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RESUMO 
 

Este trabalho objetivou analisar a alocação dos custos financeiros em projetos de usos 

múltiplos no setor de recursos hídricos, entre diferentes finalidades de uso da água. Tais 

projetos são mais baratos porque, apresentam economias de escala devido ao uso 

compartilhado dos recursos, assim, o problema central que surge é como alocar os 

custos entre os participantes do projeto. Tomou-se como exemplo o reservatório 

Pesqueiro no município de Capistrano, e o de Figueiredo no município de Alto Santo, 

ambos no Ceará. A metodologia utilizada para alocar os custos entre as finalidades dos 

projetos foi dada pela regra de alocação definida como valor de Shapley, pertencente à 

teoria dos jogos cooperativos. Para o projeto do reservatório Pesqueiro, os valores 

alocados do custo total entre as finalidades integrantes, satisfazem os princípios de 

equidade, resultando em uma solução justa e eficiente, o que indica para esse caso 

estudado que a solução está no núcleo do jogo. Uma distinta conclusão é retirada dos 

resultados gerados para o outro exemplo utilizado. As alocações obtidas não estão de 

acordo com um dos princípios de equidade, indicando uma solução não pertencente ao 

núcleo do jogo, que define imparcialidade nas alocações obtidas para o projeto do 

reservatório de Figueiredo.     

 

Palavras Chaves: Alocação de custo; Usos múltiplos de recursos hídricos; Valor de 

Shapley. 
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ABSTRACT 

 

This work aimed at to analyze the allocation of the financial costs in projects of multiple 

uses in the section of water resources, among different purposes of use of the water. 

Such projects are cheaper because, they present scale savings due to the shared use of 

the resources, thus, the central problem that appears is as allocating the costs among the 

participants of the project. It was taken as example the fishing reservoir in the municipal 

district of Capistrano, and the one of Figueiredo in the municipal district of High Saint, 

both in Ceará. The methodology used to allocate the costs among the purposes of the 

projects was given by the rule of defined allocation as value of Shapley, belonging to 

the theory of the cooperative games. For the project of the Fishing reservoir, the 

allocated values of the total cost among the integral purposes, they satisfy the 

beginnings of justness, resulting in a fair and efficient solution, what indicates for that 

case studied that the solution is in the nucleus of the game. A different conclusion is 

removed of the results generated for the other used example. The obtained allocations 

are not in agreement with one of the beginnings of justness, indicating a solution no 

belonging to the nucleus of the game, which defines impartiality in the allocations 

obtained for the project of Figueiredo's reservoir.  

 

Keywords: Cost allocation; Multiple uses of water resources; Value of Shapley. 
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1. INTRODUÇÃO 

  
Um dos principais problemas encontrados por uma empresa pública é a forma de 

planejamento do fornecimento de bens e serviços públicos, e repartição justa das 

despesas comuns. O problema é maior no setor de recursos hídricos para reservatórios 

com múltiplas finalidades, de modo que a soma dos custos marginais dos participantes 

pode ser muito inferior ao custo total do projeto. Algumas propostas para tratar do 

problema são expostas na literatura dos recursos hídricos, algumas das quais baseadas 

na Teoria dos Jogos.  

A análise do problema pela teoria dos jogos cooperativos possui diversas 

abordagens para a alocação de custos conjuntos entre usuários, levando em conta as 

possibilidades estratégicas. Young, Okada e Hashimoto (1982) definiram que os 

conceitos mais comuns utilizados pela teoria é o valor de Shapley e o nucléolo, além de 

concluir que em alguns dos problemas de alocação de custos é observado a não 

existência de uma alocação economicamente justificável. Porém, na prática, os custos 

de um projeto devem ser alocados de alguma forma entre os usuários. As conseqüências 

da participação em projetos hídricos são os grandes incentivos que estes usuários 

adjacentes encontram para empreender conjuntamente. O incentivo mais significativo é 

a maior eficiência econômica que pode ser alcançada por causa das economias de 

escala, ou a associação de interesses.  

O problema na decisão que confronta os usuários entre aderir um projeto comum de 

recursos hídricos ou sair do respectivo projeto, pode ser analisado pela teoria dos jogos 

cooperativos. A aplicação é verificada pela formação de um jogo com N participantes 

(jogadores), onde cada um dos quais pode escolher entre: ( i ) agir de forma 

independente; ( ii ) se unir a uma grande coalizão de todos N  jogadores; ( iii ) formar 

uma coalizão com apenas S  de N  jogadores. Para cada uma dessas opções é 

determinado um valor numérico que reflete a oportunidade ou utilidade para cada 

jogador e determina a posição de barganha dos jogadores na alocação de custos. 

Nesse sentido, o trabalho objetivou analisar a alocação dos custos financeiros de 

maneira racional entre as finalidades integrantes de um projeto comum de usos 

múltiplos de recursos hídricos, utilizando uma solução particular do conceito da teoria 

dos jogos cooperativos, o valor de Shapley.  Serão utilizados dois exemplos para o 

estado do Ceará, o reservatório Pesqueiro (Capistrano) e de Figueiredo (Alto Santo), 

colocando em prática os conceitos e soluções advindas da teoria dos jogos cooperativos.  
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Através dos princípios de equidade, onde as alocações resultantes serão julgadas, é 

determinado se as alocações pertencem ao núcleo do jogo cooperativo, 

consequentemente é concluído se há equidade e a imparcialidade para os exemplos 

utilizados. Defini-se de acordo com os resultados, se é viável a realização do projeto 

comum que atende a grande coalizão, um projeto alternativo que melhor atende uma 

coalizão parcial ou um projeto independente para suprir a finalidade individualmente.   

Diversos trabalhos empíricos sugerem a aplicação dos conceitos derivados da teoria 

dos jogos em recursos hídricos, tradicionalmente aos problemas de alocação de custos 

de projetos com múltiplos usuários. Loehman (1979) foi um dos primeiros a abordar 

este tema. Seu artigo analisou através das economias obtidas das alocações de custos, o 

incentivo na participação em um sistema regional de tratamento de águas residuais nos 

EUA. Ele utilizou como método de alocação, uma solução particular advinda da teoria 

dos jogos cooperativos, o Valor de Shapley. 

Young, Okada e Hashimoto (1982) utilizaram diferentes métodos de alocação de 

custos para um projeto comum com finalidade única de abastecimento hídrico para 

diferentes municípios na Suécia. Foram comparados os resultados dos diferentes 

métodos utilizados da teoria dos jogos (Shapley e métodos derivados do núcleo) com 

base nos princípios que definem equidade para as alocações resultantes. Lejano e Davos 

(1995) aplicaram a abordagem da teoria dos jogos cooperativos em um projeto de 

recursos hídricos, verificando a presença da condição de racionalidade nas alocações de 

custos e determinando esta propriedade como condição na participação no projeto 

comum. E ainda comparou para um estudo de caso na Califórnia, as soluções de 

métodos alternativos da teoria dos jogos cooperativos com soluções mais tradicionais de 

alocação de custo.    

No Brasil, Martinez et al (1991) avaliam a aplicação de métodos derivados da teoria 

dos jogos para alocar custos das obras da Bacia do Rio Doce. Abrangeram-se as 

metodologias clássicas, o método do valor Shapley e outras formulações derivadas da 

teoria dos jogos para a alocação de custo entre as finalidades integrantes de um projeto 

de usos múltiplos de recursos hídricos. A análise feita é extensiva à questão do rateio de 

custo entre grupos de usuários ou comunidades integrantes de um projeto com 

finalidade única de uso da água. 

Leite e Vieira (2009) analisaram a alocação de custos em bacias hidrográficas entre 

os diferentes demandantes de água. Utilizaram-se como critérios de alocação de custos, 
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os volumes de água captada e consumida, além da quantidade lançada de efluentes. Foi 

usado como regra de alocação, o valor de Shapley. 

Além da introdução, o trabalho foi estruturado em três seções que serão 

desenvolvidas. A segunda seção avalia a literatura sobre alocação de custo em projetos 

hídricos de usos múltiplos e a teoria dos jogos cooperativos, definindo a relação entre 

alocação de custos e os conceitos de eficiência e equidade. A terceira seção descreve os 

estudos de caso apresentados e análise dos resultados. E na quarta seção temos a 

conclusão do trabalho. 
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2. ALOCAÇÃO DE CUSTO E TEORIA DOS JOGOS COOPERATIVOS 

 

Segundo Lanna (1999), a alocação de custo é a distribuição dos custos financeiros 

de um projeto entre seus participantes. Ela se aplica quando houver possibilidade de 

divisão da responsabilidade financeira de um projeto entre as entidades executoras, 

entre as entidades usuárias ou pagantes ou entre as entidades financiadoras. A gestão 

integrada da água pressupõe o planejamento de obras e sistemas hídricos para usos 

múltiplos, com vistas ao aproveitamento racional e otimizado desse recurso. A divisão 

dos custos dos empreendimentos entre os setores usuários se torna uma tarefa 

importante, tanto no ponto de vista econômico-financeiro, quanto aos aspectos 

administrativos e institucionais.  

A alocação de custos de obras de usos múltiplos é tratada em muitas legislações 

estaduais, de forma explícita, como um dos instrumentos de gestão nos sistemas de 

gerenciamento de recursos hídricos. Embora a prática do uso desse instrumento não 

tenha se firmado como rotina, devido à falta de um planejamento integrado e integrador 

dos usos dos recursos hídricos, fazem-se necessário analisar as metodologias que podem 

ser utilizadas no processo de alocação de custos das obras hidráulicas. 

É através da alocação de custo que poderá ser estabelecida a equidade na 

distribuição dos custos de um projeto, essencial no papel de estimular a participação no 

projeto comum. Por outro lado é através da alocação resultante que se estimula a 

eficiência econômica no uso que cada participante faz dos fatores de produção 

utilizados no projeto. Esta alocação permitirá o estabelecimento de políticas de tarifação 

que igualmente estimulem a eficiência econômica no uso dos produtos e serviços 

gerados pelo projeto (Lanna, 1999).    

Para o setor de recursos hídricos a distribuição dos custos é dada em duas situações: 

entre grupos de usuários, por exemplo, um grupo de cidades vizinhas, que participam de 

um projeto conjunto de uso de água (construção de qualquer instalação hídrica) para 

atender uma única finalidade, ou entre as diferentes finalidades integrantes de um 

projeto de usos múltiplos de recursos hídricos. No presente trabalho, os custos serão 

alocados para a segunda situação. 

Também é importante levar em consideração o conceito de centro de custo. Lanna 

(1999) define centro de custo como sendo o participante de um projeto ao qual deverá 
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ser alocado parte de seu custo, através de uma alocação. Tais centros poderão ser 

definidos de várias formas. Em um projeto com múltiplos propósitos, por exemplo, 

irrigação, geração de energia e navegação, cada propósito poderá ser definido como um 

centro de custo. 

Projetos de múltiplos usos são planos de aproveitamento de recursos hídricos 

projetados e operados para atender duas ou mais finalidades, ou seja, trata-se de uma 

alternativa para melhor aproveitamento dos recursos hídricos. O uso conjunto dos 

sistemas de recursos hídricos é referido como um compartilhamento do sistema, 

havendo essa mesma partilha para as estruturas. Outra vantagem nos usos múltiplos está 

nas economias de escala dos custos captadas na implantação do projeto comum. Isso faz 

com que seja mais proveitoso construir um projeto que atenda a vários usos ao invés de 

vários projetos isolados que atendam a usos singulares. 

Diversas finalidades são atendidas para um reservatório de usos múltiplos, porém 

algumas são mais comuns de observar. Entre elas está abastecimento urbano, onde 

necessidades para o uso doméstico são menos variáveis durante o ano, logo, há uma 

utilização máxima no verão. É importante também manter uma reserva suficiente para o 

período de seca e, como precaução sanitária, impedir o uso dos reservatórios para 

recreação. Outra finalidade é a aqüicultura, onde reservatório pode ser usado para a 

agricultura e criação de peixes. A finalidade regularização de enchentes tem como 

objetivo fundamental do reservatório armazenar uma parte das vazões de enchente, 

minimizando o pico da cheia, no local a ser protegido. Além de outras finalidades como 

abastecimento industrial e consumo. 

 
- Busca da Eficiência econômica  

 

A maior eficiência econômica em projetos de recursos hídricos é obtida quando há 

projetos de usos múltiplos ou um empreendimento que se observa a cooperação dos 

usuários para atender uma única finalidade de uso da água. Um projeto conjunto que 

atenda uma das situações citadas anteriormente tem um custo financeiro menor que a 

soma dos custos dos projetos que possibilita atender os participantes individualmente. 

Martinez (1991) considera que a maior eficiência econômica surge em função das 

economias de escala e das complementaridades entre os propósitos. No caso de um 

reservatório que atende a diferentes finalidades, exemplo utilizado no nosso trabalho, 

Martinez (1991) relata que a maior eficiência para esse caso é obtida pelo custo unitário 

de reservatórios de maior capacidade ser sempre menor, e que esse mesmo espaço de 
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armazenamento pode ser usado para diferentes finalidades de uso da água; logo, a 

economia de escala advém de um uso mais eficiente de um dado espaço e do uso mais 

eficiente das instalações.   

A representação matemática da economia obtida pelo projeto comum que atende n  

finalidades é dado por: { }nN ,...,2,1=  que representa um conjunto de finalidades que 

integram o projeto de usos múltiplos e/ou comunidades que participam do projeto com 

finalidade única de uso de água. Temos S  e T  como os subconjuntos de participantes 

do empreendimento, além de ( )Sc  e ( )Tc  que denota os custos dos projetos alternativos 

que atendem S  e T , logo teremos ( ) ( ) ( )TcScTSc +≤∪ . Logo, a economia de escala é 

constatada por ser o custo do projeto conjunto sempre menor que a soma dos custos dos 

projetos que atendam subconjuntos mais restritos dos participantes. 

Economias adquiridas incentivam a realização de obras para usos dos recursos 

hídricos, onde se projetada isoladamente para atender cada finalidade ou grupo de 

usuários seria do ponto de vista econômico inviável, ou seja, os custos estimados 

superam os benefícios previstos. Mesmo que a associação dos propósitos ou grupos de 

usuários seja economicamente mais eficiente é difícil colocar em prática um 

empreendimento conjunto devido à dificuldade de encontrar uma aceitável distribuição 

dos custos.  

 
- Requisitos a serem atendidos  

 

Nos métodos utilizados para alocação de custo, as alocações resultantes devem 

satisfazer os requisitos de eficiência e equidade. A presença da eficiência na alocação de 

custo estimula o uso ótimo dos serviços resultantes do projeto comum. O valor alocado 

para cada participante influi no preço a ser cobrado pelos serviços gerados no projeto e 

no uso dos mesmos. Se o valor alocado a uma cooperativa de agricultores resulta ao 

irrigante uma cobrança pela água igual ao custo marginal de servi-lo, os agricultores são 

incentivados a usar uma quantidade ótima de água.   

Ramsmeir (1942) define que o requisito para uma alocação de custo ser equitativa é 

dada pela racionalidade individual das alocações, onde o custo alocado ao participante 

no projeto conjunto não deve ser maior do que ele tem de pagar no projeto alternativo. 

Uma alocação equitativa deixa subtendida que cada finalidade do projeto deve usufruir 

de forma justa da redução de custo gerada pela obra de usos múltiplos quando 

comparada com projetos alternativos, ou seja, obras individuais que melhor atenda cada 
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finalidade. Esse princípio estimula o interesse no projeto conjunto e facilita o 

entendimento entre os participantes.  

Lanna (1999) formula matematicamente a situação de alocação de custo sendo 

{ }nN ,...,2,1=  um conjunto de participantes de um projeto de recursos hídricos de uso 

múltiplo e integrado. O custo total do projeto, ( )Nc  que deverá ser rateado; o 

subconjunto qualquer de participante do projeto é denotado por S ; ( )Sc  e ( )ic  

representando, respectivamente, os custos do projeto alternativo para o subconjunto S e 

para o projeto individual. Além do custo a ser alocado ao participante i  representado 

por iΦ . Os participantes são livres para aceitar suas participações nesse projeto ou de 

adotar um projeto alternativo individual ou, mesmo, que atenda a um subconjunto de 

participantes. 

Justificado o projeto conjunto de custo ( )Nc , a questão é como aloca-lo entre os 

participantes. Segundo Lanna (1999), sendo iΦ  o custo alocado ao participante i , as 

relações que devem ocorrer na alocação de custos são: 

)i Quando o custo alocado a cada propósito tem como limite superior o menor valor 

do custo para um projeto alternativo que atenda o mesmo ( )( )ic , temos a condição de 

racionalidade individual, representando um incentivo mínimo para participação do 

empreendimento. É dado por: ( )ici ≤Φ , Ni ∈∀ . )ii O mesmo conceito anterior é 

aplicado para um conjunto de participantes, chamado de racionalidade de grupo. A 

soma dos valores alocados a qualquer subconjunto de usuários é limitada pelo custo do 

melhor projeto alternativo que atende a essa coalizão. Representado por: 

( )∑ ≤Φ
S

i Sc , NS ⊂∀ . )iii ( )∑ =Φ
N

i Nc , estabelece que a soma dos custos alocados 

deva ser igual ao custo do projeto conjunto. Trata-se, portanto de uma condição de 

efetividade, que assegura cobertura dos custos e garante a viabilidade financeira do 

projeto. 

O problema de alocar custos entre os participantes é visto quando há um 

desenvolvimento de um projeto comum, onde o uso compartilhado desse recurso é mais 

barato e eficiente que o desenvolvimento de vários recursos para uso individual. Esse 

problema pode ser estudado tanto pelos métodos tradicionais de alocação de custos, 

como pelos métodos derivados da teoria dos jogos cooperativos. 
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- Métodos tradicionais de alocação de custo 

 

Os critérios mais tradicionais de alocação de custo em projetos de recursos hídricos 

foram classificados por James e Lee (1970) em função das seguintes características: )i  

O custo que é inicialmente alocado e aquele que será dividido entre os participantes; )ii  

A forma de divisão desse custo inicial a ser distribuído. As formas de alocação inicial 

do custo podem ser consideradas como: )a  nenhum custo é alocado inicialmente; )b  é 

alocado inicialmente a cada participante o seu custo direto, ou seja, o custo relativo aos 

elementos do projeto que servem exclusivamente ao participante; )c  é alocado 

inicialmente ao participante o seu custo separável. 

 

Logo, são citados os seguintes métodos tradicionais de alocação, são eles: 

 

- Igualmente entre os participantes: O custo total é distribuído igualmente entre os 

participantes resultando em idêntica alocação. Nas outras formas citadas anteriormente, 

quando os custos diretos e o custo separável são alocados inicialmente, respectivamente 

os custos residual e separável são alocados igualmente. 

- Proporcionalmente à intensidade de uso que cada participante faz do projeto: Existe 

dificuldade de se definir intensidade de uso ao se aplicar tal critério a não ser casos onde 

os participantes sejam usuários do mesmo tipo ou façam uso mensurável de uma mesma 

estrutura. Por exemplo, usuários de um sistema de abastecimento de água ou que 

repartam entre si, de acordo com dada proporção, o volume de água armazenada em um 

reservatório. 

- Totalmente aos participantes prioritários, limitado aos benefícios originados pelo 

participante: Por prioridade é entendida a ordem com que às demandas de cada 

participante são atendidas. É necessário obter as prioridades e os benefícios originados 

em cada participante para definir a alocação. 

- Proporcional ao menor valor entre os benefícios e custos alternativos em excesso aos 

custos separáveis: Nesse caso há necessidade de se conhecer o custo da alternativa que 

seria implementada na ausência do projeto para prover as finalidades e da despesa 

justificável, determinada pelo menor valor entre o beneficio e o custo da alternativa 

mais provável.  
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Logo, estes métodos tradicionais, com exceção daqueles baseados nos custos 

separáveis, não asseguram a obediência à totalidade das condições de alocação 

previamente formuladas, com exceção da condição de efetividade. 

 

- Teoria dos jogos cooperativos 

 

O aspecto central que caracteriza um jogo cooperativo é a formação de coalizões por 

grupos de jogadores. Uma coalizão é um subconjunto não-vazio S  do conjunto original 

de N  agentes, onde os mesmos podem se agrupar de diferentes maneiras, de acordo 

com seus interesses e conveniências. Para formar uma coalizão é necessário que todos 

os jogadores envolvidos firmem acordos entre si e, uma vez que todos concordem, ela é 

formada. As coalizões são mutuamente exclusivas, ou seja, formar uma coalizão S  

implica que não há possibilidade de seus participantes fazerem acordos com 

participantes de fora dela. 

A coalizão formada por todos os N  jogadores é chamada de grande coalizão, ou 

coalizão N , onde num jogo com N  jogadores há N2  diferentes coalizões possíveis. A 

coalizão vazia, ou coalizão φ  , é a coalizão na qual nenhum jogador participa. Com 

isso, a maneira em que todos os jogadores formam m  coalizões pode ser descrita pelo 

conjunto },...,,{ 21 mSSSS = conhecido como o conjunto das possíveis coalizões. Três 

condições são satisfeitas pelo conjunto S  : 

- ∅≠iS                mi ,...,1=  

  
- ∅=∩ ji SS       ji ≠∀  

 

-U
m

i

i NS
1=

=   

 

Há diferentes formas para representar um jogo cooperativo, logo à representação 

mais comum usada é através de função característica. A função característica calcula 

para cada coalizão o menor valor do custo associado e ela. Ou seja, fornece o valor do 

mínimo custo que os participantes de uma coalizão conseguem obter através de uma 

ação cooperativa entre eles. Para cada subconjunto S  não vazio de N , a função 

característica c  de um jogo fornece o menor valor ( )Sc  que os membros de S  teriam 

como custo caso formassem uma coalizão ou um menor valor para um projeto 

alternativo que atendesse essa coalizão, assim o conjunto ( )Sc  representa a função 



 18 

característica e par ( )cN ,  representa o jogo cooperativo. Como o problema abordado no 

trabalho é relacionado à alocação de custo, logo é calculado para função característica o 

menor custo associado ao subconjunto S .  

Assume-se como hipótese que o valor da função característica da coalizão vazia seja 

zero, ou seja, ( ) 0=∅c .Outra condição que deve ser atendida pela função característica 

nos jogos cooperativos é a subaditividade, expressa da seguinte forma: 

 
( ) ( ) ( )TcScTSc +≤∪  para todo ,, NTS ⊆ tal que ∅=∩TS  

 
A subaditividade determina que o custo associado a qualquer coalizão seja sempre 

menor que a soma dos custos associados às sub-coalizões que a compõem, garantindo 

que a cooperação entre os jogadores sempre gera uma redução do custo global. Ou seja, 

a cooperação entre os agentes implica na redução do custo total. Assumindo a presença 

da subaditividade na função característica do jogo, a grande coalizão sempre será 

formada ao final do jogo. Portanto, o problema a ser resolvido é dado pela maneira de 

como o custo total será dividido de modo eficiente e justo entre os agentes da grande 

coalizão. 

 
Núcleo de Jogos Cooperativos  
 

 
Sotomayor (2004) define o núcleo de um jogo como um conjunto de resultados 

factíveis que não são bloqueados por nenhuma coalizão. Equivalentemente, um 

resultado factível está no núcleo de um jogo se e somente se não for dominado por 

nenhum outro resultado factível via uma coalizão.    

Von Neumann e Morgenstern (1944) analisam que um vetor de alocações Φ  só é 

considerado justo se satisfazer as equações a seguir: 

 
)i { }( )ici ≤Φ            Ni ∈∀  

 
)ii ( )Sc

S

i ≤Φ∑         ,Si ∈∀  NS ⊂∀    

 

)iii ( )∑
=

=Φ
N

i

i Nc
1

         

 
Essas três expressões definem uma solução imparcial para o jogo, estabelecendo os 

princípios de racionalidade individual, racionalidade de grupo e efetividade.  
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O primeiro princípio determina que o valor a ser alocado ao participante i  , iΦ , 

deve ser no máximo o custo da melhor alternativa individual para atendê-lo, isto para o 

caso em aproveitamentos de usos múltiplos. Já para projetos que atendam grupos de 

usuários para uma dada finalidade de uso da água, determina que cada agente deva 

pagar no máximo um custo igual ao que ele obteria agindo individualmente { }( )ic , 

incentivando os agentes que participam da coalizão.      

O segundo princípio determina que a soma das alocações dos jogadores de qualquer 

sub-coalizão S  deve ser menor que o custo obtido pela ação conjunta destes jogadores 

( )( )Sc . 

O último princípio determina que se devam alocar aos jogadores custos cuja soma é 

igual ao custo da grande coalizão ( )( )Nc  garantindo que a totalidade dos custos seja 

alocada entre os agentes.   

Soluções que satisfazem as três inequações correspondentes à racionalidade 

individual, racionalidade do grupo e efetividade pertencem ao núcleo do problema de 

alocação de custos, formalizando a idéia de justiça. Se a alocação pertencer ao núcleo 

do jogo cooperativo, o custo alocado a qualquer agente não é superior aos custos 

obtidos pelos mesmos se formassem uma coalizão separada ou se agissem 

isoladamente. Então, se todos os participantes têm menores custos por estarem na 

grande coalizão dizemos que a alocação é justa.     

Geralmente existem múltiplas alocações que atendem as inequações acima, 

entretanto o núcleo pode ser vazio, ou seja, não atender nenhuma das condições 

anteriores. Assim, de acordo com Young et al (1982) se faz necessário introduzir um 

índice de equidade para definir uma melhor alocação de custo. 

A configuração do núcleo vazio indica uma situação de ineficiência econômica 

definindo que o projeto conjunto deve ser desagregado. Alguns projetos alternativos 

formados por coalizões parciais se tornam igualmente melhores em relação ao projeto 

conjunto, existindo uma tendência a não participação no mesmo. Isto pode acontecer 

mesmo quando economias de escala definam o projeto conjunto como sendo 

economicamente melhor.  

Assim, o poder público tem um incentivo a estabelecer medidas para evitar que o 

projeto conjunto se desagregue. Tal interferência pode ser introduzida através de outros 

conceitos de solução dos jogos cooperativos apresentados na literatura. É feita a seguir 

uma breve revisão teórica de outros métodos alternativos de alocação de custo baseada 

nos jogos cooperativos, entre eles: núcleo mínimo, núcleo mínimo proporcional ao 
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número de participantes, nucléolo e custo marginal. O valor de Shapley, um dos mais 

antigos e populares conceitos é adotado neste estudo. 

 

- Métodos alternativos de alocação de custos derivados dos jogos cooperativos 

  
O núcleo mínimo aborda como a participação do poder público pode ser minimizada 

o suficiente para tornar a aliança global atrativa. É aplicado um imposto nas sub-

coalizões com tendência a desagregação e incentiva todo grupo a se manter junto, 

mantendo a aliança conjunta interessante e garantindo a execução do projeto comum. O 

núcleo mínimo é encontrado pela imposição de uma mínima taxa uniforme ε  tal que se 

todas as outras coalizões em comparação ao grupo inteiro pagar essa taxa, então existe 

uma alocação no núcleo. A solução do problema sugere a utilização de programação 

linear. 

Na situação anterior a taxa era aplicada a centros de custo ou alianças com 

tendências desagregantes, independente do número de centros de custo ou de qualquer 

outro aspecto. Na abordagem do núcleo mínimo proporcional ao número de 

participantes a taxa será estabelecida proporcionalmente ao número de centros de custo 

de cada aliança. O valor de ε  será portanto a tributação que incidirá sobre cada centro 

de custo das alianças desagregadoras. 

Alocações pertencentes ao núcleo fornecem incentivos a cooperação. Mas se o 

núcleo existir, poderá haver uma infinidade de soluções. O método nucleolus resolve o 

problema ao encontrar qual das soluções será a mais justa, fornecendo uma solução que 

pertence ao núcleo e é única. Tanto o método anterior como o nucleolus também sugere 

a utilização de programação linear. 

O método dos custos marginais é baseado no princípio de que a eficiência 

econômica é alcançada quando o custo que cabe a cada participante é obtido de forma 

proporcional a sua utilização marginal do serviço. A repartição de custos é realizada de 

acordo com taxa de variação do custo do serviço em relação ao montante utilizado pelo 

agente. A seguir é mostrado o método de alocação utilizado para o problema 

apresentado neste trabalho, valor de Shapley. Tal método foi utilizado por considerar 

todas as alianças possíveis, ou seja, todas as combinações de coalizões ocorrem, ao 

contrário dos outros métodos. 
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- Valor de Shapley 
 
 

Na situação em que o desenvolvimento de um recurso para uso compartilhado é 

mais barato e/ou eficiente que o desenvolvimento de vários recursos para uso 

“exclusivo” de cada agente, surge o problema de como alocar os custos entre os 

participantes. Esse tipo de problema é estudado na teoria dos jogos de coalizão, também 

conhecida pelo nome de teoria de jogos cooperativos, utilizada como base para o 

desenvolvimento deste trabalho. Em particular, será analisada a alocação de Shapley.  

O interesse no qual se ateve Shapley (1953) é a resolução de um modo justo e com 

valor único de um problema de alocação (de custos, de benefícios, etc.) entre os agentes 

que fazem parte de um jogo, quando se leva em consideração o valor de cada 

coalizão S . O valor de S , representado por ( )Sν , expressa a posição inicial da coalizão, 

ou seja, o quanto ela tem à sua disposição. Shapley propôs, então, um método de 

solução que passou a se chamar valor de Shapley. 

O conceito de valor neste caso não deve ser confundido com o conceito de valor 

apregoado pela economia. Refere-se a uma solução dos jogos na forma coalizional que 

aponta um único vetor de distribuição do ganho, chamado de valor ou valor do jogo 

para cada jogador. Conforme Aliprantis e Chakrabarti (1999), este tem sido usado como 

regra de alocação em ampla variedade de contextos, servindo para analisar gestão de 

recursos hídricos, alocação de impostos e taxas de aterrissagem em aeroportos.  

O valor de Shapley é uma regra Φ , que associa a cada jogo de n  pessoas 

{ }nN ,...,2,1= , um vetor de n  dimensões ( ) ( ( ) ( ) ( ) )vvvv nΦΦΦ=Φ ,...,, 21 , que deve 

satisfazer as seguintes propriedades:  

.i  Eficiência – afirma que a função de alocação dos resultados ( )νΦ  distribui o custo 

total do jogo. Esse axioma refere-se ao conceito de Pareto Eficiente, que rejeita 

alocação que melhore um jogador sem haver perda para o outro.   

 

.ii Simetria – não importa a ordem que os participantes são apresentados, a alocação 

deve ser invariante. Jogador que possui a mesma contribuição na coalizão deve receber 

a mesma quantia na alocação.   

 

.iii Linearidade – Se u  e v  são dois jogos quaisquer de n pessoas e α  e β  são 

escalares, então ( ) ( ) ( )νβµαβναµ Φ+Φ=+Φ , em que βναµ +  denota um jogo de 

pessoas para ( )( ) ( ) ( )SSS βναµβναµ +=+ . 
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.iv Agente Irrelevante – Caso um participante i  não contribua para o projeto comum, 

isto é, para coalizão, temos: { }( ) ( ) 0=−∪ SiS νν ,∀  NS ⊂ ,então esse jogador no 

momento da alocação acaba não recebendo qualquer valor. 

 Estabelecidas essas propriedades, Shapley argumentou que a classe de todos os 

jogos nesse formato tem um único valor, o valor de Shapley, que designa pagamentos 

dados pelos componentes ( ) ( ) ( ) ( ) )( vvvv nΦΦΦ=Φ ,...,, 21  para cada jogador i , 

apresentado a seguir:  

( ) ( ) ( ) ( ) { }( )[ ],
!

!!1
iSvSv

n

sns
v

Si
NS

i −−
−−

=Φ ∑
∈
⊂

  Ni ∈  

 onde: 
 
N - Grande coalizão.  
 
S  - Sub-Coalizão. 
 
n  - Número de elementos de N . 
 
s  - Número de elementos de S . 
 

( ) {}( )iSvSv −−  - Contribuição marginal de inclusão do jogador i  na coalizão S. 
 

Por considerar todas as associações possíveis, o valor de Shapley de um jogo 

normalmente é visto como uma regra de alocação que dá a cada jogador a média do 

valor marginal que ele adiciona, unindo-se a uma coalizão. Assume-se que a ordem de 

entrada de cada jogador na coalizão é desconhecida e que há possibilidade de todas as 

combinações de coalizões ocorrerem. 

Para o problema de alocação de custo apresentado neste trabalho, cada finalidade 

que integra o projeto deve pagar o custo incremental de ser incluído no mesmo, o qual 

depende da prioridade atribuída à mesma, ou da ordem de entrada na coalizão. A ordem 

de entrada pode ser vista como medida de interesse em participar do projeto comum.  

Ao exemplificar podemos considerar um projeto de aproveitamento de usos 

múltiplos de recursos hídricos visando atender três finalidades de uso de água ( )zyx ,, , 

onde temos: { }zyxN ,,=  como o conjunto de participantes, o custo do projeto de 

atende N  representado por ( ) ( )zyxcNc ,,= , os custos dos projetos alternativos para as 

coalizões, dado por ( ) ( )zxcyxc ,,, e ( )zyc , , além dos custos alternativos para os projetos 

individuais, ( ) ( )ycxc , e ( )zc .Seis combinações de prioridades são possíveis. O valor 
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alocado para o propósito x , correspondente ao custo incremental para sua inclusão no 

empreendimento, dar-se por: 

 

       Tabela 1: Alocação pelo método de valor de Shapley 
                                        Custo incremental para finalidade “x” 

Ordem de 
prioridade 

Custos incrementais 

zyx ,,  ( )xc  
yzx ,,  ( )xc  
zxy ,,  ( ) ( )ycyxc −,  
yxz ,,  ( ) ( )zczxc −,  
xzy ,,  ( ) ( )zyczyxc ,,, −  

xyz ,,  ( ) ( )yzczyxc ,,, −  

 

 Ao estabelecer a mesma prioridade no projeto comum de usos múltiplos para todos 

os propósitos, a quantia que deve ser alocada a cada um, o valor de Shapley, é obtida 

pela média dos seus custos incrementais, onde todas possíveis ordenações são 

consideradas. No caso citado anteriormente, o valor de Shapley também pode ser obtido 

pela seguinte expressão: 

 
( ) ( ) ( ) { }( )[ ],

!

!!1
iScSc

n

sns

Si
NS

i −−
−−

=Φ ∑
∈
⊂

 Ni ∈  

 
Ao tratar do problema de custos, a expressão que corresponde ao valor incremental é 

dada por ( ) ( )iScSc −− , interpretada como o custo incremental da união a coalizão.  
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 3. ESTUDO DE CASO 

 
3.1. ESTUDO DE CASO PARA O RESERVATORIO PESQUEIRO. 
 
3.1.1. Localização e Características do Reservatório 
 

O reservatório Pesqueiro é localizado a cerca de oito quilômetros ao noroeste do 

município de Capistrano, região do Maciço de Baturité e situado na Bacia Hidrográfica 

da Região Metropolitana de Fortaleza. Este projeto, construído pela Secretaria dos 

Recursos Hídricos, tem capacidade para armazenar 8,2 milhões de metros cúbicos de 

água, garantindo segurança hídrica para região. 

O reservatório foi monitorado pela Companhia de Gestão de Recursos Hídricos 

(Cogerh) e faz parte do Programa de Gerenciamento e Integração de Recursos Hídricos 

(Progerirh), que é financiado pelo Banco Mundial e recursos próprios do estado. O 

principal reservatório a jusante (águas abaixo) do Pesqueiro já implantado é o 

reservatório de Pacajus com capacidade de armazenamento de 148 3hm  e o maior 

previsto para a bacia é o reservatório Choró com área de drenagem mais de vinte e cinco 

vezes a área de drenagem do Pacajus. 

Os dados utilizados para realização deste trabalho foram obtidos através da análise 

de custo do relatório de aproveitamento hídrico do reservatório Pesqueiro, realizado 

pela secretaria de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. O estudo da SRH apresentado 

no relatório teve como parâmetro o estudo de custo – beneficio, onde a estimativa dos 

custos advêm da implantação da obra e dos benefícios associados aqueles oriundos da 

vazão disponível. 

Os estudos forneceram os dados necessários para as variáveis utilizadas referentes 

ao custo do projeto alternativo para dada finalidade e o custo total referente ao projeto 

comum. 

O custo total do projeto apresentado no item de avaliação econômica do relatório, 

referente ao reservatório, é apresentado na tabela a seguir. Temos a estimativa do custo 

financeiro total para as alternativas de dimensionamento do reservatório. 

Tabela 2: Custo Total do Reservatório em R$ para todas as dimensões possíveis 

Volume (m/s) Custo do Reservatório 
10,00 819414,82 
8,05 694784,21 
7,00 628174,50 
6,05 567085,14 
5,05 508717,59 

 Fonte: Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará: “Estudo de Aproveitamento 
Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 1998. 
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Na tabela 2 são apresentados os custos financeiros estimados da obra do 

reservatório, durante a execução do projeto, para as cinco possíveis capacidades de 

armazenamento de água (primeira coluna). Ou seja, o custo do reservatório com 

dimensão para acumular esses cinco possíveis de níveis de volume de água. As 

estimativas do custo total do projeto que atende N finalidades e os custos dos projetos 

alternativos que atende as finalidades individuais podem ser obtidos através do custo do 

reservatório para essas cinco possibilidades de volume. Porém, desse volume total, 

apenas uma parte é liberada para atender a demanda da sociedade, essa quantidade 

liberada é chamada de regularização da água (vazão regularizada). Assim, os custos do 

projeto total e alternativo são obtidos diretamente da relação volume e quantidade 

demandada de água regularizada do reservatório que determinada finalidade vai 

demandar. 

A capacidade de regularização do reservatório, mostrada na tabela 3, está ligada ao 

conhecimento das modificações temporais e espaciais dos deflúvios naturais, ou seja, 

por meio de eventos aleatórios. Essa variável, como dito anteriormente, será utilizada 

para determinar os custos necessários para aplicação do problema de alocação de custo 

nos estudos de caso apresentado. Tendo em vista aplicar a metodologia de alocação de 

custo derivada da teoria dos jogos é necessário o conhecimento dessas variáveis e seus 

respectivos valores.  

 

Tabela 3: Custos financeiros da construção do reservatório para diferentes níveis de 

água regularizada 

Custo 
Regularização (hm3) 

(R$) 

3,42 819414,82 
*3,28 761096,65 
2,66 714836,69 
2,59 600707,43 
2,52 544365,95 
2,15 481861,69 
1,81 422708,99 
1,47 363556,29 

 

 

 

Fonte: Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará: “Estudo de Aproveitamento 
Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 1998. 
* Este valor foi interpolado 
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O valor do custo financeiro total do reservatório que atende um nível de 

regularização de água no valor de 3,28 3hm , mostrada na tabela 3, foi obtido através do 

método de interpolação linear. É um método que permite fazer a reconstituição de uma 

função, apenas conhecendo algumas das suas abscissas e respectivas ordenadas. Permite 

construir um novo conjunto de dados a partir de um conjunto discreto de dados pontuais 

conhecidos. Com os dados obtidos foi possível construir uma função que 

aproximadamente encaixa-se nestes dados pontuais.      

 

3.1.2. Reservatório e Usos múltiplos  

 

Faz-se necessário definir de forma geral um reservatório. Os reservatórios são 

sistemas hídricos de grande complexidade que apresentam como principais funções a 

manutenção da vazão dos cursos de água e atendimento às variações de demanda dos 

usuários. Essas obras hidráulicas tem sido importantes para a continuação do progresso 

material das populações e sustentabilidade do desenvolvimento. Elas possibilitam o uso 

mais racional da água através da regularização das vazões, assegurando o uso da água 

de forma contínua para finalidades de abastecimento urbano, industrial, irrigação e etc. 

Quanto ao aproveitamento de usos múltiplos dos recursos hídricos para o 

reservatório Pesqueiro será enfocado o atendimento para duas finalidades: 

abastecimento urbano e irrigação, obtendo uma solução que contempla esses dois usos 

integradamente. Serão considerados os dados de custos referentes aos projetos 

individuais e do projeto comum, de forma a possibilitar a aplicação da metodologia de 

alocação de custo. 

Com as demandas hídricas das finalidades do reservatório é possível obter os custos 

dos projetos alternativos que melhor atende as finalidades isoladamente, além do custo 

para o projeto comum, que atende ambas as finalidades. Na tabela a seguir é mostrado 

os níveis de armazenamento e vazão regularizada para os propósitos aproveitados no 

reservatório. 

 

Tabela 4: Dados do reservatório para abastecimento urbano e irrigação 

Volume do 
Reservatório ( )3hm  

Vazão 
regularizada ( )anohm /3  Reservatório 

Abastecimento Irrigação Abastecimento Irrigação 

Pesqueiro 4,1 5,1 1,47 1,81 
 
 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará: 
“Estudo de Aproveitamento Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 1998. 
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3.1.3. Integração das finalidades no Reservatório Pesqueiro 
 

Através dos dados obtidos, de acordo com os estudos da SRH-CE para o 

reservatório Pesqueiro, é dada uma associação entre os usos propostos que gera um 

projeto com duas finalidades: Abastecimento Urbano e Irrigação. 

 
• Abastecimento Urbano e Irrigação 
 

Para a associação entre essas duas finalidades, o projeto foi definido considerando o 

reservatório para as vazões regularizadas mostrada na tabela 5. Com isso, admitimos 

que o reservatório atenda ambas as finalidades de acordo com suas respectivas 

demandas de vazão, ou seja, para os projetos alternativos, que atende cada uma das 

finalidades separadamente e para o projeto comum, mostrado a seguir. 

No projeto comum é obtida uma demanda de vazão regularizada do reservatório 

Pesqueiro equivalente a 3,28 3hm  para atender ambas as finalidades conjuntamente, 

mostrado na tabela a seguir. 

 
Tabela 5: Dados do Reservatório para o projeto comum 

Volume do Reservatório 
( )3hm  

Vazão regularizada ( )3hm  
Reservatório 

Abastecimento e Irrigação Abastecimento e Irrigação 

Pesqueiro 9,2 3,28 
 
 
 
 
 
 

Para os custos dos projetos alternativos e do custo total referente ao projeto comum, 

foram analisados os custos do reservatório para diferentes vazões regularizadas. Para o 

projeto de uso múltiplo, os custos são:  

 
Projetos Alternativos: 

Tabela 6: Custos Alternativos 

Propósitos Vazão regularizada ( )3hm  Custo ( )$R  
Irrigação 1,81 422708,99 

Abastecimento 1,47 363556,29 
 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do               
Ceará: “Estudo de Aproveitamento Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 
1998. 
 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará: 
“Estudo de Aproveitamento Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 1998. 
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Projeto Comum: 
Tabela 7: Custo Comum para o reservatório Pesqueiro 

Propósitos Vazão regularizada ( )3hm  Custo ( )$R  
Irrigação e Abastecimento 3,28 76106,65 

 
 

 

 

Consideram-se o aproveitamento de usos múltiplos de recursos hídricos para o 

reservatório Pesqueiro objetivando atender duas finalidades para o uso da água, 

abastecimento urbano e irrigação. Com isso, o problema de alocação de custo para o 

projeto é dado para as seguintes finalidades. 

 

( Abastecimento Urbano ( )a  e Irrigação ( )b )  
 

Neste cenário temos uma cidade que precisa atender uma demanda hídrica de 1,47 

3hm /ano e uma área irrigada que necessita atender 1,81 3hm .Nas tabelas seis e sete são 

mostrados os respectivos custos dos projetos alternativos para atender a necessidade dos 

usuários isoladamente e o custo do projeto total. 

  
Formalizando, temos: 
 
• Conjunto de participantes: { }baN ,= ; 

• Custo do projeto que atende N : ( ) ),( bacNc = ; 

• Custo dos projetos alternativos individuais: ( ) ( )bcac , ; 
  
Os dados dos custos, utilizados para a aplicação, são apresentados na tabela a seguir: 

 
 

Tabela 8: Dados para rateio entre abastecimento urbano e irrigação 

Custos Alternativos Custo total 
Reservatório 

( )ac  ( )bc  ( )bac ,  

Pesqueiro 363556,29 422708,99 761096,65 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará: 
“Estudo de Aproveitamento Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 1998. 
 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos  Hídricos do Estado do Ceará: 
“Estudo de Aproveitamento Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 1998. 
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3.1.4. Valor de Shapley 
 

 
Neste método atribuímos a mesma prioridade para as finalidades integrantes do 

projeto, logo para essa aplicação são possíveis duas ordenações. O valor a ser alocado 

para o propósito a , que diz respeito ao custo incremental da sua inclusão no projeto e 

analogamente para b .Temos: 

 
Para abastecimento urbano ( )a  
 

( ) ( ) ( )[ ]bcbacaca −+=Φ ,
2

1

2

1
 ; 

 
 
 
Irrigação ( )b  
 

( ) ( ) ( )[ ]acbacbcb −+=Φ ,
2

1

2

1
  

 
 
 
 
A tabela a seguir apresenta as alocações obtidas para o custo total do projeto: 
 

Tabela 9: Alocação para o valor inicial do custo total  

Abastecimento 
Urbano ( )a  

Irrigação ( )b  
Reservatório Metodologia 

Valor % Valor % 

Pesqueiro Valor de Shapley 350971,98 46 410124,67 54 

 
 

 

 

Os resultados obtidos com a aplicação do método de Shapley, para alocação do 

custo total estimado do reservatório pesqueiro, foram apresentados na tabela 9. Os 

valores para abastecimento urbano e irrigação, definidos respectivamente, como 

propósito a  e b , foi equivalente a 98,350971=Φ a  e 67,410124=Φb . 

Através dessas alocações obtidas é feita uma análise de acordo com os jogos 

cooperativos para verificar o estabelecimento dos princípios de racionalidade individual, 

racionalidade de grupo e efetividade, verificando se houve obediência as inequações que 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará: 
“Estudo de Aproveitamento Hídrico da Bacia do Pesqueiro, em Capistrano, Ceará”, Fortaleza, 1998. 
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representam os princípios citados. Assim, é definido a viabilidade do projeto comum 

entre os participantes ou um projeto que melhor atenda o participante. Os princípios 

mencionados definem a eficiência e equidade através das alocações resultantes, além da 

viabilidade financeira do projeto.  

A eficiência na alocação estimula o uso ótimo dos serviços gerados pelo projeto, e a 

equidade gera imparcialidade na alocação dos custos entre os usuários, assim há o 

beneficio originado da redução dos custos proporcionados pelo projeto comum. 

Soluções que satisfazem os princípios de racionalidade e efetividade constituem o 

centro do jogo, ou seja, define a existência de uma solução imparcial e 

consequentemente formaliza a idéia de justiça para as alocações. 

Para o projeto comum que atende duas finalidades e tem como o custo total um 

valor previsto de R$ 761096,65, é apontado se as alocações resultantes do método 

utilizado atendem os princípios fundamentais que propiciam a imparcialidade, a 

eficiência e a viabilização financeira do projeto. 

Para o método do valor de Shapley, tivemos para o jogo de n participantes, 

{ }2,1=N , um vetor de resultados para os seguintes valores: 

 

( ) ( 98,350971, =ΦΦ=Φ ba  ; )68,410124  

 
Esse vetor é definido como uma regra de alocação que dá a cada participante a 

média dos seus custos incrementais ao se unir a coalizão, considerando todas as 

ordenações. Assim, é verificado se as alocações resultantes satisfazem os princípios 

citados anteriormente. É analisado se as alocações obtidas obedecem as seguintes 

inequações: 

 

• ( )aca ≤Φ  e ( )bcb ≤Φ ; 

 
• ( )∑ ≤Φ

ba

i bac
,

, ; 

 
• ( )∑ =Φ

ba

i bac
,

, ; 

 
O valor alocado do custo para abastecimento ( )98,350971  e irrigação ( )68,410124  foi 

menor que o custo dos projetos alternativos que atende essas finalidades, ou seja, 

respectivamente os seguintes valores 363.556,29 e 422.708,99. O princípio de 



 31 

racionalidade individual foi atendido incentivando a participação no projeto comum que 

atende ambas as finalidades. 

A soma dos valores alocados para abastecimento e irrigação ( )65,761096  é igual ao 

custo do projeto alternativo que melhor atende a coalizão, definida como a grande 

coalizão, já que há apenas dois participantes no projeto comum. Além da racionalidade 

de grupo é verificado o atendimento do princípio de efetividade, onde a soma custos 

alocados para cada finalidade é igual ao custo total do projeto que melhor atende a 

grande coalizão.  

Ao obedecer a essas três inequações mostradas anteriormente é dito que as 

alocações derivadas da solução de Shapley pertencem ao núcleo do jogo cooperativo 

formalizado para o estudo de caso apresentado. Foram obtidos resultados factíveis que 

não são bloqueados por nenhuma coalizão, ou seja, as alocações para as finalidades a  e 

b  não são dominadas por nenhuma outra alocação factível via coalizão. 

Foi dito anteriormente que o núcleo formaliza o conceito de justiça em uma 

alocação de custos, isso se deve ao fato de que as alocações obtidas pelos agentes são 

menores em um projeto conjunto do que em projetos individuais. Com isso, é afirmado 

o conceito de justiça nas alocações obtidas para o exemplo do reservatório pesqueiro.  

Ao atender o princípio de racionalidade individual é encontrado equidade nas 

alocações obtidas, ou seja, o menor custo financeiro encontrado em projetos de usos 

múltiplos é alocado de maneira justa entre as finalidades do projeto. O custo alocado 

para as finalidades a  e b  no projeto de usos múltiplos não será maior que os custos 

para realizar um projeto individual que atenda tais finalidades.  

De acordo com Lanna (1999) a soma dos custos alocados deve ser igual ao custo do 

projeto conjunto. Trata-se da condição de efetividade, que assegura a cobertura total dos 

custos e a viabilidade financeira do projeto. Então, pela obediência do princípio 

apresentado é verificada a viabilidade financeira para o reservatório Pesqueiro. 

Diferente do método alternativo utilizado nesse estudo de caso, a Cogerh atualmente 

aloca os custos totais com base nos custos de operação, manutenção e investimento. São 

custos que visam aumentar a oferta de recursos hídricos e objetivam aumentar a 

qualidade da água. Assim, os recursos de capital investido têm que ser suprido pelo 

instrumento de cobrança de uso dos recursos hídricos.  

Os recursos necessários para cobrir esses custos terão que ser garantidos, sob pena da 

oferta desse recurso ser reduzida ou até mesmo interrompida, com prejuízos para toda 

sociedade. Nesse sentido, a cobrança pelo uso da água seria então justificada, servindo 
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como mecanismo de financiamento dos investimentos e custos de operação e 

manutenção necessários a atividade de gestão dos recursos hídricos (Carrera-Fernandez, 

2000). 

Ainda de acordo com a formulação de Carrera-Fernandez (2000),  

 

3.2. ESTUDO DE CASO PARA O RESERVATÓRIO DE FIGUEIREDO. 

 

O reservatório de Figueiredo será executado na bacia hidrográfica do médio 

Jaguaribe visando atender as demandas hídricas da região, priorizando o abastecimento 

urbano. O projeto executivo contará com uma capacidade de acumulação de 519,6 3hm , 

regularizando com 90% de garantia uma vazão de 4,4 3m .O reservatório com projeto e 

previsão de execução a cargo da SRH-CE, Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado 

do Ceará e PROÁGUA Semi-Árido, localiza-se no médio Jaguaribe, no município de 

Alto Santo. 

O projeto será destinado ao atendimento da demanda de água para consumo humano 

e industrial nos municípios de Alto Santo, Ererê, Iracema, Pereiro e Potiretama, 

possibilitando também a irrigação. O novo reservatório se constituirá em um possível e 

importante elemento da infra-estrutura hídrica da Bacia do Médio Jaguaribe. O 

reservatório, pelos múltiplos benefícios que poderá proporcionar, terá repercussão 

econômica e social na região, e de forma indireta em outras áreas circunvizinhas, como 

a zona de influência das cidades de Iracema e Alto Santo, que terá assegurado para 

ambas as cidades o abastecimento para consumo humano e animal. 

O Reservatório será construído na bacia do Figueiredo, situado na região do médio 

Jaguaribe, aproximadamente entre os paralelos 05°20’ e 06°15’ e os meridianos 38°00’ 

e 38°45’, abrangendo uma área que varia entre 1452 2Km  a 1712 2Km . O rio 

Figueiredo nasce na Serra do Pereiro e desemboca no rio Jaguaribe na localidade 

denominada Barra do Figueiredo, percorrendo entre esses dois pontos uma distância 

total de 115,8 Km . Destacam-se como principais afluentes o riacho do Amparo, pela 

margem direita, e o riacho das Flores, pela margem esquerda, este último deságua no rio 

Figueiredo a jusante da cidade de Alto Santo. 

Para o reservatório de Figueiredo, os dados foram obtidos através do relatório final 

da avaliação econômica e financeira da barragem do Figueiredo, realizada pela 

secretaria dos recursos hídricos do estado do Ceará. 
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Para o segundo estudo de caso, os custos dos projetos alternativos para cada 

finalidade e o custo total do projeto comum foram obtidos através da tabela a seguir. 

Temos o custo necessário para a construção do reservatório para cada nível de vazão 

regularizada. 

Por não ser observado na tabela 10 o valor exato da soma das vazões regularizadas 

necessárias para atender as demandas hídricas das coalizões, foi considerado o valor 

vizinho mais próximo verificado na tabela. Assim, é possível definir o custo do 

reservatório para todos os projetos alternativos que atende as sub-coalizões e o custo 

total do projeto.  

 

 

 

 

Tabela 10: Custo total do reservatório de Figueiredo 

para os diferentes níveis de água regularizada 

Vazão 
Regularizada 

(
3m /s) 

Custo Total (R$ milhões) 

1.14 21.8 

1.41 23.4 

1.69 24.9 

1.97 26.5 

2.20 28.0 

2.47 29.6 

2.79 32.7 

3.15 35.8 

3.41 38.9 

3.65 42.0 

3.90 45.0 

4.08 49.6 

4.20 54.1 

4.32 58.6 

4.43 63.3 

4.54 67.7 

4.65 73.9 

4.75 80.1 

4.88 86.3 

4.95 92.5 

5.05 98.7 

5.16 106.3 

5.21 113.9 

5.25 121.5 

5.28 129.1 

5.30 136.7 

 Fonte: Secretaria dos Recursos Hídricos do 
Estado do Ceará, “Relatório Final da Avaliação 
Econômica e Financeira da barragem Figueiredo”, 
Fortaleza, 2001. 
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3.2.1. Usos múltiplos do reservatório. 

 

Para o aproveitamento dos recursos hídricos no reservatório de Figueiredo, é 

considerado o uso múltiplo para três finalidades, são elas: abastecimento urbano ( )a , 

abastecimento industrial ( )b  e irrigação ( )c . Serão necessários os dados referentes aos 

custos dos projetos alternativos relativos aos subconjuntos dos participantes e o custo 

total do projeto. Para os custos alternativos e o custo total foram utilizados dados 

segundo o Relatório Geral do Projeto Executivo e dos Estudos Hidrológicos da 

Barragem Figueiredo elaborado pela secretaria dos recursos hídricos do Ceará. 

Os custos referidos anteriormente foram estimados através das diferentes vazões 

hídricas do reservatório de Figueiredo. O relatório discrimina os custos totais para 

diferentes níveis de vazão regularizada do reservatório, consequentemente indicando os 

custos para atender as demandas de diferentes níveis de vazão. Os dados das vazões 

regularizadas para os propósitos aproveitados no reservatório de Figueiredo são 

mostrados na tabela 11. 

 

Tabela 11: Vazão regularizada para cada finalidade 

Vazão Regularizada ( )sm /3  
Reservatório 

Urbano ( )a  Industrial ( )b  Irrigação ( )c  

Figueiredo 1.69 1.41 1.14 

 

 
Com os dados disponíveis para o reservatório de Figueiredo foi obtida as vazões das 

finalidades referentes aos projetos alternativos das sub-coalizões. O projeto comum para 

abastecimento urbano, industrial e irrigação contará com suas respectivas vazões, 

correspondendo o nível de demanda hídrica necessária para atender cada finalidade 

individualmente e para atender as 3 finalidades conjuntamente. Na tabela a seguir é 

mostrada as vazões regularizadas para as coalizões. 

 

Tabela 12: Vazão regularizada para os projetos alternativos das coalizões 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, 
“Relatório Final da Avaliação Econômica e Financeira da barragem Figueiredo”, Fortaleza, 2001. 
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Vazão Regularizada ( )sm /3  

Reservatório Urbano e 

Industrial ( )ba,  

Urbano e 

Irrigação ( )ca,  

Industrial e 

Irrigação ( )cb,  

Figueiredo 3.1 2.83 2.55 

 

 

 

Para atender todas as finalidades conjuntamente no projeto comum, temos uma 

vazão regularizada equivalente à soma de todas as vazões, ou seja, de 4.24 sm /3 . 

A tabela 13 apresenta os custos referentes para cada nível de vazão do reservatório, 

que atende as demandas de todos os propósitos individualmente e das respectivas 

coalizões. Para o reservatório de Figueiredo, são dados os seguintes custos: 

 

 

Tabela 13: Custos para todos os projetos alternativos e das coalizões 

Propósitos 
Vazão 

Regularizada ( )sm /3  
Custo 

Total ( )$106 R  

Urbano ( )a  1.69 24.9 

Industrial ( )b  1.41 23.4 

Irrigação ( )c  1.14 21.8 

Urbano e Industrial ( )ba,  3.1 35.8 

Urbano e Irrigação ( )ca,  2.83 32.7 

Industrial e Irrigação ( )cb,  2.55 29.6 

Urbano, Industrial e Irrigação ( )cba ,,  4.24 54.1 

 

 

 

Com os custos dos projetos alternativos relativos aos subconjuntos das finalidades, é 

formulado o problema de alocação de custos entre usos múltiplos para o reservatório de 

Figueiredo. 

Objetiva-se atender três finalidades para uso múltiplo de água no reservatório de 

Figueiredo, são eles: abastecimento urbano, abastecimento industrial e irrigação. O 

problema estudado para esse cenário refere-se à alocação de custo para um projeto 

comum de três finalidades. Temos N  o conjunto de n  finalidades entre a quais devem 

ser alocados os custos. Ao formalizar o problema para o projeto estudado, tem-se: 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, 
“Relatório Final da Avaliação Econômica e Financeira da barragem Figueiredo”, Fortaleza, 2001. 
 

Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, 
“Relatório Final da Avaliação Econômica e Financeira da barragem Figueiredo”, Fortaleza, 2001. 
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- Conjunto de participantes: { }cbaN ,,= ; 

- Custo dos projetos alternativos que atende as coalizões: ( ) ( ) ( ) ( )cbccacbacSc ,,,,,= ; 

- Custo dos projetos alternativos individuais: ( ) ( )bcac , e c ( )c ; 

- Custo do projeto que atende N : ( ) ( )cbacNc ,,=  

 

O custo total do empreendimento comum foi avaliado para o valor referente à 

grande coalizão ( )cba ,, , mostrado na tabela 13. Com isso, aplica-se o método de 

solução de Shapley para alocar o custo do seguinte jogo cooperativo. 

Ao atribuir a mesma prioridade para as finalidades integrantes do projeto, o valor a 

ser alocado para cada finalidade é dado por: 

 

 

Abastecimento Urbano: 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]cbccbaccccacbcbacaca ,,,
3

1
,

6

1
,

6

1

3

1
−+−+−+=Φ  

 

Abastecimento Industrial: 

 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]caccbaccccbcacbacbcb ,,,
3

1
,

6

1
,

6

1

3

1
−+−+−+=Φ  

 

Irrigação 

( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ] ( ) ( )[ ]baccbacbccbcaccacccc ,,,
3

1
,

6

1
,

6

1

3

1
−+−+−+=Φ  

 

 

A tabela a seguir apresenta as alocações obtidas para o custo total do projeto: 

 

Tabela 14: Alocações obtidas para o custo total (Valores em R$ milhões) 

Abastecimento 

Urbano ( )a  

Abastecimento 

Industrial ( )b  
Irrigação ( )c  

Reservatório Metodologia 

Valor % Valor % Valor % 
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Figueiredo Valor de 

Shapley 
20.35 38 18.05 33 15.7 29 

 
 
 

A aplicação da metodologia proposta no problema de alocação dos custos para o 

reservatório de Figueiredo resultou nas seguintes alocações para as finalidades do 

projeto: para abastecimento urbano e industrial, tivemos respectivamente os valores de 

35.20=Φ a  e 05.18=Φb , e para irrigação o valor de 07.15=Φ c . 

Verifica-se através das alocações se os princípios de racionalidade e efetividade são 

obedecidos, definindo se há equidade e eficiência para as alocações resultantes do 

problema estudado. Ao satisfazer tais princípios, o vetor de alocações será considerado 

justo, e o problema de alocação de custo para o reservatório de Figueiredo formalizará a 

idéia de justiça.  

Para o método do valor de Shapley, tivemos para o jogo de n participantes, 

{ }3,2,1=N , um vetor de alocações com os seguintes resultados: 

 

( ) ( )07.15;05.18;35.20,, =ΦΦΦ=Φ cba  

 

Através do vetor de alocações obtidos do método utilizado, verificamos se os 

princípios que definem eficiência e equidade para o problema são satisfeitos. Para isso 

são analisadas as seguintes inequações: 

• ( ) ( )bcac ba ≤Φ≤Φ ,  e ( )ccc ≤Φ  

 

• ( ) ( )∑ ∑ ≤Φ≤Φ
ba ca

ii cacbac
, ,

,;,  e ( )∑ ≤Φ
cb

i cbc
,

,  

 

• ( )∑ =Φ
cba

i cbac
,,

,,  

 

A alocação do custo para cada finalidade, abastecimento urbano ( )35.20 , 

abastecimento industrial ( )05.18  e irrigação ( )07.15 , após a metodologia aplicada, 

apresentaram valores menores que os custos separáveis, ou seja, custo da melhores 

alternativas individuais para atendê-los, respectivamente dados por 24.9, 23.4 e 21.8, 

todos definidos em R$ milhões. O princípio de racionalidade individual foi observado, 

 Fonte: Elaboração própria com base de dados da Secretaria dos Recursos Hídricos do Estado do Ceará, 
“Relatório Final da Avaliação Econômica e Financeira da barragem Figueiredo”, Fortaleza, 2001. 
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representando um incentivo à participação do projeto comum, ou seja, na grande 

coalizão. 

Com relação ao principio de racionalidade de grupo, onde as somas dos custos 

alocados para qualquer subconjunto de participantes deve ser menor ou igual ao custo 

do melhor projeto alternativo que atende a coalizão, temos: a soma dos valores alocados 

para os propósitos abastecimento urbano e industrial, foi de 38.40, isto é, uma quantia 

maior que o custo do projeto alternativo que atende essa coalizão parcial, ( ) 8.35, =bac . 

Logo, é violado o princípio de racionalidade de grupo e teremos um incentivo a 

ambos os participantes agirem isoladamente e realizarem um projeto alternativo que 

melhor atende essa coalizão. O mesmo foi verificado com relação às outras coalizões 

parciais, o princípio de racionalidade de grupo foi violado para: abastecimento 

urbano ( )a  e irrigação ( )c  e abastecimento industrial ( )b  e irrigação ( )c .Com relação à 

efetividade nas alocações, tal princípio foi verificado, onde a soma dos custos atribuídos 

aos participantes deve ser igual ao custo total do empreendimento.  

Para o estudo do reservatório de Figueiredo, verificamos através das alocações de 

custos, resultado do método de alocação de Shapley, que o princípio de racionalidade de 

grupo foi violado. Logo, a solução obtida da alocação de custo para esse estudo de caso 

não pertence ao núcleo do problema apresentado. Isso significa que não foi verificada 

equidade e eficiência nas alocações de custo, fundamental no uso mais justo por parte 

dos participantes do custo reduzido, gerado pelo reservatório de múltiplas finalidades e 

na definição da viabilização financeira do projeto. 

O custo alocado entre as finalidades foi superior aos custos obtidos pelos mesmos ao 

formar coalizões parciais, ou seja, projetos alternativos que melhor atendessem essas 

coalizões parciais. Isso viola o princípio de racionalidade de grupo e gera uma solução 

não pertencente ao núcleo do jogo, resultando numa alocação de custo injusta e 

ineficiente para as finalidades do reservatório de Figueiredo. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho é analisado o método de alocação de custo empregado para projetos 

em recursos hídricos, abrangendo um método de solução particular da teoria dos jogos 

cooperativos, o método do valor de Shapley. A aplicação se refere à alocação dos custos 

financeiros entre as finalidades integrantes de um aproveitamento de usos múltiplos de 

recursos hídricos, especificado no trabalho para o projeto do reservatório Pesqueiro em 

Capistrano e o reservatório de Figueiredo em Alto Santo, ambos no Ceará. 

Nesse sentido, a utilização do método de solução derivada da teoria dos jogos 

cooperativos tornou-se vantajoso, pois permitiu todas as possibilidades de coalizão entre 

os participantes do projeto e verificou se houve o atendimento dos princípios de 

racionalidade. 

Através dos resultados foi formalizada a idéia de equidade para ambos os estudos de 

casos apresentado, isto é, as alocações dos custos para as finalidades integrantes do 

projeto satisfizeram o princípio de racionalidade individual. O núcleo indica justiça para 

as alocações de um jogo cooperativo, ou seja, se todos participantes tem menores custos 

por estarem na grande coalizão do que fora, afirmamos que a alocação é justa. 

 Para o estudo de caso do reservatório de Figueiredo as alocações obtidas não 

pertencem ao núcleo do jogo, definindo a não imparcialidade nas alocações e um 

resultado não estável. A não estabilidade das alocações define que os participantes do 

caso apresentado têm incentivos para impor resultado fora do núcleo, ou seja, viabiliza 

os desvios das coalizões no intuito de firmar outro projeto. 
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A viabilidade econômica do projeto é obtida se o método utilizado para alocação 

garantir a cobertura total dos custos, satisfazendo economicamente os participantes e 

promovendo eficiência econômica, ou seja, as alocações pertencerem ao princípio de 

efetividade. Para o reservatório Pesqueiro e o de Figueiredo foi obtido a confirmação 

desse resultado. 

Com isso, através das alocações obtidas é proporcionado eficiência no uso de cada 

usuário com relação aos fatores de produção, conduzindo políticas de tarifação para tais 

usos e otimizando o uso dos produtos e serviços gerados projeto comum. Em trabalhos 

futuros, pode-se tentar obter tarifas ótimas de consumo para algum serviço, através de 

resultados gerados por métodos de alocação derivados da teoria dos jogos cooperativos. 
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