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RESUMO   Este trabalho apresenta a abordagem de programação estocástica de duplo 
estágio na modelagem de decisões agrícolas de uso da água sob condições de incerteza. O 
modelo desenvolvido maximiza o benefício líquido esperado da produção de culturas 
anuais e perenes com disponibilidade de água probabilística. A abordagem proposta 
permite avaliar os efeitos da disponibilidade, custo e confiabilidade do abastecimento de 
água no desempenho econômico da produção, tipos de culturas de curto e longo prazo e 
escolha de tecnologias de irrigação. Os benefícios econômicos calculados podem ser 
comparados com custos de políticas hídricas e mudanças operacionais voltadas para o 
aumento na confiabilidade do abastecimento, dando suporte no planejamento dos 
recursos hídricos em áreas agrícolas. 

 
ABSTRACT   This paper presents a two-stage stochastic programming approach to 
simulate agricultural decisions of water use under uncertainty. The model maximizes the 
net expected benefit of permanent and annual crop production with probabilistic water 
availability. This approach allows evaluation of water availability, cost and reliability on 
economic performance, short and long term cropping patterns and irrigation technology 
decisions. The economic benefit calculated can be compared to the costs of local water 
policies and operations aimed at improving water supply reliability, providing support for 
water resources planning in agricultural areas. 
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INTRODUÇÃO 

A agricultura irrigada é uma atividade que responde por significativa parcela das 

demandas por água, utilizando quase 61% da água captada no Brasil (Itaborahy et al, 

2004). O uso da água na agricultura irrigada compete com outros setores, gera impactos 

ambientais e constitui um elemento vital para o desenvolvimento econômico de várias 

regiões brasileiras, notadamente aquelas de clima semi-árido. Neste cenário, o 

planejamento e a gestão eficientes da água é hoje uma condição necessária para 

minimizar conflitos entre usuários, reduzir falhas no abastecimento, melhorar o 

desempenho econômico e reduzir impactos no meio ambiente. Por sua vez, a gestão 

eficiente depende de um bom entendimento de como as demandas agrícolas se 

comportam e reagem a fatores como disponibilidade hídrica, confiabilidade no 

abastecimento, custo da água e incertezas climáticas. 

Demandas agrícolas dependem das decisões tomadas pelo agricultores, grande 

parte governadas por objetivos econômicos. Esse aspecto é frequentemente negligenciado 

em modelos tradicionais de sistemas hídricos que simulam demandas como alvos fixos 

sujeitos a prioridades pré-definidas. Tal abordagem apresenta limitações na representação 

do comportamento dos usuários suas reações a políticas, planos e operações de gestão da 

água. 

Decisões agrícolas envolvem que tipo de culturas (e quando) produzir, qual 

quantidade de água aplicar, qual fonte de abastecimento usar e qual tecnologia de 

irrigação empregar. Cada uma dessas decisões tem uma estrutura temporal própria e 

envolve o comprometimento de recursos por longo ou curto prazo. Decisões de curto 

prazo (um ano ou temporada) são mais flexíveis, e quando tomadas sob incertezas na 

disponibilidade de água buscam evitar perdas em anos de estiagem inesperada ou tirar o 

máximo proveito do excedente de água em anos com maior disponibilidade. O sucesso 

das decisões de curto prazo depende, entre outros aspectos, da acurácia de previsões de 

disponibilidade hídrica. De posse de informações hidrológicas estocásticas, é possível 

simular decisões agrícolas de curto e longo prazos sob uma ampla gama de possibilidades 

de disponibilidade hídrica, na medida em que os usuários buscam maximizar sua 

produção e receita. 
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Exemplos de trabalhos envolvendo simulação de decisões agrícolas e produção vão 

desde modelos normativos com descrição física detalhada de interações clima/solo/planta 

(Dudley e Burt, 1973; Matanga e Marino 1979a, 1979b; Rao et al, 1990; Verdula e 

Kumar, 1996) a modelos descritivos com foco em relações econômicas e simulação de 

efeitos de novas políticas nas decisões (Moore e Negri, 1992; McCarl e Spreen, 1980). 

Esse artigo apresenta metodologia desenvolvida em Marques (2004) e aplicada 

incialmente em Marques, Lund e Howitt (2005) para simulação de decisões agrícolas 

com foco no uso da água e tecnologias de irrigação. O objetivo do artigo é discutir o 

desenvolvimento do método e aplicações. Leitores interessados em detalhes e dados 

empregados eventualmente omitidos nesse trabalho podem consultar Marques (2004). O 

modelo proposto foi implementado no sistema GAMS (General Algebraic Modeling 

System) e resolvido com o algoritmo MINOS. 

 

ABORDAGEM 

Considerando a disponibilidade de água como estocástica, decisões sobre culturas a 

produzir refletem a flexibilidade e aversão ao risco dos agricultores ao lidar com as 

incertezas na busca de maior produção e retorno. Decisões sobre culturas perenes (ex: 

uva, café) são normalmente limitadas à porção do abasteciemento mais confiável, 

enquanto que decisões sobre culturas anuais (ex: milho, feijão) envolvem planejamento 

de curto e médio prazos com possibilidade de reavaliações a cada ano, dependendo da 

água disponível (entre outros fatores). Tal estrutura torna as decisões agrícolas de 

curto/médio e longo prazos adequadas para modelagem com programação probabilística 

multi-estágio, onde parte dos recursos é alocada em um primeiro estágio e parte é alocada 

nos estágios subsequentes (decisões de recurso) baseado na disponibilidade aleatória e no 

custo de insumos como a água. 

O modelo apresentado utiliza programação estocástica de duplo estágio, com 

simulação de decisões anuais no primeiro estágio e decisões de longo prazo no segundo 

estágio. As decisões do primeiro estágio incluem tipos e área de culturas perenes a 

produzir e investimento em tecnologia de irrigação. As decisões do segundo estágio 

representam decisões tomadas em cada possível ano subsequente: tipos e áreas de 

culturas anuais a produzir, quanto de água aplicar nas culturas anuais do respectivo ano e 
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culturas perenes previamente plantadas, qual tecnologia de irrigação empregar. Cada ano 

subsequente (denominado de evento hidrológico) é uma realização possível e contém 

informação sobre a quantidade de água disponível e a respectiva probabilidade de 

ocorrência. As decisões tomadas no segundo estágio são baseadas em previsões hidro-

meteorológicas feitas antes do início da temporada de plantio. A função objetivo 

maximiza o benefício econômico líquido esperado de se escolher determinadas culturas e 

alocar a provável água disponível entre entre essas culturas, sujeito a restrições de 

disponibilidade de água, terra, tecnologia de irrigação e resistência das culturas ao stress 

hídrico. Outras abordagens de programação estocástica de dois ou mais estágios podem 

ser encontradas em Cai e Rosegrant (2001), McCarl e Parandvash (1988) e Watkins et al 

(2000), entre outros, porém a abordagem apresentada nesse artigo difere na estrutura de 

decisões de culturas anuais e permanentes desenvolvida.  

A árvore de decisões para uma versão discreta da abordagem é apresentada na 

Figura 1. Como limitação, é assumido que reservas locais são capazes de amortecer 

eventual má-distribuição sasonal na disponibilidade de água. 
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Figura 1 – Árvore de decisão do problema. Círculos indicam eventos probabilísticos e 
quadrados indicam decisões 

 

FORMULAÇÃO MATEMÁTICA 

A função objetivo do modelo é uma função de produção com os tipos de culturas 

como variáveis de decisão, que em sua apresentação mais simples tem a forma da 

equação (1) 
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= ==









+

g

j

n

l

jllj

m

i

ii XcpXc
1 1

22
1

11      (1) 

Sujeito a: 



 
 

XVII Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 5 

∑∑
==

∀≤+
n

l

jjljl

m

i

ii jaqXqX
1

22
1

11 ..............      (2) 

∑∑
==

∀≤+
n

l

jl

m

i

i jLXX
1

2
1

1 ..............       (3) 

Onde 

Elemento Tipo Descrição 
c1i coeficiente Receita líquida média annual da produção da cultura  

permamente i (R$/ha*ano) 
X1i Variável de 

 decisão 
Área plantada de cultura permanente i no primeiro estágio (ha) 
 

pj coeficiente Probabilidade do evento hidrológico (ano) j 
c2l coeficiente Receita líquida média annual da produção da cultura  

anual l (R$/ha*ano) 
X2jl Variável de 

 decisão 
Área plantada de cultura anual no evento j (ha) 
 

q1i coeficiente Demanda unitária annual de água para a cultura permanente i 
(m3/ha) 

q2jl coeficiente Demanda unitária annual de água para a cultura anual l  
no evento j (m3/ha) 

aj coeficiente Total de água disponível no evento j (m3) 
L coeficiente Área total de terra disponível para plantio (ha) 
m coeficiente Quantidade de tipos de culturas anuais disponíveis 
g coeficiente Número de eventos hidrológicos considerados 
n coeficiente Quantidade de tipos de culturas perenes disponíveis 
 

Os conjuntos de equações (2) e (3) são restrições de água e terra respectivamente. A 

formulação básica apresentada constitui um modelo de programação linear (PL). Embora 

úteis para apresentar o conceito, formulações de PL são limitadas por não representar a 

diversificação de culturas comumente encontrada em situações reais. Em PL, a produção 

agrícola é limitada apenas por restrições nos insumos, baseados em dados que refletem 

condições médias de custos de produção, rendimento e preços. Tal cenário “médio” 

resulta em soluções onde apenas as culturas mais lucrativas são produzidas. 

Matematicamente, são soluções cujo número de restrições sem folga é igual ao número 

de atividades diferentes de zero. 
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RESULTADOS PRELIMINARES E DISCUSSÃO 

A primeita etapa no desenvolvimento do modelo contou com simulações 

preliminares em um modelo de PL, cujos resultados são apresentados nas Figuras 2 e 3.  

Foram empregados dados de um perímetro irrigado de 18.560 ha com três culturas 

perenes (uva, cítricos e amêndoa) e cinco culturas anuais (algodão, trigo, melão, alfafa e 

feijão). A quantidade de água disponível varia de 56,6 milhões de m3 no ano mais seco 

(evento hidrológico 1) a 183,7 milhões de m3 no ano mais úmido (evento hidrológico 10) 

e todos eventos hidrológicos são equiprováveis para efeito de simplificação. 

Apenas um tipo de cultura anual e um tipo de cultura perene foram produzidos. 

Verificou-se que as culturas permanentes estabelecidas no primeiro estágio foram 

limitadas pela quantidade de água do ano mais seco de todos (100% de confiabilidade 

para os dados usados) uma vez que essas culturas não se alteram de um ano para outro e 

precisam receber 100% da quantidade de água demandada em qualquer evento 

hidrológico, atendendo às equações de restrição. Apesar de, na prática, o uso da água de 

maior confiabilidade se destinar a culturas perenes, o resultado é excessivamente 

conservativo. Maior flexibilidade pode ser conferida ao modelo permitindo a alocação de 

menos de 100% da água demandada configuando situação de stress hídrico das culturas. 

Dessa forma, o modelo não ficaria limitado por um ano muito seco com baixa 

probabilidade de ocorrência. 

Os valores marginais da água na Figura 2, obtidos a partir das variáveis duais do 

problema, representam o aumento no benefício líquido esperado quando uma unidade 

adicional do recurso é disponibilizada em um dado evento hidrológico. Como previsto, o 

valor marginal é maior para a água mais confiável  (R$0,32/m3) (evento hidrológico mais 

seco), que é empregada para irrigar culturas perenes de alto valor.  
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Figura 2 – Resultados de simulações com modelo linear simplificado – uso da água 

 

Na Figura 3, esse resultado se reflete no uso da terra. Nos três eventos mais secos, a 

água restringe a produção e uma parte apenas da terra é utilizada para plantio de culturas 

perenes, sendo que o valor marginal da terra é igual a zero e não há produção de culturas 

anuais. Nos eventos 2 e 3, com a maior disponibilidade de água as culturas anuais 

começam a ser produzidas e o valor marginal da água cai para R$0,07/m3, refletindo 

agora também os benefícios da produção de culturas anuais, cujo valor é inferior ao das 

culturas perenes do estudo.  
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Figura 3 – Resultados de simulações com modelo linear simplificado – produção 
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A partir do evento 4, existe água suficiente para irrigar toda a terra disponível e 

mais culturas anuais entram em produção. Nesse ponto, o insumo terra passa a restringir a 

atividade, nem toda a água disponível é utilizada e seu valor marginal cai para zero, 

enquanto que o valor marginal da terra sobe para R$355/ha. É importante destacar a 

importância da água subterrânea ao contribuir para manutenção do abastecimento em 

períodos de estiagem. Esses recursos têm, de fato, sido empregados de forma coordenada 

com a água superficial em diversas regiões do mundo em operações de uso conjunto, 

buscando aumentar não só o abastecimento mas também sua confiabilidade.  

 

ASPECTOS ECONÔMICOS  

Em situações reais, o equilíbrio econômico na produção agrícola é determinado por 

condições marginais (Hatchett, 1997) e é limitado por fatores endógenos como benefícios 

na rotação de culturas, distribuição heterogênea da qualidade do solo, limitações na 

capacidade gerencial e limitações na capacidade do maquinário empregado (Howitt, 

2002), além de fatores exógenos como aversão ao risco e preço da produção. É  comum 

em estudos desse tipo a inclusão dos fatores mencionados como restrições adicionais de 

modo a calibrar o modelo, porém essa abordagem reduz a flexibilidade em simular 

cenários além dos usados na calibração, indo de encontro à proposta do modelo em 

avaliar efeitos de novas políticas e planos de gestão do uso da água (Hazell e Norton, 

1986; Howitt, 1985). 

Uma solução para essa limitação é criar equações de restrição para as culturas mais 

lucrativas em função das áreas em produção observadas em sistemas reais, e empregar o 

shadow value dessas restrições para calibrar os parâmetros de custo α (intercepto) e γ 

(declividade) de uma função objetivo quadrática (4). Essa abordagem, referida como 

PMP (Positive Mathematical Programming), têm sido aplicada com sucesso em outros 

estudos (USBR, 1997; Bauer e Kasnakogly, 1990; Howitt, 1985)  para calibrar funções 

de produção não-lineares a condições marginais de mercado. 

 

XXPXZ )5.0( γα +−=        (4) 
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Onde X é a quantidade produzida e P o preço de mercado. Atualizando a 

formulação inicial simplificada para a versão quadrática calibrada e incluindo decisões de 

tipos de tecnologia de irrigação e a possibilidade de deixar culturas em estresse hídrico 

chega-se à função objetivo em (5) 
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Onde: 

 

α1ik Declividade da função de oferta para a cultura perene i (R$/ha*ha) 
γ1ik Intercepto da função de oferta para a cultura perene i (R$/ha) 
α2jlk Declividade da função de oferta para a cultura anual i no evento j 

(R$/ha*ha) 
γ2jlk Intercepto da função de oferta para a cultura anual i no evento j (R$/ha) 
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ξi Limiar de estresse hídrico para cultura perene i (ha/m3 ) 
AW2jlk Água alocada para cultura anual l com tecnologia de irrigação k  

no evento j (m3/ha ) 
CA1i Custo de replantio da cultura permanente i (R$/ha) 
ICip , 
IClp 

Custos do sistema de irrigação para atender, respectivamente, a cultura 
perene i e a cultura annual l usando tecnologia de irrigação p (p é um 
subconjunto de k) (R$/ha) 

INIi Custos de implantação da cultura perene i (R$/ha) 
IRp Investimento em tecnologia de irrigação p no primeiro estágio (R$) 
K1jik Área de cultura perene i perdida no evento j devido a falta de água (ha) 
RE1j Receita bruta da cultura perene i no evento j (R$/ha) 
RE2l Receita bruta da cultura annual l (R$/ha) 
TAW1jik Água total alocada para a cultura perene i com tecnologia de irrigação k  

no evento j (m3) 
X1ik Área de cultura perene i plantada com tecnologia k (ha) 
X2jlk Área de cultura annual l plantada com tecnologia k no evento j (ha) 
Y1jik Área de cultura permanente i irrigada com tecnologia k no evento j (ha) 
 

As restrições (7) a (10), bem como a penalidade CA*K introduzida na função 

objetivo, simulam a possibilidade de se estabelecer uma área de culturas permanentes 

cuja irrigação pode ser inferior à demanda total para evapotranspiração em um 

determinado ano muito seco. A restrição (9) limita a área da cultura permanente i Y1jik a 

um determinado volume de água alocado TAW1jik. O termo  1/AW1jik (ha/m3) indica 

quantos hectares de Y1jik podem ser irrigados com a água TAW1jik. Se não não houver 

água suficiente, a área Y1jik será inferior à área inicial de cultura permanente plantada no 

primeiro estágio X1ik. Uma vez que a redução no abastecimento de água é normalmente 

aplicada sobre toda a área plantada (X1ik), o termo Y1jik na verdade representa um 

parâmetro área-equivalente. Toda a área X1ik é irrigada, porém o volume aplicado por 

unidade de área será reduzido para TAW1jik/X1ik e a produção será reduzida de um fator 

igual a Y1jik/X1ik refletindo a aplicação reduzida de água na área X1ik e as perdas devido 

ao estresse hídrico. Essa configuração permite ao modelo simular a área de culturas 

perenes sem se limitar ao ano mais seco. A quantidade de água aplicada pode ser 

reduzida até um limite de tolerância ao estresse hídrico da cultura. Abaixo desse limite há 

uma penalidade que reflete a perda de parte da cultura e a necessidade de replantio. Esse 

limite é representado pelo parâmetro ξi,, que indica a área de uma dada cultura perene i 

que pode ser mantida por unidade de volume de água aplicada. Multiplicando ξi, pelo 

volume de água aplicada TAW1jik obtêm-se a área total que pode ser mantida sem danos. 
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A diferença entre a área sem danos e a área incialmente plantada X1ik é a área de cultura 

perdida K1jik devido a falta de água, calculada pela equação (10). O procedimento 

descrito tem como objetivo a inclusão de uma penalidade simplificada e uma limitação 

para o estresse hídrico no modelo, e não busca representar os impactos reais de processos 

agronômicos mais complexos, além do escopo deste trabalho. Um aspecto não 

considerado é a potencial redução na produtividade se o estresse hídrico for aplicado por 

anos consecutivos. 

 

TECNOLOGIAS DE IRRIGAÇÃO 

A escolha da tecnologia de irrigação afeta diretamente a quantidade de água 

demandada pela atividade agrícola e é de grande importância no planejamento dos 

recursos hídricos pelo setor. Tecnologias mais avançadas permitem que maior parte da 

água seja aproveitada em objetivos agronômicos (suprir evapotranspiração, controle de 

salinidade e de microclima) porém necessitam de maior investimento de capital e energia. 

Culturas têm diferentes necessidades de irrigação e a adoção de uma determinada 

tecnologia depende da demanda da cultura, da disponibilidade de água, custo da energia, 

valor da cultura, clima e condições do solo. O modelo inclui decisões sobre adoção de 

tecnologias de irrigação para as diferentes culturas de modo a manter a produtividade 

porém variando a quantidade de água aplicada e o custo por unidade de área. Tecnologias 

mais eficientes permitem o uso de menor quantidade de água por hectare e 

consequentemente que uma área maior seja cultivada com a mesma água disponível, se 

comparado com tecnologias mais baratas e menos eficientes. A decisão ótima é um 

balanço entre custos da irrigação e aumento da produção devido à maior área irrigada.  

No presente trabalho, a eficiência é calculada apenas em função do desempenho do 

sistema em atender necessidades de evapotranspiração. Essas necessidades são definidas 

como “evapotranspiração da água aplicada” (ETAW) que é a porção da água usada 

consuntivamente pela planta. É importante observar que parte da necessidade total de 

evapotranspiração da planta pode ser atendida por água proveniente de chuva ou 

armazenada no solo. Essas partes são descontadas, restando apenas a parte da demanda 

que deve ser atendida com suplemento de água via irrigação (ETAW). Definindo a água 
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aplicada via irrigação de AW, a eficiência do sistem IE é calculada de forma simplificada 

pela equação (12). 

 

AW

ETAW
IE =          (12) 

 

O modelo inclui as variáveis de decisão IR para investimento em tecnologia de 

irrigação no primeiro estágio. São consideradas, em ordem crescente de eficiência IE, as 

tecnologias de irrigação por sulcos, LEPA, aspersão e gotejamento. O uso de uma 

tecnologia em um dado ano (evento hidrológico do segundo estágio) é condicionado ao 

investimento nessa mesma tecnologia no primeiro estágio. Excessão é feita para a 

irrigação por sulcos, cuja necessidade de investimento em equipamento especializado é 

baixa ou inexistente na maioria do casos.  

A relação entre os custos da irrigação e sua eficiência depende de muitos fatores, 

que colocam limitações para uma relação analítica direta. Essa dificuldade foi contornada 

em CH2MHILL (1994) e USBR (1997) com o desenvolvimento de isoquantas de 

elasticidade constante de substituição de tecnologia de irrigação (13), ajustadas a dados 

de combinações de uso de tecnologias e culturas. 

 

( ) 11

1

=













−+







 ρ
ρ

ρ

ICb
ETAW

AW
ba       (13) 

 

Onde  a, b e ρ são parâmetros de ajuste (variam para culturas diferentes) IC é o 

custo anualizado da irrigação em R$/ha*ano e AW/ETAW é a eficiência do sistema. A 

isoquanta (13) permite avaliar os trade offs entre eficiência e custos para uma mesma 

produtividade. O modelo emprega (13) para calcular os custos da tecnologia de irrigação 

para uma dada cultura. Cada tecnologia resulta em um valor diferente de água aplicada, 

segundo a sua eficiência em (12). O custo da tecnologia de irrigação é um dos fatores dos 

custos totais de produção, que definem os parâmetros das funções de oferta de culturas 

perenes e anuais α1ik, γ1ik, α2jlk, γ2jlk. 
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APLICAÇÕES 

O modelo foi aplicado incialmente em Marques, Lund e Howitt (2005) com os 

mesmos dados do modelo PL apresentado no início desse artigo, porém incluindo análise 

dos efeitos da disponibilidade, preço e confiabilidade da água nas decisões agrícolas. O 

custo da água foi de aproximadamente R$0,07/m3 e a primeira parte da análise foi feita 

com eventos hidrológicos equiprováveis. Alguns resultados corroboram o 

comportamento esperado dos usuários, tendendo para o melhor aproveitamento da água 

disponível, aumento da área cultivada e do retorno financeiro e redução nos custos, 

destacando-se os seguintes aspectos: 

a) Culturas com maiores demandas por água tiveram a maior parte de seu cultivo 

irrigado com tecnologias de maior eficiência.  

b) Eventos hidrológicos mais secos tiveram a pouca água disponível alocada em 

culturas de alto valor, em sua maior parte perenes.  

c) Investimentos iniciais (primeiro estágio) em tecnologia de irrigação são baseados 

na expectativa futura de disponibilidade de água, e em alguns anos muito secos parte do 

equipamento ficou ociosa.  

d) Mais da metade do investimento total em tecnologia de irrigação foi em sistema 

de alta eficiência (gotejamento). 

e) Culturas perenes foram irrigadas apenas com sistemas de maior eficiência (não 

foi usada irrigação por sulcos) enquanto que culturas anuais já apresentaram maior 

variabilidade nos sistemas utilizados, de acordo com a disponibilidade da água em um 

dado ano.  

f) Em anos muito úmidos a irrigação por sulcos foi empregada na maior parte da 

área de culturas anuais. Apesar desse resultado, uma parcela ainda significativa da área 

continuou sendo irrigada com sistemas de alta eficiência mesmo em anos muito úmidos. 

Tal preferência pela maior eficiência pode ser explicada pelo custo da água, indicando 

que alterações no custo por instrumento de cobrança irão afetar as decisões e os 

resultados podem ser capturados pelo modelo. 

 

Tais possibilidades são evidenciadas pela Figura 4, que apresenta variações em 

áreas plantadas e tecnologias empregadas para situações diferente de disponibilidade de 
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água e custo. Os resultados indicam ainda que mesmo em culturas perenes de alto valor, a 

tecnologia de irrigação com sulcos passou a ser utilizada quando o custo da água caiu de 

R$0,07/m3 para R$0,02/m3. 

 

 

Figura 4 – Produção de culturas anuais e uso de tecnologia de irrigação para diferentes 
cenários de disponibilidade hídrica e custo da água 

 

Além da disponibilidade, a confiabilidade da água também afeta o planejamento do 

seu uso. A confiabilidade da água disponível em sistemas hídricos pode ser alterada com 

a criação ou re-operação de reservatórios superficiais, por meio da operação conjunta 

com mananciais de água subterrãnea ou ainda a partir de alterações no escoamento 

superficial causadas por intervenções antrópicas ou mudanças climáticas. Alguns desses 

fatores (ex. criação de reservatórios) melhoram a confiabilidade no abastecimento, 

enquanto que outras (ex: mudanças climáticas causadas por aquecimento global) tendem 

e reduzi-la. O modelo desenvolvido foi capaz de avaliar economicamente os impactos de 

alterações na confiabilidade do abastecimento de água para irrigação e os reflexos dessas 

alterações nas decisões sobre tipos de culturas produzidas e tecnologias de irrigação 

empregadas, que afetam diretamente as demandas do setor. 

Para essa análise, os momentos de uma série histórica de dados de vazão disponível 

foram usados para criação de uma série sintética longa a partir de números aleatórios de 

distribuição log-normal. A série longa foi usada para definição dos intervalos de volumes 

de água disponíveis em cada ano (evento hidrológico) e respectivas probabilidades. Para 
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o presente estudo, os dados originais consistem em volumes de água disponível de 47 

milhões de m3/ano (evento mais seco) a 106,7 milhões de m3/ano (evento mais úmido) 

com média de 74,2 milhões de m3/ano e desvio padrão de 11,8 milhões de m3/ano. Para 

um hipotético sistema com maior confiabilidade no abastecimento (menor desvio), foi 

gerada uma série sintética com média de 74,9 milhões de m3/ano e desvio padrão de 6 

milhões de m3/ano. A Figura 5 exemplifica os dados para ambos os casos. 
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Figura 5 – curvas de permanência para dados originais e com menor variância (maior 
confiabilidade) 

  

Para a produção agrícola, menor variância na disponibilidade de água se traduz em 

menor risco de decisões falhas no primeiro estágio, como, por exemplo, plantar uma área 

de cultura permanente cuja irrigação pode ser comprometida em um possível ano muito 

seco, ou investir em equipamento de irrigação que poderia ficar ocioso. 

A Figura 6 apresenta os valores marginais esperados da água, refletindo o aumento 

na receita líquida esperada para o respectivo ano em que uma unidade adicional do 

insumo água estiver disponível. Matematicamente, o valor marginal esperado da água é 

a variável dual para água em um dado ano divida pela probabilidade de disponibilidade 

de água no mesmo ano. Nos anos mais secos do cenário de menor desvio (entre 55 e 72 

milhões de m3/ano de água disponível), os valores marginais esperados da água são 

ligeiramente superiores aos valores para o cenário original, indicando que os usuários 

estariam dispostos a pagar mais por abastecimento de água mais confiável. Os valores 

marginais esperados da água são altos, refletindo o alto valor da produção das culturas 
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perenes. Foi verificado ainda um aumento no benefício total esperado (valor da função 

objetivo) da ordem de 3%, consequência de ligeira expansão na área de culturas 

permanentes no cenário de menor desvio.  
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Figura 6 – Disponibilidade da água e valores marginais esperados 

 
 A área ligeiramente maior de culturas permanentes se beneficia da maior 

probabilidade de condições médias de abastecimento (Figura 6) o que resulta em maior 

benefício esperado. Uma área maior de culturas perenes também significa maior demanda 

e possível situação desfavorável em um ano muito seco. Entretanto, como no cenário de 

menor desvio a probabilidade de ocorrência de anos muito secos é bem menor, o impacto 

de um (pouco provável) aumento no estresse hídrico no benfício esperado seria pequeno.  

No Brasil, instrumentos de outorga limitam o abastecimento de demandas agrícolas 

à fração da água disponível com maior confiabilidade (Q90, Q99) com o objetivo de 

garantir o acesso a todos os usuários. O aspecto restritivo dos critérios de outorga 

atualmente em vigor têm sido amplamente discutido na literatura e, se aplicados no 

presente estudo, teriam como resultado uma severa redução nas áreas plantadas, na 

medida em que a água disponível ficaria reduzida a menos de 60 milhões de m3/ano 

(Figura 5). Esse impacto seria intenso especialmente sobre as culturais anuais, cujas 

decisões são flexíveis e tendem a acompanhar a variabilidade natural da água, de acordo 

com a acurácia das previsões hidrológicas e a disposição dos usuários em assumir riscos. 

Abordagens como a apresentada podem contribuir para o desenvolvimento de critérios de 

outorga que levem em conta a variabilidade dos sistemas hidricos e a aversão ao risco dos 

usuários. 
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CONCLUSÕES 

A abordagem de programação estocástica de duplo estágio se presta à modelagem 

de decisões agrícolas com diferetnes estruturas temporais (curto e longo prazos) e é capaz 

de capturar a natureza incerta da disponibilidade hídrica, aspecto de grande importância 

no planejamento do uso da água. O modelo de duplo estágio é capaz de simular essas 

condições sem as restrições computacionais e limitações de dimensionalidade 

característicos de modelos de programação dinâmica. 

As decisões agrícolas reagem a alterações no custo e disponibilidade da água, 

buscando maximizar o retorno aproveitando melhor a água disponível com sistemas de 

irrigação mais eficientes e culturas de maior valor. O abastecimento de água mais 

confiável tem mais valor e é respondido com aumento na produção de culturas mais 

rentáveis. De modo geral, o modelo contribui para dois aspectos importantes: 

a) Melhor conhecimento do comportamento da demanda agrícola por água para 

irrigação. Esse fator é relevante em regiões com grande demanda agrícola, usos múltiplos 

e existência de conflitos. 

b) Quantificação de consequências econômicas de variações nos custos e 

disponibilidade da água, afetadas por instrumentos de gestão como outorga e cobrança, 

além dos efeitos de re-operação de sistemas hídricos e mudanças climáticas afetando a 

confiabilidade do abastecimento. Esse fator é relevante no planejamento regional dos 

recursos hídricos. 

O modelo apresentado e discutido encontra-se em desenvolvimento e tem várias 

limitações, incluindo possibilidade de decisões de recurso para culturas perenes e 

flutuações nos preços das culturas. A produtividade é fixa e benfícios de operações como 

rotação de culturas não são considerados, bem como a influência de outros fatores como 

solo e clima em decisões sobre tecnologias de irrigação. Entretanto, várias dessas 

limitações podem ser equacionadas a partir do conhecimento de relações agronômicos 

como planta/água/solo. 
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