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INTRODUÇÃO 

 As preocupações emergentes com a escassez de água em áreas urbanas estão associadas a 

várias incertezas, como, por exemplo, o aumento expressivo da demanda, a capacidade de 

investimento das companhias, alterações no ambiente regulatório e mudanças de padrão de 

consumo. Tais fatores têm sido referenciados na literatura como incertezas profundas (IP) (Marchau 

et al., 2019). O presente trabalho realizou a análise de portfólios de abastecimento urbano de água 

no Distrito Federal, considerando incertezas bem-caracterizadas e profundas inerentes ao 

planejamento e à gestão dos sistemas hídricos. Para tanto, foi utilizado o software de simulação 

estocástica WaterPaths (Trindade et al., 2020) concebido na Universidade de Cornell (EUA). 

METODOLOGIA 

O SAUA_DF constitui-se de cinco principais sistemas produtores de água. Dado o caráter 

estratégico dos Sistemas Descoberto e Torto/Santa Maria, que respondem por 57,2% e 28,4% da 

produção total de água no DF, respectivamente, os demais sistemas foram excluídos das análises no 

presente trabalho. A simulação do SAAU/DF no WaterPaths foi baseada em modelo de balanço 

hídrico, cujas entradas correspondem às séries de vazão e evaporação e de demanda, aos fatores de 

incerteza profunda, às características e interconexões das infraestruturas de oferta de água e das 

companhias de saneamento e, por fim, à política a ser avaliada obtida por meio de otimização 

multiobjetivo realizada com o algoritmo Borg MS (Hadka & Reed, 2013). O sistema fornece como 

saídas as funções objetivo otimizadas, as séries temporais das variáveis do sistema (como restrições 

e transferências), a sequência de construção das infraestruturas de abastecimento e o balanço hídrico 

dos sistemas hídricos. A partir dessas saídas, realizou-se a análise de portfólios de abastecimento 

urbano, constituídos por ações integradas de curto e longo prazo, associadas à mitigação de eventos 

de seca e à expansão da infraestrutura de oferta de água, respectivamente. Para fins de modelagem, 

foram simulados 1.000 cenários para compor os estados futuros de mundo (SOW). 

RESULTADOS 

As relações de troca entre os objetivos otimizados (Figura 1) mostraram que alta 

confiabilidade (> 85%) requer frequência de restrições de consumo > 50%, à exceção de um 

pequeno conjunto de políticas com confiabilidade superior a 98% sob frequências de restrição 

menores do que 10%. Percebe-se, todavia, que esse conjunto de políticas realizou maiores 

investimentos em ampliação da infraestrutura de oferta (IVPL), próximos aos 300 milhões de reais, 

o que demonstra a necessidade dos empreendimentos de expansão da infraestrutura hídrica para o 

alcance de maiores confiabilidades e para a redução da frequência de utilização de instrumentos de 

mitigação de secas (restrições). A melhoria da confiabilidade da CAESB_DESC, em contrapartida, 

depende de maiores frequências de restrições. Enquanto política pública, esse resultado é 

preocupante pois tal companhia é responsável pelo abastecimento de populações menos favorecidas 
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em termos de renda e desprovidas de sistemas de “backup” para períodos de restrição (como caixas 

d’água), o que reduz sua capacidade adaptativa. As análises reforçam a importância de se investir 

em projetos de infraestrutura que forneçam novo aporte de água e reforcem o Sistema Descoberto, a 

fim de evitar que tais populações sejam penalizadas com restrições mais frequentes e duradouras. 

Mais detalhes podem ser visitados em Giacomazzo (2020). 

Figura 1 – Representação das políticas otimizadas para o SAUA_DF e seus respectivos objetivos. 

  

CONCLUSÕES 

O trabalho apresentou 40 anos de planejamento do SAUA_DF considerando incertezas 

profundas e otimização multiobjetivo por meio da aplicação do software WaterPaths. Resultados 

mostram a necessidade de investimentos em expansão da infraestrutura de oferta acoplada a ações 

de gestão de transferências entre sistemas como forma de aumentar a segurança hídrica do 

SAUA_DF. Análises e resultados podem ser visitados em Giacomazzo (2020). 

REFERÊNCIAS 

GIACOMAZZO, A. P (2020) Análise de Portfólios de Planejamento e Gestão do Sistema de 

Abastecimento Urbano do Distrito Federal no Contexto de Incertezas Profundas. Dissertação de 

Mestrado em Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos, Publicação PTARH.DM – 233/2020, 

Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, Universidade de Brasília, Brasília, DF, 176p.. 

HADKA, D. e REED, P. (2013). “Borg: An Auto-Adaptive Many-Objective Evolutionary 

Computing Framework”. Evolutionary Computation, 21(2), 231–259 

MARCHAU, V. A. W. J., WALKER, W. E., BLOEMEN, P. J. T. M. e POPPER, S. W. (2019). 

Decision Making Under Deep Uncertainty, Springer International Publishing, Cham, pp 1-20. 

TRINDADE, B. C., REED, P. M. e CHARACKLIS, G. W. (2019). “Deeply uncertain pathways: 

Integrated multi-city regional water supply infrastructure investment and portfolio management”.  

Advances in Water Resources, v.134, 103442. 

AGRADECIMENTOS - Ao prof. Patrick Reed (Universidade de Cornell) pelas contribuições e 

pelo o uso do cluster The Cube, ao CNPq e à FAP-DF pelo apoio financeiro. 


