado procura representar possíveis vazamen-
tos ou descartes de sobras no período de entressafra que contaminem
o rio. O valor deste componente para os meses de safra é nulo. Como
é impossível precisar localizações, utilizam-se os mesmos pontos de
retorno das áreas fertirrigadas para se fazer esta simulação, com a in-
tenção de se representar os descartes distribuídos proporcionalmente,
o que levaria em média a erros menores do que a escolha de um único
ponto.
Segundo informações das agroindústrias, na época da entressafra não
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há lançamentos de e�uentes. No entanto, segundo estudos do Projeto
Pirapama [49] estima-se que 20% do total dos e�uentes produzidos
nas destilarias durante a safra esteja armazenado em açudes pulmão e
portanto representa um potencial poluidor.
A produção mensal de e�uentes de cada agroindústria considerada foi
obtida das próprias destilarias que gentilmente enviaram informações
especialmente para esta pesquisa. Isto porque na licença de operação
do órgão responsável (CPRH) a informação sobre e�uentes Industriais
não é padronizada. Assim, por exemplo, a JB considera e�uentes o
total de vinhoto, águas de lavagem de cana e pisos, enquanto outras
só consideram e�uentes as águas de lavagem de pisos e de cana e não
o vinhoto. Para nós era necessário a composição destes e�uentes para
que pudéssemos estimar a carga orgânica associada ao e�uente de cada
indústria já que a concentração tabelada do vinhoto é bem diferente
das águas de lavagem de cana e das águas de lavagem de pisos.
Pôde-se notar que a informação do quantitativo de e�uentes dada pela
agroindústria �ca bem próxima do valor estimado como sendo uti-
lizado na fertirrigação (obtido através da área fertirrigada informada
e da dosagem utilizada). No entanto, através de valores de produção
do produto �nal das indústrias e algumas relações volumétricas es-
tabelecidas entre e�uentes e produto citadas em ITEP & SUDENE
(1986) [19] presume-se que os valores de e�uentes produzidos sejam
realmente maiores. Consideramos assim para cada mês de entressafra
um quantitativo de sobra, e utilizamos a proporção já citada e su-
gerida no Projeto Pirapama de considerar esta sobra como sendo 20%
da produção mensal informada de cada agroindústria nos meses de
safra.
Para distribuir esta sobra entre os trechos, ou seja, em cada um dos
pontos de retorno, fez-se uma alocação proporcional a área fertirrigada.
Assim, por exemplo, se a área fertirrigada de um dado trecho durante
a safra é 10% da área total que a indústria fertirriga, considera-se que
10% da sobra de e�uente do mês da referida indústria estaria alocada
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no referido trecho.
Finalmente, para avaliar quanto desse total de sobra chega ao rio e
portanto caracterizar a outra componente do retorno é que estabele-
cemos coe�cientes de retorno de sobras para cada mês e a cada trecho.
Estes coe�cientes serão então calibrados para os dados de cada ano
de forma a simular uma condição que melhor reproduzisse a conta-
minação de cada ano. Isto será visto na seção especí�ca da calibração
destes coe�cientes de retorno de sobras. Pode-se adiantar que tanto
para o ano de 2000 como para 2001, estas proporções apresentaram
valores signi�cativos.

• A concentração dos constituintes de qualidade dos retornos indiretos é o
mesmo do próprio e�uente já que trata-se de um escoamento. A com-
posição do e�uente de cada indústria foi informado por cada uma delas
e como existem tabelados os valores de concentração de cada uma dessas
partes, pôde-se calcular a concentração da mistura, através da mesma for-
mulação dada em 3.6, resultando nos valores de DBO5 apresentados na
tabela 3.17.

Tabela 3.17: Composição dos e�uentes das agroindústrias consideradasProdução de E�uentes
Informado(m3/dia)

Concentração dos E�uentes
(mg/l)

Agroin-
dústria Vinhoto

Águas
de

Lavagem
de Cana

Águas
de

Lavagem
de Pisos

e
Equipa-
mentos

Vinhoto
Águas
de

Lavagem
de Cana

Águas
de

Lavagem
de Pisos

e
Equipa-
mentos

Concen-
tração
da

mistura
(mg/l)

JB 5760 2092.8 96 16400 181.1 1500 11949.85
Siberia 450 240 10 16400 181.1 1500 10626.38
Inexport 2472 0 1629 16400 181.1 1500 10481.42

Já o Oxigênio Dissolvido que se considera para e�uentes com este nível de
concentração de DBO5 é nulo.

3. A�uentes : Finalmente, o último tipo de lançamento simula os principais tri-
butários do rio principal, escolhidos para serem representados explicitamente
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no modelo por uma série de razões já mencionadas, entre elas a presença de
captações signi�cativas, ou seja, usuários importantes. Como exemplo, as des-
tilarias Siberia e Inexport localizam-se nos a�uentes Siberia e Macacos respec-
tivamente, ambos aparecendo explicitamente no modelo.
O valor quantitativo deste lançamento é na realidade a contribuição resultante
líquida do a�uente, que é a diferença entre todos os lançamentos na sub-bacia
e as captações feitas na mesma. No que se refere a qualidade, a concentração
dos constituintes (OD e DBO5) na resultante será dada simplesmente pela mis-
tura dos lançamentos que o compõem, seguindo a equação 3.6. Ao contrário
dos trechos, nos a�uentes não é simulado nenhum processo de depuração ao
longo dos mesmos. Isto devido principalmente a inexistência de parâmetros
para os a�uentes, necessários para se utilizar as equações representativas da
autodepuração.
Os lançamentos numa sub-bacia, vamos chamá-los de sub-lançamentos, podem
ser de dois tipos:

(a) Aportes A�uentes (AAx's): Representam a contribuição da drenagem plu-
vial natural total da sub-bacia associada ao a�uente, tanto no que se refere
a quantidade como a qualidade. Cada a�uente possui o seu AA sendo o
código x associado mostrado na tabela 3.18.

Tabela 3.18: Associação entre os A�uentes e os Aportes A�uentes(AA's)
A�uentes AA's
Arandú AA1
Siberia AA2

Camacari AA3
Coruja AA4
Macacos AA5
Cajabuçu AA6

Manoel Gonçalves AA7

O Quantitativo de cada AAx, dito QAAx é obtido exatamente da mesma
forma que o quantitativo dos AP's para os trechos. O valor total também é
composto de três partes, a saber: Qaaxferti, Qaaxcana e Qaaxlimpa, calculados
da mesma maneira, cada um deles representando a contribuição quantita-
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tiva associada a área de cana que recebeu vinhoto, a área de cana que não
recebeu vinhoto e a área de matas e �orestas respectivamente na sub-bacia
do a�uente.
A concentração dos constituintes de qualidade modelados para os AA's,
será dada pela concentração da mistura desses três componentes. Adotam-
se as mesmas que foram usadas para DBO5 e OD de cada um dos compo-
nentes dos AP's.

(b) Retornos : Este outro tipo de sub-lançamento numa sub-bacia de um a�u-
ente, representam os retornos indiretos advindos de áreas fertirrigadas den-
tro da sub-bacia. Os retornos diretos, que representam as águas de retorno
das agroindústrias, mesmo nos casos em que estas últimas estão localizadas
em a�uentes são modeladas como voltando direto ao rio principal � ver
�gura 3.5, pois seguindo a linha utilizada para os trechos, o retorno direto
é computado sempre no início do segmento posterior.
Assim, no caso dos a�uentes, simulam-se apenas os retornos indiretos, que
são os que representam os possíveis escoamentos super�ciais do e�uente
no tributário. Da mesma forma que para os trechos, os retornos indiretos
nos a�uentes são representados por lançamentos pontuais e são denomi-
nados: JB5 em Arandú, Siberia1 em Siberia , Liberdade1 em Macacos e
Liberdade3 em Cajabuçú.
Cada um desses sub-lançamentos estaria representando a soma das duas
componentes exatamente da mesma forma que se simulou os retornos in-
diretos para trechos. O coe�ciente de retorno do valor lançado na terra
usado para os trechos, foram usados também para os a�uentes dependendo
da área em que estes últimos estavam localizados, e após a calibração re-
sultaram nulos conforme foi adiantado para os trechos.
Já os coe�cientes de retorno de sobras foram obtidos também através dos
procedimentos de calibração, sendo que especi�camente para cada a�uente
e por mês, com valores diferentes dos relativos aos trechos.
A concentração dos constituintes de qualidade dos retornos indiretos, da
mesma forma que nos trechos, é a mesma do e�uente e função da agroindús-
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tria que o produz. Assim, o OD sempre é nulo e a DBO5 de por exemplo
JB5 seria a do e�uente de JB, a de Siberia1 a mesma de Siberia e assim por
diante. Os valores de DBO5 correspondentes aos e�uentes das indústrias
já foram relacionados e constam na tabela 3.17.

3.4.5 As Captações
Conforme já dito, as captações consideradas no modelo foram as mais signi�cativas,
procurando-se utilizar para isso o mesmo critério que a Secretaria de Recursos Hídri-
cos usa para exigir termos de outorga, ou seja possuir valores de retirada acima de
48m3/dia. Assim, foram consultadas as retiradas o�ciais, ou seja as que possuíam
termo de outorga.

Dentro da área estudada os usos existentes são: o Abastecimento Agroindustrial,
Humano, Agrícola (Consuntivos) e o de Geração de Energia Elétrica através de PCH's
(Não-Consuntivo), este último não envolvendo retiradas nem armazenamento. O
uso Agrícola representado pela Cooperativa Arariba de Baixo foi desconsiderado por
possuirmos poucas informações sobre as culturas irrigadas, áreas utilizadas bem como
se constituir em uma parcela muito pequena das captações. O uso para abastecimento
humano representado pelos dois reservatórios Pirapama e Águas Claras não foram
representados no modelo de simulação, pois os dados usados no mesmo para calibração
e validação eram referentes a 2000 e 2001, anos em que os reservatórios não existiam.

Assim, o único uso consuntivo, ou seja, que envolve retiradas a serem simuladas
neste modelo �ca sendo o uso Agroindustrial. Os valores de captações usados foram
os informados nas licenças de operação do CPRH, já que valores outorgados trazem
consigo alguma distorção, pois em geral pede-se a autorização incluindo alguma folga
ou previsão de aumento futuro.

Deve-se ressaltar que as licenças de operação consultadas são as mais atuais, porém
não são dos mesmos anos que os dados observados. No entanto, isto não levaria a
maiores erros pois sabe-se que estes valores para as agroindústrias são muito estáveis
no tempo.

Estas captações, da mesma forma que os lançamentos, são representados no início
do segmento em que ocorrem � ver �gura 3.5.
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O efeito das mesmas neste modelo de simulação de qualidade é o de atualizar ao
�m de cada trecho, o valor do quantitativo líquido resultante do mesmo, que vai entrar
como aporte ao próximo. Na �gura 3.13, o valor de Qmontante de TMposterior (Qm)
é na realidade o aporte líquido resultante no �m do trecho atual(TMatual), dado por:

Qmontante(TMpos) = Qmontante(TMatu) + Qlanca(TMatu)−Qcapta(TMatu) (3.13)
Apenas a captação da agroindústria JB é feita no rio principal. As demais são

feitas em a�uentes, e os seus efeitos já estão embutidos no cálculo do tipo de lança-
mento A�uentes, conforme já explicado.

3.5 O Modelo de Simulação da Qualidade

O modelo de simulação foi desenvolvido com o auxílio da planilha Excel, usando as
formulações matemáticas para a qualidade dadas pelo modelo de Streeter-Phelps17.
O objetivo é simular os dois principais constituintes de qualidade � OD e DBO5 �
em cada um dos nós que delimitam os segmentos em que foi dividido o rio.

Numa primeira etapa foram usados os dados observados de quantidade e qualidade
de água do ano de 2000 como referência, para se calibrar parâmetros desconhecidos
dos diversos trechos do rio. Com estes valores de parâmetros calibrados, usaram-se
então os dados medidos do ano de 2001, dentro da mesma estrutura, para avaliar os
resultados obtidos, ou seja, para validá-los. Os processos de calibração e validação
de cada parâmetro serão explicados em seções especí�cas. Esta seção tratará da
estrutura usada para simular os constituintes de qualidade ao longo de todo o curso
d'água.

Como já foi mencionado em seções anteriores, a simulação parte dos valores me-
didos do ano em questão no posto de monitoramento de qualidade PP2-10. O nó em
que o referido posto se encontra, inicia o primeiro trecho simulado � TM1. Estes
valores medidos de OD e DBO5 serão considerados as medidas de qualidade do aporte
que vem do trecho anterior � não simulado.

17Para a situação relativamente simples em que se considera apenas a desoxigenação e a reaeração
atmosférica no balanço do oxigênio dissolvido, a taxa de variação do dé�cit de oxigênio com o tempo
pode ser expressa por uma equação diferencial, advinda da interação das equações de desoxigenação
e reaeração
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Figura 3.13: Vazões líquidas resultantes
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Em cada trecho simulado (TM1-TM15) serão calculados os constituintes de quali-
dade em duas situações: no início e no �m do mesmo. Todos os lançamentos referentes
àquele trecho serão simulados no início dele, resultando numa concentração inicial de
uma mistura com o que vem do trecho anterior. As concentrações de OD e DBO5
desta mistura representarão os valores no início do trecho. Ao longo do trecho, tratado
assim como homogêneo e constante, aplicam-se então as equações de decaimento, que
dependendo das características físicas do segmento bem como da concentração inicial
a ser depurada, resulta ao �m do mesmo em outras concentrações.

A seguir serão detalhados como se obtém a concentração de cada um dos consti-
tuintes de qualidade simulados ao início e ao �m de cada trecho.

3.5.1 A Simulação da Demanda Bioquímica de Oxigênio
A Demanda Bioquímica de Oxigênio retrata a quantidade de oxigênio requerida para
estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria orgânica carbonácea. No
entanto, esta estabilização completa demora vários dias. Tal corresponde à Demanda
Última de Oxigênio(DBOu). No entanto, na prática convencionou-se proceder à
análise no quinto dia. Tem-se dessa forma a DBO padrão, mais comumente dada por
DBO5 [43].

Assim é que, encontra-se disponível para a maioria dos poluentes, valores tabelados
de DBO5, assim como nas estações de monitoramento de qualidade é esse indicador
que é medido. No entanto, para se utilizar as fórmulas de decaimento do modelo
Streeter-Phelps era necessário valores de DBOu. Portanto, era necessária uma relação
entre os dois indicadores.

A Demanda última de oxigênio (DBOu) corresponde ao consumo de oxigênio
exercido até o tempo, a partir do qual não há consumo representativo. Já a DBO5
corresponde ao consumo exercido durante os cinco primeiros dias. A relação entre
as mesmas é facilmente obtida através da equação que quanti�ca a DBO exercida
no tempo, ou seja, o oxigênio consumido para estabilizar a matéria orgânica até o
tempo t18.

18A formulação para DBO exercida dada na equação 3.14 bem como a que será dada para a DBO
remanescente - ver a equação 3.17 - vem do pressuposto adotado no modelo Streeter-Phelps de que
a cinética da reação da matéria orgânica se processa segundo uma reação de primeira ordem. Uma
reação de primeira ordem é aquela na qual a taxa de mudança da concentração de uma substância
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y = L0(1− e−K1t) (3.14)
onde:

• y = DBO exercida em um tempo t (mg/l).
• L0 = DBO exercida em t = ∞. Também denominada Demanda Última, pelo
fato de representar a DBO total ao �nal da estabilização (mg/l).

• K1 = Coe�ciente de desoxigenação em dia−1.

A partir da equação é fácil de ver que o valor de y quando t=5 dias é exatamente
a DBO5, e a DBOu coincide com L0. Sendo assim, a relação entre as duas é dada
por:

DBO5

DBOu

= 1− e−K15 (3.15)
Assim, calcula-se para cada trecho e a cada mês, a DBO5 do início do mesmo,

que é dada pela DBO5 resultante da mistura entre os lançamentos e o aporte que
vem do trecho anterior. A DBO5 da mistura é calculada usando a mesma formulação
dada em 3.6 usando os valores calculados para quantidade e qualidade do lançamento
associado e o valor anterior como tendo a quantidade que chega ao trecho em questão
proveniente do anterior, (QmontanteTMatual) com a DBO5 calculada no �m do último
trecho. Apenas no cálculo para o primeiro trecho (TM1), os valores de qualidade
usados referentes ao trecho anterior( trecho TM0 não simulado) são dados por valores
medidos em PP2-10.

Utilizando a �gura 3.13, o valor de DBO5 no início do trecho TMatual em cada
mês t, será dado por:

DBO5o(TMatu, t) =
Qmont(TMatu, t)DBO5fin(TMant, t)

Qmont(TMatu, t) + Qlanc(TMatu, t)
+

Qlanc(TMatu, t)DBO5lanc(TMatu, t)

Qmont(TMatu, t) + Qlanc(TMatu, t)

(3.16)

é proporcional à primeira potência da concentração
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Figura 3.14: DBO exercida (oxigênio consumido) e DBO remanescente (matéria
orgânica remanescente) ao longo do tempo.

A partir da DBO5 calculada no início do trecho e usando a relação mostrada
em 3.15, obtém-se também a DBOu do início do trecho. Isto será necessário para
aplicar as equações de decaimento que simularão a evolução do OD e da DBO ao
longo do trecho, em função desta carga lançada e das características do segmento,
resultando no valor dos constituintes calculados no �m do mesmo.

Para calcular a DBO no �m do trecho é necessário utilizar o conceito de DBO
remanescente, que é um outro ângulo (ao lado da DBO exercida) sob o qual o conceito
de DBO pode ser entendido.

A DBO remanescente dá a concentração de matéria orgânica remanescente na
massa líquida em um dado instante. A progressão da DBO ao longo do tempo,
segundo estes dois conceitos pode ser vista na �gura 3.14.

Observar que a DBO última, já discutida como a DBO exercida no tempo a partir
do qual o consumo é desprezível ou em t = ∞, coincide com a DBO remanescente em
t = 0.

Assim, no instante inicial, a matéria orgânica se apresenta em sua concentração
total, enquanto o oxigênio consumido é zero. Com o passar do tempo, a matéria
orgânica remanescente vai caindo, implicando no aumento do consumo acumulado do
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oxigênio. Após um período de vários dias, a matéria orgânica está praticamente toda
estabilizada (DBO remanescente igual a zero), ao passo que o consumo de oxigênio
está praticamente todo exercido(DBO totalmente exercida) [43].

A cinética da reação da matéria orgânica remanescente (DBO remanescente) se
processa segundo uma reação de primeira ordem , cuja integração entre os limites de
t = 0 e t = t e L = L0 e L = Lt resulta em:

Lt = L0e
−K1t (3.17)

onde:
• Lt = DBO remanescente em um tempo t qualquer (mg/l)
• L0= DBO remanescente em t = 0 (mg/l)
Voltando ao objetivo original de calcular a DBO5 no �m do trecho, lembrar que

já tinham sido calculados a DBO5 e através da relação 3.15, a DBO última (DBOu)
do início do trecho. Como o valor de DBO remanescente inicial L0 coincide com a
demanda última � ver �gura 3.14 � pode-se então usando os valores da mesma para
os vários trechos e os vários meses, bem como os valores de tempo necessário para
se percorrer cada trecho em cada mês � ver seção 1.4.3 no item dos Dados relativos
necessários às equações de qualidade a forma de se determinar estes tempos- calcular
a Lt, que será a DBO remanescente no �m do segmento.

Esta Lt então reinicia o processo e portanto pode ser vista como a nova L0, que
coincide com a DBOu. Portanto, dessa forma é que obtém-se a DBOu no �m do
trecho.

DBOuf (TMatu, t) = DBOuo(TMatu, t)e
−K1(TMatu,t)T (TMatu,t) (3.18)

onde todas as variáveis são relativas ao trecho atual (TMatu) e ao mês t, sendo:

• DBOuf : DBO última no �m do trecho;
• DBOuo: DBO última no início do trecho;
• K1: Coe�ciente de desoxigenação;
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• T: Tempo necessário para se percorrer todo o trecho

Para obter a DBO5 no �m do trecho, pois é esse indicador que se usa para se
calcular a mistura no início do próximo trecho, usa-se novamente a relação 3.15.

Outra consideração importante incluída no modelo diz respeito a presença ou não
de condições aeróbias. Na verdade, as equações do modelo Streeter-Phelps são válidas
apenas em condições aeróbias do corpo d'água.

Em condições anaeróbias, a taxa de estabilização da matéria orgânica é inferior,
sendo processada por uma biomassa de características totalmente diversas [43]. Sob
condições anaeróbias, a cinética da reação da matéria orgânica remanescente deixa
de ser expressa através de equações diferenciais de 1a ordem e portanto deixa de ser
válida a equação 3.17, ou seja, o decaimento da DBO não pode mais continuar a taxa
K1T , por não existir mais oxigênio su�ciente disponível para garantir esta taxa. O
que vai ocorrer é que o decaimento da DBO vai passar a ser limitado pela taxa com
que o oxigênio reaera o rio.[16]

Nas condições em que apenas produção de oxigênio e oxidação de matéria orgânica
estão presentes (modelo Streeter-Phelps), sob condições anaeróbias o decaimento da
DBO passa a ser dado pela seguinte equação [16]:

Lt = L0 −K2ODsatt, (3.19)
onde Lt, L0 e t representam o mesmo dado em 3.17 e K2 é o coe�ciente de reaeração
do trecho, e ODsat é o valor de saturação do oxigênio dissolvido.

No modelo, o que se fez então para calcular a DBO remanescente, que será a DBO
última no �m do trecho, foi avaliar a condição do outro constituinte de qualidade
simulado: o oxigênio dissolvido ao �nal do trecho. Como veremos, apesar das equações
do Streeter-Phelps serem válidas apenas para condições aeróbias, na formulação para
a evolução do oxigênio é matematicamente possível se obter um valor negativo. O
que não existe é signi�cado físico para tal concentração , portanto não faria sentido
levá-la para o cálculo da concentração inicial do próximo trecho. Por isso, o que se
faz ao obter uma concentração negativa ao �m de algum trecho é levá-la para zero,
sabendo-se que nesta situação as equações do Streeter-Phelps deixam de ser válidas.

Como não sabemos em que ponto exato do trecho as condições deixaram de
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ser aeróbias, adota-se a equação de decaimento para a DBO remanescente como
sendo 3.19 em todo o trecho e assim estaria-se trabalhando numa situação pior do
que a real, o que daria uma certa margem de segurança.

Resumidamente, o cálculo da DBO remanescente no �m de cada trecho(DBOuf )
e a cada mês é dado a partir da DBO última do início do mesmo trecho a partir da
equação 3.17 resultando em 3.18, no caso em que o OD calculado no �m do mesmo
trecho seja diferente de zero, no caso contrário calcula-se a partir da equação 3.19, o
que resulta na equação a seguir que dá a DBOu no �nal de um trecho, cujas condições
eram anaeróbias, num mês t19:

DBOuf (TMatu, t) = DBOuo(TMatu, t)−K2(TMatu, t)ODsat(TMatu, t)T (TMatu, t).

(3.20)
A obtenção a partir daí da DBO5 no �m do trecho é obtida a partir de 3.15.

3.5.2 A Simulação do Oxigênio Dissolvido
Da mesma forma que para a DBO, calcula-se a concentração de oxigênio dissolvido
(OD) no início e no �m de cada trecho em cada mês.

O valor do início é resultante de um processo idêntico usado para obtenção da
DBO5 inicial. Trata-se da concentração obtida com a mistura, através da formulação
dada em 3.6, entre os lançamentos e suas respectivas concentrações daquele trecho
naquele mês e o valor do aporte do trecho anterior, cuja concentração será dada pelo
OD calculado no �m deste último. Isto para todos os trechos simulados, a menos de
TM1, que usa o OD no �m de TM0 como o valor medido em PP2-10. De forma que:

ODo(TMatu, t) =
Qmont(TMatu, t)ODfin(TMant, t) + Qlanc(TMatu, t)ODlanc(TMatu, t)

Qmont(TMatu, t) + Qlanc(TMatu, t) (3.21)
Caso este valor no início do trecho, que sabemos ser uma conveniência da mode-

lagem, seja maior que o valor da concentração de saturação calculado no trecho e no
mês, adotamos o mesmo como o próprio valor de saturação.

19Ressalta-se que esta equação não é usada no modelo de otimização, já que lá são aplicadas
restrições com relação a níveis de OD mínimos, o que impossibilita as condições anaeróbias
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O valor de OD no �nal do trecho será obtido através do uso da equação geral
do modelo Streeter-Phelps que expressa a concentração de OD depois de decorrido
um tempo qualquer t a partir do instante inicial t=0, no qual houve um lançamento
pontual num rio, que apresentava certas condições iniciais anteriores ao lançamento
e que possui uma série de características físicas que irão determinar a sua capacidade
de depuração.

ODt = ODsat −
(

K1L0

K2 −K1

(e−K1t − e−K2t) + D0e
−K2t

)
(3.22)

onde:

• ODsat, K1 e K2 são relativos às características físicas do rio naquele ponto
• D0 = É o dé�cit inicial de oxigênio logo após a mistura, sendo portanto função
não só da situação anterior do rio, como também do lançamento. É dado por
ODsat−OD0, onde OD0 é a concentração inicial de oxigênio logo após a mistura.

• L0 = É a demanda última de oxigênio logo após a mistura.

O modelo então calcula o OD �nal de um trecho qualquer, digamos o TMatual,
num mês t, a partir desta formulação resultando em:

ODf (TMatu, t) = ODsat −
(

K1DBOu0

K2 −K1

(e−K1T − e−K2T ) + D0e
−K2T

)
, (3.23)

onde todos os termos são relativos a (TMatu, t)
20, e:

• ODsat(TMatu, t), K1(TMatu, t) e K2(TMatu, t) são relativos às características
físicas do trecho atual no mês t

• D0(TMatu, t) É o dé�cit de oxigênio logo após a mistura, ou seja, no início do
trecho atual no mês t e dado por ODsat(TMatu, t) − ODo(TMatu, t), com esta
última obtida através de 3.21

• DBOu0(TMatu, t) É a demanda última de oxigênio no início do trecho. Obtida
a partir de 3.16, usando-se a relação 3.15

20não se coloca na expressão para não sobrecarregar
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• T (TMatu, t) Dá o intervalo de tempo que é necessário para se percorrer o trecho
atual naquele mês.

Isto fará com que o valor calculado seja o Oxigênio Dissolvido ao �nal do trecho.
Caso este valor ao �m do trecho resulte em um número negativo, o que é matemati-
camente possível, a simulação substituirá o resultado por zero, pois a concentração
negativa não tem signi�cado físico e portanto não teria sentido usar tal valor no
cálculo da concentração inicial do trecho subsequente.

3.6 A Calibração

O modelo de simulação de qualidade ora descrito, tem como um dos principais obje-
tivos a determinação de dados não disponíveis � ou de quem se tem uma estimativa
muito grosseira. Estes se referem tanto a maneira como os lançamentos de poluentes
se dão, como a forma como o rio se recupera dessa contaminação. Esta última função
dos parâmetros � representados pelos coe�cientes de desoxigenação e reaeração �
dos trechos do rio.

Usando a estrutura já detalhada, representou-se toda a área estudada e pôde-
se calcular os constituintes de qualidade em todos os nós que delimitam os trechos
de�nidos. Utilizaram-se para isso valores de parâmetros estabelecidos através de
estimativas como condições iniciais, conforme foi especi�cado ao se descrever cada
um deles nas seções anteriores.

Como existem a montante da barragem Pirapama estações de monitoramento de
qualidade, dispunha-se também em alguns pontos, de medições das concentrações
dos constituintes. Utilizando esses valores medidos como referência, procurou-se mi-
nimizar a diferença entre os valores calculados e os observados de forma a se chegar
a melhores valores para os lançamentos e parâmetros do rio, do que as estimativas
iniciais. Em outras palavras, foi realizado um trabalho de calibração através do
modelo na busca de re�nar as estimativas iniciais.

O órgão ambiental responsável (CPRH) disponibilizou valores medidos das con-
centrações de OD e DBO5 nas estações de monitoramento, em todos os meses do
ano, desde 1991. Inicialmente tentou-se fazer a calibração, comparando-se os valores
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calculados com valores médios da série histórica, inclusive utilizando-se �ltragem es-
tatística para eliminar possíveis dados espúrios. Os valores quantitativos adotados
nestas simulações também foram provenientes de médias de uma série gerada. No
entanto, não se conseguiram bons resultados, decidindo-se então fazer a calibração
em um ano especí�co e depois testar os parâmetros calibrados em um outro ano, de
forma a validar as estimativas obtidas.

Escolheu-se fazer a calibração com os dados do ano de 2000 e a validação com os
dados de 2001. Procurou-se escolher dados referentes a qualidade de anos dentro do
período de 1998-2001, período em que foi elaborado oDiagnóstico Ambiental Integrado
do Pirapama, e além disso levou-se em conta a disponibilidade de dados quantitativos
medidos, que existiam apenas para esses anos na HIDROWEB.

Como existiam interdependências entre os diversos valores a se calibrar, sendo
alguns relativos a carga lançada e outros referentes a como o rio responde a tal
contaminação, procurou-se impor uma sequência de forma a calibrar primeiro os
valores relativos a lançamentos e só então partir para aqueles que dependeriam do
teor orgânico lançado.

Além disso, quando se trata de lançamento de cargas, o melhor indicador é a
DBO5, enquanto que para tratar de depuração passa a ser o OD. As ordens de
grandeza desses dois constituintes são bem diferentes, e portanto tentar minimizar
um somatório que envolva as duas não mostrou-se uma boa política.

Assim, numa primeira etapa parte-se para calibrar parâmetros e coe�cientes rela-
cionados ao lançamento de cargas, procurando minimizar a diferença ao quadrado
entre os valores calculados de DBO5 pelo modelo nos pontos em que existem estações
de monitoramento e os valores medidos do mesmo constituinte aí.

As estações de monitoramento usadas para a calibração são: PP2-20, cujo valor
medido é comparado com o valor modelado no �m do trecho TM4; PP2-30 comparado
com o valor calculado no �m de TM7 e PP2-50 relacionado com o valor obtido pelo
modelo no �m de TM15.

O que se faz em cada estação de monitoramento � iremos chamar de ponto de
calibração � é obter a diferença entre os valores modelados em cada mês e os valores
medidos no mesmo mês elevando-a ao quadrado. O somatório destas diferenças dá
o desvio total dos valores modelados dos constituintes(OD ou DBO5) em relação ao
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medido naquele ponto de calibração. Esta diferença é que será minimizada ao se
ajustar os parâmetros a se calibrar.

3.6.1 Calibração relacionada a contaminação do rio
Iniciou-se a calibração buscando melhores estimativas para os parâmetros relaciona-
dos a contaminação do rio. Uma vez melhoradas todas as estimativas referentes a
poluição, é que partiria-se para trabalhar com aquelas relativas a recuperação do
curso d'água.

A contaminação do rio é re�exo basicamente de dois processos: a forma como a
matéria orgânica progride ao longo do tempo, e os lançamentos de cargas.

Os dois constituintes de qualidade modelados � OD e DBO5 � podem repre-
sentar a contaminação do rio. No entanto, a DBO5 faz isso de uma forma mais
independente, já que os níveis de oxigênio existentes no rio, re�etem não só a con-
taminação mas também a capacidade de recuperação do rio. Por isso, a calibração
dos parâmetros abaixo relacionados, todos relativos a contaminação do rio, foi feita
sempre objetivando minimizar as diferenças entre valores de DBO5 modelados e me-
didos.

Na realidade, a menos da situação já descrita, em que sob condições anaeróbias,
a taxa em que a matéria orgânica progride ao longo do tempo � ver equação 3.19
� é função da taxa de reaeração do curso d'água; a matéria orgânica (ou os níveis
de DBO5) não são in�uenciados pelos parâmetros relacionados ao processo de depu-
ração(que parcialmente determinam níveis de OD). Já a recíproca não é verdadeira,
ou seja, os níveis de OD estão diretamente relacionados com a carga orgânica lançada.
Por isso a idéia de se ajustar o que se refere a contaminação, para então baseado em
melhores estimativas deste processo, partir para melhorar os parâmetros relativos a
depuração.

Escolha do coe�ciente de desoxigenação
Como já foi dito, um dos determinantes do nível de contaminação do rio, é a taxa
com que a matéria orgânica progride ao longo do tempo. Esta é na maioria das
situações � condições aeróbias � determinada pelo coe�ciente K1, de acordo com a
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equação 3.17. O outro fator, como se vê na equação 3.17 é a carga lançada.
O valor deste coe�ciente é função entre outros, das características da matéria

orgânica lançada, que no caso, para toda a área em estudo, se constitui basicamente
no vinhoto. Não se encontrou nenhum valor de referência para tal poluente, no entanto
espera-se que os mesmos não possuam taxas de degradação lentas, pois este é o caso
de e�uentes tratados, em que a maior parte da matéria orgânica mais facilmente
assimilável já tem sido removida, restando apenas a parcela de estabilização mais
vagarosa.

O valor máximo encontrado na tabela com valores típicos de K1 foi 0,45dia−1.
Ao invés de simplesmente adotar este valor pois resultaria na mais rápida taxa de
degradação, foram feitas algumas simulações com valores intermediários. Como o
indicador que usamos é a DBO5, e esta é in�uenciada não só pelo coe�ciente, mas
também pelas cargas, todos os parâmetros relacionados a carga lançada que ainda
seriam calibrados � ver os subitens seguintes � foram deixados livres nestas simu-
lações.

Assim, �xou-se em cada uma das simulações o valor em todos os trechos e meses
de K1 = 0,45, 0,15 e 0,30, que seriam respectivamente o valor máximo, 1/3 e 2/3 deste
último. Usando a ferramenta SOLVER do Excel, tentou-se minimizar o somatório
das diferenças entre os valores modelados e os valores observados nos três postos de
calibração, podendo-se ajustar (células variáveis do SOLVER) todos os parâmetros
relacionados a carga, sobre os quais não existem dados ou possuía-se apenas uma
estimativa grosseira. Estes parâmetros, as condições iniciais e as restrições foram
idênticas ao que vai ser usado na calibração dos mesmos, que será descrita em seguida.

Isto foi feito para cada um dos valores de K1 testados. A idéia era, mesmo não
tendo ainda uma estimativa mais precisa da con�guração de cargas, descobrir qual
coe�ciente (K1) representaria erros menores dos valores modelados em relação aos
observados nos três pontos de calibração.

O coe�ciente que mais reduziu o somatório dos erros foi o valor máximo:0,45dia−1,
que era o valor esperado teoricamente.

Uma vez de�nido o coe�ciente de desoxigenação a ser utilizado, restam então os
lançamentos de carga como fatores determinantes dos níveis de DBO5 no rio. Há
muita incerteza no que se refere a forma como a contaminação se dá na área em
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estudo.
As hipóteses com relação a possíveis fontes de contaminação foram feitas através

da de�nição dos retornos indiretos - escoamento da fertirrigação nos meses de safra e
vazamentos de sobras de e�uentes nos meses de entressafra � e de concentrações de
DBO5 consideráveis associadas às águas de chuva que passavam por áreas plantadas
de cana com vinhoto.

Na tentativa de conseguir explicar os níveis de qualidade observados era necessário
uma estimativa mais precisa dos aportes quantitativos dos retornos indiretos, bem
como ajustes no aporte qualitativo da drenagem pluvial natural passando por áreas
que recebem vinhoto. As calibrações são descritas abaixo e foram divididas de acordo
com a época do ano em que ocorrem (safra ou entressafra).

Calibração de coe�cientes de retornos indiretos da fertirrigação e con-
centração de aportes naturais relativos a áreas fertirrigadas(relativos aos
meses de safra)
A calibração destes dois parâmetros ao mesmo tempo foi tentado, pois os mesmos
eram as principais fontes de contaminação nos meses de safra.

Usando a ferramenta SOLVER, tentou-se minimizar a soma total dos erros em
todos os pontos de calibração ajustando ao mesmo tempo os dois parâmetros abaixo,
usando as condições iniciais e restrições conforme descritos a seguir:

• Coe�ciente de retorno indireto da fertirrigação: Proporção do valor lançado na
fertirrigação que volta ao rio, que é um dos retornos indiretos considerados,
existente nos meses de safra. Considerou-se esta proporção igual em todos os
meses de safra, porém deixou-se variar dependendo da região. Para os trechos
compreendidos até o primeiro ponto de calibração (PP2-20) adotou-se uma pro-
porção e para os outros trechos de PP2-20 até PP2-30, e PP2-30 até PP2-50
percentuais diferentes para re�etir possíveis mudanças de declividade, imper-
meabilidade, etc. Consideraram-se valores iniciais nulos ou em torno de 5%,
pois as estimativas são de que estes retornos são pequenos e restringiu-se como
não podia deixar de ser os mesmos de 0 a 100%.

• Concentração de aportes naturais relativos a áreas fertirrigadas(DBO5apxxferti):



102

A concentração de águas de drenagem pluvial que lava a área fertirrigada é muito
importante na mensuração da carga lançada e não havia nenhuma estimativa
deste valor. Como existia uma estimativa para a concentração da água de chuva
que passa sobre a área de cana sem vinhoto (DBO5apxxcana), e avaliando ser a
primeira situação pior, partimos então da condição inicial de DBO5apxxferti =

DBO5apxxcana e a restrição seria que a mesma era necessariamente maior do que
esta última.

Os resultados da calibração conjunta � pode-se ver pelos grá�cos apresentados
nas �guras 3.15 e 3.16 � mostrando os valores modelados e os observados nos pontos
de calibração nos meses de safra � não reproduzem a tendência. Na realidade, não
esperava-se um ajuste muito bom já que as estimativas feitas com relação as áreas
fertirrigadas � e portanto valores lançados de e�uentes � foram de valores iguais
em cada mês da safra, o que sabemos não é verdade.

Além do resultado do SOLVER ainda apresentar desvios grandes o valor �nal
para DBO5apxxferti foi o valor mínimo, ou seja o mesmo valor de DBO5apxxcana, o
que teoricamente não é muito aceitável, pois esperavam-se concentrações maiores para
o primeiro. Os valores dos coe�cientes de retorno obtidos foram muito pequenos entre
0 e 6%.

Diante disso, partiu-se para uma simulação em que estes coe�cientes de retorno
de fertirrigação seriam nulos e não mais sujeitos a calibragem. Assim a otimização foi
feita com a mesma função objetivo, sendo que ajustando-se apenas a DBO5apxxferti.
Os resultados foram animadores: a soma dos erros diminuiu, o valor de DBO5apxxferti

passou a ser 30,22 e pelos grá�cos � ver �guras 3.17 e 3.18, nota-se que na maioria
dos meses os valores modelados passam a imitar a tendência dos observados. Há ainda
grandes erros e uma certa compensação dos erros entre os meses. Assim, por exem-
plo, o modelo sobreestima o tempo todo, os valores de DBO5 nos meses de janeiro,
setembro e novembro, já em outubro e dezembro subestima os valores observados
numa parcela considerável da extensão do rio. No entanto, isto pode ser facilmente
explicado pela diferente divisão das áreas que recebem vinhoto.

Sendo assim, decidiu-se usar estes resultados: Considerar coe�cientes de retorno
de fertirrigação nulos em todos os meses e todos os trechos e adotar DBO5apxxferti =

30,22mg/l
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Figura 3.15: Valores modelados e observados nos meses de safra (Janeiro, Setembro
e Outubro) resultado da calibração conjunta dos coe�cientes de retornos indiretos da
fertirrigação e concentração de aportes naturais relativos a áreas fertirrigadas
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Figura 3.16: Valores modelados e observados nos meses de safra (Novembro e Dezem-
bro) resultado da calibração conjunta dos coe�cientes de retornos indiretos da fertir-
rigação e concentração de aportes naturais relativos a áreas fertirrigadas
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Figura 3.17: Valores modelados e observados nos meses de safra(Janeiro, Setembro
e Outubro) resultado da calibração da concentração de aportes naturais relativos a
áreas fertirrigadas considerando os coe�cientes de retornos indiretos da fertirrigação
nulos.
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Figura 3.18: Valores modelados e observados nos meses de safra (Novembro e Dezem-
bro)resultado da calibração da concentração de aportes naturais relativos a áreas
fertirrigadas considerando os coe�cientes de retornos indiretos da fertirrigação nulos.
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Ajuste de coe�cientes de retornos indiretos de sobras de e�uentes no rio
e nos a�uentes (relativos aos meses de entressafra)
Estes valores dizem respeito a possíveis fontes de contaminação nos meses de entres-
safra, representados por vazamentos ou descartes de sobras de e�uentes e portanto
muito especí�cos de um determinado ano. Este processo na verdade não é uma cali-
bração já que os valores aqui obtidos representam uma situação particular de um ano
especí�co e portanto não poderão ser levados para outras situações � na validação
com os dados de 2001 outro ajuste deste é realizado para o ano em questão. Porém
o ajuste em cada ano é fundamental, pois senão os valores modelados nos meses
de entressafra �cam muito distantes dos observados no tocante a carga lançada. Isto
comprometeria a calibração dos parâmetros relacionados a depuração do rio (níveis de
oxigênio), que é função da carga lançada. Além disso, mostra também que realmente
há um processo de contaminação não o�cial durante os referidos meses.

Usando a ferramenta SOLVER, os valores a se ajustar(células variáveis) foram
os Coe�cientes de retorno de sobras de e�uentes nos rios e nos a�uentes. Estes
representam as proporções de retorno das sobras dos e�uentes. As sobras da indústria
em cada mês de entressafra foram estimadas como sendo 20% do valor da produção
mensal de e�uentes durante a safra. Este total foi dividido proporcionalmente entre
os trechos. Um coe�ciente de retorno aplicado sobre as sobras de cada trecho e
de cada mês simularia possíveis fontes de contaminação, que se constitui no outro
retorno indireto considerado, sendo esse nos meses de entressafra. Como a idéia
destes retornos é representar proporcionalmente possíveis descartes de sobras no rio
e nos a�uentes, consideramos valores diferentes para cada trecho/ a�uente e em cada
mês de entressafra. As condições iniciais para estas proporções foram nulas e as
restrições são que as mesmas devem estar entre 0 e 100%.

O objetivo continua o mesmo: minimizar o somatório total das diferenças ao
quadrado entre os valores modelados e observados de DBO5 nos três pontos de cali-
bração. No entanto, ao contrário da calibração anterior em que um dos valores ajus-
tados era aplicado a todos os trechos/a�uentes e meses, as células variáveis aqui são
todas ajustadas especi�camente para cada trecho e cada mês. Sendo assim, mostrou-
se melhor a estratégia de fazer o ajuste em estágios ou etapas.



108

A idéia é minimizar a soma dos erros ao quadrado até o primeiro ponto de
calibração (PP2-20) ajustando apenas os coe�cientes de retorno referentes aos tre-
chos/a�uentes localizados dentro desta área. Depois no próximo estágio minimizaria-
se a soma dos erros até o ponto PP2-30, ajustando-se agora os coe�cientes relativos
aos trechos/a�uentes até aí, o que inclui novamente os coe�cientes anteriormente
ajustados até PP2-20. Finalmente a minimização dos erros no último ponto de
calibração(PP2-50) ajusta os coe�cientes para toda a área estudada, incluindo um
reajuste nos valores já calibrados, relativos a PP2-20 e PP2-30.

Essa calibração por etapas e cumulativa foi a que mostrou melhores resultados na
minimização do erro para toda a área estudada. Os grá�cos 3.19, 3.20, 3.21 e 3.22
mostram os valores modelados e medidos nos meses de entressafra antes e depois do
ajuste dos coe�cientes de retorno de sobras de e�uentes.

3.6.2 Calibração Relacionada a Depuração do Rio
Uma vez ajustados os parâmetros relacionados com a matéria orgânica presente ao
longo do curso d'água, parte-se então para os que juntamente com estes últimos irão
caracterizar a capacidade de recuperação do rio. Para isso, o indicador passa a ser
dado pelos níveis de oxigênio dissolvido. Assim é que as calibrações descritas em
seguida passam a minimizar a diferença ao quadrado entre os valores modelados e os
valores medidos de OD nos pontos de calibração.

Calibração de concentrações de aportes naturais em relação a concentração
de saturação
O aporte de oxigênio de cada componente dos aportes naturais foi estimado em função
da concentração de saturação. As estimativas iniciais foram obtidas através das pre-
missas já explicitadas:

• ODapxxlimpa Estimaram-se alguns valores a partir do fato de que águas com
poucos indícios de poluição apresentam valores percentuais altos da concen-
tração de saturação. Simularam-se valores entre 85 e 100% do ODsat

• ODapxxcana A partir das estimativas de ODapxxlimpa e usando a equação 3.12
obtiveram-se estimativas iniciais associadas.
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Figura 3.19: Valores de DBO5 modelados e observados nos meses de entres-
safra(fevereiro, março e abril) ANTES do ajuste dos coe�ceintes de retorno de sobras.
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Figura 3.20: Valores de DBO5 modelados e observados nos meses de entressafra(maio,
junho, julho e agosto) ANTES do ajuste dos coe�ceintes de retorno de sobras.
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Figura 3.21: Valores de DBO5 modelados e observados nos meses de entres-
safra(fevereiro, março e abril) DEPOIS do ajuste dos coe�ceintes de retorno de sobras.
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Figura 3.22: Valores de DBO5 modelados e observados nos meses de entressafra(maio,
junho, julho e agosto) DEPOIS do ajuste dos coe�ceintes de retorno de sobras.
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• ODapxxferti Partiu-se em todas as simulações deste valor nulo por se esperar
altos níveis de poluição.

Através da ferramenta SOLVER, buscou-se o ajuste destas proporções a partir das
referidas condições iniciais e restringindo todas elas entre 0 e 100%, objetivando mi-
nimizar a soma dos erros ao quadrado dos valores modelados em relação aos medidos
de OD nos três postos de calibração.

Obteve-se o mesmo resultado para todas as simulações: Os valores ajustados que
levavam a soma dos erros ao mínimo foi sempre 0*ODsat, 0.75*ODsat e 1*ODsat para
ODapxxferti, ODapxxcana e ODapxxlimpa respectivamente, independente das estimativas
iniciais usadas.

Foram assim estes os valores usados, a partir daqui.

Calibração do coe�ciente de reaeração
A calibração do coe�ciente de reaeração para cada trecho realizada envolve na verdade
dois processos:

• A determinação do melhor critério para se estender o uso das regressões esta-
belecidas nos postos para os diversos trechos.21

• O ajuste dos coe�cientes m e n da regressão estabelecida nos três postos rela-
cionados na tabela 3.13 de forma a adequá-los ao trecho especí�co, já que estes
coe�cientes muito tem a ver com a geometria da seção. Isto é feito através do
uso da ferramenta SOLVER em cada um dos cenários simulados.

Para avaliar e comparar as alternativas existentes com relação a forma de estender
o uso das regressões dos postos aos diversos trechos, foram considerados dois cenários,
utilizando-se em cada um deles critérios diferentes na determinação da função que dá
o K2 de cada trecho inicialmente. 22

21Posteriormente, pensa-se em testar formas diferentes de delimitar a faixa de valores para o uso
das regressões bem como diferentes opções de determinação do coe�ciente sem usar as mesmas (uso
de fórmulas ou tabelas). Isto é feito através de cenários que são implementados através de duas
estruturas diferentes, ou seja, dois programas de simulação considerando associações diferentes.

22É interessante observar que apesar de pequena, há uma in�uência deste coe�ciente K2 na de-
terminação do teor de carga orgânica, ou seja, nos níveis de DBO5. Por isso, todo o processo de
calibração até aqui descrito � desde a calibração referente a contaminação do rio � foi realizado
usando as duas estruturas. Mas, como era de se esperar, para os resultados da calibração até
aqui, que serão válidos para as demais situações � validação e otimização � não houve diferenças
signi�cativas.
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A diferença nos dois cenários simulados é a seguinte:
• Cenário 1 : A regressão estabelecida nos postos �uviométricos foi estendida para
os diversos trechos, de forma que para todos os segmentos localizados entre o
posto imediatamente anterior até o posto para quem foi estabelecida a relação, a
mesma seria válida inicialmente. Isto implica que os coe�cientes de ajuste para
os trechos localizados neste intervalo teriam valores iniciais no ajuste iguais ao
valor de m e n estabelecidos para os postos. Os resultados do uso deste critério
são mostrados na tabela 3.19.

Tabela 3.19: Associação entre os Trechos e as regressões associadas no Cenário 1
Regressão Usada K2 = m ∗QnTrechos Obtida para o posto Coe�cientes de ajuste iniciais

TM1-TM4 PE-35 m = 7,3109 e n = −0,4717
TM5-TM12 INEXPORT m = 229,59 e n = −2,0217
TM13-TM17 Pirapama m = 31,973 e n = −1,0629

• Cenário 2: O uso das regressões para cada trecho segue o critério de proximidade
e intervalos de trechos mais ou menos de mesmo tamanho. Os resultados deste
critério estão na tabela 3.20.

Tabela 3.20: Associação entre os Trechos e as regressões associadas no Cenário 2Regressão Usada
K2 = m ∗Qn Obs

Trechos Obtida para o posto Coe�cientes de
ajuste iniciais

TM1-TM7 PE-35 m = 7,3109 e n = −0,4717
O posto PE-35
localiza-se no
�m de TM4

TM8-TM12 INEXPORT m = 229,59 e n = −2,0217

O posto
INEXPORT
localiza-se no
�m de TM12

TM13-TM17 Pirapama m = 31,973 e n = −1,0629

O posto
PIRAPAMA
localiza-se no
�m de TM17

Em comum as duas estruturas têm: o mesmo critério de decisão para o uso da
regressão, que é o de valores de vazão(Q) dentro da faixa em que a função foi obtida,
e o uso da tabela 3.11 para os valores fora de faixa, considerando a velocidade do
trecho e o Pirapama um rio raso em toda a sua extensão.
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No entanto, a faixa de vazões em que será utilizada a regressão e fora dela a tabela,
depende do cenário adotado. A tabela 3.21 mostra a diferença na faixa para cada
trecho, variando com o cenário utilizado.

Tabela 3.21: Faixas de vazões utilizadas para a decisão do uso da regressão em cada
trecho nos dois cenários Faixas de vazão utilizadas

para o uso da regressão em
m3/sTrechos

Cenário 1 Cenário 2
TM1-TM4 2,7 ≤ Q ≤ 9,23 2,7 ≤ Q ≤ 9,23
TM5-TM7 7,95 ≤ Q ≤ 14,7 2,7 ≤ Q ≤ 9,23
TM8-TM12 7,95 ≤ Q ≤ 14,7 7,95 ≤ Q ≤ 14,7
TM13-TM15 8,19 ≤ Q ≤ 75,7 8,19 ≤ Q ≤ 75,7

Para cada um desses cenários, utiliza-se a ferramenta SOLVER com o objetivo
de minimizar a soma dos erros dos níveis de OD observados e modelados em cada
um dos pontos de calibração, através do ajuste dos coe�cientes m e n dos trechos,
cujo valor inicial é dado pelos valores da regressão do posto associado ao trecho. As
restrições a que são sujeitos estes dois coe�cientes são feitas de forma a manter os
sinais originais, ou seja, m ≥ 0 e n ≤ 0. Além disso, limitam-se os mesmos de forma
a não resultarem em valores de K2 maiores que o máximo obtido em todos os trechos
e meses usando os coe�cientes iniciais.

Na verdade, o ajuste é feito em estágios, de forma que inicialmente minimiza-
se a soma dos erros dos níveis de OD até o primeiro ponto de calibração (PP2-20)
ajustando para isso apenas os coe�cientes associados aos trechos localizados antes da
estação PP2-20. Depois, ajusta-se apenas os coe�cientes dos trechos seguintes até
o próximo ponto de calibração (PP2-30) minimizando a soma dos erros em PP2-30.
Finalmente, ajusta-se os últimos coe�cientes dos trechos até PP2-50 minimizando os
erros em PP2-50.

Observar que ao contrário da calibração dos coe�cientes de retorno de sobras
de e�uentes no rio e nos a�uentes, o ajuste dos coe�cientes não é feito de forma
cumulativa. Ou seja, uma vez ajustado o primeiro trecho, parte-se para o seguinte,
tentando minimizar os erros referentes a próxima estação (e não a soma até esta
estação), ajustando apenas os coe�cientes do trecho corrente e não mais incluindo os
coe�cientes já ajustados. Esta estratégia mostrou-se melhor nas simulações realizadas.
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Os resultados depois do ajuste nos dois cenários, mostrou-se um pouco melhor
para o cenário 1. O critério de decisão utilizado foi escolher o cenário que resultasse
no menor somatório dos erros dos níveis de OD nos três pontos de calibração. Este
somatório para o cenário 1 foi um pouco menor que para o cenário 2.

Por isso, tanto para validação como para otimização as faixas de decisão utilizadas
são as correspondentes ao cenário 1. Ver coluna respectiva na tabela 3.21. Além disso,
serão usados os valores �nais de m e n obtidos para os trechos após a calibração no
cenário 1. Os valores constam na tabela 3.22.
Tabela 3.22: Valores �nais de m e n para cada trecho após a calibração usando o
Cenário 1 e que foram usados na validação e otimizaçãoResultados calibrados dos

Coe�cientes de AjusteTrechos m n
TM1 7,326789 -0,271477
TM2 7,069591 -2,700924
TM3 7,421995 -0,643282
TM4 7,285701 -0,469068
TM5 229,590006 -2,019379
TM6 229,590014 -2,012720
TM7 229,590219 -1,898287
TM8 229,589929 -2,063546
TM9 229,589911 -2,076622
TM10 229,590128 -1,969263
TM11 229,590382 -1,848869
TM12 229,589539 -2,266003
TM13 31,970513 -1,204395
TM14 31,971098 -1,181252
TM15 31,971170 -1,170689

Os grá�cos resultantes depois da calibração de K2 usando o Cenário1 mostram
os valores de OD observados e modelados em cada um dos meses � ver �guras 3.23,
3.24, 3.25 e 3.26. Aparecem também as concentrações de saturação ao longo do curso
d'água.

Os resultados são satisfatórios especialmente nos meses de entressafra, onde o
lançamento de cargas do simulado �cou bem parecido com o real, quando dos pro-
cedimentos de calibração dos dados relativos a contaminação do rio(ver �guras 3.21
e 3.22). Há a exceção do mês de fevereiro, que vamos analisar mais adiante. Nos
meses de safra, já vimos na análise dos níveis de DBO5 ao longo do rio, há meses



117

Figura 3.23: Valores de OD modelados e observados DEPOIS do ajuste do coe�ciente
de reaeração nos meses de janeiro, fevereiro e março.
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Figura 3.24: Valores de OD modelados e observados DEPOIS do ajuste do coe�ciente
de reaeração nos meses de abril, maio e junho.
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Figura 3.25: Valores de OD modelados e observados DEPOIS do ajuste do coe�ciente
de reaeração nos meses de julho, agosto e setembro.
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Figura 3.26: Valores de OD modelados e observados DEPOIS do ajuste do coe�ciente
de reaeração nos meses de outubro, novembro e dezembro.
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em que sobrestimamos a carga e há aqueles onde subestimamos. Assim, a resposta
em níveis de OD era esperada não ser muito �dedigna. Nos meses de dezembro e
setembro, o comportamento é o esperado. Os níveis de DBO5 em dezembro foram
subestimados na simulação, logo os níveis de OD são melhores no modelo do que no
medido. Em Setembro, ocorre o inverso, simula-se mais DBO5 lançada e os níveis
de oxigênio modelados são então menores. Nos outros meses de safra, não ocorreu o
comportamento esperado, no entanto as diferenças tanto no que se refere aos erros
de DBO5 como nos níveis resultantes de OD são menores. O ideal é que se busque
determinar formas melhores de determinar a contaminação do rio nesta época.

Com relação ao mês de fevereiro, há uma medição de DBO5 muito alta em relação
a todas as demais neste ano. O modelo então simula a nível de lançamento de carga
este valor, considerando um descarte ou vazamento signi�cativo. A resposta nos níveis
de OD a tal carga pelo modelo seria muito pior do que a resposta real o que implicaria
numa taxa de reaeração alta nestas imediações. No entanto, se isto fosse verdade em
todos os outros meses as respostas em níveis de OD levariam a erros grandes em
relação a situação real. Assim, para conseguir menores erros no somatório, o modelo
não consegue diminuir o erro neste mês. Acredita-se que o comportamento do modelo
sugere que pode ter havido erro na medição deste valor de DBO5 tão alto.

Finalmente, uma outra forma interessante de apresentar os resultados da cali-
bração do oxigênio é mostrar os grá�cos � ver �gura 3.27� dos valores de OD
modelados e observados ao longo dos meses em cada ponto de calibração (PP2-20, 30
e 50).

Veri�ca-se através do mesmo que o modelo simula uma situação pior para fevereiro
em todos os postos, mas em relação aos demais meses os valores modelados represen-
tam algo em torno da média dos valores medidos. Assim, o que ocorre é que para
pequenas variações nos níveis de OD medidos o modelo não as consegue reproduzir,
nem para cima nem para baixo. O importante é que se tenha isto em mente ao se
aplicar o modelo e os coe�cientes ajustados.

Resumindo, o trabalho de calibração resulta nas estimativas mostradas na
tabela 3.23, que são usadas no modelo de Otimização, a ser descrito no Capítulo
4. Antes disso, porém foi feito um trabalho de validação destes valores através da
utilização dos mesmos, com os dados do ano de 2001, descrito na seção seguinte.
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Figura 3.27: Valores de OD modelados e observados DEPOIS do ajuste do coe�ciente
de reaeração ao longo dos meses em cada ponto de calibração.
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Tabela 3.23: Estimativas calibradas a serem usadas no Modelo de Otimização.
Parâmetrosa Estimativas Observações

Coe�ciente de retorno
indireto da fertirrigação 0

Conseguiram-se
melhores resultados
considerando este

retorno nuloCoe�ciente de
Desoxigenação (K1) 0,45dia−1 Utilizado para todos

os trechos e mesesDBO5 dos aportes naturais
relativos a áreas

fertirrigadas(DBO5apxxferti)
30,22mg/l

OD dos aportes naturais
em relação a concentração

de saturação
ODapxxlimpa = ODsat,

ODapxxcana = 0,75 ·ODsat e
ODapxxferti = 0 ·ODsat

Coe�ciente de reaeração
K2(dia−1)

Faixas de vazão para usar a
regressão e coe�cientes de

ajuste do cenário 1

Valores encontram-se
nas tabelas 3.21

e 3.22
respectivamente.

aAs estimativas dos coe�cientes de retornos indiretos de sobras de e�uentes no rio e nos a�uentes
são obtidas para um ano em particular e viabilizam os ajustes subsequentes. O modelo de otimização
irá rodar numa situação em que não se considera nenhum descarte ou vazamento. Na validação novos
valores que simulem a situação de 2001 serão obtidos

3.7 A Validação

A Validação foi realizada mantendo-se os resultados apresentados na tabela 3.23 na
estrutura usada para o Cenário1, alterando-se a princípio, os valores que eram es-
pecí�cos do ano de 2000, para os valores respectivos do ano de 2001. Estes valores
são:

• Vazões especí�cas mensais nos trechos e nos a�uentes, que passam a ser as do
ano de 2001 � ver tabela 3.3 � ao invés das de 2000, que constam na tabela 3.2.

• Níveis medidos mensais nas estações de monitoramento das concentrações de
DBO5 e OD e de temperatura, que passam a ser os de 2001.

Depois disso, ajustam-se apenas os coe�cientes de retornos indiretos de sobras
de e�uentes no rio e nos a�uentes, pois estes representam possíveis vazamentos ou
descartes especí�cos de um ano. Lembrar que isto diz respeito apenas aos meses
de entressafra. Para isso, usa-se a ferramenta SOLVER minimizando o somatório
dos erros de DBO5 em todos os pontos de calibração, da mesma forma que feito na
calibração, ou seja, por estágios cumulativamente.
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Os resultados da validação são vistos através dos grá�cos apresentados nas �-
guras 3.28,3.29,3.30,3.31, 3.32,3.33,3.34,3.35, e 3.36.

Da mesma forma que na calibração, é possível para os meses de entressafra simular
um lançamento de cargas que aproxime bastante os níveis modelados e medidos de
DBO5 ao longo do rio. Isto através do ajuste dos coe�cientes de retorno de sobras de
e�uentes nesses meses, que é feito para 2001.

Nos meses de safra haverá meses em que a carga será sobrestimada (setembro e
novembro), outros em que a mesma será subestimada (janeiro e outubro) na maior
parte da extensão do rio e aqueles que praticamente igualam aos valores observa-
dos(dezembro). Esta característica do modelo se deve a questão do não conhecimento
da área fertirrigada de cada mês que por isso é adotado como dividida em partes
iguais.

Os resultados dos níveis de oxigênio, que são resposta a essas cargas e usam os
parâmetros calibrados da etapa anterior, respondem da forma esperada. Com relação
aos meses de entressafra, há em geral uma tendência de se conseguir acompanhar os
valores observados em 2001. Já nos meses de safra, para aqueles em que em algum
trecho, se subestimam as cargas (Janeiro e Outubro), os níveis de OD correspondentes
realmente acompanham o erro da forma esperada, ou seja, os níveis de OD simulados
�cam maiores do que os medidos. Já nos meses de Setembro e Novembro os erros
foram no sentido de representar cargas maiores do que as realmente observadas, o que
levou os níveis de OD para valores abaixo dos medidos. Para o mês de Dezembro,
como havia uma boa simulação de carga os níveis de OD modelados acompanharam
os valores observados.

Finalmente, observando o comportamento do modelo ao longo dos meses em cada
um dos pontos de calibração � visto na �gura 3.36, preserva-se a tendência do modelo
de representar valores médios de OD.

3.8 Resultados

Os resultados mostram que a versão utilizada do modelo de qualidade simpli�cado
Streeter-Phelps para o caso em estudo é apropriada. Isto porque pôde-se simular
relativamente bem os dois constituintes de qualidade observados ao longo do curso
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Figura 3.28: Valores de DBO5 modelados e observados utilizando parâmetros cali-
brados e ajustando apenas coe�cientes de retornos de sobras no rio e nos a�uentes
em 2001 nos meses de janeiro, fevereiro e março.
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Figura 3.29: Valores de DBO5 modelados e observados utilizando parâmetros cali-
brados e ajustando apenas coe�cientes de retornos de sobras no rio e nos a�uentes
em 2001 nos meses de abril, maio e junho.
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Figura 3.30: Valores de DBO5 modelados e observados utilizando parâmetros cali-
brados e ajustando apenas coe�cientes de retornos de sobras no rio e nos a�uentes
em 2001 nos meses de julho, agosto e setembro.
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Figura 3.31: Valores de DBO5 modelados e observados utilizando parâmetros cali-
brados e ajustando apenas coe�cientes de retornos de sobras no rio e nos a�uentes
em 2001 nos meses de outubro, novembro e dezembro.
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Figura 3.32: Valores de OD modelados e observados ao longo do curso d'água para
2001 nos meses de janeiro, fevereiro e março.
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Figura 3.33: Valores de OD modelados e observados ao longo do curso d'água para
2001 nos meses de abril, maio e junho.
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Figura 3.34: Valores de OD modelados e observados ao longo do curso d'água para
2001 nos meses de julho, agosto e setembro.
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Figura 3.35: Valores de OD modelados e observados ao longo do curso d'água para
2001 nos meses de outubro, novembro e dezembro.
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Figura 3.36: Valores de OD modelados e observados em 2001 ao longo dos meses em
cada ponto de calibração.
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d'água. Assim, considera-se que as simpli�cações requeridas para a aplicação da
referida versão - tais como tratar os aportes difusos como pontuais, considerar os
trechos homogêneos e constantes, etc. - são aceitáveis. Decidiu-se então levar as
formulações matemáticas e as simpli�cações requeridas para a aplicação da referida
versão, para a plataforma de otimização.

Com relação às hipóteses consideradas acerca das formas de chegada ao rio dos
e�uentes utilizados na fertirrigação23, constatou-se que a mais signi�cativa e que pode
explicar os níveis de oxigênio apresentados nos anos utilizados como referência, é a de
sobras de e�uentes, vazando ou sendo descartados nos meses de entressafra de forma
muito particular.

No entanto, apesar de se mostrar importante, este tipo de contaminação não pôde
ser levado para a plataforma de otimização. Isto devido ao comportamento muito
especí�co destes retornos nos dois anos observados, o que mostrou a não existência
de um padrão para este tipo de lançamento, e impediu a determinação de valores
representativos para a simulação de um ano médio. Assim, o cenário de qualidade de
águas utilizado no modelo de otimização pode ser considerado otimista em relação
ao real, e isto vai explicar alguns resultados obtidos no modelo de otimização, como
será visto no capítulo 5.

As demais estimativas calibradas e validadas pelo modelo de simulação de qua-
lidade, que foram relacionadas na tabela 3.23, foram levadas para a plataforma de
otimização, que obteve a solução ótima. As mesmas se referem tanto a maneira com
que os e�uentes chegam e contaminam o rio, como a forma com que o rio responde
a esta contaminação no seu processo de autodepuração. Há de se ressaltar que,
diante da ausência de dados, acredita-se que os procedimentos descritos neste capítulo,
possibilitaram melhores estimativas dos valores necessários para a obtenção da solução
ótima. É indiscutível entretanto, que deve-se procurar levantar mais detalhadamente
as fontes de contaminação do rio, bem como melhorar as estimativas dos parâmetros
relativos a depuração do mesmo.

23As duas formas foram simuladas no modelo como retornos indiretos, e se constituem na possível
volta de uma proporção do quantitativo do e�uente lançado na terra para o rio(período de safra); e
sobras de e�uentes que poderiam através de vazamentos ou descartes em época de vazões mais altas
(entressafra) ter uma parcela atingindo o rio



Capítulo 4

O Modelo de Otimização

4.1 Descrição Geral

Omodelo a seguir descrito é um modelo econômico-hidrológico integrado desenvolvido
para apoiar a gestão de recursos hídricos na bacia do rio Pirapama no Estado de Per-
nambuco, Nordeste do Brasil. Foi desenvolvido, utilizando os fundamentos teóricos
do modelo do IFPRI, já descrito anteriormente. Ele contém um grande número de
relações físicas e econômicas, além de incluir algumas institucionais e outras agronômi-
cas. Os seguintes componentes são incluídos:

1. Componentes de Hidrologia Qualitativa: Estes levam em conta o balanço hídrico
com respeito à quantidade, nos nós que representam os diversos trechos do rio,
bem como nos seus a�uentes e reservatórios. Não foi levada em consideração
nenhuma contribuição de águas subterrâneas por não possuirmos dados, mas
estas fontes podem ser facilmente incluídas no modelo.

2. Componentes de Qualidade das Águas: Esta é a grande inovação desta mode-
lagem, que inclui o balanço bem como o processo de decaimento e transporte
ao longo do rio de dois constituintes básicos utilizados para avaliar qualidade
de água: o Oxigênio Dissolvido (OD) e a Demanda Bioquímica de Oxigênio
(DBO). São consideradas apenas as principais fontes poluidoras, que são os
e�uentes lançados pelas agroindústrias nas áreas plantadas de cana e demais
fertilizantes/ pesticidas usados na referida lavoura. Além disso, avalia-se tam-
bém indiretamente a questão do aporte de fósforo aos reservatórios, de uma
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forma a prevenir uma possível eutro�zação dos mesmos.
3. Componentes Econômicos: Funções de benefício líquido e penalidade para os

usos consuntivo e não-consuntivo, bem como simulação de funções de produção
para os principais produtos industriais da bacia levando em conta a água alocada
como insumo.

4. Componentes Institucionais: Regras e políticas institucionais tais como outorga,
níveis mínimos de constituintes de qualidade permitidos, �uxos mínimos exigi-
dos por demandas ecológicas, etc.

5. Componentes Agronômicos: São consideradas diferentes produtividades da
cana-de-açúcar em função do e�uente aplicado no terreno como fertilizante,
no processo de fertirrigação.

Todos esses aspectos são integrados numa plataforma única para subsidiar decisões
que digam respeito à alocação de água e vinhoto nas áreas plantadas de cana no
primeiro trecho da bacia, a saber: a montante da barragem Pirapama.(ver diagrama
uni�lar representando toda a bacia na �gura 3.1 e o mapa com os trechos modelados
na área estudada na �gura 3.9)

As principais características do modelo são relacionadas através da seguinte estru-
tura de tópicos:

• O modelo é aplicado para um horizonte de 1 ano com passos mensais;
• O trecho modelado se constitui num sistema em que são agregados:

� 8 principais a�uentes
� 2 reservatórios
� 2 Pequenas Centrais Hidroelétricas
� 25 fontes super�ciais naturais de água
� 25 áreas plantadas de cana que demandam lançamentos de e�uentes agroin-
dustriais como fertilizante, lançamentos estes que impactam na qualidade
da água das fontes super�ciais;
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• As categorias de uso consideradas são: o uso para abastecimento humano,
agroindustrial(consuntivos), geração de energia(não-consuntivo) e o uso para
fertirrigação que na realidade não emprega nem compromete a água no que se
refere a disponibilidade hídrica (é usado para isso os e�uentes da produção das
destilarias) e sim impacta na qualidade da mesma.

A fertilização do solo para o plantio da cana usando o e�uente industrial do pro-
cesso de produção de álcool e aguardente, vem mostrando in�uência na qualidade das
fontes de água super�ciais naturais. Ocorre que a água pluvial natural ao percorrer
áreas antes de a�uirem ao rio, que foram fertilizadas com vinhoto, carream do solo
constituintes que alteram a qualidade da água do rio.

Assim, o modelo não só trata a questão da alocação da água de forma a otimizar
o bem-estar de todos os usuários no que se refere ao atendimento de disponibilidades;
também a questão da qualidade - crítica para o Pirapama, especialmente depois que
foi construído o reservatório, uma das principais fontes de abastecimento da capital do
estado - é considerada ao se incluir o uso da fertirrigação, determinando-se também
alocação do vinhoto nas áreas plantadas de cana ao longo da bacia, de forma a
garantir níveis de qualidade adequados aos usos. Ao mesmo tempo, na medida em
que se inclui o benefício da fertirrigação na função-objetivo, e a questão da qualidade,
e não só a de quantidade é tratada como restrição, está se considerando diluição de
cargas orgânicas como um outro uso, e a disponibilidade será certamente afetada.
Em outras palavras, se a qualidade do rio é diminuída devido a alguns usos, outros
usos deverão ser restringidos para que o rio possa se recuperar através do processo de
autodepuração.

A inclusão do fenômeno de autodepuração dentro do modelo de otimização, além
de inovador traz consigo a possibilidade do alcance dos seguintes objetivos [43]:

• Utilizar a capacidade de assimilação dos rios: Dentro de uma visão prática,
pode-se considerar que a capacidade que um corpo d'água tem de assimilar
despejos, sem apresentar problemas do ponto de vista ambiental, é um recurso
natural que pode ser explorado. Esta visão realista é de grande importância em
nossas condições, em que a carência de recursos justi�ca tal utilização.

• Impedir o lançamento de substâncias poluidoras acima do que possa suportar o
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corpo d'água: Desta forma, a capacidade de assimilação do corpo d'água pode
ser utilizada até um ponto aceitável e não prejudicial, não sendo admitido o
lançamento de cargas poluidoras acima deste limite.

Decisões são tomadas em diversos níveis através do modelo. A nível de bacia,
determinam-se níveis de operação dos sistemas hidrológicos e de alocação de água
entre usuários. A nível de usuário, determina-se uma quantidade e localização ótima
de aplicação de e�uentes dentre as diversas áreas plantadas de cana disponíveis para
colheita em cada mês.

As equações do modelo como será visto na seção especí�ca, incluem várias for-
mas de não-linearidade, em especial aquelas que tratam a questão da qualidade. As
equações de decaimento de oxigênio dissolvido (OD) bem como da demanda bio-
química de Oxigênio (DBO), que simulam o processo de autodepuração do rio, en-
volvem termos com exponenciais e logaritmos. As equações de balanço dos consti-
tuintes, que simulam pontualmente no início de cada novo trecho a concentração de
cada um dos indicadores, são uma média ponderada da quantidade e qualidade de
cada parcela que compõe a mistura. Sendo assim, envolve itens bilineares, ou seja,
produtos entre duas variáveis. Ademais, parâmetros usados nas equações de decai-
mento tais como: coe�ciente de reaeração e o coe�ciente de desoxigenação variam não
linearmente com a temperatura. O coe�ciente de reaeração além disso varia através de
uma relação de potência com a vazão, que em cada trecho e em cada mês é diferente.

A equação de produção de energia também envolve produtos entre �uxo e queda
líquida. As funções de produção usadas para simular a produção de álcool e
aguardente são do tipo Cobb-Douglas e incluem assim também não-linearidades.
Finalmente, a questão da carga de fósforo admissível com vistas a evitar futuros
problemas com eutro�zação é tipicamente uma abordagem não-linear.

Neste capítulo são descritas todas as equações que compõem o modelo completo,
e o detalhamento das variáveis está disponível no Apêndice. Para se ter uma idéia do
tamanho e do grau de não-linearidade do modelo, algumas medidas fornecidas pelo
software utilizado (detalhes do SOLVER e do software de otimização utilizados serão
dados no capítulo 5) para resolver o modelo são dadas a seguir:

1. Número de restrições: 18506
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2. Número de variáveis: 15208
3. Número de elementos no Jacobiano não-nulos: 38882
4. Número de elementos no Jacobiano não-constantes:10557
Desde que em torno de 26% dos elementos não-nulos no Jacobiano são não cons-

tantes, isto indica um grau de não-linearidade razoável. Além disso, tendo mais de
10.000 variáveis e restrições, pode-se considerar o modelo dentro da categoria de sis-
temas não-lineares grandes e complexos. Cai et al (2000) relata que a despeito de
grandes melhorias nos softwares de modelagem e solução, bem como na evolução do
hardware, resolver grandes modelos de otimização não-lineares continua difícil. As
di�culdades crescem muito à medida que o tamanho e o grau de não-linearidade au-
mentam. Até o melhor software pode falhar com grandes modelos não-lineares, espe-
cialmente nas primeiras tentativas do processo de modelagem quando �boas� condições
iniciais não são conhecidas.

A abordagem utilizada para conseguir obter uma solução viável com os softwares
de Programação Não-Linear disponíveis para tão complexo sistema, foi a �modelagem
holística� usando o método de decomposição por temas com dois sub-modelos para
integrar a modelagem de quantidade e de qualidade.

Para implementar a referida abordagem utilizou-se o método piece-by-piece apre-
sentado em Cai et al (2001). A mesma utiliza o General Algebraic Modeling System
(GAMS), software de alto nível utilizado para resolução de problemas de progra-
mação matemática, e sua capacidade de reiniciar arquivos. Assim, a solução de um
sub-modelo é escrita num arquivo e usada como ponto de partida para o próximo
sub-modelo. O Solver é chamado usando o comando SOLVE, que identi�ca o modelo
a ser resolvido. Este é de�nido por comandos MODEL, que lista o grupo de restrições
a se incluir.

Os solvers disponibilizados através do GAMS para resolução de Programação não-
linear incluem os baseados no método do gradiente: MINOS5 [27], CONOPT2 [11],
e o mais recente CONOPT3, que foi o usado no modelo apresentado.

Todos estes solvers baseados no método do gradiente, conforme relata Cai et al
(2001), têm sua performance dependente dos valores iniciais dados às variáveis. Uma
condição inicial que não seja boa, pode levar o solver a demorar mais a convergir
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ou até mesmo a não convergir. Isto inclui o problema muito comum em sistemas
não-lineares grandes e complexos de não se chegar a uma solução viável. Por isso é
usada a abordagem piece-by-piece, cujo objetivo é encontrar melhores valores iniciais
resolvendo uma sequência de sub-modelos que vão aumentando de tamanho.

4.2 A Modelagem

Omodelo de otimização é formulado a partir de uma representação da bacia, em forma
de nós e links, baseado no modelo de Rosegrant et al (2000) [39]. Os nós representam
entidades físicas e os links as conexões entre estas entidades. A seguir são descritas
todas essas entidades, que podem ser vistas na rede de nós e links utilizada no modelo
de otimização apresentada completa na �gura 4.1, e ampliada por partes nas �guras
4.2, 4.3 e 4.4.

1. Nós de Demanda de Água : Foram considerados os usos de água mais signi�ca-
tivos. Para isso, utilizou-se o critério atual adotado pela Secretaria de Recursos
Hídricos (SRH), acima do qual se concede a outorga; apenas o caso da Coope-
rativa de Arariba de Baixo possuía outorga e foi desconsiderado, pois são várias
culturas e nao tínhamos informações sobre as mesmas. No trecho modelado, a
montante do reservatório Pirapama, os usos da água considerados foram: uso
pelas agroindústrias - (nas �guras 4.1,4.2, 4.3 e 4.4, estes nós aparecem sob o
código AIND). São as destilarias JB (AIND1 ), Sibéria (AIND2 ) e Liberdade
(AIND3 ). O uso para abastecimento humano são os nós das �guras, de código
MUN e são os municípios abastecidos pelos dois reservatórios existentes no tre-
cho, a saber: Águas Claras, para abastecimento de Vitória (MUN(Vitória)) e
Pirapama, para abastecimento de Recife (MUN(Recife)). Além disso, aparecem
os nós representativos do uso não-consuntivo de geração em pequenas centrais
hidroelétricas: a PCH JB e a PCH da Companhia Industrial Pirapama PCH-
CIP.

2. Nós de Demanda por E�uentes: Em cada segmento em que a parte do rio mode-
lada foi dividida, existem áreas plantadas de cana. Estas áreas são teoricamente
os sites de demanda por fertirrigação ( nas �guras aparecem sob o código FIR),
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PIRAPA OTIMO

Figura 4.1: Esquemático do modelo de otimização
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Figura 4.2: Parte 1 do Esquemático utilizado na Otimização
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Figura 4.3: Parte 2 do Esquemático utilizado na Otimização
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Figura 4.4: Parte 3 do Esquemático utilizado na Otimização



145

ou seja, são áreas que demandam o lançamento dos e�uentes em proporções que
dependem do tipo de vinhoto que será lançado, e portanto dependem de qual
agroindústria lançará (FIR0 até o FIR25 ).

3. Nós de Junções Principais: Delimitam os trechos em que o modelo segmenta o
rio principal, a montante do reservatório. Aparecem nas �guras sob o código
JC. São em geral determinados por lançamentos importantes como a entrada
dos principais a�uentes, retornos de indústrias, ou pela presença de estações de
monitoramento de qualidade. Podem no entanto ser de�nidos por uma entrada
natural difusa simulada como um aporte pontual. Deve-se salientar também que
foram consideradas junções principais e portanto segmentos modelados dentro
do que hoje já é o reservatório Pirapama. Como o modelo Streeter-Phelps se
aplica apenas a rios e não a lagos, estas junções principais servirão apenas para
considerar no modelo os aportes de quantidade e qualidade ao reservatório. Não
serão aplicados nestes segmentos(iniciados por JC 21,22,23 e 25 ), as equações
de decaimento de oxigênio dissolvido. O último nó que chamamos Outlet, repre-
senta o ponto �nal do trecho modelado, e é o ponto onde hoje é a barragem
do reservatório Pirapama. Na realidade, ele não é uma junção como as outras,
pois não inicia nenhum segmento que vá ser modelado e portanto não recebe
nenhum lançamento, a menos da contribuição do nó anterior, ou sofre qualquer
retirada.

4. Nós de Junções A�uentes: Estas junções representam os principais a�uentes do
rio Pirapama. São também representadas nas �guras pelo código JC, sendo que
ao lado dos mesmos entre parênteses consta explicitamente o nome do a�uente
representado. O símbolo nas �guras é modi�cado em relação a uma junção do
rio principal. Em geral, coincidem com os a�uentes que determinam sub-bacias
de�nidas no Diagnóstico Ambiental Integrado da Bacia do rio Pirapama [14], a
menos de Águas Claras, que foi representado neste modelo pois nele acaba de
ser construída o reservatório de mesmo nome, para atender a cidade de Vitória,
na região metropolitana de Recife. A junção a�uente da mesma forma que as
junções principais iniciam um segmento, que no caso é o próprio a�uente, e nela
então se representam saindo e chegando retiradas e contribuições que ocorrem
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naquele a�uente. Porém nos a�uentes, da mesma forma que nos segmentos ini-
ciados pelas junções que hoje estão dentro do reservatório (JC 21,22,23 e 25 )
não é simulado o processo de decaimento e recarga de oxigênio, isto porque não
existiam dados físicos, nem parâmetros dos a�uentes. Sendo assim, o modelo
considera que não há nenhum processo de auto-depuração nos a�uentes, e por-
tanto a situação modelada é pior do que a real, trabalhando-se assim com uma
certa margem de segurança.

5. Nós Reservatório: No modelo, aparecem os dois reservatórios existentes atual-
mente no trecho: Águas Claras e Pirapama. A equação de balanço de massa
do reservatório usada levou em conta a evaporação no lago, a partir de uma re-
lação entre volume e área alagada ajustada linearmente para cada reservatório.
Iniciou-se a modelagem no último mês da estação chuvosa (agosto), admitindo-
se que o reservatório neste mês estaria na sua capacidade máxima, represen-
tando então o volume inical. Taxas de evaporação potencial mensais em mm
pelo método do Heargraves eram conhecidas para cada um dos reservatórios.
A limitação máxima do volume foi usada como restrição, além de condição ini-
cial, e a limitação mínima de volume foi obtida dos projetos básicos dos dois
reservatórios.
Ambos os nós reservatório do modelo são representados por um triângulo, cuja
base se encontra na posição da sua barragem. A área do polígono, preenchida
com linhas diagonais é uma representação aproximada da área alagada. O total
dos aportes naturais médios e lançamentos na bacia de contribuição do reser-
vatório são computados na junção principal ou a�uente imediatamente anterior
ao nó reservatório.

6. Nós de Fontes de Vazões Naturais Médias: Estes nós simulam toda a con-
tribuição natural média difusa de um trecho como se fosse uma única fonte. São
mostrados nas �guras sob o código Sply, e numerados da mesma forma que as
junções que os recebem são. Assim, o Sply0 representa o aporte natural relativo
ao trecho iniciado pelo nó JC0 (TM0), lançado de uma forma pontual no início
do referido segmento, ou seja no nó de mesmo número(JC0 ) . O valor do aporte
é obtido a partir das descargas especí�cas médias e da área de cada segmento.
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As descargas especí�cas médias foram obtidas a partir de vazões geradas com o
modelo GRH da UFPE em três pontos do rio Pirapama reproduzindo as vazões
do período de 1921-1986, conforme detalhado no capítulo anterior. Cada um
desses aportes se constitui de duas componentes SPXA e SPXB. Nas �guras, só
são mostrados os componentes da fonte natural associada ao primeiro segmento
para não sobrecarregar a mesma. O Componente cujo código possui a letra A
representa a quantidade de água daquele segmento que é proporcional a área
sem cana, e o B indica o aporte que é proporcional a área plantada de cana.
Esta diferença é útil para �ns qualitativos, já que dependendo da ocupação da
área de drenagem a qualidade dos aportes muda.

7. Links entre junções: Estes links representam as ligações existentes entre duas
junções principais ou entre uma junção a�uente e uma junção principal. Estes
links se constituem nos próprios trechos modelados do rio principal, em que são
simulados os processos de autodepuração do rio, ou nos a�uentes, sendo que
nestes não há simulação de processos de decaimento.

8. Links entre uma junção principal ou a�uente e um site de demanda por água:
Estes representam as captações de água feitas pelos sites de demanda de uso
consuntivo da água feitas no trecho iniciado pela junção. Assim, todas as capta-
ções (da mesma forma que os lançamentos) que são feitas naquele segmento
são computadas no início do trecho1. Esta junção tanto pode ser uma junção
principal como uma junção a�uente.

9. Links entre um site de demanda de água e uma junção principal: Representam
os �uxos de retorno ao rio de alguns sites de demanda por água. No caso
do trecho estudado do Pirapama a montante do reservatório, representaram-se
todos os retornos como sendo devolvidos ao rio principal. Na realidade, alguns
deles vão para a�uentes, mas como acabam desembocando no rio representamos
todos voltando ao Pirapama. Os sites de demanda por água modelados que
possuem retornos são as agroindústrias que retornam água usada no processo
de resfriamento. A quantidade considerada de retorno é uma proporção �xa da

1Na realidade, estas captações só se farão sentir no �m do trecho para efeito de cálculo de
qualidade
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quantidade captada, que foi informada por cada indústria. Já no que se refere
a qualidade, considera-se que a água devolvida tem a mesma carga com que foi
captada.

10. Links entre uma junção e um reservatório ou entre um reservatório e uma junção:
Representam no primeiro caso o �uxo de água total da bacia de contribuição do
reservatório computados na junção principal ou a�uente, anterior a barragem do
mesmo. Esta junção principal ou a�uente imediatamente anterior a barragem
do reservatório totaliza a contribuição da bacia hidrográ�ca do reservatório
até a barragem. No caso de um link entre o reservatório e uma junção, o
mesmo representará o �uxo de água a jusante do lago, ou seja, as liberações da
represa. A quantidade desta liberação é obtida através do balanço de massa do
reservatório. Com relação a qualidade, sabe-se que há um deterioramento na
qualidade da água ao se represá-la, e este deterioramento é função de uma série
de causas. Uma delas é a questão da diminuição da quantidade. No entanto,
não foi modelado este efeito, conforme será explicado mais adiante.
É interessante salientar que no caso da quantidade, o nó anterior a barragem
é que totaliza a contribuição, mas no caso da qualidade o nó reservatório, que
se constitui em toda a área alagada, terá todos os aportes qualitativos sendo
computados juntos para obter um único valor de DBO lançado ao reservatório.
A partir deste valor de DBO total aportado estima-se o aporte de fósforo. Isto
é importante para evitar problemas futuros nos reservatórios, especialmente a
questão da eutro�zação.

11. Links entre Fontes de Vazões Naturais Médias e Junções Principais ou A�uentes:
Estes representam as ligações entre as fontes de vazões naturais super�ciais splyx
e as junções principais e a�uentes. Se constitui na drenagem natural associada
ao trecho ou a um a�uente(iniciados pelas junções) esperada em cada mês, e
considerada de forma pontual no início dos mesmos.

12. Links entre Sites de Demanda por Água e Sites de Demanda por E�uentes: São
os �uxos de e�uentes produzidos pelas agroindústrias (sites de demanda por
água AIND), que são lançados nas áreas plantadas de cana (site de demanda
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por fertirrigação FIR) associadas. Assim, através desses links, identi�cam-se as
agroindústrias e as áreas plantadas de cana correspondentes. A produção de
e�uentes de cada agroindústria é uma proporção do volume do produto �nal de
cada uma.

13. Links entre Sites de demandas por e�uentes e junções principais ou a�uentes:
Este representa o �uxo de retornos indiretos do e�uente para o rio principal.
Estes retornos indiretos podem representar tanto a volta de e�uentes lançados
na terra, que poderiam chegar ao rio, como possíveis vazamentos ou descartes
de sobras. Na realidade, através do modelo de simulação descrito no capítulo 3,
constatou-se que os retornos do que é lançado na terra através de escoamento
são insigni�cantes. Com relação ao descarte e vazamentos é necessário um
levantamento na área mais detalhado para identi�car possíveis fontes atuais
deste tipo de contaminação. O modelo de simulação constatou para os anos de
2000 e 2001 que possivelmente há elevados valores destas fontes em vários trechos
da área. Na aplicação ora descrita, por não se ter estas informações foram
simulados estes links trazendo �uxos nulos. Porém, a estrutura do modelo prevê
simulações para estes vazamentos localizados em algum mês e algum trecho
especí�co, pois as variáveis existem e os links também. Na continuidade da
pesquisa, é importante a identi�cação destas fontes para que as respostas do
modelo possam ser mais e�cazes.

4.3 Formulações do Modelo

O Modelo utiliza a abordagem �piece-by-piece� apresentada em Cai et al (2001), que
usa o fato de que grandes modelos podem ser decompostos em várias partes, que
são resolvidas sequencialmente, com cada parte sendo adicionada a cada passo. O
�pedaço� ou sub-modelo é composto de restrições adicionais que vão sendo adicionadas
às partes anteriores e essas restrições podem envolver novas variáveis que não existiam
nos �pedaços anteriores�. No nosso caso, temos dois sub-modelos e a decomposição
foi feita por temas, no caso quantidade e qualidade de água.

A estrutura do modelo pode ser mostrada de forma genérica, através da seguinte
formulação:
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max f(x,y) (4.1)
Sujeita às seguintes restrições:

g1(x) = 0

g2(x,y) = 0
(4.2)

E aos limites:

xl ≤ x ≤ xu

yl ≤ y ≤ yu
(4.3)

Onde x e y são vetores de variáveis de decisão ou de estado2, alguns dos quais
podem ser variáveis de folga. As funções g1 e g2 são vetores de equações lineares e não-
lineares, diferenciáveis nos retângulos de�nidos pelos limites estabelecidos em 4.3. Os
termos xl e xu signi�cam os limites inferiores e superiores das variáveis com de�nição
similar para y.

As restrições g1 são representantivas do sub-modelo 1, e envolvem apenas as va-
riáveis x. Assim, a idéia é num primeiro step resolver este primeiro �pedaço� sem
levar em conta as variáveis y, ainda não de�nidas:

max f(x) (4.4)
Sujeita às seguintes restrições:

g1(x) = 0 (4.5)
E aos limites:

xl ≤ x ≤ xu (4.6)
A solução deste sub-modelo1, que será denotada por x∗ é então utilizada como

condição inicial para o segundo sub-modelo, que inclui as restrições g2(x,y). A solução
2Aquelas variáveis que �cam determinadas ao se �xar as variáveis de decisão
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do sub-modelo2 é assim a solução do modelo completo, já descrito em 4.1, 4.2, 4.33.
A decomposição utilizada foi a decomposição por temas, onde um dos sub-modelos

considera as restrições de disponibilidade hídrica e o outro inclui as restrições de
qualidade das águas. Os sub-modelos podem ser descritos de forma sucinta como:

• sub-modelo1: Balanço hídrico, balanço de massa de reservatórios, �uxos míni-
mos para atender demandas ecológicas institucionais, funções de produção de ál-
cool e aguardente, produção de vinhoto, produção de energia máxima de acordo
com capacidade instalada, produção de cana inicial (disponível no ano corrente)
e estimada para a próxima safra em função do e�uente aplicado. Cálculo do vol-
ume e do local de aplicação dos e�uentes, o que leva a determinação das áreas a
se fertirrigar em cada trecho e mês. Em função desta alocação, obtém-se as pro-
porções de água oriundas da drenagem pluvial natural e as cargas associadas.
Tudo isso sem calcular e restringir os constituintes de qualidade resultantes nos
nós representativos dos trechos do rio.

• sub-modelo2:Sub-modelo 1 incluindo o cálculo da concentração, transporte e
decaimento ao longo dos segmentos de oxigênio dissolvido (OD) e Demanda
Bioquímica de Oxigênio (DBO). Estima-se também a partir do cálculo das car-
gas orgânicas o aporte de fósforo aos reservatórios. Com estes valores calcula-
dos introduz-se então as restrições institucionais de níveis mínimos de OD, de
acordo com a classe de uso, bem como restrições relativas a carga orgânica para
prevenir um futuro processo de eutro�zação nos reservatórios.

Assim, no sub-modelo1 a alocação ótima de água é encontrada sem se restringir
valores de concentração dos constituintes de qualidade resultantes. Apenas a questão
de disponibilidade hídrica é considerada. As variáveis de decisão são escolhidas de
tal forma a respeitarem balanços hídricos e questões institucionais, tais como o de
respeitar outorgas estabelecidas, �uxos mínimos, procurar atender demandas mínimas
bem como evitar sobras de e�uentes.

3A rigor, as duas funções-objetivo(a do modelo completo e a do sub-modelo1) são idênticas. Isto
porque as variáveis y são na realidade variáveis de estado, ou seja, não aparecem explicitamente
na função-objetivo. São valores resultantes da escolha das variáveis x, que no modelo completo são
restritas também pelas variáveis y.
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Não se considera o impacto destes lançamentos com relação a qualidade do rio. Os
balanços, o transporte e o decaimento ao longo do rio dos constituintes de qualidade,
são calculados no sub-modelo2. O objetivo deste segundo modelo é o mesmo que o
primeiro - o de maximizar o benefício para a sociedade como um todo - sendo que
novos valores de alocações - ainda respeitando as restrições de disponibilidade hídrica
- devem ser encontrados de forma a resultar em constituintes de qualidade dentro
dos limites estabelecidos - ou seja, que respeitem também as restrições de qualidade
das águas. A seguir é apresentado um esquemático possibilitando a visualização da
decomposição usada.

Figura 4.5: Visualização da decomposição do modelo.

As próximas sub-seções descrevem as equações do modelo completo, cuja estrutura
genérica é dada por 4.1, 4.2 e 4.3. São chamadas de Restrições de disponibili-
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dade hídrica aquelas descritas por g1(x) = 0, que são de�nidas no sub-modelo1.
Estas equações envolvem, o que chamaremos de variáveis de disponibilidade hídrica
que compõem o vetor x. Parte deste conjunto de equações de disponibilidade hí-
drica, identi�camos as Equações de Simulação. São aquelas que foram de�nidas
no sub-modelo1 e envolvem as variáveis de disponibilidade hídrica, mas não de�nem
restrições a serem atendidas pelas variáveis de escolha e sim simulam resultantes da
escolha. Se constituem basicamente nas funções de produção de álcool e aguardente,
nas que estabelecem as relações volumétricas destes com o vinhoto, bem como nas
agronômicas de produção de cana em função da quantidade de área fertilizada ou não.
O outro grupo descrito são as Restrições de Qualidade das Águas, envolvendo o
que vamos chamar de Variáveis de Qualidade das Águas. São representadas respecti-
vamente por: g2(x,y) = 0 e y e compõem as restrições do sub-modelo2. Finalmente
é descrita a Função Objetivo com todos os seus componentes, dada por f (x,y).

Além dessas equações e variáveis, o modelo completo ainda contém índices e links,
bem como parâmetros - que são valores �xos exogenamente - para �car totalmente
de�nido. No Apêndice deste trabalho são de�nidos todos esses componentes: va-
riáveis de disponibilidade hídrica, de qualidade das águas, índices, links e parâmetros.
Estes três últimos componentes são utilizados pelos dois sub-modelos e portanto são
apresentados conjuntamente, ou seja, independente de em qual módulo os mesmos
foram de�nidos.

Para o entendimento das equações que serão descritas a seguir, é fundamental
que este apêndice seja consultado, pois para compreender cada uma das restrições
é necessário ter a mão a descrição dos seus componentes, sejam eles índices, links,
parâmetros ou variáveis.

4.3.1 Restrições de Disponibilidade Hídrica
• Equação de Balance nas Junções Principais e nas Junções A�uentes: Esta
equação representa o equilíbrio quantitativo em cada um dos pontos � que
inicia trechos no rio principal e nos seus a�uentes � e em cada unidade de
tempo (mês) e traduz o fato de que o �uxo de água que entra em cada junção
em qualquer mês deve ser igual ao �uxo de água que a deixa.
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Esta equação é de�nida para todas as junções a menos da junção principal
'OUTLET ', que é o ponto �nal do trecho modelado e portanto não se considera
nenhum �uxo de água saindo.

∑
junct-lo∈RIV LINK(junct,junct-lo)

FLOW (junct, junct-lo, t)+
∑

rev ∈NRLINK(junct,rev)

N-RES(junct, rev, t)+

∑
aind ∈AINDLINK(junct,aind)

N-AIND(aind, t) =

∑
junct-up ∈RIV LINK(junct-up,junct)

FLOW (junct-up, junct, t)+

∑
sply ∈SPLY LINK(sply,junct)

tot-spl-norm(sply, t)+

∑
rev ∈RSLINK(rev,junct)

RES-N(rev, junct, t)+

∑
aind ∈RETFLNK-AIND(aind,junct)

RET-AIND(aind, t)+

∑
firrig ∈RETFLNK-FIR(firrig,junct)

RET-FIRRIG(firrig, t)

(4.7)

A primeira parte da equação, antes da igualdade, representa todos os possíveis
�uxos de saída de água em cada nó, enquanto que a segunda parte representa
todas as possíveis entradas de água. Tomemos como exemplo uma junção prin-
cipal qualquer, a saber: JC4. O balanço hídrico do nó 4 tem como �uxos de
saída (ver �gura 4.1 e 4.2) apenas a captação da destilaria JB e o �uxo de JC4
até JC5. Assim, a primeira parte da equação de balanço hídrico para a JC4 em
qualquer mês t será4:

FLOW (JC4, JC5, t) + N-AIND(JB, t) = (4.8)
A segunda parte da equação para o caso do nó JC4 teria contribuições de dois

4O link (rivlink) existente tendo JC4 na primeira posição � o que indica o sentido do �uxo �
será RIVLINK (JC4, JC5). Não há nenhum reservatório ligado ao JC4 � fato indicado pela não
existência de um link NRLINK com JC4 � e há ainda um AINDLINK (JC4, JB)



155

nós acima do mesmo5. Além disso, haveria o retorno da fertirrigação con-
tribuindo, pois há um site de demanda por fertirrigação ligado a esta junção6
e as contribuições das vazões naturais médias do trecho iniciado por JC4 que
são computadas no início do mesmo. 7 Deve-se observar também que os termos
RES-N (rev, junct, t) e RET-AIND (aind,t) não aparecem, justamente por não
existirem contribuindo com água para este nó nenhum reservatório ou agroindús-
tria retornando água captada.8
Assim, a segunda parte da equação se mostraria como abaixo:

= FLOW (JC2, JC4, t) + FLOW (JC3, JC4, t)

+ tot-spl-norm(SP4A, t) + tot-spl-norm(SP4B, t)

+ RET-FIRRIG(FIR4, t)

(4.9)

• Balanço de massa para os reservatórios:
Esta restrição diz respeito ao balanço hídrico para um nó reservatório e não para
um nó junção. Sendo assim, o balanço hídrico passa a ser de que a variação de
volume no reservatório é dada pela diferença entre o volume a�uente ao mesmo
e o volume e�uente. Em particular, foi utilizada a abordagem para balanço de
massa de reservatório, descrita pela seguinte equação:

St − St−1 = qt − rt −
(

A0 +
St + St−1

2
Aa

)
et (4.10)

Onde:
� St: Volume no �m do mês t em milhões de metros cúbicos;
� St−1: Volume no �m do mês imediatamente anterior em milhões de metros
cúbicos, o que equivale ao volume no início do mês t;

5isto estaria indicado pela presença de dois rivlinks com JC4 na segunda posição, a saber:
RIVLINK (JC2, JC4) e RIVLINK (JC3, JC4)

6indicado pela existência do link RETFLNK-FIR (FIR4, JC4)
7Estas últimas são dadas por parâmetros e a identi�cação das fontes de vazão para obtenção do

valor do parâmetro associado ao trecho é feita através da presença dos links SPLYLINK (SP4A, JC4)
e SPLYLINK (SP4B, JC4)

8Não existe nenhum link RSLINK (rev, JC4) nem RETFLNK-AIND (aind,JC4)
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� qt: Volume a�uente ao reservatório durante o mês t em milhões de metros
cúbicos;

� rt: Liberações do reservatório durante o mês t em milhões de metros cúbi-
cos;

� et: Taxa de evaporação na superfície do reservatório no mês t em metros;
� A0: Coe�ciente Linear obtido para a aproximação linear da relação área
da superfície versus volume para o reservatório. A unidade é a mesma da
área da superfície e é dada por milhões de metros quadrados;

� Aa:Coe�ciente angular da aproximação linear da relação área da superfície
versus volume para o reservatório. A unidade é m−1;

Dessa forma, está se considerando como volume e�uente ao reservatório não só
as liberações a jusante do mesmo que inclui as captações para abastecimento
humano, como também as perdas por evaporação proporcionais a área da super-
fície do reservatório daquele mês. Para determinar a área naquele mês, utiliza-se
uma aproximação linear para a relação área de espelho e volume do reservatório
a partir dos dados de cada um deles. Tendo esta função y = ax + b, onde:
� y: será a área de espelho representativa daquele mês;
� x: será o volume do reservatório representativo daquele mês, que será
dado pela média entre o volume no �m de t e no início do mesmo, ou seja,
(St + St−1)/2);

� a: será o coe�ciente angular da relação obtida, ou seja, Aa;
� b : será o coe�ciente linear da relação, ou seja, A0.

obtém-se a área do reservatório representativa daquele mês através da equação
[A0 + ((St + St−1)/2)Aa] que aparece no balanço de massa multiplicando pela
taxa de evaporação do lago no mês. A evaporação é dada em uma unidade de
comprimento no mês, e quando multiplicada pela unidade de área de superfície
resulta no volume evaporado daquele mês.(ver �gura 4.6)
Observar que esta aproximação linear será adequada apenas para um intervalo
de volume que vai do �volume morto� ou dead storage até o volume associado a
lâmina máxima.



157

Figura 4.6: Aproximação Linear da relação Área × Volume
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Para valores abaixo deste volume morto a aproximação linear não é satisfatória,
mas não será nunca atingido já que há limites mínimo e máximo no volume do
reservatório, como será descrito mais adiante. O próprio coe�ciente linear é um
valor só teórico já que o volume nulo não seria um valor verdadeiro na prática
da operação do reservatório.
Deve-se observar que de acordo com este modelo adotado não estamos con-
siderando a precipitação no lago separadamente, apenas a evaporação. O cál-
culo da vazão a�uente ao reservatório é feito como se o aporte fosse na barragem.
No que se refere às contribuições da drenagem natural, o valor é obtido através
de vazões especí�cas, o que implica que valores de precipitação e evaporação
já estariam considerados. No entanto, sabe-se que além dos valores de evapo-
ração, os de precipitação também possuem grandezas diferentes no lago e na
bacia. No entanto, a precipitação no lago só faz diferença para grandes espelhos
d'água,não caracterizando nenhum dos dois reservatórios modelados.
Assim, usando a abordagem dada pela equação 4.10, a restrição de disponibili-
dade hídrica do modelo representando o balanço de massa nos reservatórios, é
de�nida para cada nó reservatório e para cada unidade de tempo, ou seja, existe
para cada rev e cada t. Ela resulta que na alocação ótima todos os �uxos de
água em comunicação com o reservatório, bem como os volumes iniciais e �nais
devem respeitar o balanço de massa da equação 4.10.

RES-ST(rev, t− 1)− α(rev, t)RES-ST(rev, t− 1)

+
∑

junctεNRLINK

N-RES(junct, rev, t)) =

RES-ST(rev, t) + α(rev, t)RES-ST(rev, t)+

RELEAS-REV(rev, t) + β(rev, t)

(4.11)

Deve-se ressaltar que no primeiro mês simulado, o termo RES-ST (rev, t-1)
não é uma variável e sim uma condição inicial, um parâmetro. Adotamos este
valor inicial para cada reservatório no modelo, como o valor de acumulação do
mesmo. Para tornar isto bem provável de ocorrer, o modelo simula um período
de 12 meses, iniciando-se a partir do mês de agosto. Sendo este mês o último



159

da estação chuvosa, muito provavelmente o reservatório estará cheio � no seu
valor de acumulação � o que faz a condição inicial ter uma margem de erro
pequena.
Os valores de α(rev, t) e β(rev, t) são Parâmetros (ver descrição dos mesmos
no Apêndice), e foram estabelecidos através da obtenção para cada reservatório
dos valores da aproximação linear entre área da superfície e o volume do lago e
dos valores de taxas de evaporação. 9

Os valores obtidos da aproximação linear constam na tabela 4.1.

Tabela 4.1: Valores obtidos da aproximação linear para a relação área x volume dos
reservatórios

Reservatório
Coe�c
Angular
(m−1)

Coef
Linear
(106m2)

Erro
quadrático
mini-
mizadoÁguas Claras 0,096 0,048 0,0002

Pirapama 0,077 2,027 1,3713

O valor de evaporação que se usa para a bacia é a Evaporação Potencial (eva-
poração do solo + transpiração das plantas). Em reservatórios, é usada a eva-
poração em lago, que para a região em estudo, segundo Manual da SUDENE[41],
é de mais ou menos 1,32 ·evapotranspiração potencial. São disponibilizados nos
respectivos projetos e planos básicos das barragens (Ver Estudos Hidrológicos
para Projeto Básico da Barragem de Águas Claras [47] e Plano Básico Ambi-
ental � Programa de Operação de Enchimento do Reservatório [49]) valores
médios de evaporação potencial média em postos próximos aos reservatórios.
Multiplicando-se estes valores por 1.32 foram obtidos os 12 valores mensais de
evaporação em lago. A unidade destas taxas de evaporação foi encontrada em
mm/mes e posteriormente convertida em m/mes, tornando assim o parâmetro
α adimensional e o parâmetro β em 106m3 ou em milhões de m3.

• Fluxo mínimo para atender Demanda ecológica:
9A partir dos dados de área versus volume do reservatório Pirapama [49] e de Águas Claras [47]

fez-se uma aproximação linear usando o método de minimizar o erro quadrático dos valores calculados
e observados através do GAMS, e obteve-se os valores para cada reservatório do coe�ciente angular
� Aa(rev) � e do coe�ciente linear � A0(rev).
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O valor do volume e�uente ao reservatório, que deverá chegar ao nó seguinte,
dado pela variável RES-N (rev, junct, t), deve atender a um limite mínimo, que
se constitui numa demanda ecológica para o trecho seguinte ao lago. A demanda
ecológica neste caso é a quantidade de água mínima exigida para a manutenção
das condições ambientais do rio no trecho a jusante do barramento. Segundo
documento de outorga concedida pela Secretaria de Recursos Hídricos (SRH) foi
estabelecido para o reservatório Pirapama uma demanda ecológica de 1,2m3/s,
o que signi�ca um volume mínimo de 3,1104 milhões de m3 em qualquer mês
para a variável RES-N ('Pirapama', 'OUTLET', t).

• Capacidades máximas e mínimas dos reservatórios:
Estas restrições têm a ver com a variável RES-ST (rev, t), que é exatamente
o volume de cada reservatório em cada mês. Como já foi mencionado, a apro-
ximação linear usada no balanço de massa, é adequada para volumes limitados
entre o �volume morto� e a capacidade total. Utilizamos estes mesmos limites
para a variável, de forma que não se considerarão soluções com volumes de reser-
vatório fora dos mesmos. A capacidade total utilizada para cada reservatório
foi a de aproximadamente o volume associado a cota do coroamento, obtido a
partir dos dados de cota, área e volume de cada uma das barragens, nos seus
respectivos projetos [49] e [47].
Para o �volume morto� recomenda-se na literatura utilizar 5 a 10% do volume
total. Procuramos para ambos os reservatórios, algum valor de volume nesta
faixa na relação de cota, área e volume. Encontramos e adotamos para ambos
o �volume morto� como 7% do volume total.
Os valores limite, dessa forma adotados, para cada reservatório constam na
tabela 4.2.

Tabela 4.2: Capacidade máxima e mínima adotados como limite em cada reservatório
Reservatório Capacidade Mínima (106m3) Capacidade Máxima (106m3)
Águas Claras 0,059552 0,66
Pirapama 8,4 60,94

• Capacidade máxima instalada de Pequenas Centrais Hidroelétricas - PCH's :
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O uso da água para geração de energia elétrica no trecho a montante da bar-
ragem Pirapama, é feito através de duas PCH's a �o d'água. Isto quer dizer
que o aproveitamento é feito sem regularização, não se considerando nenhuma
variação na queda líquida utilizada para a geração. Este uso é não-consuntivo,
o que signi�ca dizer que o volume utilizado para geração não é retirado do rio,
não impactando nas outras demandas. Para simular este uso utilizamos a va-
riável N-HPR (junct , t), que representa o volume usado no segmento iniciado
pela junção junct, durante o mês t, para a produção de energia. Esta variável é
modelada como uma parcela do valor encontrado para o �uxo de água que sai
desta mesma junção, que inicia o segmento, e portanto limitada pela mesma,
conforme equação a seguir:
FLOW (junct-up, junct, t) =SOBR-NHPR-FLOW(junct-up, junct, t)+

N-HPR(junct-up, t)
(4.12)

Além disso, o volume de água que efetivamente resultará em produção de energia
depende da capacidade máxima da planta instalada. Isto signi�ca que mesmo
que haja um �uxo grande no segmento onde se encontra a PCH, o valor de
N-HPR não poderá exceder o volume de água associado a produção máxima da
PCH , pois assim o modelo estaria retornando valores de produção de energia
irreais, maiores do que os possíveis com a capacidade ora instalada.
A formulação utilizada para determinar a potência gerada na saída da PCH é
dada por 10:

P-hpr(hpr, t) = N-HPR(junct, t) · 1

2592
· 9,807 · (1) · hprgt-ef(hpr)hpr-head(hpr)

(4.13)
A partir desta formulação é que se determinará o valor máximo da variável
N-HPR (junct, t), ou seja, o valor máximo aproveitado para geração de energia

10A variável N-HPR (junct, t) está em milhões de m3 no mês, ou 106m3. Para obter a vazão
em m3/s, deve-se dividir pelo número de segundos no mês, ou seja, 1 mês = 2592000 s ou ainda
2,592 × 106. Assim, o valor da vazão dada pelos dois primeiros termos está em milhares de m3/s.
O fator 9,807 é a aceleração gravitacional em m/s2, o valor 1 é a densidade da água adotada em
103kg/m3, a e�ciência do conjunto(hprgt-ef ) é adimensional e a altura líquida(hpr-head) é dada em
metros. Sendo assim teremos como unidades 103(m3/s)× (m/s2)× (103kg/m3)×m, que resultará
em 103 · 103 · kg.m2/s3 ou milhões de Watts, ou ainda MW.
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no trecho iniciado pela junção junct, no mês t, será dado por:

N-HPR (junct, t) ≤ hpr-cp(hpr)

(1/2592) · (9,807) · (hprgt-ef(hpr))(hpr-head(hpr))
,

Onde a potência que restringe o valor máximo aproveitado no segmento, será a
capacidade máxima instalada (hpr-cp) da PCH localizada no referido segmento.
No modelo, é considerado também o conceito de engolimento mínimo de PCH's.
Segundo o documento da Eletrobrás, que contém diretrizes para projetos de
PCH's [50], as turbinas possuem um valor de engolimento mínimo, que é um
valor de vazão abaixo do qual a máquina deve ser desligada. Assim, se forem
alocados para a geração um valor de vazão menor que este valor de engolimento,
as máquinas estariam desligadas e não haveria produção. Matematicamente no
entanto, se fosse alocada qualquer quantidade do valor da variável N-HPR(junct,
t) na equação 4.13, resultaria numa potência gerada. Para evitar isto, é que se
introduz uma condição para que a referida equação 4.13 só calcule valores de
potência geradas se o valor de vazão alocado for maior do que o associado ao
engolimento mínimo de cada PCH11.

• Quantidades limite para aplicação de e�uentes:
O valor a ser aplicado por cada agroindústria em cada site de demanda por
e�uentes, ou seja, em cada FIR é limitado de duas formas. Uma delas diz
respeito ao tamanho da área plantada de cana naquele site. Como não podemos
saber exatamente em cada mês qual a demanda, pois as áreas de corte variam
nos meses da safra, admitimos proporções iguais. Assim é que, a cada mês,
admite-se que a área que necessita de fertirrigação é 1/5 da área plantada de

11Segundo informações dadas pelos responsáveis de cada PCH, a PCH JB possui 2 turbinas, que
sem ter cada uma 0,8m3/s - 0,25×0,8m3/s, ou seja, 0,6m3/s, sendo 0,8m3/s a vazão nominal de
projeto, terão que ser desligadas. Assim, teríamos que garantir 1,2m3/s ou 3.1104 milhões de m3 no
mês para ter as duas ligadas. No mínimo para haver produção, seria necessário 0,6m3/s ou 1,5552
milhões de m3 no mês, que implica em pelo menos uma funcionando. No caso da PCH CIP temos 4
turbinas, duas de 288kW uma de 588 e uma de 672 KW. A vazão nominal de cada uma delas é dada
por 0,8, 1,6 e 1,75m3/s respectivamente. Cada uma dessas vazões menos 25% dá o engolimento
mínimo de cada uma delas. Sendo assim para assegurar o engolimento mínimo de todas elas tem-se
que garantir 3,7125m3/s, que é 25% da soma delas ou 9,6228 milhões de m3 no mês. Para garantir
a produção, ou seja, que pelo menos uma das máquinas, a menor delas, esteja ligada teríamos que
garntir também 1,5552 milhões de m3 no mês. Assim, o limite mínimo para a equação de produção
de energia calcular é o mesmo para ambas as PCH's.
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cana total já que estamos supondo 5 meses de safra. Este seria então o valor
máximo de área a ser fertirrigada naquele site.
A dosagem em que este vinhoto deve ser aplicado, utilizada no modelo é a
dosagem recomendada em ITEP & SUDENE (1986)[19] que varia com o tipo
de vinhoto, a saber: 150m3/ha para o mosto de melaço, 300m3/ha para o mosto
misto e 400m3/ha para o mosto de caldo. O problema é que só foi localizada
uma referência que classi�cava o tipo de vinhoto das destilarias da região. Lima
(1998) [21] classi�ca o tipo de vinhoto da destilaria JB como mosto misto.
Assumimos para as demais destilarias este mesmo tipo de vinhoto, por isso o
uso da mesma dose.
De posse destes dois valores, o máximo de área demandada e a dose de aplicação
obtém-se um dos limites superiores do volume aplicado por site, que é dado pela
equação a seguir apenas para os meses de safra12:

SW-IN-FIRRIG(firrig, aind, t) ≤
(

ha− tot(firrig)

5

)
· dose-tipo-vinh(aind))

1000
.

(4.14)
A outra limitação com respeito a quantidade de aplicação do e�uente em cada
site, diz respeito a soma dessas alocações em todos os sites que são fertirrigados
por uma dada indústria. Obviamente, esta soma não poderá ser maior do que a
produção de vinhoto total da agroindústria. Isto é feito através da de�nição de
uma variável que contabiliza a sobra, ou seja, a diferença entre o que é produzido
e o que é alocado.

12A divisão por 1000 se justi�ca pois o valor do parâmetro ha-tot (�rrig) está em 103ha e a
dosagem é dada em m3/ha, portanto teríamos o resultado em milhares de m3. Como a unidade da
variável é milhões de m3, houve a necessidade da redução por 1000. Deve-se observar também que
o parâmetro com a dosagem usado é aquele referente a agroindústria que fertirriga o site, ou seja:

aind ∈ AINDFIRRIGLINK(aind, firrig)
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REST-SW(aind, t) = PROD-SW(aind, t)−∑
firrig ε AINDFIRRIGLINK(aind,firrig)

SW-IN-FIRRIG(firrig, aind, t)

(4.15)
A limitação é então expressa através da restrição de que este resto seja neces-
sariamente maior ou igual a zero nos meses de safra. Nos meses de entressafra
ele é nulo, pois a produção é nula e a alocação também.
Além disso, como será visto na função-objetivo, esta sobra de e�uentes caso
não seja nula deverá penalizar o benefício total, posto que estes e�uentes terão
que necessariamente ser tratados antes de serem descartados. Assim, o modelo
buscará soluções que minimizem estas sobras, de forma que se procure alocar
todo o e�uente produzido.
Uma vez escolhida a quantidade de e�uente a ser aplicada em cada site de
demanda(delimitada por estas restrições), de�ne-se também a área daquele site
que será fertirrigada e portanto se estaria decidindo sobre a produção da próxima
safra. A equação a seguir calcula esta área13:

HA-F-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t) =

1000
SW-IN-FIRRIG(firrig, aind, t)

dose-tipo-vinh(aind)

(4.16)

A partir daí, a obtenção da área não-fertirrigada segue por complementariedade:

ha-tot(firrig)

5
=HA-NF-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t)+

HA-F-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t)

(4.17)

E a produção de cana esperada para o próximo ano em função dessas decisões,
obtida usam as mesmas suposições que são usadas para o cálculo da cana no ano
corrente(ver item de Equações de Simulação), sendo que as áreas aqui passam a

13O fator 1000 traz o valor do cálculo, que será obtido em milhões de hectares para a unidade da
variável HA-F-TOT-CURR-POSS-MON, que se constitui em milhares de hectares
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ser variáveis de decisão e lá serão parâmetros, já que são decisões tomadas um
ano atrás.

PROD-CANE-MON-NEXT(firrig, aind, t) =

(0,8 · HA-F-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t)) · (0,05)+

(0,8 · HA-NF-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t)) · (0,065)))

(4.18)

No entanto, a principal implicação da decisão da área a se fertirrigar ou da
quantidade de e�uente a se alocar é a resultante carga orgânica que isto levará
ao rio. Esta carga admitia-se ser resultado de dois processos: um deles os
retornos indiretos que poderiam ser uma proporção da quantidade de vinhoto
alocada naquele site, que escorreria diretamente para o rio ou vazamentos de
sobras com a mesma DBO do e�uente; e o outro é o resultado da drenagem
pelas chuvas da área que recebe o vinhoto, este função da área a ser fertirrigada
e da vazão especí�ca em cada trecho e em cada mês.
A variável CARGA-LANC-FIRRIG (�rrig, t) mensura os efeitos dos dois pro-
cessos, considerando a carga lançada no rio devido a fertirrigação em cada site
de demanda durante cada mês como14:
CARGA-LANC-FIRRIG(firrig, t) =

RET-FIRRIG(firrig, t) · 16,4 + QTD-SPLY-FIRRIG-CANE(firrig, t) · 0,033

(4.19)
Através do modelo de simulação de qualidade, pôde-se veri�car que a parte
devido ao retorno da fertirrigação era insigni�cante. O que se constatou serem
elevados eram vazamentos e descartes de sobras. Mas isto para anos especí�-
cos. Não houve como na otimização simular estes descartes, pois eram de um
determinado ano. Portanto a proporção PR-RET-SW (�rrig,t)15 é nula e torna
zero a variável RET-FIRRIG para qualquer �rrig e qualquer t nesta aplicação.
Sendo assim, o único processo de aporte de carga ao rio será através das chu-
vas lavando as áreas fertirrigadas e a�uindo ao rio com uma concentração bem

14Observar que a concentração do vinhoto está em kg/m3 ao invés de mg/l para que a carga
�que em milhões de kgDBO no mês. O valor de concentração para o primeiro termo é o mesmo do
vinhoto e o segundo foi obtido do Modelo de Simulação para Qualidade e é na realidade o parâmetro
bod5-sply-�rrig-cane devidamente transformado para a unidade kg/m3.

15ver de�nição da variável RET-FIRRIG no apêndice
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diferente daquelas contribuições que correrão sobre matas ou sobre áreas com
cana mas que não tenham levado vinhoto. É exatamente isto que expressa a
variável QTD-SPLY-FIRRIG-CANE(�rrig, t), dada pela equação a seguir:

QTD-SPLY-FIRRIG-CANE(firrig, t) =

vazespmedias(junct, t)·

HA-F-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t)·

2,592

(4.20)
O parâmetro vazespmedias (junct,t) traz o valor de vazão especí�ca média do
mês t, no trecho iniciado por junct.16
O valor de QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE se obtém de forma complementar em
relação a área total plantada de cana. A concentração desta contribuição é
também dada por um parâmetro � bod5-sply-n�rrig-cane, e será necessária
quando se for calcular as concentrações dos constituintes em cada junção, no
sub-modelo2.
É importante salientar também que estas variáveis serão não-nulas apenas para
os meses de safra. Nos meses de entressafra não haverá esta decisão a tomar e
a quantidade de água da chuva proporcional a área plantada de cana será �xa
e dada por um parâmetro � tot-spl-norm (splyb, t). A concentração neste caso
é �xa e sempre dada pelo parâmetro bod5-sply-n�rrig-cane.
Outro ponto interessante a se ressaltar diz respeito aos sites de demanda por
e�uentes �rrig23, �rrig24 e �rrig25. Na realidade, através dos valores de pro-
dução atuais e das produtividades agrícolas consideradas, foi constatado que
estes três últimos sites não são áreas de cana das três agroindústrias do trecho
estudado. Possivelmente, tratam-se de áreas utilizadas pela Usina Bom Jesus,
usina existente no rio Gurjaú, importante a�uente a jusante da barragem e fora

16Identi�ca-se o trecho (e portanto a junção) a que pertence o site de demanda �rrig, pois é a que
possui o link JUNCTRETFLNK-FIR(�rrig,junct). O fator 2,592 serve para ajustar as unidades. A
vazão especí�ca é dada em l/s.ha e a unidade da área são milhares de hectares. O produto estaria
então em milhares de l/s ou m3/s. No mês temos 2,592× 106s e portanto a variável �ca em milhões
de m3.
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do trecho modelado. Por isso, a alocação de e�uentes nestes três trechos é �-
xada como sendo nula em todos os meses inclusive na safra. Isto é feito pois não
se pode considerar como variável de decisão a alocação de uma agroindústria,
cuja produção não é modelada. Sendo assim, os resultados do modelo só serão
válidos se nenhuma alocação de e�uentes for feita nestes sites.

4.3.2 Equações de Simulação
• Funções de Produção para Álcool e Aguardente:
Uma proporção da água demandada pelas agroindústrias entra no processo de
produção do produto �nal como insumo (considera-se uma outra proporção que
voltará ao rio e que é usada no processo de refrigeração). Estas proporções
foram obtidas a partir de dados reais existentes -ver tabela 4.3 nas licenças de
operação do órgão ambiental(CPRH) para as três destilarias.

Tabela 4.3: Diferentes usos dados a água nas Agroindústrias. Dados constam nas
licenças de operação das Agroindústrias em m3/dia.
Agroindústria Refrigeração Processamento Sanitário Outros Total

JB 50100 2500 100 100 52800
Inexport 28300 7200 300 200 36000
Siberia 4200 700 10 90 5000

Assim, considerou-se no modelo, que do total de água alocada para JB, Sibéria
e Liberdade teríamos respectivamente: 15, 14 e 20% entrando como insumo
no processo de produção, que são os valores dos parâmetros prop-procs (aind).
Deve-se observar que apenas no caso da JB, esta proporção não foi obtida da
tabela acima. Na realidade, da licença de operação o valor para JB seria 47%,
valor muito diferente dos demais. Consultando documentação mais detalhada
disponibilizada pela agroindústria obteve-se o percentual de 15%, compatível
com os demais.
O outro insumo considerado é a quantidade de cana mensal produzida por
todas as áreas plantadas de cana (sites de demanda por e�uentes) que atendem
a respectiva agroindústria. Estimou-se uma função de produção para o álcool e
a aguardente a partir de dados correntes destes dois insumos, considerando que
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a in�uência dos demais fatores de produção eram irrelevantes. Ver tabelas 4.4
e 4.5.

Tabela 4.4: Dados dos produtores de álcool usados para estimação de parâmetros da
Cobb-Douglas
Agroindústria Produção de álcool

mensala
Qtdade de água us-
ada para processa-
mento mensal b

Qtdade de cana
moída mensal c

JB 0,011 0,2375 0,105
Inexport 0,009 0,2160 0,09
Bom Jesus 0,0045 0,05 0,105

aem milhões de m3

bem milhões de m3

cem milhões de ton

Tabela 4.5: Dados dos produtores de aguardente usados para estimação de parâmetros
da Cobb-Douglas
Agroindústria Produção de

aguardente men-
sala

Qtdade de água us-
ada para processa-
mento mensal b

Qtdade de cana
moída mensal c

JB 0,0054 0,1692 0,105
Siberia 0,00162 0,021 0,0135

aem milhões de m3

bem milhões de m3

cem milhões de ton

De posse desses dados fez-se a suposição de que a função de produção do álcool
e do aguardente seria uma função Cobb-Douglas e para estimar os parâmetros
foi usado o GAMS, minimizando o erro quadrático entre os dados observados e
a função dada a seguir:

Produto-�nal = K · (Qtdade de agua)a · (Qtdade de cana)b (4.21)
Deve-se observar que os dados usados nas tabelas 4.4 e 4.5 são os da licença
de operação mais atual. Na realidade, estes valores tipicamente variam pouco
de uma safra para outra, portanto não se julgou necessário pesquisar séries
históricas. Além disso, sabe-se que a tecnologia usada nas destilarias da região
é praticamente a mesma, portanto estimamos uma única função para os pro-
dutores de álcool e outra para a de aguardente. Salienta-se também o uso dos
dados da Usina Bom Jesus que não faz parte do trecho modelado, mas que é
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uma usina da região e que portanto espera-se ter tecnologia similar e ao mesmo
tempo amplia a base de dados. Finalmente, reconhece-se ser a base de dados
para produção de aguardente muito pequena, e também o problema adicional
da usina JB, que é considerada nas duas bases por ser produtora de álcool e
aguardente. Os parâmetros obtidos dessa forma para cada produto �nal cons-
tam na tabela 4.6.

Tabela 4.6: Parâmetros obtidos para a função Cobb-Douglas de cada produto �nal
Produto �nal K a b

Álcool 0,213 0,574 0,948
Aguardente 0,017 0,293 0,288

Assim, considera-se que a tecnologia para a produção do álcool e do aguardente
seriam representadas por estas funções de produção para as diversas destilarias
do trecho. Estas funções são usadas no modelo para estimar a partir da quan-
tidade de água alocada para cada agroindústria e da quantidade de cana �
resultado das áreas escolhidas para fertirrigar no ano anterior e portanto da
quantidade de e�uente alocado em cada área plantada de cana no ano anterior�
os valores mensais produzidos de álcool e aguardente.

PROD-AGR(aind, t) ou PROD-ALC(aind, t) =

K[prop-procs(aind)N-AIND(aind, t)]a·[ ∑
firrig ε AINDFIRRIGLINK

prod-cane-mon-curr-harv(firrig)

]b

(4.22)
Assim, para cada mês e para cada agroindústria, pode-se simular no modelo a
quantidade do produto �nal obtida em função do valor alocado de água neste
uso. A quantidade de cana que será utilizada é resultado do plantio do ano
anterior, e portanto resultado de decisões com relação a áreas fertirrigadas no
plantio de um ano atrás. A mesma no nosso caso é um parâmetro ou uma
condição inicial, sobre a qual nada podemos alterar ou decidir. Ela é obtida a
partir de outros parâmetros conforme equação a seguir:
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prod-cane-mon-curr-harv(firrig) =(0,8ha-nf-tot-ant(firrig)÷ 5) · 0,05+

(0,8ha-f-tot-ant(firrig)÷ 5) · 0,065

(4.23)
Isto signi�ca que a produção de cana mensal resultante do ano anterior em cada
site de demanda por e�uente, ou seja, nas áreas plantadas de cada trecho do
rio, será função das áreas que foram fertirrigadas ou não. As produtividades
agrícolas dadas por 0,05 e 0,065kton/ha foram obtidas no estudo de Carrera-
Fernandez(1999) [8] e mensuram os efeitos da cana que não recebeu vinhoto e
da que foi fertirrigada, respectivamente. Isto representa um aumento de pro-
dutividade de cerca de 30% obtido com a fertilização. Consideramos 80% das
áreas informadas, pois do terreno plantado é esta proporção que se colhe an-
ualmente, sendo os 20% restantes o que se chama de �cana do ano�, ou seja
a cana que foi plantada naquele ano e só sofrerá o primeiro corte mais de um
ano após o plantio, em média 14 a 16 meses. Em geral, a cana sofre quatro
cortes. São as soqueiras que recebem a fertilização com o vinhoto, a �cana do
ano� também recebe e�uente, mas muito mais como irrigação pois a mesma é
plantada na época seca e em muito menor quantidade. Finalmente, estamos
considerando 5 meses de safra e dividindo em proporções iguais as áreas para
obter uma estimativa de produção mensal.
A partir dos valores do produto �nal obtém-se ainda a quantidade do e�u-
ente resultante no ano corrente. Para a produção de álcool usa-se uma relação
volumétrica de 12,5 litros de vinhoto para cada 1 litro de álcool produzido, já
para o aguardente usa-se 7 para 1 [19].
Deve-se salientar que o e�uente lançado nas áreas plantadas de cana não é
simplesmente o vinhoto, existem águas de lavagem de cana, equipamentos, etc.
que são também adicionados ao vinhoto e usados como fertilizante. O problema
é que as proporções para estes tipos de e�uentes em relação ao produto �nal
dados pelo estudo do ITEP & SUDENE (1986) não se aproximavam dos valores
informados por cada uma das destilarias, de forma que �cou difícil ter valores
para estes tipos de e�uentes. Assim, o que se considera no modelo é que o
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e�uente lançado na fertirrigação é numa quantidade menor do que a real (pois
existe um volume maior), mas com uma carga orgânica (DBO5) maior já que é
só vinhoto.
Assim, teremos:

PROD-SW(aind, t) = (PROD-ALC(aind, t) · 12,5 + PROD-AGR(aind, t) · 7)

(4.24)
A alocação deste e�uente nas diversas áreas plantadas de cana irá impactar a
produção de cana para a próxima safra e especialmente a carga orgânica que
chegará ao rio. Por isso, a quantidade do e�uente de uma dada agroindústria
(AIND), aplicado em cada site de demanda (FIR) em cada mês de safra é uma
variável de decisão, a saber: SW-IN-FIRRIG (�rrig, aind, t), cujos limites já
foram explicitados no último item de Restrições de Disponibilidade Hídrica,
referente a Quantidades Limite para Aplicação de E�uentes. Nos meses de
entressafra, o valor desta variável é nulo. Além disso, como foi mostrado no
mesmo item, a partir da escolha desta quantidade, de�ne-se outras tantas, tais
como: área fertirrigada, sobra de e�uentes, carga orgânica associada as águas
de drenagem pluvial, etc.

4.3.3 Restrições de Qualidade das Águas
Von Sperling (1996) relata que em termos ecológicos, a repercussão mais nociva da
poluição de um corpo d'água por matéria orgânica é a queda nos níveis de oxigênio
dissolvido, causada pela respiração dos microrganismos envolvidos na depuração de
carga orgânica. O impacto é estendido a toda a comunidade aquática, e cada redução
nos teores de oxigênio dissolvido é seletiva para determinadas espécies. Além disso,
as águas constituem ambientes bastante pobres em oxigênio, em virtude da baixa
solubilidade deste. Enquanto no ar a sua concentração é da ordem de 270mg/l,
na água, nas condições normais de temperatura e pressão, a sua concentração se
reduz aproximadamente a apenas 9 mg/l. Desta forma, qualquer consumo em maior
quantidade traz sensíveis repercussões quanto ao teor de oxigênio dissolvido na massa
líquida.



172

Von Sperling (1986) continua a�rmando que o oxigênio dissolvido tem sido uti-
lizado tradicionalmente para a determinação do grau de poluição e de autodepuração
em cursos d'água. A sua medição é simples, e o seu teor pode ser expresso em con-
centrações, quanti�cáveis e passíveis de modelagem matemática.

Para representar e simular a curva de oxigênio dissolvido no trecho estudado,
utilizam-se as equações representativas � já descritas no capítulo 3 � do clássico
modelo dentro da Engenharia Ambiental, o modelo dos pesquisadores Streeter e
Phelps [40]. Nele, considera-se a situação relativamente simples em que apenas a
desoxigenação e a reaeração atmosférica in�uem no balanço do oxigênio dissolvido.

Diz-se simples pois uma série de outros fenômenos integram este balanço, tais
como: demanda bentônica, nitri�cação, fotossíntese, etc. Mas ao mesmo tempo rela-
tivamente, pois só a simulação destes dois processos, já envolve e introduz no modelo
de otimização um grau de não-linearidade considerável.

De acordo com a revisão da literatura mencionada no capítulo 2, acerca dos mode-
los econômicos-hidrológicos integrados existentes, não se encontra menção de nenhum
deles tratando a questão da qualidade, no que diz respeito a constituintes que sofram
processo de depuração ao longo do rio. O modelo do IFPRI simula concentração e
transporte da salinidade, mas esta não sofre processo de decaimento. Sendo assim,
acreditamos que a aplicação de uma formulação básica como o Streeter-Phelps, que
serve de suporte aos modelos mais so�sticados posteriores, já se constitui num avanço
à medida que introduz de forma integrada � tanto no que diz respeito a disponi-
bilidade hídrica como aos componentes econômicos � constituintes de qualidade tão
importantes quando se trata de contaminação por cargas orgânicas.

O que se faz para introduzir a restrição dos níveis mínimos de oxigênio dissolvido,
que o rio deve ter ao longo de todo o seu curso, é calcular a concentração do oxigênio
em cada junção simples junct, através da equação representativa que usa fatores
bilineares entre quantidade e concentrações - ver equação 3.6, e a partir daí calcular
o oxigênio �nal ao �m de cada trecho, através da equação 3.22. Este valor �nal do
trecho entra então no cálculo da concentração da próxima junção juntamente com os
novos lançamentos e o processo recomeça. Assim, as variáveis de decisão devem ser
tais que o oxigênio calculado tanto nas junções quanto no �m dos trechos em cada mês
esteja acima do valor permissível pela legislação. Assim, as restrições de Qualidade



173

das Águas referentes a níveis de oxigênio são apenas as duas primeiras enumeradas
abaixo, mas trazem embutidas uma quantidade considerável de equações envolvidas
na sua obtenção.

• Valor mínimo de concentração de Oxigênio Dissolvido no início de cada trecho:
A concentração do oxigênio dissolvido é calculada em todas as junções, a menos
de: junct22, junct23 e junct 25. Isto porque os referidos nós estão na área hoje
alagada pelo reservatório Pirapama, e as equações representativas da depuração
não se aplicam a lagos, só a rios.
Como já visto no capítulo 3, a equação representativa da concentração e dé�cit
do oxigênio no rio após a mistura com um despejo é dada por:

C0 =
QrODr + QeODe

Qr + Qe

(4.25)

D0 = Cs − C0 (4.26)
onde:
� C0 = Concentração inicial de oxigênio, logo após a mistura(mg/l)

� D0 = Dé�cit inicial de oxigênio, logo após a mistura (mg/l)

� Cs = Concentração de saturação de oxigênio (mg/l)

� Qr = vazão do rio a montante do lançamento dos despejos (m3/s)

� Qe = vazão dos despejos (m3/s)

� ODr = concentração de oxigênio dissolvido no rio, a montante do lança-
mento dos despejos (mg/l)

� ODe = concentração de oxigênio dissolvido nos despejos
De forma que a concentração é na realidade uma média ponderada entre as
vazões e os teores de OD do rio e dos despejos. As vazões, anteriormente já de-
terminadas, levando-se em conta apenas as restrições de disponibilidade hídrica
têm que ser agora recalculadas de forma a satisfazer os níveis de qualidade. A
restrição em cada junção, onde se calcula a concentração é dada por:
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OD-NODE(junct, t) ≥ 5 (4.27)
O valor de 5 mg/l é o valor mínimo estabelecido pelo CONAMA para o valor
de OD em trechos da classe especial e da classe 2, nas quais estão enquadrados
os trechos estudados, conforme descrito na seção A problemática da Qualidade
no rio Pirapama.
O valor da concentração de oxigênio na junção junct OD-NODE (junct,t) é dado
por:

OD-NODE (junct, t) =
OD-NODE-NUM(junct, t)

OD-NODE-DEN(junct, t)
(4.28)

O valor do denominador, conforme a formulação 4.25 de onde se origina este
cálculo, é simplesmente a soma dos �uxos quantitativos que constam no nu-
merador. Já o numerador é dado a seguir.

OD-NODE-NUM(junct, t) =

FLOW (junct-up-main, junct, t)OD-FLOW-MAIN(junct-up-main, t)+
FLOW (junct-up-a�u, junct, t)OD-NODE(junct-up-a�u, t)+
RET-FIRRIG(firrig, t)od-ret�rr(firrig)+

tot-spl-norm(splya, t)od-splya(junct, t)+

QTD-SPLY-FIRRIG-CANE(firrig, ts)od-sply-�rrig-cane(junct, t)+

QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE(firrig, ts)od-sply-n�rrig-cane(junct, t)+

tot-spl-norm(splyb, tns)od-splyb(junct, t)+

RES-N(rev, junct, t)OD-REV(rev, t)+

RET-AIND(aind, t)OD-RETAIND(aind, t)

(4.29)
Através dessa expressão, calcula-se o numerador da equação 4.25 em qualquer
junção e a qualquer mês. Por isso, são incluídos na formulação matemática todos
os possíveis lançamentos em uma junção. Os dois primeiros termos expressam
a carga que chega na junção estudada devido a junções simples iniciando seg-
mentos anteriores � junct-up, quando houver. Estas junções podem ser de dois
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tipos: uma junção principal � junct-up-main � que representa uma junção
que inicia um segmento dentro da calha do rio Pirapama, ou uma junção a�u-
ente � junct-up-a�u, que representa um importante tributário do Pirapama. A
diferença é feita pois as concentrações dos �uxos iniciados em cada uma destas
junções e que é lançado na junção junct calculada são diferentes. No caso
do �uxo ser advindo de uma junção principal, a concentração deste �uxo ao
chegar na junção estudada, é o resultado do processo de evolução do oxigênio
dissolvido ao longo do trecho que vai de junct-up-main até junct, dado pela
variável OD-FLOW-MAIN (junct-up-main, t). As formulações utilizadas para
se obter esta última variável no modelo são dadas no item especí�co referente
a restrição dos valores de oxigênio no �m de cada trecho.
Já se a junção anterior é uma junção a�uente � junct-up-a�u � considera-se
a concentração aplicada do �uxo do tributário a mesma concentração calculada
na junção junct-up-a�u, ou seja, não é considerado nenhum processo de decai-
mento dos constituintes nos a�uentes antes de chegar ao rio. Isto foi feito pois
não se tinha nenhuma informação de velocidade e profundidade dos a�uentes.
Isto impossibilitou o cálculo de parâmetros importantes no processo, tais como:
coe�ciente de desoxigenação, taxa de reaeração, etc. Com isso, a situação mo-
delada é pior do que a real no que se refere às cargas oriundas dos a�uentes
e que chegam ao rio. No entanto, na realidade os a�uentes têm um poder de
recuperação muito inferior ao rio, e com o alto teor orgânico das cargas difusas
com que se está trabalhando, espera-se mesmo que estas cargas cheguem quase
que integralmente. No entanto, no caso do oxigênio, o mesmo seria consumido
no curso do a�uente e o modelo considera o aporte no rio igual ao que estava
no a�uente, erro em sentido oposto ao das cargas.
Por causa disso, a variável que multiplica o �uxo do a�uente não é o
OD-FLOW-MAIN (junct-up-main, t) e sim o OD-NODE (junct-up-a�u,t).
O terceiro termo da soma para uma junção junct representaria a carga devido
ao escoamento super�cial do vinhoto alocado no site de demanda por e�u-
entes�rrig ligado a referida junção � firrig ∈ RETFLNK-FIR(firrig, junct)
, com uma concentração igual a do próprio e�uente dada pelo parâmetro od-
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ret�rr. No entanto, como se chegou no componente de simulação a um resultado
nulo para este retorno, este termo será nulo para todas as junções.
O termo seguinte é o lançamento que simula o aporte de oxigênio na junção
estudada junct devido a drenagem pluvial natural proporcional a área de matas
e �orestas no trecho. O �uxo é �xo pois a referida área é �xa, e representado
pelo parâmetro tot− spl− norm(splya, t) em que splya é a fonte super�cial de
água limpa associada a junção junct, ou seja:

splya ∈ SPLY LINK(splya, junct)
A concentração deste �uxo é dada como uma proporção da concentração de
saturação, proporção esta que foi obtida através do modelo de simulação de
qualidade descrito no capítulo 3. Assim:

od-splya(junct, t) = 1 ·ODsat(junct, t) (4.30)
Os dois termos seguintes representam o aporte do oxigênio em junct de-
vido as áreas plantadas de cana do trecho iniciado pela referida junção,
sendo que este aporte irá diferir dependendo de quanto dessas áreas rece-
berem vinhoto. Assim, os valores das variáveis QTD-SPLY-FIRRIG-CANE
e QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE anteriormente escolhidos para atender as re-
strições do sub-modelo1, têm que ser reavaliados de forma a atender estas no-
vas restrições. Os valores das concentrações também são dados como uma pro-
porção do ODsat e foram obtidos também através do modelo de simulação de
qualidade, a saber:

od-sply-�rrig-cane(junct, t) = 0 ·ODsat(junct, t) (4.31)

od-sply-n�rrig-cane(junct, t) = 0,75 ·ODsat(junct, t) (4.32)
É interessante ressaltar que estas variáveis QTD-SPLY-FIRRIG-CANE e
QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE assumem valores não-nulos apenas nos meses de
safra, pois nos meses de entressafra não há lançamentos de vinhoto e portanto
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o valor do �uxo será o associado a toda a área plantada de cana que é um valor
�xo dado pelo parâmetro tot-spl-norm (splyb, t) e a concentração será dada por
od-sply-n�rrig-cane (junct, t) pois não há vinhoto. A fonte splyb é a fonte su-
per�cial de água proporcional a área total de cana associada a junção junct, ou
seja:

splyb ∈ SPLY LINK(splyb, junct)
Este é exatamente o termo seguinte que entra no cálculo para os meses de
entressafra no lugar dos dois termos anteriores, que serão nulos.
O termo referente a reservatório que vem em seguida, inclui o caso de se es-
tar calculando o oxigênio numa junção junct que recebe valores liberados
por uma barragem, representado pela variável RES-N (rev, junct, t), sendo
rev ∈ RSLINK(rev, junct). Sabemos que há uma deterioração da quali-
dade com o represamento das águas, de forma que a qualidade da vazão li-
berada não é a mesma da vazão que a�ui a barragem. No entanto, não pos-
suíamos17 a relação que expressasse este decaimento, e portanto utilizou-se o
aporte de oxigênio da liberação idêntico ao aporte da água que a�uiu, ex-
presso pela variável OD-NODE ( junct, t), sendo que esta é a junção tal que
junct ∈ NRLINK(junct, rev), ou seja, aquela que está acima do reservatório
rev.
A única junção que terá o cálculo de concentração utilizando este termo é a
junção junct7, que recebe água liberada do reservatório Águas Claras, que por
sua vez recebe a contribuição do a�uente de mesmo nome. Como já foi visto, já
se conta com um erro na qualidade quando se considera os aportes dos a�uentes
como se estivessem direto no rio, que neste caso seria um pouco maior devido a
presença do reservatório no a�uente.
Para o caso da junção após o reservatório Pirapama, a junção Outlet, não se
calcula nem se limita a concentração de oxigênio no mesmo. Isto porque o
único lançamento desta junção, é exatamente a vazão liberada do reservatório

17Na verdade, chegamos a estabelecer algumas relações empíricas a partir de dados observados,
relacionando por exemplo, a fração de água liberada em relação a água recebida com a queda de OD
ou o aumento de DBO, mas a princípio foi decidido não usá-las pois nem todos os dados utilizados
eram realmente observados, alguns já eram resultado de cálculos e suposições
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Pirapama. Além disso, como já foi dito, nas junções anteriores junct22, junct23
e junct25 não se calculam as concentrações de oxigênio, pelas mesmas estarem
dentro do lago e portanto não serem válidas as equações representativas. Assim,
as restrições existem até a junção junct21, incluindo apenas depois disso, a
junção junct24, que representa o a�uente Manoel Gonçalves.
Finalmente, o último termo utilizado na expressão do numerador da con-
centração de oxigênio, inclui os lançamentos em algumas junções, prove-
nientes de águas de retorno das agroindústrias, ou seja, junções junct tais
que existe alguma agroindústria retornando água para a mesma, ou seja,
∃aind; aind ∈ RETFNLK-AIND(aind, junct). Estas águas são as utilizadas nos
processos de refrigeração das indústrias. Soube-se através de informações li-
beradas por responsáveis das empresas, que a água captada para esse �m não
era tratada e que a rigor, elas podem voltar até mais poluídas do que chegaram.
Considerou-se no modelo que a água que retorna tem a mesma qualidade da
captação e que a diferença em relação a água que continua no rio é que os
constituintes de qualidade não sofrerão o processo de depuração.
Assim, a variável que expressa a concentração de oxigênio para
a água de retorno de uma agroindústria OD-RETAIND (aind, t)
será dada por OD-NODE (junct, t), sendo que junct será tal que:
junctεNAINDLINK(junct, aind), ou seja será a junção anterior em
que foi captada a água pela indústria.

• Valor mínimo de concentração de Oxigênio Dissolvido no �m de cada trecho:
Da mesma forma que é necessário assegurar o respeito ao limite inferior admis-
sível de oxigênio no início de cada trecho, tem que se garantir o mesmo também
no �m dele, ou seja, imediatamente antes da mistura do início do próximo seg-
mento. Além disso, há que se garantir que neste ínterim, ou seja, durante todo
o trecho, os níveis de oxigênio não caiam abaixo destes valores: inicial e �nal.
Para isso, é importante se conhecer o conceito de tempo crítico. Este é um ponto
de fundamental importância ao longo da curva de OD. Este ponto, de acordo
com Von Sperling (1996) [43], é o ponto no qual a concentração de oxigênio
atinge o mínimo valor. Esta concentração associada ao tempo crítico é também
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denominada concentração crítica.
A fórmula do tempo crítico decorre da formulação que dá o comportamento do
OD ao longo do tempo (ver equação 3.22), e é dada por:

tc =
1

K2 −K1

ln

(
K2

K1

[
1− D0(K2 −K1)

L0K1

])
(4.33)

A concentração associada a este valor é chamada de concentração crítica e é
dada por:

ODc = ODsat −
K1

K2

L0 exp(−K1tc) (4.34)
As variáveis e os índices signi�cam o mesmo da equação 3.22. Segundo Von
Sperling (1996) [43] algumas situações podem ocorrer na utilização desta fór-
mula dependendo da relação entre L0

D0
e K2

K1
ilustradas na �gura 4.7.

A situação que nos interessa é a da letra (a), ou seja, é a do tempo crítico
positivo. Isto porque nos casos (b) e (c) se garantimos que o valor no tempo
inicial está acima do limite, os demais ao longo do tempo também estarão.
Já no caso do tempo crítico positivo, há a possibilidade de termos os valores
inicial e �nal respeitando os limites e ainda assim algum valor intermediário
estar abaixo � ver �gura 4.8. A rigor, nestes casos teríamos que acrescentar
a restrição de que o valor da concentração crítica fosse maior do que o limite
permissível se o tempo para percorrer o trecho do início até o �m fosse maior do
que o tempo crítico. Colocar uma restrição condicionada na linguagem GAMS
não é recomendado, pois a mesma não se comporta bem.
Para evitar isto, mantivemos apenas as duas restrições no início e no �m do
trecho, mas nos casos em que L0

D0
> K2

K1
, o modelo calcula também o tempo

crítico e compara com o tempo total do trecho. Como os trechos não são muito
longos não se encontrou nenhum caso em que isto ocorresse, ou seja o tempo
crítico fosse menor do que o total para percorrer o trecho, o que faria com que
as restrições iniciais e �nais não garantissem o respeito aos níveis mínimos em
todo o segmento.
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Figura 4.7: Per�l do Oxigênio Dissolvido.
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Figura 4.8: Tempo crítico menor que o tempo associado ao tamanho do trecho

Para qualquer junção e em qualquer mês, o cálculo da concentração do OD no
�m do trecho iniciado pela junção junct é dado porOD-FLOW-MAIN (junct, t).
Esta variável será o resultado da aplicação da fórmula 3.22 que dá a concentração
de OD ao longo do tempo, e que resulta da equação geral do modelo Streeter-
Phelps que expressa a variação do dé�cit de oxigênio em função do tempo.
Assim, a restrição relativa ao valor da concentração de oxigênio no �nal de cada
trecho em qualquer mês, é implementada ao se limitar também esta variável ao
valor permissível pela legislação.

OD-FLOW-MAIN(junct, t) ≥ 5 (4.35)
A variável OD-FLOW-MAIN(junct, t) dá o valor do oxigênio dissolvido no �m
do trecho iniciado por junct e que vai até a junção seguinte, no mês t. Cada um
dos trechos modelados, conforme descrito no capítulo 3, tem um comprimento
de�nido e constante, porém o tempo para a água percorrer o mesmo é função
da velocidade do �uxo, e portanto também função da vazão. Assim, o tempo
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que caracteriza o comprimento de cada trecho, assumirá um valor só para cada
junção e para cada mês, função da vazão resultante das alocações ali, conforme
será visto mais adiante.

OD-FLOW-MAIN(junct, t) = ODsat(junct, t)−[
deoxignrate(junct, t)BODL-NODE(junct, t)

DIFF-K2-K1(junct, t)
·

DIFF-BOTH-EXP-T(junct, t)+

DEF-OD-INIT(junct, t)EXP-REAR-T(junct, t)

]
(4.36)

onde:

1. ODsat (junct, t)
No modelo, o valor da concentração de saturação ODsat é dado como um
parâmetro para cada junção e cada mês. O mesmo é obtido a partir da
aplicação da equação 3.1, utilizando as temperaturas médias �ltradas dos
dados mensais fornecidos pelo CPRH de 1991-200118 e os ajustes de al-
titudes (ver equação 3.2) utilizando os dados de alturas para os trechos,
obtidos conforme visto no capítulo 3.

2. deoxignrate (junct, t)
O coe�ciente de desoxigenação (K1) também entra no modelo de otimiza-
ção como um parâmetro, cujo valor foi de�nido através dos procedimentos
de calibração no modelo de simulação de qualidade, que estabeleceu que o
mesmo para todos os trechos e meses assumiria o valor de 0.45dia−1, sem
ser ajustado com a temperatura.

3. BODL-NODE (junct, t)
Este valor � o L0 � é dado por uma variável, que representa a concen-
tração de DBO resultante dos lançamentos na junção junct que inicia o
trecho. Este valor para qualquer junção e a qualquer mês é dado por:

18A associação entre trechos e estações de monitoramento é a mesma que foi usada no modelo de
simulação de qualidade (ver tabela 3.9)
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BODL-NODE(junct, t) =
BOD5-NODE(junct, t)

fac-convert-bod(junct, t)
(4.37)

O parâmetro fac-convert-bod (junct, t) é utilizado para converter a DBO5
� unidade de concentração de DBO mais usada e em que se conhecem
a maioria dos valores tabelados � para DBO última, unidade que é usa-
da na fórmula. O valor é obtido diretamente a partir do coe�ciente de
desoxigenação, segundo a mesma formulação dada em 3.15.

fac-convert-bod(junct, t) = 1− exp(−5(deoxignrate(junct, t)) (4.38)

Portanto, para obter a BODL-NODE da junção junct é necessário calcu-
lar BOD5-NODE da referida junção. Esta é dada, da mesma forma que
a concentração de oxigênio, como a média ponderada entre os �uxos e
suas respectivas concentrações de DBO5, de uma forma similar ao que foi
mostrado na equação 4.25.
Assim, a BOD5-NODE de qualquer junção e a qualquer mês é dada por:

BOD5-NODE(junct, t) =
BOD5-NODE-NUM(junct, t)

BOD5-NODE-DEN(junct, t)
(4.39)

Em que o denominador é a soma dos �uxos que constam no numerador e
o numerador é dado por:
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BOD5-NODE-NUM(junct, t) =

FLOW (junct-up-main, junct, t) · BOD5-FLOW-MAIN(junct-up-main, t))+
FLOW (junct-up, junct, t) · BOD5-NODE(junct-up-a�u, t))+
RET-FIRRIG(firrig, t) · bod5-ret�rr(firrig)+

tot-spl-norm(splya, t) · bod5-splya+
QTD-SPLY-FIRRIG-CANE(firrig, ts) · bod5-sply-�rrig-cane+
QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE(firrig, ts) · bod5-sply-n�rrig-cane+
tot-spl-norm(splyb, tns) · bod5-sply-n�rrig-cane+
RES-N(rev, junct, t) · BOD5-REV(rev, t)+

RET-AIND(aind, t) · BOD5-RETAIND(aind, t)

(4.40)
Da mesma forma que no cálculo do oxigênio, os dois primeiros termos
consideram a carga lançada na junção junct devido ao trecho anterior e
a algum a�uente. As concentrações são diferentes, pois se o �uxo é do
rio principal se considera processo de progressão temporal de oxidação
da matéria orgânica e portanto a DBO5 que iniciou o trecho anterior
BOD5-NODE (junct-up,t) não é a mesma que chegará ao �m do trecho, e
que entrará no cálculo da junção seguinte junct, que é a estudada. Por isso,
o que aparece é a variável BOD5-FLOW-MAIN (junct-up, t), se a junção
contribuinte junct-up é uma junção principal, ou seja, está na calha do rio.
A variável BOD5-FLOW-MAIN (junct, t) expressa para qualquer junção
junct e em qualquer mês t o valor da DBO5 no �m do trecho inici-
ado por junct. Como a expressão para o decaimento da DBO é dado
em termos de DBOúltima � ver equação 3.17 � para calcular-se a
DBO5 no �m do trecho, toma-se a DBOúltima no início do trecho
� BODL-NODE (junct, t) � aplica-se a equação de decaimento para
condições aeróbias, já que estamos restringindo o oxigênio a níveis maiores
do que 5mg/l � equação 3.17 � obtendo a DBOúltima no �m do trecho
� BODL-FLOW-MAIN (junct, t):
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BODL-FLOW-MAIN(junct, t) = BODL-NODE(junct, t)·

exp(−deoxignrate(junct, t)·

SEG-SIZE(junct, t)

(4.41)

A variável SEG-SIZE (junct, t) representa o tempo que se leva para
percorrer todo o trecho iniciado por junct no mês t, conforme de-
scrito na seção especí�ca e o parâmetro deoxignrate dá a taxa de de-
caimento K1. Assim, obtém-se a partir da DBO última no início do
trecho � BODL-NODE (junct, t) � o valor da mesma no �m deste �
BODL-FLOW-MAIN (junct, t). A partir daí, através do fator de conver-
são de DBO5 para DBOúltima obtém-se a BOD5-FLOW-MAIN (junct, t).

BOD5-FLOW-MAIN(junct, t) =

BODL-FLOW-MAIN(junct, t) · fac-convert-bod(junct, t)
(4.42)

Já se a contribuição é de um a�uente, conforme já explicado na obtenção
da concentração de OD, o modelo não simula o decaimento da DBO5
associada ao �uxo do tributário. Por isso, a variável que representa a
concentração ao chegar na junção estudada é a mesma que se calcula lá na
junção que representa o a�uente, ou seja, BOD5-NODE (junct-up-a�u, t).
Os demais termos também seguem o mesmo raciocínio do cálculo feito
na determinação da concentração de oxigênio dissolvido. Os parâmetros
relativos a concentração é que passam a representar as concentrações de
DBO5 de cada possível lançamento. Assim eles assumirão os seguintes
valores:
(a) bod5-ret�rr: Assume o valor de 16400 mg/l, que é o mesmo valor de

DBO5 do vinhoto, independente de qual site de demanda provocou
o escoamento. Como já foi dito, um resultado do componente de
simulação é que o valor deste escoamento é nulo e portanto a carga
devido a este lançamento será sempre nula.

(b) bod5-splya: Consideramos este valor igual a 1 mg/l. Esta é a concen-
tração associada a drenagem pluvial proporcional a área de matas e
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�orestas, e portanto espera-se ser uma água limpa. Adota-se este valor
por ser mencionado em Von Sperling (1996) como representativo de
água limpa na ausência de dados especí�cos.

(c) bod5-sply-�rrig-cane: Este valor é 30,22 mg/l e foi obtido através de
procedimentos de calibração descritos no capítulo 3.

(d) bod5-sply-n�rrig-cane: O valor utilizado aqui é o valor de 2,28 mg/l
e foi obtido a partir de dados de uma campanha especial, conforme
explicitado no capítulo 3.

A concentração de DBO5 do lançamento proveniente de liberações de um
reservatório � BOD5-REV � da mesma forma que o oxigênio, foi con-
siderada a mesma que a DBO5 do �uxo que a�uiu ao reservatório. E
�nalmente a concentração devido a águas de retorno de agroindústrias �
BOD5-RETAIND � é a mesma concentração da água captada, também
da mesma forma que foi descrito para o cálculo do oxigênio.

4. DIFF-K2-K1 (junct, t)
Este valor expressa a diferença entre os coe�cientes de reaeração e o de
desoxigenação para cada junção e a cada mês.

DIFF-K2-K1(junct, t) =

REAR-K2-TEMP(junct, t)− deoxignrate(junct, t)
(4.43)

O coe�ciente de desoxigenação � deoxignrate (junct, t) � como já foi
explicitado, é um parâmetro obtido através da calibração feita no modelo
de simulação de qualidade. Assim, para cada junção e a cada mês, inclusive
já ajustados com as temperaturas médias, os coe�cientes de desoxigenação
já têm valores determinados.(0.45dia−1)
Já o coe�ciente de reaeração � REAR-K2-TEMP (junct, t) � será uma
variável, pois dependerá do valor de vazão e temperatura. O efeito da
temperatura é considerado através da expressão tradicional � ver equação
3.3 - que é aplicada sobre o valor do coe�ciente determinado a partir das
demais variáveis � REAR-K2 (junct, t).
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REAR-K2-TEMP(junct, t) = REAR-K2(junct, t) · (1,024)temprt(junct,t)−20

(4.44)
A forma de se obter o coe�ciente REAR-K2 (junct, t) a seguir descrita, foi
decidida diante dos resultados obtidos no modelo de simulação de quali-
dade. Conforme descrito no capítulo 3, o cenário que mostrou melhores
condições de simular o comportamento observado do oxigênio foi o que se
utilizou de um misto entre valores tabelados e valores calculados através
de coe�cientes de ajuste e de uma regressão entre K2 e valores de vazão
� ver Cenário 1.

REAR-K2(junct, t) = M(junct, t) · (FLOW-CMS(junct, t))N(junct,t)

(4.45)
A variável FLOW-CMS (junct, t) é o valor de vazão necessário em m3/s

para se aplicar a regressão. É obtido a partir da variável FLOW que dá o
volume de água na junção, em milhões de m3 durante todo mês, dividido
pelo número de segundos no mês.

FLOW-CMS(junct, t) = FLOW (junct, t)/2.592 (4.46)
Os valores das variáveis M e N ora representarão coe�cientes de ajuste,
ora estarão no lugar de valores tabelados. Isto irá depender do valor de
vazão alocado na junção e no mês.
Se o valor de vazão alocado naquela junção estiver dentro da mesma faixa
para a qual a regressão foi estabelecida, então serão usados os coe�cientes
de ajuste calibrados no modelo de simulação de qualidade, dados pelos
parâmetros: m1 (junct) e n1 (junct).
A faixa para cada junção também é dada por parâmetros, a saber: �ow-
calibra-sup (junct) e �ow-calibra-inf (junct). Caso a vazão escolhida es-
teja fora da faixa, então à variável N é atribuído um valor nulo e o valor
tabelado é atribuído a variável M , de forma que o coe�ciente de reaeração
não mais varia com o valor de vazão.



188

Os valores tabelados são decididos de acordo com o valor da velocidade
média na junção. Foi considerado o rio em todos os seus trechos como um
rio raso e usados os valores típicos dados na tabela 3.11 de K2 na base e à
temperatura de 20oC, considerando-se como baixas as velocidades abaixo
de 0,35 m/s, normais entre 0,35 e 0,85 m/s, e rápidas aquelas maiores que
0,85 m/s.

5. DIFF-BOTH-EXP-T (junct, t):
Esta variável envolve o parâmetro que traz o coe�ciente de desoxigenação,
a variável com o coe�ciente de reaeração e a que representa o tamanho
do segmento � SEG-SIZE (junct, t) � através do tempo que a água leva
para percorrer o trecho, dado uma distância �xa e a velocidade como uma
variável, conforme detalhado na descrição da equação 4.41, onde se usa
também esta variável.

DIFF-BOTH-EXP-T(junct, t) =

exp(−deoxignrate(junct, t) · SEG-SIZE(junct, t))−

exp(−REAR-K2-TEMP(junct, t) · SEG-SIZE(junct, t)))

(4.47)

6. DEF-OD-INIT (junct, t)
Esta variável representa o dé�cit inicial de oxigênio em relação ao valor de
saturação, no trecho que começa na junção junct. É calculada através da
diferença entre o parâmetro com a concentração de saturação e o valor da
variável com a concentração da junção.

DEF-OD-INIT(junct, t) = ODsat(junct, t)−OD-NODE(junct, t) (4.48)

7. EXP-REAR-T (junct, t)
Finalmente, a última variável usada no cálculo do Oxigênio Dissolvido no
�m do trecho representa um termo que é resultado de outras variáveis já
explicitadas, e é dada por:
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EXP-REAR-T(junct, t) =

exp(−REAR-K2-TEMP(junct, t) · SEG-SIZE(junct, t));

(4.49)
• Valor máximo de carga lançada nos reservatórios:
As duas restrições anteriores limitam níveis de oxigênio no início e no �m de
cada trecho. Na realidade, de acordo com o detalhamento das restrições nos
itens anteriores, o que se viu é que ao limitar níveis de oxigênio no trecho
limita-se também a carga orgânica permissível de se lançar na área associada.
Isto porque o oxigênio no �m do trecho será também função da carga lançada
no início do mesmo e não apenas dos valores iniciais de oxigênio e da capacidade
de depuração do rio.
No entanto, no caso dos reservatórios modelados as referidas restrições não
limitam a carga lançada nos lagos. No caso de Águas Claras, o reservatório está
num a�uente, e como já visto a carga lançada no a�uente é restrita em função
dos níveis de oxigênio que provocará ao ser lançada no rio principal. Portanto,
não se estaria limitando a carga em função da presença da barragem de Águas
Claras no a�uente.
No caso do Pirapama, como já foi descrito, o cálculo das concentrações de OD e
DBO nas junções junct22, junct23 e junct25, bem como a evolução dos referidos
constituintes dentro dos trechos que são delimitados pelas mesmas, não pode
ser feito através das equações do modelo utilizado. Isto porque o mesmo não é
adequado para utilização em lagos.
Desta forma, o que se está limitando com as duas restrições de níveis de oxigênio
é a concentração de OD no início do trecho de�nido pela junção junct21, junção
limite do reservatório, e em uma junção a�uente que representa o tributário
Manoel Gonçalves, a junct24.
O problema aqui é que não se pode calcular os valores de oxigênio no �m do
trecho iniciado por junct21, junct22, junct23 e nem pelo que recebe o a�uente
representado por junct24, que é o junct25. Assim, não se estaria limitando as
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cargas referentes a todos esses lançamentos. Nesta região as variáveis de escolha
que impactariam na carga lançada seriam os valores de alocação de e�uentes nos
sites de demanda FIR20, FIR21, FIR22, FIR23, FIR24 e FIR25. No entanto,
os sites de demanda FIR23, FIR24 e FIR25 pertencem a áreas usadas por
uma usina fora do trecho modelado � Usina Bom Jesus � e portanto �xou-se
que não haveria alocação de e�uentes lá, pois não seria parte das decisões dos
usuários modelados. Assim, os resultados do modelo são válidos no caso em que
a Bom Jesus nada lança nos referidos sites.
Restaria então os lançamentos referentes a FIR20, FIR21 e FIR22 que com
apenas as duas restrições anteriores já descritas estariam sem limitação no que
se refere a carga orgânica. Assim é que procurou-se estabelecer um limite para
carga independente da questão do oxigênio, que é exatamente o item em pauta.
Na realidade, no caso de reservatórios, a preocupação maior no que se refere a
lançamentos de cargas é a questão da eutro�zação.
A eutro�zação é o crescimento excessivo das plantas aquáticas, tanto as que se
movem livremente com as águas, como as �xas - aderidas ou enraizadas � a
níveis tais que sejam consideradas como causadoras de interferências com os usos
desejáveis do corpo d'água. O principal fator de estímulo é um nível excessivo
de nutrientes no corpo d'água, principalmente nitrogênio e fósforo [43].
Von Sperling (1986) continua que para se poder caracterizar o estágio de eu-
tro�zação em que se encontra um corpo d'água, possibilitando a adoção de
medidas preventivas e/ ou corretivas, é interessante a adoção de um sistema
classi�catório, que são os graus de tro�a, a saber:
� oligotró�co: Lagos claros e com baixa produtividade
� mesotró�co: Lagos com produtividade intermediária
� eutró�co: lagos com elevada produtividade, comparada ao nível natural
básico

A quanti�cação do nível tró�co é o grande problema, especialmente para lagos
tropicais. Há diversas referências que sugerem a quanti�cação em termos de
diferentes constituintes, tais como: cloro�la, transparência, concentração de
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fósforo total, etc. Iremos tentar estabelecer a classe de tro�a com base apenas
no fósforo, o que é uma conveniência para modelagem matemática. No nosso
caso, nem tão conveniente pois nas formulações do Streeter-Phelps não aparecem
níveis de fósforo. Usa-se uma relação para determinar o fósforo a partir da DBO.
Então a idéia é limitar a carga orgânica lançada nos reservatórios de forma que
a carga máxima admissível de fósforo associada não resulte numa concentração
de fósforo superior ao limite de eutro�a.
Assim, o primeiro passo é calcular a carga orgânica lançada nos reser-
vatórios. Para o Pirapama, isto é obtido através do cálculo da variável
BODCH-LAUNC-NODE-PIRA (junct, t) para as junções junct22, junct23
e junct25 que estão dentro do lago. Esta variável seria dada por uma
expressão muito similar ao numerador da expressão usada para calcular
BOD5-NODE (junct,t) descrita em 4.40.
BODCH-LAUNC-NODE-PIRA(junct, t) =

FLOW (junct-up, junct, t) ·BOD5−NODE(junct− up, t)+

RET-FIRRIG(firrig, t) · bod5-ret�rr(firrig)+

tot-spl-norm(splya, t) · bod5-splya+
QTD-SPLY-FIRRIG-CANE(firrig, ts) · bod5-sply-�rrig-cane+
QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE(firrig, ts) · bod5-sply-n�rrig-cane+
tot-spl-norm(splyb, tns) · bod5-sply-n�rrig-cane)

(4.50)

Pode-se observar as diferenças em relação a carga lançada calculada nas ou-
tras junções � ver 4.40. Inicialmente, não há um termo representando con-
tribuições com concentrações resultado do processo de depuração. As úni-
cas contribuições de junções anteriores são as de junct21 e junct25 � isto
é implementado através de um link de�nido especialmente para esse �m
JUNCTCHLINK (junct-up,junct) � e vêm com a mesma concentração calcu-
lada na junção origem. Ademais, também não existem os termos referentes a
retornos de agroindústrias e liberação de outros reservatórios por não ser esse o
caso.
Para obter a carga total lançada no Pirapama resta somar todos os valores
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obtidos em cada um desses nós: junct22, junct23 e junct25. Na realidade, com
essa agregação o que se está fazendo é considerar o reservatório Pirapama como
um único nó.

∑
junct ∈ JUNCTMAINREV PIRA(junct)

BODCH-LAUNC-NODE-PIRA(junct, t)

(4.51)
No caso de Águas Claras a carga lançada é exatamente a carga lançada na
junção junct6 � ver �gura 4.1� que é o nó anterior ao reservatório e que já
agrega todas as contribuições ao referido reservatório.19

BODCH-LAUNC-REV-AGCL(t) = BOD5-NODE-NUM(′JC6′, t) (4.52)

Uma vez determinada a carga orgânica em DBO, o problema é como associá-la
a carga de fósforo. Em relatório de estudos da dinâmica do Alto Pirapama
elaborado pelo DOCEAN-UFPE (2001) [46] foi utilizado para calcular entradas
difusas de Fósforo Orgânico devido aos procedimentos de fertirrigação, uma
relação média encontrada em literatura da fração de fósforo do caldo (vinhoto).
Esta era dada por DBO

P0
= 58, considerando-se ainda que 10% do valor orgânico

estaria passível de oxidação.
Como já foi visto nas equações em que se calculam as cargas, na área em torno
da barragem é o vinhoto devido a fertirrigação a principal fonte poluidora,
consideramos esta relação para transformar a carga lançada nesta região em
carga lançada de fósforo.
Assim teremos para cada um dos reservatórios a carga de fósforo.
� Pirapama:
PHOS-LAUNC-REV-PIRA(t) = BODCH-LAUNC-REV-PIRA(t)

58

� Águas Claras:
PHOS-LAUNC-REV-AGCL(t) = BODCH-LAUNC-REV-AGCL(t)

58

19Observar que a unidade destas cargas é dada por toneladas de DBO no mês. Isto porque os
valores quantitativos estão em milhões de m3 no mês, as concentrações em mg/l. Como 1m3 = 1000l
�camos com 109mg que resulta em toneladas no mês.
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A unidade sendo toneladas de Fósforo no mês � tonP/mês. Necessita-se agora
de uma estimativa da carga máxima admissível em cada reservatório, para que
se possa estabelecer um limite a esta carga a�uente de fósforo de maneira que
não se alcance valores de concentração de fósforo característicos de eutro�a.
O modelo empírico para estimar a concentração de fósforo num corpo d'água
mundialmente conhecido é o de Vollenweider (1976) citado em Von Sperling
(1996) [43]. O referido modelo estima a concentração em função da carga a�u-
ente, tempo de detenção e características geométricas e pode ser usado na es-
timativa da carga máxima admissível. O modelo foi desenvolvido para lagos
temperados, mas através de um coe�ciente estabelecido por Salas e Martino
(1991) também citados em Von Sperling (1996), foi adaptado para lagos tropi-
cais.
Desta forma, estabelece-se a carga de fósforo máxima admissível através da
seguinte expressão:

L = P · V ·
(

1

t
+

2√
t

)
(4.53)

onde:
� L = carga a�uente de fósforo (tonP/mês)
� P = concentração de fósforo no lago (gP/m3)
� V = volume do reservatório (106m3)
� t = tempo de detenção hidráulica (mês)

É utilizada uma estimativa do tempo de detenção hidráulica citada em Von
Sperling (1996), onde o mesmo é dado por:

t =
V

Q
(4.54)

onde Q = vazão média a�uente
Foi calculado então para cada reservatório o seu tempo de detenção hidráulico.
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T-HIDRAU(rev, t) =
RES-ST(rev, t)∑

junct ε NRLINK(junct,rev) N-RES(junct, rev, t)
(4.55)

A unidade será mês já que o volume RES-ST (rev, t) está em milhões de m3 e
a vazão média a�uente, dada por N-RES (junct, rev,t), está em milhões de m3

no mês.
Para determinar a carga máxima admissível seria necessário ainda determinar
a concentração de fósforo inferior a partir do qual o lago pode se considerar
eutró�co. Segundo Von Sperling (1996) há di�culdades com relação ao esta-
belecimento de um valor ideal de fósforo. O que existem são faixas aproximadas
de valores de fósforo para os principais graus de tro�a e nelas existe superposição
de valores, o que indica di�culdade no estabelecimento de faixas rígidas.
A faixa de concentração de fósforo em um corpo d'água eutró�co, encontrada
na referência citada, é de 0,025a0,1gP/m3. A �xação de um valor ideal de
fósforo, mais relaxado ou restritivo, deve ser feita caso a caso, analisando-
se usos múltiplos da represa e o seu grau de importância [43]. Foi utilizada
a princípio para as duas represas do modelo o valor mais restritivo, a saber:
conc-max-eutr-perm-pira (rev) = 0,025.
Finalmente, pode-se determinar para cada reservatório a carga máxima admis-
sível dada pela variável:

MAX-PHOS-CH-LAUNCH-REV(rev, t) =

conc-max-eutr-perm-pira(rev) · RES-ST(rev, t)·(
1

T-HIDRAU(rev, t)
+

2√T-HIDRAU(rev, t)

) (4.56)

Com este valor máximo poderia-se �nalmente estabelecer as restrições da carga
a�uente de fósforo em cada um dos reservatórios, que de outra forma está limi-
tando ao mesmo tempo a carga orgânica lançada.

PHOS-LAUNC-REV-PIRA(t) <

MAX-PHOS-CH-LAUNCH-REV(′Pirapama′, t)
(4.57)
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PHOS-LAUNC-REV-AGCL(t) <

MAX-PHOS-CH-LAUNCH-REV(′AguasClaras′, t)
(4.58)

4.3.4 Função Objetivo
A Função Objetivo representa o benefício líquido para os quatro usos considerados
pelo modelo, a saber: Abastecimento Humano, Abastecimento Industrial, Geração
de Energia Elétrica e Fertirrigação.

A expressão de cada uma dessas funções benefício líquido dos diferentes usos é
derivada de uma função de demanda inversa levantada para cada um dos usos em
(Carrera-Fernandez,1999) [8]. O benefício líquido é calculado como o benefício do uso
da água menos o custo médio de captação da água para cada caso. É interessante
ressaltar que as unidades para as quais as funções de demanda foram levantadas são no
caso de abastecimento humano, industrial e de geração de energia: preços em R$/m3

e quantidades em m3/s. No caso de fertirrigação:preços em R$/kgDBO e quantidades
em kgDBO/dia. Assim, a rigor as variáveis de alocação (RES-MUN; N-HPR, etc)
são convertidas para as unidades mencionadas acima para serem aplicadas na função.
O benefício líquido de cada mês �ca então em R$/seg ou R$/dia e tem que ser
multiplicado pela quantidade de unidades de tempo no mês, sendo expresso em reais.
Na verdade, ajustam-se as unidades e todas estas funções são dadas em milhões de
reais.

De forma simpli�cada, estas funções são dadas por:

1. Abastecimento Humano:
NB-AH(mun) =

∑
t

∑
rev

(4− 0,6 · RES-MUN(rev,mun, t))·

RES-MUN (rev, mun, t)−
0,51 · RES-MUN(rev,mun, t)

(4.59)

Onde 4−0,6 ·XAH é a função de demanda inversa para o abastecimento humano
e R$ 0,51 é o custo médio por metro cúbico de água abastecida (incluindo as
perdas, ou seja (1 + γ)cm) da COMPESA nos municípios integrantes da bacia
do Pirapama [8].
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2. Abastecimento Industrial:
NB − AI(aind) =

∑
t

(4,1− 2,3 · N-AIND(aind, t)) · N-AIND(aind, t)−

0,7 · N-AIND(aind, t)

(4.60)
Onde utilizou-se a função de demanda inversa para o uso industrial de 4,1 −

2,3 ·XAI e o custo médio de água para uso industrial captada do manancial em
questão já computando-se uma perda de 20% como sendo de R$ 0,70 por metro
cúbico de água captada [8].

3. Geração de Energia Elétrica:
NB −GE(hpr) =

∑
t

(0,01− 0,01 · N-HPR(hpr, t)) · N-HPR(hpr, t)

− CM-GER-ENERG(hpr) · N-HPR(hpr, t)

(4.61)

Aqui a função de demanda inversa é dada por 0,01− 0,01 ·XGE e o custo médio
encontrado na referência que está sendo usada [8] é de R$34,51 por MWh,
que é a tarifa de suprimento de energia elétrica do sistema Norte Nordeste da
Eletrobrás usada como proxy para o custo de geração de energia elétrica pelas
PCH's do Pirapama.
No entanto, para utilização na equação é necessário o custo médio por metro
cúbico de água utilizado. Ou seja, possuímos R$ por MWh, mas precisamos de
R$ por m3. Partiu-se então para encontrar uma razão entre energia produzida
e vazão necessária, que é facilmente deduzida da expressão que dá o valor da
energia gerada - ver 4.13. Quaisquer dois pares de energia produzida versus
vazão requerida resulta nesta razão, no caso escolhemos os valores máximos. 20

CM-GER-ENERG(hpr) =
hpr-cp(hpr)

N-HPR-UPPER(junct)

· 34,51 · 720 · 1

1000000

(4.62)

20A unidade desta razão é dada por MW
106m3/mes , que pode ser expressa em MW

106m3/720h ou ainda
720×10−6MWh

m3 . Multiplicando pelo custo informado de 34.51 R$
MWh , teremos o custo médio procurado

que estará em 10−6R$/m3. Por isso, o valor �nal da variável ainda é dividido por 106.
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4. Fertirrigação: No caso da fertirrigação, é necessário de�nir uma variável, para
ser aplicada na função demanda em kgDBO/dia, que expresse a carga resul-
tante da decisão da quantidade de e�uente alocado no processo de fertirrigação
- SW-IN-FIRRIG. Como já foi dito, o efeito da alocação de e�uentes em sites
de demanda por fertirrigação, é mensurado no modelo através de dois processos:
o primeiro seria o escoamento super�cial � medido pela variável RET-FIRRIG
� que foi considerado nulo através da calibração feita com o modelo de simu-
lação de qualidade21 e o outro através da drenagem pluvial natural � variável
QTD-SPLY-FIRRIG-CANE� que vem contaminada ao lavar o solo que recebe
o e�uente.
A variável que mensura estes dois efeitos é calculada como a seguir22:

CARGA-LANC-FIRRIG(firrig, t) =

(RET-FIRRIG(firrig, t) · bod5-ret�rr(firrig)

1000
+

QTD-SPLY-FIRRIG-CANE(firrig, t) · bod5-sply-�rrig-cane
1000

) · 1

30

(4.63)

NB-F(firrig) =
∑

t

(0,36− 0,000001 · CARG-LANC-FIRRIG(firrig, t))·

CARG-LANC-FIRRIG(firrig, t)−

CM-AREA-FIRRIG(firrig, t)·

CARG-LANC-FIRRIG(firrig, t)

(4.64)
Onde a função de demanda inversa é 0,36−0,000001 ·Xf . Com relação a custo,
o que existe é o valor levantado por Carrera-Fernandez (1999) que representa o
custo médio de fertirrigação por aspersão na região da bacia do Pirapama dado
por R$4000/ hectare.ano ou R$26,66/ha.dia considerando 150 dias de safra ou
5 meses. Precisa-se de um custo em R$/kgDBO e portanto necessita-se de

21Através do modelo de simulação de qualidade, descobriu-se que o escoamento super�cial do
vinhoto que é lançado na terra é insigni�cante. Por isso, a variável é nula no modelo de otimização

22Os valores da DBO5 de cada lançamento são dados pelos parâmetros e estão divididos por 1000
para �carem em g/l. Os valores dos �uxos estão em milhões de m3 por mês. Dividindo-se a expressão
por 30, temos o resultado em kgDBO/dia, a ser utilizada na função benefício líquido da fertirrigação.
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uma relação entre hectares fertirrigados e kgDBO/dia associados, que pode
ser conseguida calculando-se para cada site de demanda por e�uentes, a carga
resultante de se fertirrigar toda a área plantada de cana e a própria área total
de cana. Multiplicando-se esta razão pelo custo médio obtido na referência
temos o custo médio por área fertirrigada em R$/kgDBO dado pela variável
CM-AREA-FIRRIG (�rrig, t).

CM-AREA-FIRRIG(firrig, t) =

ha-tot(firrig)
5CARGA-LANC-VAL-UPPER(firrig, t)

·

custo-ha-dia(firrig) · 1

1000

(4.65)

Assim, a área máxima que é a área total dividida em 5 meses é relacionada com
a carga gerada com a fertirrigação de tal área e é multiplicada pelo custo por
área.23
É interessante ressaltar também que estes valores só são calculados para os 5
meses de safra, em todos os outros meses este custo é nulo por não ocorrer a
fertirrigação.

Além disso, para compor a função-objetivo são estabelecidas algumas penalidades
de forma a garantir que o modelo procure respeitar as outorgas atuais, minimize sobra
de e�uentes e o não atendimento a demandas mínimas para geração de energia. Para
implementar isto, são de�nidas as funções penalidade a seguir relacionadas, que serão
então agregadas a função objetivo, de forma a reduzir os benefícios líquidos de cada
uso associado. Dessa forma, estas penalidades terão que ser mensuradas em milhões
de reais.

1. Penalidade associada a sobras de e�uentes das agroindústrias no ano.
A idéia aqui é introduzir uma penalidade proporcional ao custo associado ao
tratamento de sobras de e�uentes. Assim, caso se opte por não lançar os e�u-
entes no processo de fertirrigação, surgirá um custo para remoção da carga
associada. Inicialmente o que é necessário para se calcular esta penalidade é o

23A divisão por 1000 é necessária, pois a carga está em 106kgDBO/dia e a área em 103ha.
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volume das sobras de e�uentes de todas as agroindústrias em cada mês t. Este
será representado pela variável T-RST-SW(t), dado por:

T-RST-SW(t) =
∑
aind

REST-SW(aind, t) (4.66)
Onde a variável é dada por:
REST-SW(aind, t) = PROD-SW(aind, t)−∑

firrigεAINDFIRRIGLINK(aind,firrig)

SW-IN-FIRRIG(firrig, aind, t)
(4.67)

A soma destas variáveis (em todos os meses) dará o valor de sobras de todas
as agroindústrias no ano. Este volume será dado em milhões de metros cúbi-
cos. Calcula-se então a carga orgânica associada a esta sobra anual. Para isso,
multiplica-se este resto de vinhoto pela concentração associada ao mesmo que
é de 16.4g/l. A carga �cará então em milhares de toneladas de DBO/ano.
Utilizou-se então o valor de custo médio de remoção menor, de�nido num tra-
balho realizado para o Pirapama, utilizando o Sistema de Apoio a Decisão para
o Controle Integrado de Poluição (SAD-CIP) e apresentado por Silva & Ribeiro
no VI Simpósio de Recursos Hídricos do Nordeste, realizado em Maceió em
novembro de 2002. O custo médio foi dado em dólares por toneladas e foi
convertido para Reais por tonelada, o que na época �cou em R$6.78/ton.
A função penalidade �caria assim em milhares de reais. Para compatibilizar
com os benefícios que foram calculados em milhões de reais era necessário ainda
dividir o resultado por 1000. Assim, a função em milhões de reais que entra na
função-objetivo diminuindo, foi dada por:

PENAL-RST = (6,78/1000)× (16,4)×
∑

t

T-REST-SW(t) (4.68)

2. Penalidade associada ao não-atendimento das outorgas concedidas para abas-
tecimento humano de todos os municípios no ano.
Inicialmente é calculado um valor de penalidade para cada município e
a cada mês. Este será calculado como um benefício líquido da quanti-
dade de água a mais ou a menos da outorgada, que foi alocada. Ou
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seja, é necessário determinar a diferença entre o alocado e o outorgado
para cada município e a cada mês. Esta diferença será dada pela variável
DIFF-DEMAND-MUN-QUADR-CMS (mun, t). Na realidade, a idéia é que
esta variável represente a função valor absoluto da diferença, e a rigor são in-
troduzidas algumas aproximações na função abaixo de forma a evitar derivadas
descontínuas. No capítulo 5 mais detalhes serão dados com relação às referidas
aproximações24.

DIFF-DEMAND-MUN-QUADR(mun, t) =√
(T-MUN-MON(mun, t)− outorgahmon(mun))2

(4.69)
Onde a variável T-MUN-MON (mun,t) é o total alocado para o município mun
no mês t e o parâmetro outorgahmon(mun) traz os valores outorgados para cada
município mensalmente. Ambos estão em milhões de m3 no mês

T-MUN-MON(mun, t) =
∑

rev∈MUNINLINK(rev,mun)

RES-MUN(rev,mun, t)

(4.70)
Associada a esta diferença será calculado um benefício líquido que funcionará
como uma penalidade pelo não-atendimento ou pelo desperdício da referida
diferença. O valor ou o preço usado aqui será o mesmo dado ao valor alocado
por uso, ou seja, o mesmo obtido com a aplicação da função de demanda inversa
por uso para a quantidade que decidiu-se alocar. O custo usado é o custo médio
por uso. De forma que a penalidade será dada por:

PENAL-AH-t(mun, t) =(4− 0,6 · RES-MUN(mun, t))·

DIFF-DEMAND-MUN-QUADR(mun, t)−
0,51 · DIFF-DEMAND-MUN-QUADR(mun, t)

(4.71)
24Além disso esta variável na verdade é multiplicada por um fator de 1/2.592 transformando-a

de milhões de metros cúbicos (ver depois da de�nição dela a descrição dos seus componentes) para
metros cúbicos por segundo(m3/s) já que o mês têm 2.592 milhões de segundos.
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Da mesma forma que no cálculo dos benefícios a penalidade de cada município
em cada mês estará em R$/seg ou R$/dia e tem que ser multiplicado pela
quantidade de unidades de tempo no mês, sendo expresso em reais. Na verdade,
ajustam-se as unidades e a função é dada em milhões de reais.
Finalmente a penalidade associada ao não-atendimento das outorgas concedidas
para abastecimento humano de todos os municípios no ano inteiro é a soma
desses valores de forma que:

PENAL-AH =
∑
mun

∑
t

PENAL− AH − t(mun, t) (4.72)

3. Penalidade associada ao não-atendimento das outorgas concedidas para abas-
tecimento agroindustrial de todos as agroindústrias no ano.
Esta penalidade é calculada da mesma forma que a penalidade associada ao
abastecimento humano. Primeiro, é calculado um valor de penalidade de cada
agroindústria a cada mês dado por:

PENAL-AI-t(aind, t) =(4,1− 2,3 · N-AIND(aind, t))·

DIFF-DEMAND-ALCAGR-QUADR(aind, t)−

0,7 · DIFF-DEMAND-ALCAGR-QUADR(aind, t)

(4.73)

onde a variável DIFF-DEMAND-ALCAGR-QUADR(aind, t) é dada por:

DIFF-DEMAND-ALCAGR-QUADR(aind, t) =√
(N-AIND(aind, t)− outorgaimon(aind))2

(4.74)

sendo N-AIND (aind, t) a variável que contém os valores alocados para cada
agroindústria a cada mês e o parâmetro outorgaimon(aind) traz o valor outor-
gado. Deve-se ressaltar que nos meses de entressafra os valores alocados são
�xados nulos e que procura-se a aproximação da alocação apenas para os meses
de safra.
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O valor total da penalidade sendo dado por:

PENAL-AI =
∑
aind

∑
t

PENAL− AI − t(aind, t) (4.75)

também em milhões de reais.
4. Penalidade associada ao não-atendimento dos valores de demanda mínima re-

queridos pelas Pequenas Centrais Hidroelétricas durante o ano
Este cálculo é semelhante aos anteriores sendo que exige uma etapa a mais,
que é o de determinar para cada PCH a vazão necessária para produzir a de-
manda mínima de potência informada por cada PCH (dada pelo parâmetro
hpr-demand-min(hpr)), que no caso das duas PCH's em questão era a mesma
para todos os meses. Esta vazão que vamos chamar de vazão mínima é repre-
sentada pela variável N-HPR-DEMAND-MIN(hpr,t) dada por:

N-HPR-DEMAND-MIN(hpr, t) =

hpr − demand−min(hpr)

(1/2592) · (9.807) · hprgt-ef(hpr) · hpr-head(hpr)

(4.76)

As demais equações são:
• Penalidade para cada PCH a cada mês

PENAL-GE-t(hpr, t) = (0,02− 0,01 · N-HPR(hpr, t))·

DIFF-DEMAND-HPR-QUADR(hpr, t)−

CM −GER− ENERG(hpr, t)·

DIFF-DEMAND-HPR-QUADR(hpr, t)

(4.77)

• Diferença entre o valor alocado e a demanda mínima de cada PCH a cada
mês
DIFF-DEMAND-HPR-QUADR(hpr, t) =√

(N-HPR(hpr, t)− N-HPR-DEMAND-MIN(hpr, t))2

(4.78)
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• Penalidade Total das PCHs no ano todo
PENAL-GE =

∑
hpr

∑
t

PENAL-GE-t(hpr, t) (4.79)

Agregando essas funções penalidade a função objetivo, teremos como resultante:

max OBJ =
∑
mun

NBAH(mun) +
∑
aind

NBAI(aind)+

∑
hpr

NBge(hpr) +
∑

firrig

NBf (firrig)−

PENAL-AH− PENAL-AI−
PENAL-GE− PENAL-RST.

(4.80)



Capítulo 5

Resultados obtidos com a aplicação

do modelo de Otimização

5.1 A Solução do Modelo

5.1.1 O Relatório de Saída gerado pelo GAMS
O relatório de saída da execução de um programa escrito para ser executado em
GAMS produz um arquivo muito detalhado, que auxilia bastante tanto na checagem,
como na descrição e no entendimento da solução do modelo. O manual do usuário [5]
descreve em detalhes este relatório.

A primeira parte da saída é chamada de Equation Listing e é uma ferramenta
extremamente útil para procedimentos de depuração de erros. São listadas por default,
para cada equação do modelo, as três primeiras ocorrências. Se a equação é linear,
mostram-se as variáveis que aparecem em cada restrição, e os coe�cientes das mesmas
bem como os termos independentes avaliados nos pontos descritos nas três ocorrências.
Se a equação for não-linear, os coe�cientes das variáveis aparecem entre parênteses
e a listagem deixa de ser algébrica, os mesmos representando a derivada parcial de
cada variável avaliada nos respectivos pontos [5].

A seguir é mostrado um trecho do equation listing obtido com a execução do
sub-modelo1, com a função-objetivo sendo otimizada levando em conta apenas as
restrições de disponibilidade hídrica. Mostram-se as três primeiras ocorrências da
restrição linear, que se constitui no balanço hídrico que em cada nó, todos os meses

204
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Figura 5.1: Trecho do Equation Listing resultante do submod1

deve ser respeitado.
O valor LHS mostrado no �m de cada uma das equações é o valor da restrição

avaliado no ponto inicial testado (valor do lado esquerdo da equação no ponto inicial),
e a diferença entre o termo independente e o valor no ponto, quando diferente de zero,
é mostrada sob a sigla INFES, indicando juntamente com os três asteriscos, que a
restrição no ponto inicial não é viável [5].

Observar também que segundo o relatório, existem ainda outras 309 ocorrências
da referida equação avaliadas nos demais pontos que não são mostrados, pois no
exemplo mostrado está se utilizando o valor default de 3 ocorrências a se apresentar.

A parte seguinte da saída do GAMS chama-se Column Listing, e traz as infor-
mações da seção anterior sendo que por variável, ao invés de, por restrição � ver
�gura 5.2. Além disso, apresenta os limites inferiores e superiores de cada uma e o
seu valor inicial no ponto especi�cado. Novamente são listadas, por default, apenas
as três primeiras ocorrências de cada variável. Os coe�cientes que aparecem entre
parênteses são as derivadas parciais no ponto no caso das restrições não-lineares.

O bloco chamado de Model Statistics, contém informações geradas enquanto o
modelo ainda está sendo preparado para a solução. Fornece detalhes referentes ao
tamanho e a não-linearidade do mesmo [5].

O Model Statistics resultante da execução do primeiro módulo do sistema, o sub-
mod1, que considera apenas restrições de disponibilidade hídrica é mostrado na �gura
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Figura 5.2: Column Listing da saída do submod1

5.3.
O contador chamado de BLOCKS OF EQUATIONS refere-se ao número de di-

ferentes equações formuladas para o modelo e declaradas no GAMS. Por exemplo,
há uma equação que representa o balanço de massa para qualquer reservatório e em
qualquer mês � r − bala(rev, t). Já o contador SINGLE refere-se a cada uma das
linhas que vai aparecer como restrição do problema gerado, por exemplo associada
a equação citada r − bala(rev, t) no modelo gerado aparecerão 24 linhas associadas
a este balanço, pois a solução tem que ser tal que para os dois reservatórios, nos 12

Figura 5.3: Model Statistics da saída do submod1
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meses do ano o equilíbrio tem que ser atendido.
Da mesma forma aparecem estes contadores para variáveis, de maneira que, por

exemplo, é contabilizado no contador de blocos de variáveis a variável de decisão
N−AIND(aind, t) como sendo mais uma. No contador SINGLE aparecem 36 valores
associados a mesma, pois a solução do modelo envolverá encontrar valores desta
variável para cada agroindústria e a cada mês.

Assim, para ter a idéia da dimensão do problema em termos de variáveis e equações
deve-se veri�car o contador SINGLE. Outra consideração importante no que se refere
ao número de equações, diz respeito às restrições de desigualdade. Há comandos no
GAMS que permitem implementar restrições de desigualdade, sem necessidade de
declarar equações e variáveis. Isto é feito através da de�nição de limites superiores e
inferiores. Usar este recurso é interessante pois o contador de equações contabilizaria
apenas as restrições de igualdade e as de desigualdade de�nidas explicitamente através
do ≥ ou ≤, além do que os limites não precisam ser declarados como variáveis.

No nosso caso, houve dúvidas na utilização do recurso de limites superiores e
inferiores durante a programação. Isto nos obrigou a implementar todas as restrições
de desigualdade como equações, o que faz com que a quantidade que aparece no
contador SINGLE de equações esteja aumentada, já que incorpora todas as restrições
de desigualdade. Há também um aumento no número de variáveis já que alguns limites
são de�nidos como tal.

Esta parte do relatório também fornece uma medida da não-linearidade do mo-
delo. É fornecido o número de elementos da matriz Jacobiana não-nulos, bem
como o número destes que não são constantes. Sendo o Jacobiano a matriz de
derivadas primeiras das restrições em relação a cada uma das variáveis, a proporção
do número de elementos não-nulos que não são constantes dá uma idéia do grau de
não-linearidade do modelo.

No caso do primeiro sub-modelo tínhamos 8 % dos elementos não-nulos sendo
não-lineares, o que dá um grau de não-linearidade baixo. A entrada das restrições de
qualidade das águas eleva este percentual para 26,8 % � ver �gura 5.4 passando o
modelo a ter um grau de não-linearidade razoável.

Além disso, deve-se observar os valores associados a entrada chamada CODE
LENGTH. Esta traz uma medida associada ao nível de complexidade da não-



208

Figura 5.4: Model Statistics da saída do submod2

linearidade. O que ocorre é que nem todas as formas de não-linearidade têm a mesma
complexidade. Por exemplo, x · y é uma forma mais simples de não-linearidade do
que exp(x · y). Assim, embora ambas sejam contabilizadas da mesma forma como
mais um elemento não-linear, a entrada CODE LENGTH diferenciaria modelos com
relação a complexidade da não-linearidade [5].

Observa-se um aumento muito grande no CODE LENGTH associado ao sub-
modelo 2, indicando que além do aumento quantitativo da não-linearidade já vi-
sualizado através do aumento da proporção do número de elementos do Jacobiano
não-nulos que não são constantes, há principalmente um aumento qualitativo em
relação ao sub-modelo 1.

As entradas DERIVATIVE e CONSTANT POOL também trazem informações
sobre a não-linearidade, mas não identi�camos exatamente quais. Além disso nesta
etapa são fornecidos tempos de geração e execução do modelo, baseados em geral no
tempo de uso do processador de cada máquina.

Em seguida o relatório de saída apresenta o chamado SOLVE SUMMARY. Este
é na realidade o resultado do comando SOLVE, e é neste ponto que o modelo é
resolvido através de um algoritmo escolhido de acordo com o tipo de problema, dentre
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Figura 5.5: Primeira parte do Solve Summary da saída do submod1

os SOLVERs disponibilizados pelo GAMS. A partir daí, a saída contém detalhes da
solução, sendo que a primeira parte é idêntica, independente do algoritmo usado. A
segunda parte é que depende do SOLVER que foi escolhido. [5]

A primeira parte do Solve Summary resultante da execução do sub-modelo1 e do
sub-modelo2 constam nas �guras 5.5 e 5.6.

Nele são registrados o nome da variável sendo otimizada (OBJECTIVE ):Z-
hydro(submod1) e Z-quali(submod2)1; a direção de otimização (DIRECTION ): o
nosso problema é de maximização, bem como informa-se a linha no programa fonte
onde se dá o comando SOLVE.

Além disso, informa-se o nome do modelo sendo resolvido MODEL: Hy-
droPira(submod1) e HydroPiraquali(submod2); o tipo de modelo TYPE : NLP, o que
indica que o problema é de Programação Não-Linear e o SOLVER, que é o algoritmo
escolhido para resolver o problema, no caso CONOPT3.

Para resolver problemas de programação não-linear através do GAMS existem
três tipos de algoritmo, que são disponíveis comercialmente: MINOS, SNOPT e
CONOPT. Este último encontra-se já na versão 3, o CONOPT3. Estes algoritmos
são baseados em métodos matemáticos diferentes, e embora todos determinem ótimos
locais, irão se comportar de forma diferente para a maioria dos modelos. Isto signi�ca
que enquanto o CONOPT é superior para alguns modelos, o MINOS e o SNOPT é

1Apesar destas variáveis terem nomes diferentes constam exatamente dos mesmos componentes,
ou seja, são iguais. Como assumem valores diferentes dependendo se são incorporadas apenas as
restrições de disponibilidade hídrica ou todas elas, decidimos mudar os nomes para preservar o valor
resultante do primeiro sub-modelo
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Figura 5.6: Primeira parte do Solve Summary da saída do submod2

melhor para outros. As diferentes versões do CONOPT também se comportam de
maneira variada, sendo que a versão mais nova, como se devia esperar, é melhor para
a grande maioria dos modelos [1].

A escolha do melhor algoritmo para um determinado modelo não é uma tarefa
automática e portanto tem que ser realizada pelo próprio modelador. Na instalação do
GAMS, seleciona-se como default, um dos algoritmos de programação não-linear que
tenham sido incluídos na opção de compra do software. Mas através de programação,
esta opção pode ser facilmente mudada para um teste, além de ser possível alterar
a opção default rodando novamente o programa de instalação. A maneira de se
identi�car o melhor algoritmo para o modelo em questão deve ser feita através de
experimentações e de considerações de algumas premissas básicas [1].

No nosso modelo, foi usada a última versão do CONOPT disponibilizada através
do GAMS � o CONOPT3. Por ser esta uma versão muito nova, não foi disponibi-
lizado nenhum manual com os recursos adicionais em relação a versão CONOPT2.
Assim é que as informações aqui dadas são referentes ao CONOPT2.

A escolha foi feita baseada em uma série de fatos, a saber:
• O modelo do IFPRI a partir do qual o modelo ora apresentado foi desenvolvido
utilizou o CONOPT2.

• O CONOPT2 adapta-se bem a modelos com muitas restrições não-lineares [1].
• O CONOPT2 foi desenvolvido para grandes sistemas, ou seja, sistemas com um
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grande número de equações e variáveis. Relatam-se sistemas não-lineares com
mais de 20000 equações e variáveis tendo sido resolvidos com sucesso [1].

• O solver foi desenvolvido para modelos NLP2, mas pode ser aplicado para mo-
delos DNLP3, sendo feitas algumas aproximações, pois o solver NLP tentará
resolver o DNLP da mesma forma que o NLP. Os modelos NLP são de�nidos
como aqueles nos quais todas as funções que tem como argumentos variáveis
endógenas, ou seja, variáveis a ser determinadas pelo modelo, são contínuas
e possuem derivadas contínuas. Já os modelos DNLP possuem estas funções
contínuas, mas as derivadas não são contínuas. Funções que podem ser usadas
com argumentos endógenos num modelo DNLP, mas não num modelo NLP
são por exemplo: função valor absoluto(ABS), função valor máximo (MAX),
função valor mínimo(MIN), etc [1]. No nosso modelo, as funções penalidade
que fazem parte da função-objetivo (descritas no capítulo 4) e que envolvem as
variáveis de decisão de alocação de água para cada uso, usa a função valor abso-
luto (ABS)(função com argumentos endógenos contínua com derivadas descon-
tínuas) e portanto se caracteriza como um modelo DNLP. Entretanto, como de
acordo com a documentação disponível que mencionava CONOPT2, havia a in-
formação de que não existem até o momento solvers desenvolvidos para modelos
DNLP, ou seja, aqueles que levam em conta a descontinuidade das derivadas, o
que se fez foi aproximar a referida função usando uma composição de funções
cujos valores são próximos dos calculados com a função proibida, mas apre-
sentando derivadas contínuas. Segundo recomendação existente no manual do
CONOPT [1] a função y = ABS(x) foi substituída por y =

√
x2 + delta2 onde

delta é um pequeno escalar. Este valor de delta pode ser usado para controlar
a precisão da aproximação e a curvatura em torno de x = 0. Recomenda-se um
valor de delta entre 1.e−3 e 1.e−4. Observar que a aproximação acima apresenta
o maior erro quando x = 0 e menores valores a medida que o mesmo se afasta
de zero. Como no nosso caso a precisão era mais importante neste ponto, foi
usada uma aproximação alternativa: y =

√
x2 + delta2 − delta, que introduz

apenas uma constante e faz com que o erro seja zero no ponto x = 0 e cresça
2Non-linear programming
3Discontinuos Non-Linear Programming
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Figura 5.7: Segunda parte do Solve Summary da saída do submod1
com −delta ao se afastar do mesmo.

Ainda nesta primeira parte do Summary constam duas importantes informações
relacionadas com a solução do modelo propriamente dita, que são: o SOLVER STA-
TUS e o MODEL STATUS. Tratam-se de mensagens, dentre uma lista de possíveis
padronizadas pelo GAMS, que caracterizam o estado em que o solver concluiu a
aplicação, bem como o que a solução do modelo aparentemente se constitui, respec-
tivamente.

A solução do nosso modelo, conforme se vê nas �guras 5.5 e 5.6, tanto no que
se refere ao sub-modelo1 como ao sub-modelo2 apresentou o SOLVER STATUS = 1
NORMAL COMPLETION, o que indica que o solver �nalizou a execução do modelo
normalmente, ou seja, não foi interrompido por se alcançar algum limite � que pode
ser de tempo ou de número de iterações � ou por alguma di�culdade encontrada na
execução.

A mensagem associada a caracterização da solução dos dois sub-modelos foi
MODEL STATUS = 2 LOCALLY OPTIMAL que signi�ca que um ótimo local foi
identi�cado, que como sabemos é tudo que se pode garantir para problemas de pro-
gramação não-linear.

A segunda parte do Solve Summary é gerado pelo Solver utilizado � no caso o
CONOPT3 � e aparece nas �guras 5.7 e 5.8 para os dois sub-modelos.

O CONOPT é um solver que implementa um algoritmo de Programação Não-
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Figura 5.8: Segunda parte do Solve Summary da saída do submod2

Linear com direções de busca a partir de derivadas, ou seja, a partir do gradi-
ente, e por isso é incluído nos chamados gradient-based NLP solvers. Mais especi-
�camente, segundo o manual GAMS/CONOPT [1] o algoritmo usado é baseado
no algoritmo do Gradiente Reduzido e Generalizado �- generalized reduced gradi-
ent - GRG � sugerido por Abadie&Carpentier(1969) (referenciado no manual do
GAMS/CONOPT [1]) e adaptado por Drud (1994) [11]), para funcionar de forma
e�ciente em grandes modelos escritos em GAMS.

A idéia básica é ir fazendo melhorias marginais a partir de algum ponto inicial
até que as condições de otimalidade assegurem que não existe mais nenhuma direção
que leve a um valor melhor da função-objetivo. O ponto a partir do qual não se
identi�ca nenhuma direção com melhorias marginais é o Ótimo Local. A teoria
sobre melhorias marginais é baseada na premissa de que as derivadas parciais das
equações com respeito às variáveis é uma boa aproximação nas mudanças marginais
em torno do ponto testado [1].

O relatório gerado pelo CONOPT também lista as opções que foram feitas rela-
tivas ao Solver. No nosso caso usamos todas as opções default do CONOPT, a
menos da opção que normalmente não é ligada, a de ativar o Procedimento chamado



214

Figura 5.9: Parte da Listagem da solução do sub-modelo1 mostrando a variável
FLOW
Crash(option lstcrs=t). Trata-se de um procedimento que procura atualizar a esti-
mativa inicial de forma a reduzir o número de restrições que não são atendidas, ou
seja, melhorar o ponto inicial. Esta opção se mostrou necessária para a convergência
do sub-modelo2.

A seção seguinte é a listagem da solução propriamente dita que o SOLVER retorna
para o GAMS. Cada equação e variável é relacionada com quatro tipos de informação,
a saber: valores superiores (coluna UPPER) e inferiores (coluna LOWER), valores de
nível (coluna LEVEL) e valores marginais(coluna MARGINAL) encontrados. Uma
parte da listagem obtida com a execução do sub-modelo1 para a equação de balanço
hídrico e para a variável que dá o �uxo entre dois nós consecutivos(variável FLOW )
é mostrada nas �guras 5.9 e 5.10.
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Figura 5.10: Parte da Listagem da solução do sub-modelo1 mostrando a equação de
balanço hídrico

No caso da listagem relativa a variáveis, a informação relativa a valores superi-
ores e inferiores referem-se a limites (bounds) estabelecidos para as variáveis (através
de programação com os comandos .lo e .up). Os valores de nível e marginais são
retornados pelo Solver e são respectivamente aqueles que as variáveis assumem na
solução e as mudanças marginais provocadas na função-objetivo com a variação da
mesma (da variável) a partir daquele ponto. Os pontos (.) que aparecem na listagem
correspondem ao valor zero. No caso de equações, da mesma forma que nas variáveis,
os valores superiores e inferiores já são pré-determinados, enquanto os valores de nível
e marginais retornam do Solver. Aqui, o valor de nível está associado ao valor as-
sumido pelos termos desconhecidos que �cam do lado esquerdo da equação, quando
a solução é obtida. Os valores superiores e inferiores dependem do tipo de equação.
Se a equação é de igualdade tanto o valor superior como o inferior assumirá o valor
dado pelo lado direito da equação e se a restrição é viável no ponto de ótimo todos
os três valores (nível, superior e inferior) serão iguais. Se a equação é de desigual-
dade e estabelece uma restrição superior, o valor superior deverá ser o lado direito da
equação, e o valor inferior será ilimitado (-INF). Ao contrário, no caso de restrição in-
ferior, o valor inferior apresenta o lado direito da desigualdade e o valor superior será
ilimitado(+INF). Obviamente, para as equações viáveis no ponto de ótimo os valores
de nível da equação (lado esquerdo da mesma) estarão respeitando os limites(dados
pelo lado direito). Finalmente, o valor marginal da equação mostra quão sensível
o valor ótimo da função-objetivo é a mudanças na constante da restrição. Mais es-
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peci�camente, é a quantidade pela qual a função objetivo mudaria se a constante da
restrição se alterasse de uma unidade, ou seja, são os multiplicadores de Lagrange.
Pode aparecer o símbolo EPS que signi�ca para o GAMS um valor muito próximo
de zero [5].

Há �nalmente uma seção chamada Report Summary onde é feito um resumo con-
tabilizando nesta listagem, as linhas (equações e variáveis) e suas respectivas caracte-
rizações tais como: não-ótima, inviável ou ilimitada; além de um contador de erros no
caso em que isto se aplica, bem como uma soma de não-atendimento a restrições no
caso da solução ser inviável. Também existe, no caso de erros, um relatório completo
de erros cuja explicação detalhada encontra-se no manual do GAMS [5].

Esta listagem gerada pelo GAMS é uma relação muito completa do processo de
resolução do modelo, possibilitando uma visão muito clara que ajuda sobremaneira,
tanto na fase de desenvolvimento, como na análise e no entendimento dos resultados
obtidos.

No entanto, no que se refere a apresentação dos resultados, por ser a listagem do
GAMS demasiado detalhada, há di�culdades em aspectos tanto de agregação como
de visualização dos dados obtidos. Sendo assim, para um melhor entendimento destes
dados, bem como para se conseguir uma maior �exibilidade no tratamento e na apre-
sentação dos mesmos é que eles foram exportados para uma planilha eletrônica com
recursos grá�cos, a planilha Excel.

5.1.2 Tratamento dos Resultados
De uma forma simpli�cada o que se fez foi gerar arquivos texto (de extensão .txt),
através de comandos de escrita (PUT ) do GAMS, contendo os valores de nível das
variáveis e os parâmetros do modelo. 4 A planilha Excel, através de macros desen-
volvidas para este �m, abre estes arquivos texto e gera arquivos com extensão .xls.
Dessa forma, com esses dados no formato da planilha todos os recursos da mesma
podem ser explorados.

Basicamente, foram desenvolvidas duas estruturas compostas de conjuntos de
4Apesar de na listagem da solução, os valores de nível do GAMS aparecerem com uma precisão

de três dígitos, na verdade eles são gerados com mais casas decimais. Através de opções no comando
de escrita, pode-se determinar a precisão em que eles são colocados no arquivo texto.



217

planilhas dotadas de macros para atualizá-las após a a execução dos programas em
GAMS. O objetivo de cada estrutura é descrito a seguir:

• Os relatórios gerados pelo GAMS fornecem uma série de recursos que auxiliam
muito na depuração dos erros tanto de compilação como de execução. Uma vez
obtida a solução sem erros, sentiu-se necessidade de uma análise mais detalhada
da mesma. Devido ao grande número de restrições do modelo, e consequente
complexidade na programação do software, poderiam existir erros de lógica,
levando a uma solução não desejada, apesar de ótima e sem erros. Com esse
�m, construiu-se então uma estrutura para veri�cação do valor de cada uma
das variáveis de escolha no ponto de solução. Associou-se às variáveis de es-
colha um conjunto de planilhas que continham parâmetros, valores de outras
variáveis, limites e equações que referenciam ou in�uenciam o resultado das mes-
mas. Pôde-se assim checar toda a estrutura da solução, inclusive contando com
recursos grá�cos. Isto foi feito tanto para a solução do sub-modelo1 como para
a do sub-modelo2, possibilitando a veri�cação das restrições de disponibilidade
hídrica e de qualidade das águas.

• Foi montada também uma estrutura com um conjunto de planilhas, objeti-
vando a apresentação dos resultados. Assim, os valores que compõem a função-
objetivo, tais como benefícios e penalidades por uso foram exportados, bem
como os valores de alocação para cada usuário. Novamente, os resultados obti-
dos com o sub-modelo1 e o sub-modelo2 podem ser vistos separadamente. Usan-
do os recursos grá�cos da planilha Excel, pôde-se apresentar a solução, conforme
será visto na seção especí�ca.

5.1.3 Apresentação da Solução
O modelo de otimização descrito detalhadamente no capítulo 4, maximiza uma função
que é a soma dos benefícios líquidos de todos os usuários diminuída das penalidades
que se aplica a cada uso pelo fato de não se alocar o que se outorgou para os usos
consuntivos, ou não se atender a demanda mínima no caso de geração de energia
elétrica. Ou ainda, no caso da alocação do vinhoto, ou seja, no uso para fertirrigação
a penalidade é relativa a sobras de e�uentes, se houver.
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Inicialmente apresentamos a tabela 5.1 onde mostra-se a alocação da água entre
os usuários consuntivos da bacia a montante da barragem Pirapama, na solução do
modelo ao lado dos valores outorgados atualmente. Além disso, mostram-se também
os benefícios e as penalidades resultantes da alocação ótima.

Deve-se observar que os valores das retiradas para as agroindústrias são prati-
camente iguais aos valores outorgados o que resulta em baixos valores para as pe-
nalidades associadas. Já ao abastecimento humano permitem-se maiores desvios em
relação a outorga, principalmente no caso de Recife, o maior usuário para quem se
aloca bem menos do que o outorgado. A penalidade resultante é alta mas os benefícios
são bem elevados.
Tabela 5.1: Valores alocados para cada usuário consuntivo pela solução do modelo

Usuário
Retiradas

Anuais (Milhões
de m3)

Outorgas
(Milhões de

m3)
Benefícios
(Milhões de

Reais)
Penalidades
(Milhões de

Reais)
Recife 130,3278 159,48 127,1948 28,439692
Vitória 3,7894 3,732 12,9482 0,159517
JB 7,9215 7,92 15,7969 0,000466

Sibéria 0,7669 0,75 2,5032 0,041313
Liberdade 5,4038 5,4 13,1907 0,003162

Na realidade, são esses usos consuntivos os responsáveis pelas maiores compo-
nentes da função objetivo, ou seja, os benefícios associados a estes usos são os de-
terminantes do valor �nal que se quer maximizar. Pode-se ver a composição da
função-objetivo num único grá�co (ver �gura 5.11), ilustrando as contribuições de
cada uso. Os benefícios e as penalidades de cada uso que compõem a função-objetivo
Z-quali são mostrados. Valores dos benefícios dos usos de geração de energia (GE) e
fertirrigação (Ferti) bem como as penalidades dos usos a menos do abastecimento hu-
mano (AH), são desprezíveis em relação aos que são mostrados (AH e abastecimento
Industrial (AI)) e por isso não aparecem.

Este resultado mostra que o máximo de benefício para a sociedade como um
todo, no caso de haver penalidades por não se respeitar as outorgas estabelecidas, é
encontrado desviando-se um pouco do que foi estabelecido para Recife e aproximando-
se dos valores estabelecidos para Vitória bem como dos valores outorgados para as
agroindústrias.

Pode-se veri�car que o não atendimento a outorga estabelecida para Recife é real-
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Figura 5.11: Benefícios e Penalidades componentes da Função-Objetivo

mente um resultado econômico, pois os limites físicos não foram atingidos. A �gura
5.12 mostra o limite superior mês a mês e a alocação feita para Recife. Este limite
superior é o valor liberado pelo reservatório Pirapama menos a demanda ecológica
que é estabelecida a jusante do reservatório.

Com relação a usos não-consuntivos, a tabela 5.2 mostra a potência gerada em
qualquer dos meses. Os resultados foram idênticos para todos os meses. Observa-se
que em nenhuma das PCH's a demanda mínima foi atendida.

Tabela 5.2: Valores de potência gerados possíveis pelos usuários não-consuntivos na
solução do modelo

Usuário
Não-

Consuntivo
Potência Gerada
no mês (MW)a

Potência
Mínima

Requerida em
qualquer mês
pelos usuários

(MW)

Benefícios
Anuais (Milhões

de Reais)
Penalidades

Anuais (Milhões
de Reais)

PCHJB 0,6559 0,9 0,113625 0,042175
PCHCIP 0,5384 0,8 0,128439 0,062303
aA alocação foi idêntica para todos os meses.

Este também é um resultado econômico já que há disponibilidade de água, bem
como uma capacidadde instalada que permitiria valores de potência gerados maiores.
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Figura 5.12: Limite Superior de Alocação de Água para Recife

A �gura 5.13 mostra a quantidade de água aproveitada em cada mês para cada uma
das PCH's e os limites superiores a que o valor aproveitado está sujeito. O limite da
potência restringe a quantidade de água que pode ser aproveitada devido a capacidade
máxima instalada da PCH e o limite FLOW diz respeito ao �uxo de água disponível
nas junções em que estão as PCH's e que poderia ser aproveitado, caso houvesse
capacidade instalada para tal e fosse elevar o benefício geral.

Com relação a alocação de e�uentes da produção das destilarias a tabela 5.3 mostra
a área fertirrigada atual e a da solução do modelo. Os benefícios anuais resultantes
da fertirrigação da forma recomendada são mostrados, bem como a produção atual
de cana por site de demanda e a estimativa da produção na próxima safra, função
das escolhas de áreas a fertirrigar feitas pelo modelo.

Estes valores de produção de cana por site de demanda (FIR0 até FIR25) são
na realidade uma estimativa obtida a partir da produtividade esperada em áreas
plantadas dependentes de serem fertirrigadas ou não. Foram usadas as produtividades
50 ton/ha para áreas sem vinhoto e 65ton/ha para áreas fertirrigadas [8]. O valor atual
é um parâmetro já que usamos áreas fertirrigadas mencionadas pelos responsáveis
de�nidas na safra anterior. É dada pela soma para a safra toda dos valores mensais do
parâmetro prod-cane-mon-curr-harv(�rrig) calculado de acordo com a equação 4.23.
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Figura 5.13: Limites Superiores de Aproveitamento de Água para as PCH´s
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Tabela 5.3: Alocação de e�uentes nos sites de demanda por e�uentes na solução do
modelo

Sites de
demanda

por
fertirrigação

Área
Fertirrigada

Atual
(Milhares

de hectares)

Área Re-
comendada
pelo Modelo
(Milhares

de hectares)

Benefícios
Anuais da
Fertirri-
gação

(Milhões de
Reais)

Produção
estimada
próxima
safra

(Milhões de
ton)

Produção
estimada
atual

(Milhões de
Ton)

FIR0 0 0 0 0,078 0,078
FIR1 0,2922 0,0774 0,0003 0,0164 0,019
FIR2 1,241 0 0 0,081 0,096
FIR3 0,5188 0 0 0,046 0,052
FIR4 0,535 0,326 0,001422 0,0281 0,0305
FIR5 0,1184 0,5059 0,002217 0,0265 0,0215
FIR6 0,0132 0 0 0,028 0,028
FIR7 0,2714 0 0 0,0445 0,0475
FIR8 0 0,7108 0,003175 0,037 0,0285
FIR9 0,3387 0,1802 0,000713 0,058 0,06
FIR10 0 0 0 0,0635 0,0635
FIR11 0 0,7413 0,003421 0,0385 0,0295
FIR12 0 0,5817 0,00283 0,03 0,0235
FIR13 0 0 0 0,0645 0,0645
FIR14 0 0,0043 0,000023 0 0
FIR15 0 0 0 0,048 0,048
FIR16 0,701 0,1495 0,000636 0,0318 0,0385
FIR17 0,5753 0 0 0,0735 0,0805
FIR18 0,1385 0,4612 0,002402 0,024 0,02
FIR19 0 0,1687 0,000934 0,009 0,0065
FIR20 0,3082 0 0 0,0935 0,097
FIR21 0 0,1371 0,000619 0,0415 0,04
FIR22 0 0,9268 0,004788 0,0573 0,0465
FIR23 0 0 0 0 0
FIR24 0 0 0 0 0
FIR25 0 0 0 0 0
Total 5,0517 4,9709 0,02348 1,0186 1,019
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Já o valor esperado de produção para a próxima safra é dado pela soma das variáveis
PROD-CANE-MON-NEXT que trazem o valor mensal de produção resultante das
áreas recomendadas pelo modelo a se fertirrigar.

O total encontrado de 1,019 milhões de toneladas de cana produzidos na safra
atual é bem aproximado do valor informado pelas agroindústrias do valor total de cana
moída na referida safra (1,0425 milhões de toneladas). Isto faz com que as simulações
do modelo para estimar a quantidade de álcool, aguardente e o consequente vinhoto
produzido na referida safra seja bem próximo dos valores informados. Como já foi
visto no capítulo 4, o modelo simula uma função de produção que a partir dos insumos
água alocada e cana proveniente da safra anterior, calcula um valor de produção de
álcool e aguardente, a partir dos quais se obtém através de relações volumétricas o
volume de e�uentes consequente.

Dado que a solução do modelo alocou praticamente o valor outorgado atual para
as agroindústrias, e a quantidade de cana é a resultante da safra anterior, espera-se
que a produção simulada pelo modelo de álcool e aguardente não sofra alterações
em relação ao que se vem produzindo. Dessa forma, a estimativa da quantidade de
e�uentes também não deve ser diferente dos valores informados.

A tabela 5.4 mostra os valores informados nas licenças de operação das agroindús-
trias e os valores simulados pelo modelo em função da alocação ótima de�nida pelo
modelo.

Tabela 5.4: Produção de Álcool, Aguardente e Vinhoto simuladas pelo modelo

Usuárioa Produção
de Álcool
Atual

Produção
de álcool
dada pelo
modelo

Produção
de

Aguardente
Atual

Produção
de

Aguardente
dada pelo
modelo

Produção
de Vinhoto

Atual

Produção
de Vinhoto
dada pelo
modelo

JB 0,055 0,0545 0,027 0,029 0,8765 0,883
Sibéria 0 0 0,0081 0,0075 0,0567 0,054

Liberdade 0,045 0,0445 0 0 0,5625 0,5545
Total 0,1 0,099 0,0351 0,0365 1,4957 1,4915

aTodos os valores estão em milhões de m3

Embora a quantidade simulada de e�uentes produzidos pelas agroindústrias, na
alocação ótima seja muito similar a atual, a distribuição de�nida pelo modelo como
ótima é bastante diferente. Voltando a tabela 5.3, pode-se observar que a área total
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fertirrigada atualmente e na solução ótima são praticamente iguais. No entanto, se
observarmos por site de demanda a distribuição é bem diferente. A �gura 5.14 dá
uma idéia grá�ca da diferença entre a alocação de e�uentes atual e a recomendada
pelo modelo.

Figura 5.14: Grá�co com a distribuição de áreas fertirrigadas atuais e recomendadas
pelo modelo

A redistribuição se dá de forma diferente, dependendo do trecho do rio. Observa-
se até o site FIR7 (corresponde a área plantada no trecho iniciado por JC7 onde está
a estação de monitoramento PP2-20) uma recomendação na solução do modelo de re-
duzir as áreas fertirrigadas atualmente. Isto só não ocorre em FIR5. A partir daí até
FIR14 a tendência se inverte. Atualmente, praticamente não se fertirriga nesta área,
e a solução do modelo recomenda que se lance o e�uente aí. A única exceção neste
trecho é FIR9, onde recomenda-se a redução de áreas fertirrigadas. Isto aliás é um
comportamento que se repete, independente dos trechos. Nos sites correspondente a
áreas plantadas nas bacias de a�uentes, a alocação ótima de e�uentes corresponde a
uma redução na área fertirrigada em relação a prática atual. Ver o FIR3 (Arandu),
FIR6 (Águas Claras), FIR9 (Sibéria) e no trecho �nal FIR17 (Macacos) e FIR20 (Ca-
jabuçu). Os a�uentes Camaçari (FIR13) e Coruja (FIR15) atualmente não recebem
e�uentes, e portanto não se pode veri�car redução. O fato é que a alocação ótima
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de e�uentes não coloca nada lá também. Finalmente o FIR24 (Manoel Gonçalves)
será tratado separadamente pois são áreas plantadas que servem a agroindústrias
fora do trecho estudado e portanto o modelo não considera como uma possibilidade
de alocação.

Tem-se ainda o FIR16, onde há uma recomendação para redução da área atual-
mente fertirrigada, que é elevada. Nos demais até FIR22 (FIR23, 24 e 25 receberão
comentários especí�cos), a menos dos que correspondem a a�uentes volta a tendência
de aumentar as áreas atualmente fertirrigadas. Deve-se ter cautela com a recomen-
dação dada pelo modelo com relação ao aumento das áreas fertirrigadas nos sites
FIR21 e FIR22. Estes sites correspondem a áreas plantadas de trechos onde hoje está
o reservatório Pirapama. Como já foi explicado com detalhes no capítulo 4, na seção
de Restrições de Qualidade das águas, a limitação do modelo com relação a carga
orgânica lançada nestes dois sites é feita de forma que a carga máxima admissível
de fósforo associada não resulte numa concentração de fósforo superior ao limite de
eutro�a. No entanto, o modelo Streeter-Phelps não simula fósforo e o que se usou foi
uma relação média encontrada na literatura [46] para a partir do DBO estimar uma
carga de fósforo. Vale salientar que não se calibrou a relação DBO/ fósforo com dados
observados. Pretende-se na continuidade desta pesquisa melhorar estas estimativas.

As alocações nulas para FIR23, FIR24 e FIR25 não são resultado do modelo.
Na realidade,estas áreas plantadas têm a sua produção de cana voltadas para uma
agroindústria fora do trecho modelado � Usina Bom Jesus. Portanto a alocação
de e�uentes lá, não é parte das decisões do modelo sendo �xadas nulas. Considera-
se também a situação atual nestes sites como não tendo tido suas áreas plantadas
fertirrigadas5, o que implica que os resultados do modelo só são válidos nesta condição.

Todos os resultados apresentados são referentes ao sub-modelo2, ou seja, é o re-
sultado do modelo com todas as restrições incluídas, a saber: disponibilidade hídrica
e qualidade de água. No entanto, o que se observou é que não houve mudanças nos
resultados ao se acrescentar as restrições de qualidade de água, ou seja, os resultados
do sub-modelo1 são idênticos ao sub-modelo2. Isto signi�ca que ao maximizar os
benefícios da fertirrigação minimizando a sobra de e�uentes - sem se preocupar com

5Estes valores são importantes pois simulam a produção de cana disponível na safra atual, resul-
tante das decisões de fertilização no ano anterior



226

os níveis de OD resultantes e com a carga lançada no reservatório - mas incluindo a
premissa de que a dose usada é a recomendada para aplicação do vinhoto e os limites
com relação a quantidade de e�uentes lançados - que tinham que ser distribuídos
proporcionalmente mês a mês nas áreas plantadas - são respeitados6, o e�uente foi
alocado(a carga sendo então determinada) de tal forma que não resultou em nenhum
valor que não atendesse as restrições de qualidade.

Assim, diante da situação de disponibilidade hídrica e de fontes de contaminação
simuladas no modelo, a distribuição de e�uentes ótima obtida no sub-modelo1, já
garante o atendimento às restrições de qualidade das águas, o que implica que o
oxigênio do rio em nenhum ponto estará fora dos limites estabelecidos pela classe.

A �gura 5.15 apresenta os valores de OD resultantes da alocação ótima de e�uentes
mostradas ao longo dos meses em quatro pontos de medida, e os valores medidos
médios obtidos de uma série disponibilizada pelo CPRH.

Os quatro pontos (PP2-10 a 45) comparados são pontos com estações de moni-
toramento de qualidade e a série de valores são medidas de OD de 1991-2001. Esta
série foi �ltrada de forma a desprezar valores maiores ou menores do que a média
mais ou menos duas vezes o desvio-padrão. Observam-se os baixos níveis de OD me-
didos, especialmente no período de safra, nos três últimos pontos (PP2-20, 30 e 45).
O primeiro deles localiza-se logo após a destilaria JB, e os demais após a entrada dos
a�uentes onde estão as demais agroindústrias.

Outra observação interessante relaciona-se com a quantidade estimada de cana
esperada para a próxima safra. A distribuição de e�uentes ótima mantém a pro-
dução de cana total praticamente inalterada, apesar de não haver nehuma restrição
do modelo relativa a isto(Ver tabela 5.3). Com relação a sobras, o modelo aplica pe-
nalidades proporcionais ao custo de tratamento de e�uentes que não sejam lançados
nas áreas plantadas de cana. O valor dessas penalidades na solução ótima é nula,
pois o modelo usa todo o e�uente produzido. Além disso, admite-se que todas as
agroindústrias utilizem a mesma dosagem por hectare, que seria a ideal. No que se
refere a alocação atual, não se sabe se há restos de e�uentes, ou seja, não se sabe se
tudo o que é produzido é aplicado; em que dose é feita a aplicação, e também se há

6Ver restrições de disponibilidade hídrica, mais especi�camente o item Quantidades limite para
aplicação de e�uentes
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Figura 5.15: Grá�co com valores de OD resultantes da alocação atual e da solução
do modelo
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descargas diretas. O que se conhece são os níveis de OD em vários pontos do rio que
há muito estão abaixo dos limites estabelecidos pela lei. (Ver �gura 5.15).

Aparentemente - conforme se viu nas simulações realizadas com o modelo externo
de qualidade (ver conclusões do capítulo 3) - diante dos níveis de OD atualmente en-
contrados em vários trechos do rio, as práticas adotadas atualmente não se restringem
a fertirrigar as áreas indicadas pelos representantes das agroindústrias, com as doses
informadas. É bem provável que existam descargas de águas de lavagem de cana dire-
tamente nos cursos d'água ou até mesmo de vinhaça em períodos de maiores vazões.
Muito provavelmente, os níveis de OD resultantes apenas das fontes de contaminação
informadas o�cialmente, seriam bem melhores (e portanto maiores) do que se têm
na média dos valores medidos, e até estivessem dentro dos limites exigidos. Como o
modelo considera apenas as fontes de contaminação o�ciais, estaria se trabalhando
num cenário de qualidade de águas muito otimista(o que não é a situação atual do
rio). Por isso, a alocação de e�uentes ótima recomendada no primeiro sub-modelo
já resulta em valores permitidos . As restrições de qualidade das águas assim, na
solução do modelo, seriam restrições inativas ou slack. Restrição Inativa, slack ou
ainda não-binding são aquelas que não alteram o ponto de ótimo obtido no caso em
que não há a restrição, e portanto no ponto de ótimo a restrição se mantém como
uma desigualdade estrita. O multiplicador de Lagrange associado a restrições deste
tipo no ponto de ótimo é nulo. As restrições de qualidade das águas que são inseridas
no sub-modelo2 são as referentes ao nível mínimo de oxigênio dissolvido no início e no
�m de cada trecho em todos os meses, e o limite de fósforo para evitar eutro�zação
dos dois reservatórios.

Pode-se veri�car no relatório de saída do GAMS, mais especi�camente na seção
Equation Listing os valores marginais associados a estas equações todos nulos, que
são exatamente os multiplicadores de Lagrange associados a elas.

5.2 As Simulações estudadas

Alguns cenários foram comparados para avaliar o impacto das penalidades impostas
pelo desvio em relação às outorgas no caso dos usos consuntivos, do não atendimento
a demanda mínima no caso do uso não-consuntivo e da sobra de e�uentes no caso
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de alocação dos mesmos. Isto foi feito simplesmente retirando a função-penalidade
associada ao uso a se avaliar da função-objetivo maximizada. No caso dos usos con-
suntivos, ou seja, o Abastecimento Humano (AH) e o Industrial (AI) apenas foi feita a
simulação retirando-se a penalidade relativa ao Abastecimento Humano. Isto porque
é a partir da alocação de água para o uso industrial, juntamente com a produção de
cana da safra anterior(parâmetro com um valor �xo), que se faz uma estimativa dos
valores de álcool e aguardente produzidos pelas indústrias, e consequentes valores de
e�uentes a se alocar na fertirrigação.

A função de produção usada no modelo, para simular os valores de álcool e
aguardente das destilarias, teve os seus parâmetros estimados a partir de valores
atuais. Matematicamente, a função simula um aumento no produto �nal se aumen-
tarmos a quantidade de água alocada, mesmo mantendo a produção de cana �xa.
Como sabemos que este comportamento não representa a situação real, deixarmos
a alocação para uso agroindustrial sem penalidades implicava em permitir valores
distantes do que hoje é alocado, já que isto aumentaria a função benefício associada.

No entanto, sabemos que este aumento do benefício para a agroindústria não
seria compatível com o que ocorre, pois a produção depende de outros insumos além
de ser restrita a uma capacidade instalada que admite expansões apenas a médio
e longo prazo. Além do benefício aumentado de uma forma irreal, teríamos como
consequência estimativas de e�uentes (já que os mesmos são simulados a partir de
relações volumétricas com a produção) muito diferentes do real, o que prejudicaria os
resultados do modelo também com relação a alocação de e�uentes.

Ao se retirar a penalidade relativa ao abastecimento humano, mantendo-se a do
abastecimento industrial, independente de se aplicarem ou não penalidades relativas
aos demais usos � o não-consuntivo e o de fertirrigação � diminuem as retiradas
anuais para Recife e aumentam as retiradas para Vitória, conforme se vê na tabela
5.5.

Dessa forma, os benefícios associados ao uso humano se elevam tanto pelo aumento
da função benefício líquido como pelo desaparecimento da penalidade. A alocação
para o uso industrial não se altera e portanto os benefícios associados a este uso
também não. Este é o resultado do sub-modelo2 que inclui as restrições de qualidade
das águas. Neste caso, o resultado do sub-modelo2 é diferente do sub-modelo1, ou
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Tabela 5.5: Alocação para Usos Consuntivos com e sem penalidade por atendimento
às outorgas para uso humano

Usuário Outorgas
Atuais

Retiradas
Anuais
com

Penalidade
(Milhões
de m3)

Retiradas
Anuais s/
Penalidade
(Milhões
de m3)

Benefícios
Anuais
líquidos
com

penalidade
(Milhões
de Reais)

Penalidades
Anuais
(Milhões
de Reais)

Benefícios
Líquidos
sem

penalidade
(Milhões
de Reais)

Recife 159,4800 130,3278 90,4608 127,1948 28,4397 157,8541
Vitória 3,7320 3,7894 7,2856 12,9482 0,1595 24,244
JB 7,9200 7,9215 7,9215 15,7969 0,0005 15,7969

Sibéria 0,7500 0,7669 0,7669 2,5032 0,0413 2,5032
Liberdade 5,4000 5,4038 5,4038 13,1907 0,0032 13,1907

seja, as restrições de qualidade das águas para a função-objetivo sem penalidade
relativa ao desvio das outorgas estabelecidas para Recife e Vitória, deixam de ser
inativas.

A �gura 5.16 mostra a diferença nas retiradas alocadas para Vitória pelo sub-
modelo 1 e 2, bem como a diferença entre os benefícios resultantes de tal alocação.

Figura 5.16: Diferenças em milhões de metros cúbicos entre as alocações ótimas
resultado do submod1 e submod2

O que ocorre é que há uma redução nas retiradas anuais para Vitória ao se in-
serir as restrições de qualidade das águas. Mais especi�camente ao se analisar os
multiplicadores associados a cada uma das restrições introduzidas no sub-modelo2,
veri�ca-se que a restrição ativa é a que limita a carga de fósforo admissível para o
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reservatório de Águas Claras prevenindo uma futura eutro�zação. Como este limite
tem a ver com níveis armazenados no lago, é lógica uma restrição no que se refere
a retiradas. A �gura 5.17 mostra os volumes do reservatório ao longo dos meses na
alocação ótima para o sub-modelo 1 e sub-modelo2. Nota-se que a introdução das
restrições de qualidade das águas faz com que maiores volumes sejam mantidos no
lago.

Figura 5.17: Volumes no reservatório Águas Claras na solução do sub-modelo 1 e
sub-modelo2

Com relação ao uso não-consuntivo - geração de energia - a retirada da penalidade
associada a demanda mínima dos dois usuários, independente de haver ou não pe-
nalidades para os demais usos, reduz a potência gerada em todos os meses nas duas
PCH's. Os benefícios líquidos aumentam e as penalidades desaparecem, levando a
um aumento dos benefícios associados a este uso.(Ver tabela 5.6)

Neste caso, os resultados do sub-modelo2 são idênticos ao sub-modelo1, o que
indica que também aqui as restrições de qualidade das águas são inativas.

Finalmente com relação a alocação de e�uentes não há nenhuma alteração na
con�guração das áreas fertirrigadas recomendadas pelo modelo, no caso de se retirar
a penalidade referente a sobra de e�uentes. Ocorre que mesmo não se penalizando
por sobras de vinhoto, a solução ótima já usa todo o e�uente produzido, isso também
independente das penalidades pelos outros usos estarem ligadas ou desligadas.

A alocação recomendada portanto é a mesma apresentada na tabela 5.3, os benefí-
cios associados ao uso se mantêm e as restrições incluídas no sub-modelo2 permanecem
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Tabela 5.6: Potência Gerada e Benefícios Associados com e sem penalidade por
atendimento a demandas mínimas

Usuário
Não-

Consuntivo

Potência
Mínima
Requerida

em
qualquer
mês pelos
usuários
(MW)

Potência
gerada em
qualquer
mês na

solução do
modelo
com

penalidade
(MW)

Potência
gerada em
qualquer
mês na

solução do
modelo

sem penal-
idades

Benefícios
Anuais

com penal-
idades
(Milhões
de Reais)

Penalidades
Anuais
(Milhões
de Reais)

Benefícios
Anuais

sem Penal-
idades
(Milhões
de Reais)

PCHJB 0,9 0,6559 0,4311 0,1136 0,0422 0,1561
PCHCIP 0,8 0,5384 0,3385 0,1284 0,0623 0,1972

inativas, o que implica que a alocação dos e�uentes que maximiza o benefício da fer-
tirrigação já atende as restrições de qualidade das águas.

Assim, a situação em que a função-objetivo atingiria o maior valor, dentre as
simuladas, seria a que não aplica penalidades sobre o desvio às outorgas estabelecidas
para abastecimento humano nem ao não atendimento às demandas mínimas requeri-
das pelos usuários de geração de energia, independente da penalidade pela sobra de
e�uentes ser aplicada ou não. Ressalta-se que a penalidade pelo não cumprimento
das outorgas para abastecimento industrial estão sempre ativadas. Enquanto o menor
valor refere-se a essas duas penalidades (Abastecimento Humano e Geração de Ener-
gia) aplicadas. As simulações feitas podem ser caracterizadas através da numeração
de casos conforme mostrado na tabela 5.7.

Neste último caso, doravante chamado Caso 1, os resultados do sub-modelo2 são
idênticos ao sub-mod1, o que implica que as restrições de qualidade das águas são ina-
tivas, enquanto na primeira situação, caso 4, a introdução das restrições de qualidade
das águas reduz as retiradas para Vitória na alocação ótima devido a limitações de
carga de fósforo no reservatório de Águas Claras, o que faz com que o valor ótimo seja
um pouco menor. A tabela 5.8 mostra os benefícios por uso bem como penalidades e
o valor ótimo da função-objetivo em cada um dos casos estudados.

Estes são os valores obtidos na solução ótima obtida do sub-modelo2. Os resul-
tados obtidos com o sub-modelo1 são os mesmos a menos nos casos 3 e 4 em que
os benefícios anuais relativos ao abastecimento humano são um pouco maiores, em
virtude das maiores retiradas para Vitória.
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Tabela 5.7: Situação das Penalidades por uso na Função Objetivo caracterizando as
simulações estudadas
Casos / Usosa Abastecimento Humano Geração de Energia Fertirrigação

Caso 1 Ativada Ativada Ativada ou Desativada
Caso 2 Ativada Desativada Ativada ou Desativada
Caso 3 Desativada Ativada Ativada ou Desativada
Caso 4 Destivada Desativada Ativada ou Desativada

aA penalidade relativa ao Abastecimento Industrial está permanentemente ativada

Tabela 5.8: Benefícios e Penalidades obtidas em cada uma das simulações
Benefícios Anuais
(Milhões de Reais)

Penalidades Anuais
(Milhões de Reais)

Função
Obje-
tivoaCasos/

Usos AH AI GE Ferti AH AI GE Ferti
Caso 1 140.143 31.4908 0.2421 0.0235 28.5992 0.0449 0.1045 0 143.1507
Caso2 140.143 31.4908 0.3533 0.0235 28.5992 0.0449 0 0 143.3664
Caso 3 182.0981b 31.4908 0.2421 0.0235 0 0.0449 0.1045 0 213.7049c
Caso 4 182.098d 31.4908 0.3533 0.0235 0 0.0449 0 0 213.9206e
aValor resultante da soma dos benefícios diminuído das penalidades.
bEste valor na solução do sub-modelo1 é de 182.5721
cEste no resultado do sub-modelo1 é de 214.179
dEste valor na solução do sub-mod1 é de 182.5721
eValor na solução do sub-mod1 é de 214.3947



Capítulo 6

Conclusões e Continuidade da

Pesquisa

Os resultados apresentados no capítulo 5 são os primeiros obtidos com a estrutura
desenvolvida e descrita no capítulo 4. Na realidade, a construção do problema de
otimização incorporando todas as restrições de disponibilidade hídrica e qualidade
das águas, bem como a implementação do mesmo em um software de otimização
foi uma tarefa extensa e se constitui na maior contribuição desta pesquisa neste
estágio. Acredita-se que muitos outros resultados podem ser obtidos não só através
de outras simulações como também através de melhorias em vários pontos do que
já foi construído, que pode ser considerado um protótipo do modelo de otimização
multiobjetivo voltado para a alocação de água e e�uentes agroindustriais na bacia do
rio Pirapama. Alguns pontos relativos aos resultados são importantes ressaltar:

• As funções de demanda inversa usadas para construir as funções benefício
líquido bem como as funções penalidade para os usos considerados foram re-
tiradas do Estudo de Cobrança pelo Uso da Água (1999) [8], e foram derivadas
a partir de funções de demanda tudo ou nada, obtidas através do ajustamento
de uma função linear que passa por dois pontos, ou pares preço de reserva-
quantidade. A maneira como se determinou estes dois pontos para cada um
dos usos é explicada em detalhes no referido relatório. O que se quer levantar é
que estes dois pontos têm as suas abscissas em valores estimados de demandas
atuais. Isto implica que a função de demanda inversa levantada a partir destes
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pontos é mais representativa para quantidades mais ou menos nessa ordem. Em
todos os usos, a menos da fertirrigação, os valores alocados pelo modelo �cam
mais ou menos na faixa para a qual foi levantada a função. Entretanto, no caso
do uso para fertirrigação as estimativas de cargas (kgDBO/dia) (quantidades)
usadas foram as cargas orgânicas potenciais das maiores destilarias da área, ou
seja, valores que vão de 180 a 230 mil kgDBO/dia. No modelo, a situação con-
siderada é de que a carga orgânica que chega ao rio é proveniente da drenagem
pluvial em terrenos fertirrigados. Não se considera vazamentos nem descargas
diretas e por isso, os valores de carga são muito inferiores a estes valores poten-
ciais. É provável que a função demanda para a fertirrigação não seja adequada
para a aplicação em questão. Além disso, o custo médio para fertirrigação usa-
do para junto com a função demanda estabelecer a função benefício líquido não
leva em consideração o aumento dos custos ao se fertirrigar sites de demanda
mais distantes da agroindústria. Pretende-se continuar a pesquisa na busca de
funções benefício líquido e penalidade associadas ao uso de fertirrigação.

• Através das simulações feitas com o modelo de qualidade e descritas no capí-
tulo 3, pôde-se ver que só a existência de descartes de sobras de e�uentes e
outras fontes diretas de carga orgânica com altas concentrações podem explicar
os baixos valores de OD medidos em vários pontos do rio. Uma simulação
no modelo de qualidade incluindo apenas as fontes de carga que estamos con-
siderando no modelo de otimização, implicaria em níveis de OD muito melhores
que os medidos no ano de 2000 e 2001. O protótipo re�ete esta situação na
medida em que as restrições relativas a níveis de OD mostram-se sempre ina-
tivas mesmo se mantendo áreas fertirrigadas na mesma ordem que a atual. É
certo que o modelo recomenda uma redistribuição, mas a mesma não muda ao
se inserir as restrições que asseguram níveis de OD mínimos. Os multiplicadores
de Lagrange das mesmas são todos nulos. É importante que a situação real das
fontes de contaminação por carga orgânica seja levantada, para que o o modelo
seja mais efetivo no que se refere a alocação de e�uentes. É perfeitamente pos-
sível, por exemplo, através do modelo, simular fontes de contaminação eventuais
numa localização, num determinado mês e avaliar seus impactos.
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• Os resultados do uso não-consuntivo de geração de energia elétrica mostram
valores gerados na alocação ótima das duas PCH´s sempre abaixo dos val-
ores informados como sendo os mínimos necessários para os usuários, mesmo
havendo disponibilidade de água. Quando se retira a penalidade os valores ge-
rados reduzem-se ainda mais. O custo médio usado para geração foi obtido a
partir da tarifa de suprimento de energia elétrica do sistema Norte Nordeste da
Eletrobrás, citado em Carrera-Fernandez(1999). É possível que este custo seja
alto para ser usado como proxy para o custo de geração no caso de uma PCH,
o que explicaria os baixos valores produzidos.

• A questão da eutro�zação é de suma importância para os reservatórios da bacia,
e o modelo permite tratá-la de uma forma preventiva, através da introdução de
restrições no lançamento de carga na área dos lagos. Preços-sombra podem ser
obtidos destes limites para cada um dos reservatórios em qualquer mês. Pode-
se fazer a partir deles estimativas de custos da prevenção a serem comparados
com custos de medidas corretivas. No entanto, é necessário que as estimativas
de fósforo associadas a DBO sejam calibradas e validadas, ou então que outras
formas de se fazer uma estimativa da contribuição de fósforo dessas cargas
orgânicas sejam estudadas.

• A questão das estimativas para valores de vazão, a partir de vazões especí�cas
médias, usada no modelo de otimização foi explicado com detalhes no capítulo 3.
Não foi encontrado na solução do modelo problemas relacionados à disponibili-
dade na região estudada em nenhum mês. O abastecimento industrial atende às
outorgas estabelecidas. O abastecimento humano apesar de na solução ótima ser
recomendada diminuição de retiradas, não se deveu a restrições de quantidade,
mas para maximizar os benefícios econômicos. Há disponibilidade também para
geração de energia em todos os meses, de forma que seria �sicamente possível
atender a demanda mínima. É provável que esta abordagem utilizada para a
simulação das disponibilidades hídricas esteja sobrestimando as quantidades. A
utilização da mesma se fez por limitações de dados. Já existem muitos novos
postos �uviométricos instalados, e pretende-se na continuidade da pesquisa,
fazer simulações usando novas abordagens para cálculo de vazões, bem como a
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partir de séries mais atualizadas.
• O modelo ora desenvolvido tem como principal objetivo, estabelecer uma refe-
rência para os formuladores de políticas na de�nição de estratégias que mais
bene�ciem a sociedade como um todo. Uma vez estabelecida a meta socialmente
desejável para o problema � economia normativa � criam-se formas de avaliar
os mecanismos para sua implementação. Neste ponto, passa-se para a economia
positiva.
É de interesse desta pesquisa prosseguir nesta linha, avaliando opções dentro
das que foram levantadas no Capítulo 2. Por exemplo, para avaliar a opção
de mercados de água, poderia-se dentro da mesma estrutura, inserir algumas
modi�cações nas funções benefício líquido de cada usuário, que agora deveria
levar em conta também as possibilidades de ganhos através da comercialização
de seus direitos de água, incorporando-as assim aos seus ganhos. Além disso,
custos de transação deveriam ser incorporados aos seus custos. Ademais, como
os preços nessa modalidade de realocação surgem do processo, ou seja da lei da
procura e da oferta, poderia se usar uma relação preço-sombra/ retirada de água,
de acordo com procedimento sugerido e adotado em Rosegrant et al(2000) [39].

• Como já foi dito a modelagem realizada é feita num horizonte de 1 ano, com
passos mensais, ou seja, pode-se considerar uma modelagem a curto prazo.
Uma modelagem a longo prazo leva em conta futuras incertezas e os efeitos
cumulativos de ações atuais negativas. As relações econômicas, hidrológicas e
ambientais devem ser desenvolvidas para um horizonte longo de tempo para
simular efeitos acumulativos e re�etir possíveis mudanças e incertezas. O ideal
portanto é que se combinasse de alguma forma os resultados de curto prazo
obtidos aqui, incorporando ajustes de longo prazo para atingir decisões ótimas
a longo prazo. Assim, seria possível satisfazer as demandas atuais sem compro-
meter os anos futuros.
O problema é que estender o modelo de curto prazo para um longo prazo com
um grande número de períodos leva a di�culdades na modelagem (McKinney
et al,1999) [25]. Assim, este poderia ser, já um desa�o para futuras pesquisas
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que teriam como objetivo estender este modelo, para levar em conta os efeitos
da política a longo prazo.



Apêndice A

Descrição dos Índices, Links,

Parâmetros e Variáveis do Modelo

A.1 Índices e Links

1. junct : Junções Principais (junct-main) e A�uentes (junct-a�u)
• junctmain:JC0, JC1,JC2, JC4, JC5, JC7, JC8, JC10, JC11, JC12, JC14,
JC16, JC18, JC19, JC22, JC23, JC25

• juncta�u:JC3, JC6, JC9, JC13, JC15, JC17, JC20, JC24
2. rev : Reservatórios: Águas Claras e Pirapama
3. hpr : Pequenas centrais Hidroelétricas: PCHJB e PCHCIP
4. sply : Fontes de vazões naturais médias, sendo os componentes SPXA fontes de

vazões proporcionais a áreas de matas e �orestas e SPXB proporcionais a áreas
plantadas de cana: SP0A, SP0B até SP25A e SP25B

5. �rrig : sites de demanda por e�uentes: FIR0 até FIR25
6. aind : agroindústrias: JB, Liberdade e Sibéria
7. mun: municípios: Recife e Vitória
8. t: meses, sendo ts os meses de safra e tns os meses de entressafra.
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• ts: 9,10,11,12,1
• tns: 2,3,4,5,6,7,8

9. rivlink (junct-up,junct): link entre duas junções consecutivas, ou seja, entre duas
junct, indicando o sentido do �uxo da água que parte do primeiro argumento
para o segundo, ou seja, de junct-up a junct.

10. splylink (sply, junct): Link entre uma fonte de vazão natural média sply e
uma junção junct, fazendo a correspondência das fontes representativas das
contribuições naturais do trecho iniciado pela junção.

11. rslink (rev,junct) : link entre um reservatório rev e uma junção junct, sendo a
junção a que recebe as liberações do reservatório.

12. ret�nk-aind (aind,junct): link entre uma agroindústria aind e uma junção junct,
indicando o trecho em que a agroindústria lança suas águas de retorno.

13. ret�nk-�r (�rrig,junct):link entre um site de demanda por e�uentes �rrig e
uma junção junct, indicando para que trecho do rio retornaria o escoamento
super�cial da fertirrigação, se houvesse.

14. aind�rriglink (aind,�rrig): link entre uma agroindústria aind e um site de de-
manda por e�uentes �rrig para indicar a agroindústria que lança seus e�uentes
no site de demanda.

15. nplink (junct,hpr): Link entre uma junção junct e uma Pequena Central
Hidroelétrica (PCH) hpr, indica o trecho em que está localizada a PCH.

16. naindlink (junct,aind): Link entre uma junção junct e uma agroindústria aind,
indica o trecho em que é captada a água para uso agroindustrial.

17. nrlink (junct,rev): Link entre uma junção junct e um reservatório rev, indica
a junção que agrega todo o aporte a�uente ao reservatório no que se refere ao
aspecto quantitativo.

18. muninlink (rev, mun): Link entre um reservatório rev e um site de demanda
por água para uso municipal mun, indicando qual reservatório supre o referido
município.
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A.1.1 Parâmetros
Referentes às Fontes de Vazões Naturais Médias

1. tot-spl-norm (sply, t): Traz o valor de contribuição natural média correspon-
dente ao trecho suprido pela fonte sply no mês t em milhões de m3. Este valor
é obtido através da multiplicação entre descarga especí�ca média do trecho cor-
respondente a fonte, e a área associada a fonte. Se a fonte for do tipo A, a área
é a área de matas e �orestas do trecho e se for do tipo B é a área plantada de
cana.

2. vazespmedias (junct, t): Contém o valor em litros/seg.ha da vazão especí�ca
média do trecho iniciado pela junção junct no mês t. É necessário para que
a partir da decisão de alocação de e�uentes e resultante área a ser ferirrigada,
possa se calcular a quantidade de água de drenagem pluvial natural associada.

Referentes às Pequenas Centrais Hidroelétricas
1. hprgt-ef (hpr) E�ciência do conjunto gerador e turbina da PCH hpr. É uma

proporção adimensional.
2. hpr-head (hpr) Altura líquida para cada PCH hpr em metros.
3. hpr-cp (hpr) Capacidade máxima da planta instalada em cada PCH hpr em

MW.

Referentes às Agroindústrias
1. prop-ref (aind) Proporção da água alocada para as agroindústrias que é usada no

processo de refrigeração, e retorna integralmente ao rio (água de refrigeração).
2. prop-procs (aind) Proporção da água alocada para as agroindústrias que é usa-

da para processamento, ou seja, para produzir o produto �nal � álcool ou
aguardente.
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Referentes a Fertirrigação
1. dose-tipo-vinh (aind) Quantidade em metros cúbicos de e�uente por hectare

que deve ser idealmente aplicada na fertirrigação. Depende do tipo de vinhoto
produzido por cada destilaria, daí a dependência com a agroindústria.

2. ha-f-tot-ant (�rrig) Área fertirrigada inicial (do ano imediatamente anterior ao
que se estuda) em cada site de demanda por e�uentes �rrig em milhares de
hectares. Valores iniciais resultado de decisões já tomadas.

3. ha-tot (�rrig) Área total em milhares de hectares com plantações de cana em
cada site de demanda por fertirrigação �rrig.

4. prod-cane-mon-curr-harv (�rrig) Estimativa do valor disponível de cana em
cada mês da safra atual, por site de demanda por fertirrigação �rrig. É cal-
culado em função das áreas fertirrigadas no ano anterior, fruto de decisões já
tomadas. É obtida através de outros parâmetros tais como área fertirrigada,
e produtividades em função de fertilização. É detalhado no item Funções de
Produção para Álcool e Aguardente do capítulo 3.

5. PR-RET-SW (�rrig,t) Proporção do vinhoto lançado no site de demanda por
e�uente que chega ao rio. Foi constatado através do modelo de simulação como
sendo nulo.

Referentes aos reservatórios
1. A-coef-ang (rev) Coe�ciente Angular em m−1 da aproximação linear para a

relação área x volume obtida para cada um dos reservatórios.
2. A-coef-lin (rev) Coe�ciente linear da mesma aproximação citada para o

parâmetro acima em milhões de m2. Valor teórico onde a reta da regressão
linear cruzaria o eixo das áreas.

3. evap-pot (rev, t) Valores médios mensais de evaporação potencial Heargraves
em postos próximos a cada reservatório em mm.
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4. alpha (rev, t) Valor usado na expressão adotada para o balanço de massa de
cada reservatório. É adimensional e dado pela equação a seguir1:

alpha(rev, t) = (A-coef-ang(rev) · 1,32 · evap-pot(rev, t))/1000 (A.1)
5. beta (rev, t) Valor usado na expressão adotada para o balanço de massa de cada

reservatório. Está em milhões de m3 e é dado por2:

(A-coef-lin(rev) · 1,32 · evap-pot(rev, t))/1000 (A.2)
6. beg-ST (rev) Volume armazenado do reservatório rev no mês inicial em milhões

de metros cúbicos. Foi considerada a capacidade máxima do reservatório como
sendo o volume inicial, já que o primeiro mês na modelagem (agosto) é o último
da estação chuvosa.

Referentes as outorgas concedidas e demandas mínimas de energia
1. outorgahmon(mun) Outorga concedida a cada município mensalmente em mi-

lhões de metros cúbicos.
2. outorgaimon(aind) Outorga concedida às agroindústrias mensalmente em mi-

lhões de metros cúbicos.
3. hpr-demand-min(hpr)Potência mínima requerida em todos os meses em MW

por cada uma das PCH´s.

Referentes a concentração de constituintes de qualidade
1. ODsat (junct, t) Concentração de saturação do oxigênio dissolvido adotado para

o segmento iniciado pela junção junct em cada mês t em mg/l.
2. bod5-ret�rr (�rrig) Concentração de DBO5 em mg/l do escoamento super�cial

do e�uente lançado no site de demanda �rrig. É o mesmo valor da DBO5 do
e�uente, qualquer que seja o �rrig dado por 16400 mg/l.

1Observar que divide-se por 1000 pois o parâmetro de evaporação está em milímetros e o coe�-
ciente angular em m−1

2O valor do coe�ciente linear está em milhões de m2 e a evaporação dada em mm é convertida
para metros através da divisão por 1000.
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3. od-ret�rr (�rrig) Concentração de OD em mg/l do escoamento super�cial do
e�uente lançado no site de demanda �rrig. É o mesmo valor do OD do e�uente,
qualquer que seja o �rrig, que é 0 mg/l.

4. bod5-splya Concentração de DBO5 da água de drenagem pluvial natural propor-
cional a área de matas e �orestas; Valor tabelado para água limpa bod5-splya =

1.
5. od-splya (junct, t) Concentração de OD da água de drenagem pluvial na-

tural proporcional a área de matas e �orestas;Valor idêntico a concentração
de saturação do trecho iniciado por junct no mês t. od-splya(junct, t) =

ODsat(junct, t);
6. bod5-sply-�rrig-cane Concentração de DBO5 da água de drenagem pluvial na-

tural proporcional a área plantada de cana sendo fertirrigada. É obtido através
de procedimentos de calibração e dado por 30,22mg/l.

7. od-sply-�rrig-cane (junct, t) Concentração de OD da água de drenagem plu-
vial natural proporcional a área plantada de cana sendo fertirrigada do trecho
iniciado por junct no mês t. É nula para qualquer junção e mês.

8. bod5-sply-n�rrig-caneConcentração de DBO5 da água de drenagem pluvial na-
tural proporcional a área plantada de cana sem fertirrigação. É obtido através
de valores observados no modelo de simulação e dado por 2,28mg/l.

9. od-sply-n�rrig-cane (junct, t) Concentração de OD da água de drenagem pluvial
natural proporcional a área plantada de cana sem fertirrigação do trecho iniciado
por junct no mês t. É dado como uma proporção da concentração de saturação.
od-sply-n�rrig-cane(junct, t) = 0,75 ·ODsat(junct, t).

Referentes a cálculo de transporte de constituintes de qualidade
1. m1 (junct) Um dos coe�cientes de ajuste que relaciona o coe�ciente de re-

aeração K2 com a vazão, resultante dos procedimentos de calibração no modelo
de simulação de qualidade.
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2. n1 (junct) O outro coe�ciente de ajuste que relaciona o coe�ciente de reaeração
K2 com a vazão, resultante dos procedimentos de calibração no modelo de sim-
ulação.

3. �ow-calibra-sup (junct) Valor superior de vazão em m3/s da faixa onde se usa
a regressão com os coe�cientes de ajuste obtidos da calibração.

4. �ow-calibra-inf (junct) Valor inferior de vazão em m3/s da faixa onde se usa a
regressão com os coe�cientes de ajuste obtidos da calibração.

5. deoxignrate (junct, t) Coe�ciente de desoxigenação no segmento iniciado pela
junção junct já ajustado pela temperatura. Acabou sendo usado o mesmo valor
independente da junção e da temperatura, que foi 0.45dia−1.

6. fac-convert-bod (junct, t) Fator que permite a conversão das duas formas de
expressar a concentração de DBO: a 5 dias (DBO5) ou última (DBOL).

7. temprt (junct, t) Valores médios de temperatura em graus Celsius no trecho
iniciado por junct no mês t. São médias de valores medidos em estações de
monitoramento que de�niu-se representativas de cada trecho em 10 anos de
1991-2001 disponibilizadas pelo CPRH.

8. sectrans (junct) Area em m2 da seção transversal associada ao último quilômetro
do trecho iniciado por junct.

9. exten (junct) Extensão em quilômetros do trecho iniciado pela junção junct.

A.1.2 Variáveis de Disponibilidade hídrica
Referentes aos Reservatórios ou ao uso para Abastecimento Humano

1. N-RES (junct,rev, t) Valor de vazão a�uente ao reservatório rev a partir da
junção junct durante o mês t em milhões de m3.

2. RELEAS-REV (rev, t) Valor de vazão e�uente na saída do reservatório rev em
milhões de m3 durante o mês t. (É a soma de RES-MUN com RES-N associados)

3. RES-ST (rev, t) Volume do reservatório rev representativo do mês t em milhões
de m3.
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4. RES-N (rev, junct, t) Valor do �uxo que vai do reservatório rev para a junção
junct durante o mês t em milhões de m3.

5. RES-MUN (rev, mun, t) Valor de alocação retirado do valor e�uente do reser-
vatório rev para atender ao município mun durante o mês t em milhões de
m3.

6. T-MUN-MON (mun, t) Total de água alocada, de todos os reservatórios, para
o município mun durante o mês t em milhões de m3. Na realidade, no nosso
caso coincide com o valor da variável anterior, já que não temos caso de um
mesmo município, sendo atendido por mais de um reservaório.

7. T-MUN (t) Total de água alocada para abastecimento humano, de todos os
municípios, no mês t em milhões de m3.

8. DIFF-DEMAND-MUN-QUADR (t) Valor absoluto da diferença entre o total
de água alocado para cada município e o valor outorgado para o mesmo durante
o mês t em m3/s

9. PENAL-AH-t(mun, t) Penalidade aplicada sobre o valor absoluto da diferença
entre o valor alocado e o outorgado em milhões de reais em cada município e
mês.

10. PENAL-AH(mun) Penalidade aplicada sobre o valor absoluto da diferença entre
o valor alocado e o outorgado em milhões de reais para o município no ano
inteiro.

11. NB-AH-t (mun, t) Benefício líquido resultante da água alocada para o município
mun em milhões de reais durante o mês t.

12. NB-AH (mun) Benefício líquido resultante da água alocada para o município
mun em milhões de reais durante o ano inteiro.

Referentes às Pequenas Centrais Hidroelétricas ou ao uso para Geração
de Energia

1. P-hpr (hpr, t) Potência gerada pelo site de demanda por geração de energia hpr
durante o mês t em MW.
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2. N-HPR (junct, t) Parcela do �uxo no trecho iniciado por junct, usado para
geração de energia elétrica pela PCH localizada no trecho iniciado por junct.

3. SOBR-NHPR-FLOW (junct-up, junct, t) Diferença entre o �uxo que vai de
junct-up até junct e a parcela usada para geração no trecho iniciado por junct-up
durante o mês t em milhões de m3. É na realidade a água que nao é aproveitada
para geracão de energia elétrica no trecho.

4. T-HPR (t) Energia ou trabalho gerado durante o mês t por todas as PCH's
do modelo em GWH. É resultado da soma das potências geradas de todas as
PCH's naquele mês multiplicadas pelo número de horas no mês.

5. DIFF-DEMAND-HPR-QUADR-CMS(hpr, t) Valor absoluto da diferença entre
o valor alocado para geração e o valor de vazão associado a demanda mínima
para cada PCH, a cada mês, em m3/s

6. N-HPR-DEMAND-MIN-CMS(hpr,t) Esta variavel associa vazão com a potência
minima demandada por cada uma das PCH's a cada mês. Está m3/s.

7. CM-GER-ENERG (hpr,t) Custo médio em reais por m3 de água aproveitada
para geração de energia elétrica para cada PCH hpr e cada mês t.

8. PENAL-GE-T(hpr, t) Penalidade de cada PCH a cada mês sofrida devido o
não atendimento a demanda mínima em milhões de reias.

9. PENAL-GE(hpr) Penalidade relativa a PCH pelo ano inteiro em milhões de
reais.

10. NB-GE-t (hpr, t) Benefício líquido resultante da água aproveitada para a PCH
hpr em milhões de reais durante o mês t.

11. NB-GE (hpr) Benefício líquido resultante da água aproveitada pela PCH hpr
em milhões de reais durante o ano inteiro.
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Referentes às Agroindústrias ou ao uso para Abastecimento Agro-
Industrial
Observar que a maioria das variáveis tem como argumento ts, ao invés de t. Vamos
usar esta simbologia para indicar que a referida variável terá valores não-nulos apenas
para os meses de safra, os ts.

1. N-AIND (aind, ts) Valor de vazão alocado para agroindústria aind a partir da
junção que inicia o trecho em que a mesma está localizada no mês de produção
ts em milhões de m3.

2. RET-AIND (aind,ts) Valor de retorno da agroindústria aind para a junção que
�naliza o trecho em que a mesma está localizada no mês t em milhões de m3.

3. PROD-ALC (aind, ts) Quantidade de álcool produzido pela agroindústria aind
no mês t em milhões de m3.

4. PROD-AGR (aind, ts) Quantidade de aguardente produzido pela agroindústria
aind no mês t em milhões de m3.

5. PROD-SW (aind, ts) Quantidade de vinhoto resultante da produção do produto
�nal da agroindústria aind no mês t em milhões de m3.

6. DIFF-DEMAND-ALCAGR-QUADR-CMS(aind, ts Valor absoluto da diferença
entre o total de água alocado para cada agroindústria no mês t e o valor outor-
gado em m3/s

7. PENAL-AI-T(aind, t) Penalidade associada a diferença entre os valores outor-
gados e alocados para cada agroindústria e a cada mês em milhões de reais.

8. PENAL-AI(aind) Penalidade associada a diferença entre os valores outorgados
e alocados para cada agroindústria no ano inteiro em milhões de reais.

9. NB-AI-t (aind, ts) Benefício líquido resultante da água alocada para a
agroindústria aind em milhões de reais durante o mês t.

10. NB-AI (aind) Benefício líquido resultante da água alocada para a agroindústria
aind em milhões de reais durante o ano inteiro.
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Referentes a Fertirrigação
1. SW-IN-FIRRIG (�rrig, aind, ts) Valor da quantidade de e�uente alocado pela

agroindústria aind no site de demanda por fertirrigação �rrig no mês de pro-
dução t em milhões de m3.

2. RET-FIRRIG (�rrig, ts) Quantidade de e�uente que retorna ao rio através do
escoamento super�cial do que foi alocado em �rrig no mês t em milhões de m3.

3. REST-SW (aind, ts) Sobra do quantitativo de vinhoto produzido pela
agroindústria aind depois da alocação dos e�uentes nos sites de demanda por
fertirrigação ligados a aind no mês t em milhões de m3.

4. HA-F-TOT-CURR-POSS-MON (�rrig,aind, ts) Área fertirrigada no site de de-
manda �rrig no mês t, resultante do valor alocado de e�uentes no mesmo e da
dose recomendada devido ao tipo de vinhoto produzido em aind. Valor dado
em milhares de hecatres que impactará na produção de cana da próxima safra.

5. HA-NF-TOT-CURR-POSS-MON (�rrig, aind, ts) Área não fertirrigada no site
de demanda �rrig no mês t, obtida por complementariedade da área anterior
em relação a 1/5 da área total plantada de cana do �rrig. São considerados 5
meses de safra e por isso no mês admite-se que a demanda é 1/5 da área de
cana existente no �rrig.
A equação que mostra esta complementariedade é dada por:

ha-tot(firrig)

5
=HA-NF-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t)+

HA-F-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, t)

(A.3)

6. HA-QTD-SPLY-NFIRRIG (�rrig, ts) Quantidade de hectares em milhares de
ha não-fertirrigados no site �rrig no mês t para subsidiar o cálculo da quantidade
de água que drenará a região sem contaminação por vinhoto. A diferença com
relação a variável HA-NF-TOT-CURR-POSS-MON é que esta é usada para
efeito de produção. É a área não-fertirrigada naquele mês que impactará na
produção do mês para a próxima safra. Já a variável em questão responde
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pela área não-fertirrigada total do �rrig, incluindo a parte em que não houve
demanda. Assim:

HA-QTD-SPLY-NFIRRIG(firrig, ts) =

HA-NF-TOT-CURR-POSS-MON(firrig, aind, ts)+

4

5
· ha-tot(firrig)

(A.4)
Obs.: Esta variável apresenta valores �xados para os sites FIR23, FIR24 e FIR25
em todos os meses de produção, que é o valor total de área plantada, ou seja,
admite-se não haver fertirrigação nos mesmos. Isto porque não há decisão a se
tomar com relação a alocação de e�uentes nestes sites, já que os mesmos são
fertirrigados por uma indústria não modelada. Em outras palavras, o modelo é
válido se a Usina Bom Jesus nada alocar nestes sites.
Assim:
• HA-QTD-SPLY-NFIRRIG ('Fir23',ts) = ha-tot ('Fir23')
• HA-QTD-SPLY-NFIRRIG ('Fir24',ts) = ha-tot ('Fir24')
• HA-QTD-SPLY-NFIRRIG ('Fir25',ts) = ha-tot ('Fir25')

7. PROD-CANE-MON-NEXT (�rrig, aind, ts) Estimativa da produção de cana
mensal no site �rrig para atender a agroindústria aind no mês tda próxima safra,
resultante das áreas fertirrigadas e não fertirrigadas em milhões de toneladas
recomendadas pela alocação ótima.

8. T-CANE-NEXT-AIND-MON (aind,ts) Soma das produções mensais de cana
no mês t esperadas para o próximo ano, de todos os sites �rrig associados a
agroindústria aind em milhões de toneladas.

9. QTD-SPLY-FIRRIG-CANE (�rrig, ts) Quantidade de água proveniente da
drenagem pluvial natural, associada a área que se decidiu fertirrigar no
site de demanda �rrig, no mês t. É obtida através da vazão es-
pecí�ca média do trecho em que se situa o site �rrig e a variável
HA-F-TOT-CURR-POSS-MON (�rrig,aind, t). É dada em milhões de m3.
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10. QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE (�rrig, ts) Quantidade de água proveniente da
drenagem pluvial natural, associada a área total que se decidiu não fer-
tirrigar no site de demanda �rrig, no mês t. É obtida através da vazão
especí�ca média do trecho em que se situa o site �rrig e a variável
HA-QTD-SPLY-NFIRRIG (�rrig,aind, ts). É dada em milhões de m3.
Obs: Nos meses de não-produção, onde estes quantitativos
QTD-SPLY-FIRRIG-CANE e QTD-SPLY-NFIRRIG-CANE se anulam, o
valor de drenagem pluvial natural é dado pelo parâmetro tot-spl-norm (splyb,t)
da fonte B, todo ele sem contaminação. Na realidade, as duas primeiras
variáveis somadas resulta no parâmetro para a fonte B.

11. CM-AREA-FIRRIG (�rrig, ts) Custo médio em reais por kgDBO de carga
resultante do e�uente lançado para fertirrigação em cada site de demanda �rrig
e cada mês t.

12. CARGA-LANC-FIRRIG (�rrig, ts) Carga que chega ao rio em milhões de
kgDBO/ dia, resultante do e�uente alocado no site de demanda �rrig no mês
ts para o processo de fertirrigação em milhões de KgDBO por dia.

13. T-RST-SW (t) Sobra de e�uentes de todas as agroindústrias no mês t em mil-
hões de m3.

14. NB-F-t (�rrig, t) Benefício líquido resultante para cada site de demanda �rrig,
advindo do processo de fertirrigação que resultante de um lançamento de carga,
em milhões de reais durante o mês t.

15. NB-F (�rrig) Benefício líquido resultante para cada site de demanda �rrig, ad-
vindo do processo de fertirrigação que tem como resultado um lançamento de
carga, em milhões de reais durante o ano inteiro

Existem ainda as variáveis que não dizem respeito só a um uso em particular:

1. FLOW (junct, junct-lo, t) Quantidade de água que �ui de uma junção junct a
outra junct-lo no mês t em milhões de m3
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A.1.3 Variáveis de Qualidade das Águas
Referentes ao cálculo do transporte dos constituintes de qualidade

1. REAR-K2 (junct, t) Valor do coe�ciente de reaeração K2 para o trecho iniciado
pela junção junct no mês t. É obtido através de uma formulação que mostrou
ser a mais adequada dentre todos os cenários testados no modelo de simulação
de qualidade. Detalhes deste resultado encontram-se no capítulo 3.

2. M(junct, t) Primeira variável necessária para implementar a formulação que se
mostrou mais adequada para obtenção do coe�ciente de reaeração (ver equação
4.45).

3. N(junct, t) Segunda variável necessária para implementar a formulação para
obtenção do coe�ciente de reaeração.

4. REAR-K2-TEMP (junct, t) Valor do coe�ciente de reaeração K2 para a junção
junct e o mês t em dia−1, devidamente ajustado pelo parâmetro de temperatura
da referida junção e mês � temprt (junct,t).

5. SEG-SIZE (junct, t) Representa o tempo que se leva para percorrer todo o
trecho iniciado por junct no mês t. Como o tamanho de cada trecho é constante,
o que vai fazer este tempo maior ou menor será a velocidade com que o �uxo
se desloca de uma junção a outra. Esta velocidade é função tanto da geometria
da calha do rio como da vazão alocada, portanto é também uma variável.

SEG-SIZE(junct, t) =
exten(junct)

VEL-MEDIA(junct, t) · 86400
(A.5)

A unidade é dia. A extensão do segmento é um parâmetro e está em quilômetros,
a velocidade está em km/seg, e o fator de conversão 86400 leva o resultado para
dia.

6. VEL-MEDIA (junct, t) Representa uma média de duas velocidades, uma obtida
no início e outra no �m do trecho iniciado por junct no mês t, a saber3:

3A variável FLOW-CMS dá a vazão em m3/s no trecho iniciado por junct �
FLOW-CMS (junct,junct-lo, t) � e no trecho anterior � FLOW-CMS (junct-up,junct, t). O
parâmetro sectrans dá a área da seção transversal em m2 do último quilômetro do trecho cor-
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VEL-MEDIA1(junct, t) =
FLOW-CMS (junct,junct-lo, t)

sectrans(junct) · 1000
(A.6)

e

VEL-MEDIA2 (junct, t) =
FLOW-CMS (junct-up,junct, t)

sectrans(junct-up) · 1000
(A.7)

Isto apenas não ocorre para a primeira e última junção da calha do rio. Nos tre-
chos iniciados por junct0 e junct21 não há como determinar duas velocidades,e
portanto a velocidade usada é uma só, no caso da primeira junção apenas o valor
de velocidade no trecho e no caso da última apenas o valor do trecho anterior.

7. DEF-OD-INIT (junct, t) Dé�cit inicial de OD do trecho iniciado pela junção
junct no mês t em mg/l. É dada pela diferença entre a concentração de OD no
ponto e a concentração de saturação do mesmo ponto.

8. OD-FLOW-MAIN (junct, t) Valor da concentração de OD em mg/l no �m do
trecho iniciado pela junção junct no mês t, resultado do processo de decaimento
do oxigênio ao longo do trecho naquele mês.

9. BODL-FLOW-MAIN (junct, t) Valor da concentração de DBO última em mg/l
no �m do trecho iniciado pela junção junct no mês t, resultado do processo de
decaimento da demanda bioquímica ao longo do trecho naquele mês.

10. BOD5-FLOW-MAIN (junct, t) Valor da concentração de DBO última em mg/l
no �m do trecho iniciado pela junção junct no mês t, devidamente convertido
para DBO a 5 dias.

Referentes ao cálculo das concentrações dos constituintes de qualidade
1. BOD5-NODE (junct, t) Valor de concentração da DBO5 em mg/l calculada na

junção junct no mês t, resultante da média ponderada de todos os quantitativos
das contribuições na junção com suas respectivas concentrações.

rente � sectrans (junct) � e do trecho anterior � sectrans (junct-up). Sendo assim, obtém-se uma
velocidade no �m do trecho anterior e outra no �m do trecho corrente em km/s devido a divisão por
1000.
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2. BODL-NODE (junct, t) Valor da concentração acima devidamente convertida
para DBO última em mg/l.

3. BOD5-REV (rev, t) Valor da concentração de DBO5 em mg/l do lançamento
que representa o �uxo que é liberado do reservatório rev e chega até a junção
seguinte no mês t.

4. BOD5-RETAIND (aind, t) Valor da concentração de DBO5 em mg/l do lança-
mento que representa o �uxo de retorno das agroindústrias para a junção
seguinte no mês t.

5. OD-NODE (junct, t) Valor da concentração de OD emmg/l calculada na junção
junct no mês t, resultante da média ponderada de todos os quantitativos das
contribuições naquela junção junct com suas respectivas concentrações.

6. OD-REV (rev, t) Valor da concentração de OD em mg/l do lançamento que
representa o �uxo que é liberado do reservatório rev e chega até a junção seguinte
no mês t.

7. OD-RETAIND (aind, t) Valor da concentração de OD em mg/l do lançamento
que representa o �uxo de retorno das agroindústrias para a junção seguinte no
mês t.

Referentes aos valores críticos para constituintes de qualidade
1. T-CRIT (junct, t) Tempo em dias onde a concentração de oxigênio atingiria o

mínimo valor a partir da situação inicial em junct no mês t. A formulação do
mesmo é dado na equação 4.33.

2. OD-CRIT (junct, t) Concentração associada ao tempo crítico acima em mg/l.
A formulação da mesma é dada na equação 4.34.

3. COEF-BOD-OD (junct, t) Razão entre BODL-NODE (junct, t) e
DEF-OD-INIT (junct, t).

4. DIFF-COEF-RELAC (junct, t) Diferença entre COEF-BOD-OD (junct,t) e
K2(junct,t)
K1(junct,t)

usada para identi�car a situação em que se utiliza a fórmula do tempo
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crítico, ver �gura 4.7. Apenas na situação (a) esta diferença será positiva. Ape-
nas neste caso será calculado o tempo crítico.

5. COMP-T-CRI-SEGS (junct, t) Diferença entre T-CRIT (junct, t)
SEG-SIZE (junct, t). Apenas no caso em que esta diferença fosse nega-
tiva � T-CRIT(junct, t) < SEG-SIZE(junct, t) � é que haveria problemas
com relação as restrições atuais. Ver �gura 4.8
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