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1 Introdução
A Análise de Custo-benefício (ACB) na bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu (PPA)
percorreu diversas etapas, desde a caracterização inicial da bacia, gradualmente adicionando
complexidade e profundidade à investigação do potencial físico e econômico de diferentes
medidas adaptativas frente aos riscos climáticos observados e projetados para a região,
conforme exemplificado na Figura 1-1.
Figura 1-1 – Componentes da Análise de Custo-benefício
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Fonte: elaboração própria.

Este último relatório, então, cumpre duas tarefas: 1) a simulação conjunta de medidas de
adaptação, dado que quaisquer intervenções na bacia do PPA não devem ocorrer de maneira
isolada; e 2) apresentação de considerações finais e recomendações para o planejamento
da bacia, decorrentes de cada uma das etapas da ACB.

Com esse intuito, estabelece-se uma divisão no conteúdo a ser apresentado a seguir: a Seção
2 apresenta e compara objetivamente diferentes grupos de medidas adaptativas que podem
ser adotadas em conjunto, observando seus custos, benefícios físicos e econômicos e
evidenciando eventuais sinergias. Em particular, destaca-se a influência do Projeto de
Integração do Rio São Francisco (PISF) e observam-se os impactos das medidas adaptativas
sobre o Eixo perenizado da bacia do PPA.
Já a Seção 3 retoma as principais recomendações e considerações pertinentes à bacia do
PPA oriundas de cada etapa percorrida na ACB, bem como introduz novas recomendações
que surgem a partir das simulações de medidas em conjunto e da análise sistemática de todos
os resultados do estudo.
Por fim, a Seção 4 encerra o relatório e o estudo ao ressaltar os principais aprendizados
conquistados, bem como levantar eventuais lacunas a serem preenchidas em trabalhos e
análises futuras. Busca-se aqui destacar o caráter prático de uma ACB e seu potencial de
replicação para outras regiões.

2 Combinando medidas e avaliando efeitos sinérgicos
A ACB conduzida pressupõe a operação isolada de cada medida, garantindo que todas as
medidas sejam metodologicamente comparáveis. No entanto, é sabido que a implementação
concomitante de diversas ações é mais provável, dando margem para diversos efeitos
sinérgicos, tanto de caráter hidrológico quanto econômico. Portanto, a presente seção visa
explorar tais efeitos em potencial, propondo novas simulações e análises a partir de critérios
objetivos.
Assim, são propostos novos arranjos de simulações que, ao combinar diferentes medidas em
grupos coerentes, pretendem revelar potenciais efeitos individuais e sinérgicos, investigando,
assim, mais um dos aspectos que influenciam o planejamento hidrológico local: a gestão
integrada.
Isso significa que, ao se combinar de maneira coerente certo número de medidas, as
interações entre elas poderão maximizar os ganhos hídricos e econômicos da rede. Enquanto
algumas agem na disponibilidade de água, outras poderão operar a partir de uma melhor
distribuição do recurso e ampliar seu aproveitamento.
No âmbito prático da gestão hídrica, um conjunto de ações é mais provável do que uma
implantação isolada. Nesse sentido, a presente seção pretende discutir a abordagem proposta
para uma investigação desse caráter, apresentando os principais elementos considerados.

2.1 Medidas consideradas
As medidas consideradas para esta fase são apenas aquelas identificadas como no-regret ou
low-regret. Mesmo que uma medida se revele atrativa a partir de determinados aspectos
específicos1, foi assumido que para o estudo de
uma possível implementação concomitante, é
pertinente reduzir os potenciais ruídos associados
às medidas não custo-benéficas. A Tabela 2.1

Cada medida adaptativa é apresentada no
Relatório 1-D (em seu Apêndice “Fichas
Detalhadas das Medidas de Adaptação”).
Algumas medidas foram alvo de refinamento no
Produto Aditivo 2 – Análise Crítica dos
Resultados da ACB.

apresenta as medidas consideradas nesta etapa.

1 Vide Produto Aditivo 2 para a avaliação das medidas a partir de diversos indicadores que não só a razão custo-benefício.

Tabela 2.1 – Medidas consideradas para implementação em conjunto.
APELIDO
Grandes Obras

Mín.

PISF s/perdas

C/B
Máx.

MEDIDA

0,00

0,00

PISF - Cenários de vazão: Todos os Usos s/ perdas [54,5m³/s]

0,07

0,09

PISF - Cenários de vazão: Todos os Usos c/ perdas [54,5m³/s]

2

Grandes Obras

PISF c/perdas

Usos Difusos Rurais

Barragens Sub.

0,09

0,15

Construção de barragens subterrâneas em lotes rurais

Usos Difusos Rurais

Poços

0,10

0,21

Perfuração de novos poços nas regiões de bacias sedimentares

Industrial

Reúso Indústrial

0,18

0,30

Reúso de efluentes na indústria

Grandes Obras

Oiticica-Sedes

0,25

0,29

Reservatório de Oiticica e eixo de integração

Grandes Irrigantes

Manejo Irrig.

0,25

0,57

Simulação do manejo eficiente das técnicas de irrigação

Gestão

Tarifa

0,33

0,72

Diferenciação da tarifa de água a partir de mínimo per capita

Grandes Obras

Perdas-Rede

0,67

1,22

Redução de perdas na distribuição de água em áreas urbanas

Grandes Obras

Planta Dessal.

0,90

1,05

Planta de dessalinização de grande porte

Grandes Irrigantes

Irrig. Ineficientes

0,53

1,33

Eliminação de tecnologias de irrigação ineficientes

Grandes Obras

Perdas-Trânsito

1,00

1,04

Adutoras nos leitos de rios para atendimento dos usos prioritários

Gestão

Prioridade Indústria

-

Alteração das prioridades entre indústria e agricultura

Gestão

Prioridade Aquicultura

-

Alteração das prioridades entre aquicultura e agricultura
2

Para simular uma virtual implantação concomitante, primeiro foi necessário compreender
como as medidas poderiam interagir entre si, alterando a disponibilidade e demanda hídrica
da bacia. O Quadro 2.1 apresenta, de forma sucinta, a discussão acerca dos elementos
avaliados para a consideração de tais efeitos sinérgicos.
Quadro 2.1 – Interações e sinergias hidrológicas.
O primeiro passo para a simulação dos arranjos foi a assimilação de suas possíveis interações. Dado
que algumas medidas exercem resultados similares, como a redução da demanda hídrica de um setor,
foi necessário identificar onde e de que forma elas poderiam se influenciar mutuamente. Abaixo, como
exemplo, são descritas algumas das relações identificadas.
- Planta de dessalinização e adutoras em leitos de rio: a planta de dessalinização atende
plenamente às demandas de abastecimento urbano à jusante do reservatório Armando Ribeiro. Por
outro lado, a vazão máxima que passa pelas adutoras é definida pela soma das demandas deste setor
alocadas em tal reservatório. A partir do momento em que ambas entram em operação, a capacidade
máxima das adutoras é reduzida em função do atendimento de parte das demandas do Armando
Ribeiro pela planta de dessalinização.
- Zona urbana e adutoras em leitos de rios: O índice de perdas é um dos fatores que define a
demanda hídrica urbana. Reduzindo as perdas, reduz-se a demanda do setor de abastecimento, que,
por sua vez, estabelece a capacidade máxima das adutoras.
- Grandes irrigantes: O manejo eficiente da irrigação assume a redução de 20% da demanda deste
setor para 80% dos grandes irrigantes, inclusos entre eles os perímetros irrigados considerados na
medida de eliminação das técnicas de irrigação ineficientes.
- Pequenos irrigantes: Os poços de água subterrânea disponibilizam 30% de sua vazão para
abatimento da demanda de pequena irrigação. Ao mesmo temo, o manejo eficiente da irrigação supõe
2 Possíveis configurações operacionais adotadas do PISF são discutidas no Quadro 2-2

que desses, 20% irão adotar sensores. Por outro lado, as barragens subterrâneas são instaladas no
cristalino e abatem 65% da demanda da pequena irrigação. Uma vez que poços são perfurados apenas
na bacia sedimentar, não há sobreposição entre eles.
Assim, as demandas finais de cada setor, em cada alternativa de combinação de medidas, devem
considerar tais sobreposições, que agindo de maneira escalonada, reduzem de maneira mais
significativa a necessidade hídrica dessas atividades.

2.2 Critérios de agrupamento e seus arranjos incrementais
Foram definidos diferentes tipos de combinações de medidas com base em critérios distintos
e relevantes do ponto de vista do tomador de decisão. Assim, os grupos foram definidos de
acordo com suas características dominantes e a partir das medidas que os constituem. As
conclusões encontradas nesta etapa não vislumbram recomendar grupos fixos de ações de
planejamento e sim revelar como os virtuais benefícios são alterados pela implementação
conjunta de medidas, bem como os ganhos potencialmente associados a cada conjunto de
ações.
A Tabela 2.2 apresenta os 5 agrupamentos propostos e suas principais características.
Tabela 2.2 – Detalhamento dos grupos de medidas propostos.
GRUPO DE MEDIDAS
SIMULADAS

DETALHAMENTO

Infraestruturais

Esse bloco de medidas propõe avaliar intervenções de caráter
infraestrutural, ou seja, grandes obras com alto potencial de impacto na
redução do déficit hídrico da bacia, entre elas o PISF, o reservatório de
Oiticica em conjunto com o eixo de integração do Seridó, a instalação de
adutoras em leitos de rios para atendimento de usos prioritários e a planta
de dessalinização instalada na região costeira.

Habitualmente
recomendadas

A proposta desse conjunto é avaliar as medidas que são mais comumente
recomendadas, e quase sempre priorizadas no planejamento hidrológico,
tais como perfuração para exploração de água subterrânea, construção
de reservatórios de grande porte, redução das perdas na rede urbana de
distribuição de água e do desperdício na irrigação.

No-regret

As medidas no-regret se caracterizam por escolhas de caráter mais
assertivo. Isso significa que essas medidas, identificadas como custobenéficas nos diferentes cenários climáticos, demonstraram ser
investimentos seguros mesmo quando consideradas as incertezas
inerentes às premissas adotadas.

Low-regret

Em complementação ao grupo anterior, esse bloco de simulações inclui
também as medidas low-regret, ou seja, aquelas que se revelaram custobenéficas, porém nem em todos os cenários climáticos, nem sob todas
as condições de variabilidade das incertezas. Isso não significa que não
sejam boas alternativas, e sim que devem compor o repertório de
medidas possíveis de maneira ponderada, sendo as segundas na linha
de priorização.

Baixo custo

Esse grupo de medidas considera um contexto em que o orçamento
disponível para investimentos na bacia seja limitado. Nesse sentido,
foram selecionadas as medidas que, dentro das opções no e low-regret,
demandam baixo investimento. É interessante observar o foco bastante
rural deste grupo, o que se revela pertinente dada a fragilidade
identificada no setor.

Cada tipo de agrupamento permite, em função da diversidade de medidas disponíveis, a
composição de variados arranjos. Buscou-se uma abordagem, sempre que possível,
incremental, ou seja, cada arranjo dentro do grupo apresenta uma diferença ou uma medida
incremental em relação ao arranjo anterior. Isso permite uma avaliação mais clara de seus
efeitos em relação ao todo. As principais medidas tomadas a partir desta perspectiva foram:
i) PISF e Oiticica; ii) Planta de dessalinização; e iii) Medidas de gestão.
Obras como o PISF e Oiticica já se encontram em estágio avançado de implementação,
podendo, em breve, tornarem-se operacionais, sendo de grande importância sua análise
isolada. Por outro lado, a planta de dessalinização de grande porte, apesar dos custos e
benefícios serem quase equivalentes, pode se mostrar mais ou menos interessante quando
em conjunto com outras medidas, além de ser uma tecnologia passível de consideráveis
avanços nos próximos anos.
As medidas de gestão propiciam benefícios elevados sem um custo direto de implementação.
Quando contrastadas de forma incremental a um conjunto de medidas, seu efeito sinérgico
pode ser melhor avaliado. O Quadro 2.2 e o Quadro 2.3 trazem considerações específicas
para este contexto a respeito do PISF e das medidas de gestão.
Quadro 2.2 – Configurações do PISF e avaliação de efeitos sinérgicos.
Há dois aspectos possíveis de serem abordados para a análise dos efeitos do PISF sobre a dinâmica
da região: o de entendimento de seus fatores operacionais e o de quantificação do seu potencial
incremental e sinérgico no abatimento do déficit global da bacia. No Apêndice de Refinamento de
Medidas, que acompanha o Produto Aditivo 2, tais aspectos são apresentados com profundidade. A
discussão a respeito dos fatores operacionais da transposição, por exemplo, é abordada por três
diferentes variáveis: o índice de perdas em trânsito, as vazões máximas disponíveis e a alocação da
água transposta entre os setores usuários.
Nesse sentido, no contexto do agrupamento de medidas e para que se obtenha conclusões mais
abrangentes, será considerada a situação em que as águas do São Francisco são disponibilizadas

também para usos não prioritários, como irrigação e consumo industrial. Da mesma forma, a vazão
disponível adotada será a maior possível, de 54,5m 3/s. Por fim, em relação as perdas de trânsito, foram
adotadas duas configurações possíveis, uma em que se considera a parcela de água perdida por
infiltração e evaporação e outra em que tais índice, que podem chegar a 90%, são reduzidos para
apenas 15% em todos os trechos. Ressalta-se que esta última configuração é apenas hipotética, dado
que os custos de redução das perdas não foram quantificados.
Em relação ao seu potencial incremental, é mais interessante para a análise considerar os impactos
incrementais da transposição, ou seja, explorar os resultados considerando um cenário sem e
outro com a operação do PISF. Assim, o principal objetivo é estudar a necessidade de bombeamento
em função do aumento da resiliência hídrica da bacia e, ao mesmo tempo, observar a contribuição
potencial do PISF para abatimento do déficit na região. Reduzindo-se a vulnerabilidade aos eventos
climáticos pela implantação de diferentes medidas, estima-se que a necessidade de água será menor.
Tal aspecto será abordado com maior detalhamento na seção 2.5, que discutirá os agrupamentos de
medidas propostos em relação à influência do PISF e do eixo perenizado.

Quadro 2.3 – Natureza das medidas de gestão.
Dentro do conjunto de medidas simuladas, algumas se caracterizam por não implicarem em
intervenções físicas, e sim em ações institucionais de responsabilidade dos órgãos gestores. Assim,
tais medidas não demandam investimentos diretos para que sejam implementadas. Não significa,
entretanto, que não tenham custos: estes advêm de modificações das regras já estabelecidas; ou são
condizentes com a implantação de diretrizes estabelecidas por lei ou decreto, ou ainda, instrumentos
econômicos estabelecidos em acordo com setores usuários e outros atores relevantes, assim como
todos mecanismos necessários para seu cumprimento.
De maneira simplificada, os custos podem ser considerados políticos e institucionais. Essas alternativas
foram denominadas medidas de gestão, algumas delas não sendo inseridas diretamente na ACB, uma
vez que não apresentam razão custo-benefício, exatamente por não estarem associadas a nenhum
custo objetivo.
Em etapa anterior do estudo, tais medidas foram simuladas com a função de dimensionar seu potencial
benefício associado. Reconhecidos os possíveis ganhos, é pertinente avaliar como elas podem
contribuir para a redução da perda econômica na bacia, em sinergia com outras medidas. As medidas
que integram esse conjunto são aquelas que simulam: i) a alteração das ordens de prioridade entre
irrigação e indústria; e entre irrigação e aquicultura; ii) aumento da tarifa de água para que se reduzam
as ineficiências na alocação do recurso (para volumes acima de um mínimo condizente ao
abastecimento básico).

A Tabela 2.3 sintetiza a constituição de cada arranjo de simulação trazendo as medidas que
os compõem.

Tabela 2.3 – Resumo dos grupos de medidas e arranjos de simulações propostos.
Agrupamentos
Arranjo
Barragens
Subterrâneas

Infraestruturais

I

II

III

IV

Habitualmente
Recomendadas

I

No-regret

I

●

II

Baixo
orçamento

Low-regret

III

I

II

III

IV

I

II

III

● ● ● ● ● ● ● ● ●

Agrupamentos
Arranjo

Infraestruturais

I

II

III

IV

Poços
PISF – com perdas

● ●

Habitualmente
Recomendadas

I

I

●

●

● ● ● ● ● ● ● ● ●
● ●
● ● ●
●

●

●
●

● ● ●
● ● ●
●
● ● ●
●

●

Reúso industrial

Perdas-Trânsito

II

Baixo
orçamento

Low-regret

III

I

II

III

IV

I

II

III

●

PISF – sem perdas3

Oiticica-Sedes

No-regret

● ● ● ●
● ● ●

●
●

Manejo Irrigação
Perdas-Rede

●

●
●
●
●
●

●

Planta Dessal.
Irrigantes
ineficientes

●

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
● ● ● ●
●

● ● ● ● ● ● ●

Prioridade indústria

●
●

●
●

●
●

Prioridade
aquicultura

●

●

●

Tarifa

Usos Rurais

Grandes Obras

Industrial

Irrigantes

Gestão

2.3 Resultados
Os resultados aqui discutidos são apresentados em detalhes em suas respectivas fichas,
apêndices ao presente documento. Apresentam-se a seguir apenas os resultados
resumidos, ressaltando as principais observações e comentários que deles emergem.

3 Configuração do PISF que não considera as perdas em trânsito entre os reservatórios do eixo perenizado.

2.3.1 Grupo 1 – Medidas infraestruturais
O foco das medidas de infraestrutura é o aumento de oferta hídrica via reservação,
transferências entre bacias, redução do desperdício via contenção das perdas em trânsito e
busca de fontes alternativas de água por meio da dessalinização em grande escala. Observase que a medida “PISF sem perdas” foi aqui
considerada em caráter hipotético e para efeito de
comparação entre resultados, uma vez que seus
custos não contabilizam os investimentos para se

A medida “PISF sem perdas” serve,
portanto, para demonstrar a quantidade de
água que é perdida em trânsito no próprio
PISF. Naturalmente, tal medida não consta
dos resultados finais.

promover tal redução.
Tabela 2.4 – Resumo dos arranjos e resultados do grupo de medidas infraestruturais.

Medidas
Combinadas

Infraestruturais
Arranjo

Infra.1
(Oiticica+PISF)

Infra.2
(1+PerdasTrânsito)

PISF – com perdas

●

●

PISF – sem perdas

●

Perdas-Trânsito

●

●

●

●

●

●
●

Planta Dessal.

Principais Resultados

Infra.4
(2+Planta Dessal.)

●
●

Oiticica-Sedes

Infra.3
(2+PISF s/ perdas)

Custo Total
(VPL, R$ bi)

máx.

0,61

1,59

1,52

3,24

min.

0,50

1,54

1,51

3,23

Benefício Total
(VPL, R$ bi)

máx.

3,17

4,91

4,94

5,10

min.

2,89

3,74

3,74

3,86

Relação Custo /
Benefício

máx.

0,17

0,32

0,31

0,63

min.

0,20

0,41

0,40

0,84

Variação do Déficit
(% em 50 anos)

máx.

-60,79

-67,33

-67,33

-69,86

min.

-48,32

-55,30

-55,41

-56,51

O 1º arranjo desse grupo de medidas agrega as medidas cuja decisão de investimento já se
encontra tomada: PISF com perdas e Oiticica-Sedes. Ambas medidas são custo-benéficas e,
em conjunto, também apresentam benefícios superiores aos custos. Essa combinação
representa, de certa forma, uma realidade próxima de ocorrer para a bacia, tendo as melhores
RCB deste grupo. Mesmo os benefícios sendo elevados, a água aportada pelo PISF
representa volumes talvez impraticáveis.
O 2º arranjo, traz, em adição ao conjunto anterior, a medida que reduz as perdas por infiltração
e evaporação entre os principais reservatórios através da adoção de adutoras em alguns

trechos. Apesar desta alternativa conseguir reduzir a demanda necessária do PISF, nota-se
que ainda se trata de um uso bastante intenso das águas da bacia do rio São Francisco.
Observa-se, no entanto, que essa medida agrega 251 quilômetros de adutoras que reduzem
para no máximo 15% as perdas físicas das águas que seguem das partes altas às baixas do
eixo perenizado. Interessante comentar que a fração de água que estaria sendo perdida em
trânsito é equivalente a praticamente 9 reservatórios cheios do porte do Armando Ribeiro
Gonçalves.
A diferença incremental entre se considerar ou não as perdas de trajeto, tanto em relação ao
abatimento do déficit hídrico quanto aos benefícios econômicos gerados, mostra que ao
garantir o transporte eficiente da água pelo eixo perenizado, o funcionamento conjunto das
infraestruturas passa a ser otimizado4. O volume de água demandado do PISF, uma vez
desconsideradas as perdas em trânsito, é cerca de 17 vezes menor quando em comparação
com a configuração que contabiliza as perdas por infiltração e evaporação que ocorrem nos
trajetos entre reservatórios.
Já o 4º arranjo analisado conta com a adição da planta de dessalinização de grande porte
para atendimento das demandas de abastecimento urbano do litoral. Nesse cenário, o volume
de água bombeada do PISF diminui 90%. Essa drástica redução é decorrente da produção
de água a partir do oceano, água essa que sendo disponibilizada justamente para a região
que agrega as maiores demandas hídricas e que estão localizadas nas proximidades do mar,
não precisando ter seu fornecimento a 200 km de distância pelo PISF (evitando grandes
perdas em trânsito).
Em termos hidrológicos, o melhor arranjo infraestrutural é a combinação do PISF, Oiticica e
perdas-trânsito com a planta de dessalinização. Nota-se que, mesmo o volume demandado
do PISF ser o menor possível, há uma redução mais expressiva de déficits, em função do
aporte de água dessalinizada. Apesar desta medida atender apenas os usos prioritários, a
redução das demandas de abastecimento urbano e transferências no reservatório Armando
Ribeiro Gonçalves, implica em mais água para outros fins.
Apesar da planta de dessalinização agregar resultados positivos líquidos, ao se analisar a
diferença entre os benefícios e os custos adicionados, expõe-se o maior empenho financeiro
que se faz necessário, maiores que o dobro daqueles do arranjo anterior. Não obstante o alto

4 Deve-se notar que a redução das perdas em trânsito não apenas assim o faz para as águas da transposição; ao contrário,
otimizam o transporte das águas que já são hoje liberadas dos açudes e reservatórios de cabeceira.

investimento, os benefícios incrementais gerados não são muito significativos. Esse arranjo
de medidas, no entanto é o que proporciona maior segurança hídrica à bacia, aspectos que
serão discutidos mais adiante.
Figura 2-1 – Resultados dos arranjos de medidas infraestruturais em comparação com
os resultados individuais das medidas que as compõem.
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2.3.2 Grupo 2 – Medidas habitualmente recomendadas
Há apenas um arranjo para o grupo de medidas habitualmente recomendadas, que contempla
a implantação conjunta de cinco intervenções. Como se faz notar pela tabela abaixo, trata-se
de uma combinação positiva de medidas, que agrega mais benefícios do que demanda
investimentos.
Tabela 2.5 – Resumo do arranjo e resultados do grupo de medidas habitualmente
recomendadas.

Principais Resultados

Medidas
Combinadas

Habitualmente
recomendadas
Poços

●

Oiticica-Sedes

●

Manejo Irrigação

●

Perdas-Rede

●

Irrigantes ineficientes

●

Custo Total
(VPL, R$ bi)

máx.

0,68

min.

0,68

Benefício Total
(VPL, R$ bi)

máx.

1,64

min.

1,14

Relação Custo /
Benefício

máx.

0,41

min.

0,59

Variação do Déficit
(% em 50 anos)

máx.

-31,06

min.

-16,76

Nota-se a complementariedade que compõe esse grupo. A instalação de poços, por exemplo,
concentra-se nas áreas rurais e de formação sedimentar da bacia. A medida Oiticica-Sedes
atende à região do Seridó, que concentra déficits hídricos pronunciados. Já a modernização
de técnicas ineficientes e a adoção do manejo da irrigação promovem a redução da demanda,
em diversos locais, neste setor que é o maior consumidor da bacia, permitindo que mais água
esteja disponível para os demais usuários. Por fim, a medida de perdas-rede combate os altos
índices de desperdício nas zonas urbanas.
Tem-se, na integração hidrológica entre esses vários setores usuários, vantagens que
superam a implementação de uma medida isolada. Em especial, as medidas de perdas-rede
e de irrigação ineficiente não se apresentam, quando isoladas, como no-regret. Mesmo assim,
ambas promovem importantes reduções de demanda; a água não consumida passa a ser,
então, realocada para outros fins. Em conjunto fazem sentido, sendo custo-benéficas.

O arranjo de medidas habitualmente recomendadas, dessa forma, apresenta razão de custobenefício que demonstra o potencial de se implementar, em conjunto, ações abrangentes e
certeiras. A redução máxima de déficits hídricos, da ordem de um terço do déficit total,
demonstra também os limites de atuação de tais ações, caso efetivamente implementadas.

Figura 2-2 – Resultados dos arranjos de medidas habitualmente recomendadas em
comparação com os resultados individuais das medidas que as compõem.
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2.3.3 Grupo 3 – Medidas no-regret
A tabela abaixo traz os resultados dos três possíveis arranjos entre as medidas no-regret.
Assim com as medidas que os compõem, todos os arranjos deste grupo apresentaram RCB
menor que 1 (nesse caso, abaixo de 0,4), ou seja, todos produzem benefícios que superam
em muito os custos. A composição dos arranjos propôs uma análise, que em consonância
com uma abordagem incremental, testasse o papel do PISF com perdas e das medidas de
gestão, rendendo considerações interessantes acerca do papel de tais recursos, hidrológicos
ou não, para a alocação de água na bacia.
Tabela 2.6 – Resumo dos arranjos e resultados do grupo de medidas no-regret.

Principais Resultados

Medidas Combinadas

No-regret
Arranjo

No-regret.1

No-regret.2
(+PISF)

No-regret.3
(2+Gestão)

Barragens Subterrâneas

●

●

●

Poços

●

●

●

●

●

PISF – com perdas
Reúso industrial

●

●

●

Oiticica-Sedes

●

●

●

Manejo Irrigação

●

●

●

Tarifa

●

Prioridade indústria

●

Prioridade aquicultura

●

Custo Total
(VPL, R$ bi)

máx.

0,99

1,18

1,22

min.

0,99

1,07

1,12

Benefício Total
(VPL, R$ bi)

máx.

3,84

5,35

6,02

min.

2,93

3,76

4,11

Relação Custo /
Benefício

máx.

0,26

0,22

0,20

min.

0,34

0,29

0,27

Variação do Déficit
(% em 50 anos)

máx.

-34,23

-68,37

-36,46

min.

-21,60

-58,82

-23,45

As medidas no-regret apresentam interessante complementariedade: enquanto as barragens
subterrâneas são instaladas nas formações cristalinas, a perfuração de poços se dá nas áreas
sedimentares. Juntas, as medidas permitem aumentar a resiliência da população rural. Tais
intervenções agem de forma a reduzir as demandas por água superficial, garantindo o acesso
às reservas subterrâneas ou criando novas formas de armazenamento no ambiente
subterrâneo, realocando, assim, um recurso que de outra forma escoaria ou evaporaria.

Enquanto a adoção do manejo eficiente das técnicas de irrigação é mais intensa nos plantios
profissionais, conforme as premissas adotadas, a medida de Oiticica-Sedes é voltada à
melhoria das condições de reservação, beneficiando justamente as sedes urbanas do Seridó,
região com frágeis mananciais e pouca integração com o eixo perenizado. Por fim, a prática
de reúso industrial complementa a atuação das demais, promovendo assim um portfólio misto
de ações na bacia.
Uma vez que o 1º arranjo não utiliza as águas do PISF, ele representa, portanto, um resultado
possível de se atingir contando apenas com os recursos internos da bacia. Os limites de tal
gestão interna da bacia, podem justamente ser observados pela diferença gerada quando em
comparação com os resultados do arranjo nº 2. Nesse sentido, a possibilidade de um aporte
externo de água aumenta em até 40% os benefícios gerados.
Por fim, o 3º arranjo acrescenta ao anterior as três medidas de gestão que em teoria podem
ser capazes de promover o uso otimizado das águas na bacia do PPA. Nesse sentido,
observa-se que é a partir da agricultura irrigada que ocorre a realocação de água para os
demais setores usuários. Tanto a indústria quanto a atividade de aquicultura geram valores
econômicos superiores aos da agricultura, embora possuidoras de menor prioridade de
atendimento.
Dessa forma, privilegiar essas atividades produtivas frente às atividades agrícolas permite
alocar tal recurso para um fim economicamente mais rentável, de forma que seja promovida
a devida compensação do setor prejudicado5. Nota-se que o incremento de benefícios
econômicos, em função de se manter o abastecimento do setor de aquicultura, se dá em
detrimento do aumento dos déficits hídricos no setor agrícola, que teve sua água alocada para
o anterior.
Ao se alocar a água em um setor que habitualmente não receberia tal recurso em detrimento
de outro, é esperado que o déficit hídrico do segundo aumente. Tal incremento representa
a transferência do risco hídrico de um setor para o outro, que passa a apresentar os
déficits que anteriormente teriam sido das indústrias e/ou dos carcinicultores. No entanto, esse
aumento de déficit, em última análise, não representa nenhuma perda econômica, uma vez
que a instituição de um mercado de direitos de uso prevê a devida recompensação do setor

5 A depender dos instrumentos de gestão adotados.

afetado em função do maior valor econômico agregado pela mesma água, agora em uma
atividade que proporciona maior retorno.
Por outro lado, a menor demanda pelas águas do PISF ocorre em função da alocação mais
eficiente via medidas de gestão. Isso significa que, uma vez que as reservas hídricas internas
da bacia estão sendo melhor alocadas e, portanto, melhor aproveitadas, a necessidade de
aporte externo, que é o princípio do PISF, diminui. Essa menor demanda de aporte se traduz
também em economia de custos, uma vez que o volume de água bombeada diminui. Dado
que as medidas de gestão não trazem, por definição, custos expressivos, o potencial desta
abordagem de cunho econômico é reforçado.

Figura 2-3 – Resultados dos arranjos de medidas no-regret em comparação com os
resultados individuais das medidas que as compõem.
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2.3.4 Grupo 4 – Medidas low-regret
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Em complementação ao grupo anterior, este bloco de simulações inclui também as medidas
low-regret, ou seja, aquelas que se revelaram custo-benéficas, porém nem em todos os
cenários climáticos, nem sob todas as condições de variabilidade das incertezas. Os
resultados, que podem ser observados pela tabela abaixo, demonstram que estas
combinações incluem a maior parte das medidas adaptativas testadas e que resultaram em
algum benefício.
Tabela 2.7 – Resumo dos arranjos e resultados do grupo de medidas low-regret.
Low-regret
Arranjo

Low-regret.1

Low-regret.2
(+PISF)

Low-regret.3
(2+Planta Dessal.)

Low-regret.4
(2+Gestão)

Barragens Subterrâneas

●

●

●

●

Poços

●

●

●

●

●

●

●

Medidas Combinadas

PISF – com perdas
Reúso industrial

●

●

●

●

Oiticica-Sedes

●

●

●

●

Perdas-Trânsito

●

●

●

●

Manejo Irrigação

●

●

●

●

Perdas-Rede

●

●

●

●

●

Planta Dessal.

Principais Resultados

Irrigantes ineficientes

●

●

●

●

Tarifa

●

Prioridade indústria

●

Prioridade aquicultura

●

Custo Total
(VPL, R$ bi)

máx.

2,13

2,15

4,12

2,20

min.

2,13

2,14

4,11

2,18

Benefício Total
(VPL, R$ bi)

máx.

5,25

5,79

5,80

6,06

min.

3,88

4,03

4,03

4,15

Relação Custo /
Benefício

máx.

0,41

0,37

0,71

0,36

min.

0,55

0,53

1,02

0,53

Variação do Déficit
(% em 50 anos)

máx.

-68,56

-73,25

-73,31

-46,16

min.

-52,73

-63,50

-63,61

-29,77

Ao 1º arranjo do grupo anterior (medidas no-regret), são adicionadas agora, no 1º arranjo do
de low-regret, três medidas: perdas-trânsito, perdas-rede e irrigação ineficiente. Tais medidas
se caracterizam por atuarem na eficiência do sistema hídrico. Enquanto as duas primeiras
combatem perdas na transmissão e na distribuição de água, a terceira melhora o uso da água
na irrigação ao eliminar técnicas que implicam em grandes desperdícios. Enquanto essas três

medidas, individualmente, não se caracterizam como de não-arrependimento, quando em
conjunto com as demais agregam benefícios significativos, resultando em um conjunto custobenéfico.
Uma vez que esse arranjo não faz uso das águas do rio São Francisco, observa-se que de
forma autônoma a bacia do PPA consegue mitigar mais do que metade de seu risco
hídrico esperado para os próximos 50 anos, o que se torna um fato notável para essa
região que atualmente sofre com os efeitos da falta de água.
Os resultados demonstram que mesmo sem o PISF, o arranjo nº 1 de medidas low-regret traz
à bacia do PPA uma grande eficiência no uso de suas águas. Essa eficiência é visível no 2º
arranjo, que, ao adicionar a transposição do Rio São Francisco, quando em conjunto com as
demais oito medidas adaptativas, demanda um volume de apenas 13% daquele requerido
quando da consideração individual do PISF. Tal utilização mais eficiente dessas águas se dá
principalmente pela medida de perdas-trânsito, que garante que entre a entrada da água na
Paraíba e sua utilização no Rio Grande do Norte não ocorram desperdícios tão pronunciados.
O acréscimo de benefícios que a planta de dessalinização produz, avaliada no 3º arranjo, é
menor do que o acréscimo de custos. Da mesma forma, sua contribuição hidrológica não gera,
adicionalmente, abatimentos significativos de déficits. Por fim, conclui-se que após o aporte
simultâneo de 12 medidas de adaptação, a gestão dos recursos hídricos da bacia ocorre de
maneira mais integrada, atingindo diferentes setores e regiões geográficas. Nesse contexto,
uma abordagem que viabilize a atuação em variadas frentes se mostrou mais eficiente em
comparação à construção isolada de grandes infraestruturas que, apesar de eficazes, não
dão conta de toda a complexidade do problema de escassez hídrica.

Figura 2-4 - Resultados dos arranjos de medidas low-regret em comparação com os
resultados individuais das medidas que as compõem.
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2.3.5 Grupo 5 – Medidas de baixo custo

PISF c/perdas

Barragens Sub.

Poços

Reúso Indústrial

Oiticica-Sedes

Manejo Irrig.

Tarifa

Perdas-Rede

Planta Dessal.

Irrig. Ineficientes

Perdas-Trânsito

Low-regret.4
(2+Gestão)

Low-regret.3
(2+Planta Dessal.)

Low-regret.2
(+PISF)

0,0

Low-regret.1

R$ 0

Relação Custo-Benefício

R$ Bilhões

R$ 5

O grupo 5 de combinações almeja aplicar apenas as medidas com os menores custos. A
tabela abaixo espelha os principais resultados para os três arranjos possíveis.
Tabela 2.8 – Resumo dos arranjos e resultados do grupo de medidas de baixo custo.

Principais Resultados

Medidas Combinadas

Baixo Custo
Arranjo

Budget.1

Budget.2
(+Oiticica e
PISF)

Barragens Subterrâneas

●

●

●

Poços

●

●

●

PISF – com perdas

●

Oiticica-Sedes

●

Budget.3
(1+Gestão)

Manejo Irrigação

●

●

●

Irrigantes ineficientes

●

●

●

Tarifa

●

Prioridade indústria

●

Prioridade aquicultura

●

Custo Total
(VPL, R$ bi)

máx.

0,10

0,70

0,14

min.

0,10

0,58

0,14

Benefício Total
(VPL, R$ bi)

máx.

0,81

4,19

1,33

min.

0,61

3,25

1,08

Relação Custo /
Benefício

máx.

0,12

0,16

0,11

min.

0,16

0,18

0,13

Variação do Déficit
(% em 50 anos)

máx.

-18,99

-66,58

-27,90

min.

-15,36

-55,80

-22,58

O 1º arranjo do grupo de baixo orçamento se concentra em soluções rurais. A aplicação
conjunta das medidas de barragens subterrâneas e de poços é complementada pelas
medidas de manejo eficiente de irrigação e eliminação das técnicas de irrigações muito
ineficientes. São promovidas, assim, reduções de demanda em três importantes setores
usuários. Fiel à proposta de se ter combinações de baixo orçamento, em conjunto essas
medidas apresentam investimentos de apenas R$ 100 milhões em valor presente líquido, o
menor entre todos os arranjos.
Mesmo com o baixo investimento, os retornos possuem expressividade, o que rebate em uma
baixíssima RCB. Claramente, tais medidas não atingem usuários urbanos e industriais
diretamente, embora sua aplicação libere água para todos os demais setores. Ao se adicionar,
no 2º arranjo, a operação do PISF e do reservatório de Oiticica, há um acréscimo de até 7
vezes no investimento necessário. Esse custo adicional, embora o aproxime do custo de

outros arranjos que não são do grupo de baixo orçamento, promove um substancial acréscimo
de benefícios. Embora ligeiramente menos proporcional do que o aumento nos custos, a nova
razão de custo-benefício se mantém em patamar baixo.
Tais intervenções de caráter estrutural e que demandam elevados investimentos foram aqui
incluídas pois já se encontram em estágio final de implementação, com considerável parcela
de seus custos já incorridos e, portanto, não mais a serem contemplados em orçamentos
futuros para a gestão da bacia. Por outro lado, embora o potencial de redução de déficit
dessas duas medidas seja enorme, já se expôs que os volumes demandados do rio São
Francisco são muito altos.
Já o 3º arranjo desse grupo de medidas, mantém as medidas de infraestrutura de fora da
simulação, mas adiciona as três medidas de gestão à configuração do 1º arranjo. Estas
medidas implicam em custos baixos ou nulos, pois não representam intervenções de caráter
físico, requerendo outros mecanismos para sua implementação.
Uma vez que as medidas de gestão trazem eficiência econômica para o uso das águas na
bacia do PPA, principalmente no tangente à priorização da indústria e da aquicultura em
detrimento da agricultura, a agregação de benefícios econômicos supera em proporção o
acréscimo dos custos. Trata-se da melhor RCB dentre todos os arranjos simulados (em todos
os grupos de medidas), atestando que é possível obter uma redução de 23% a 28% dos
déficits hídricos com um custo baixo e amplamente retornado pelas modificações realizadas,
sem depender, para tanto, de grandes obras hidráulicas.

Figura 2-5 - Resultados dos arranjos de medidas de baixo orçamento em comparação
com os resultados individuais das medidas que as compõem.
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A Figura 2-6 e a Figura 2-7 apresentam comparativamente resultados de todos os grupos
de medidas analisado.

Figura 2-6 – Resultados finais.
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Figura 2-7 - Resultados comparados por setor usuário entre todos os arranjos simulados: redução percentual do déficit hídrico e benefício
econômico gerado.
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2.4 Avaliação dos grupos de medidas por indicadores
Assim como para as medidas analisadas em caráter individual (vide Produto Aditivo 2 Análise Crítica dos Resultados ACB), é também pertinente comparar os grupos de medidas
a partir de outros indicadores que não somente a razão custo-benefício. O Quadro 2.4
apresenta brevemente o objetivo de cada indicador, cujo detalhamento e método de cálculo
constam do Produto Aditivo 2.
Quadro 2.4 – Descrição dos indicadores
Fator de impacto: expressa a quantidade de pessoas que determinada medida tem o potencial de
atingir.
Grau de atendimento de municípios prioritários: relaciona o tamanho da redução percentual do
déficit hídrico e o número de municípios potencialmente mais vulneráveis às condições de clima futuro
beneficiados por tal redução.
Grau de permanência da redução do déficit hídrico: contabiliza os anos em que a bacia registrou
abatimentos do déficit entre 20 e 60% e acima de 60% do tempo ao longo do horizonte de análise.
Custo por m³ de déficit reduzido: redução do déficit, em metros cúbicos, alcançada a cada real
dispendido.
Benefício por m³ poupado: relaciona o benefício econômico (em R$) e volume de redução do déficit
hídrico.
Tempo de Payback: indica o momento em que o benefício acumulado ao longo dos anos supera o
custo acumulado no mesmo período.
CAPEX e OPEX: expressam, respectivamente, a magnitude das despesas de implantação e de
operação e manutenção nos custos totais das medidas.
Distribuição do benefício nos primeiros 20 anos: apresenta qual a parcela do benefício que, em
termos percentuais, está concentrada nos primeiros 20 anos do horizonte de análise.
Índice de variabilidade do benefício: representa o balanço entre anos com aumento e anos com
redução da perda econômica.
Grau de abrangência no território: mostra quantas das medidas, dentre as consideradas, beneficiam
cada um dos municípios.

A implementação apenas das medidas infraestruturais atingem uma parcela pequena da
população (máximo 10%), dado que sua atuação de concentra mais no eixo perenizado. Por
outro lado, inclusão de todas as medidas no-regret já é suficiente para atingir um quarto dos
habitantes na bacia. É interessante notar que os arranjos como maior potencial de impacto
sobre a população são os do grupo de medidas Low-regret, que por sua abrangência setorial
e territorial promove maior distribuição dos recursos. Em todos os casos, atinge-se
ligeiramente mais o abastecimento urbano do que o rural.

Como esperado os arranjos do grupo baixo orçamento (budget) tem as melhores relações de
R$ por m³ de déficit reduzido, em conjunto com o 1º arranjo do grupo de medidas
infraestruturais (Oiticica + PISF) que contempla obras já próximas da conclusão. Do outro

lado, os arranjos que contam com a planta de dessalinização apresentam os piores
indicadores econômicos. De modo geral, os benefícios econômicos nos primeiros 20 anos de
análise oscilam entre 50 e 70% do observado para todo o período de análise.

Sete das quinze combinações de medidas avaliadas, se adotadas imediatamente, se
pagariam (na pior das hipóteses) até 2026, logo em 10 anos. Novamente, a planta de
dessalinização destoa ao se caracterizar como medida que, quando adotada em conjunto com
outras, se paga somente no longo prazo.

No que diz respeito aos indicadores de segurança hídrica, é possível notar que o setor
industrial é o principal beneficiado na quase totalidade dos casos. Tal fato é esperado devido
ao alto valor agregado que confere ao recurso hídrico e sua menor prioridade de atendimento
frente outros setores. Com relação aos munícipios prioritários, vale destacar a insuficiência
da adoção exclusiva das medidas infraestruturais, com os piores indicadores entre todos os
arranjos.

Naturalmente, os arranjos que contemplam o maior número de medidas, constituintes do
grupo das Low-regret, apresentam maior permanência de redução do déficit hídrico. Cabe
notar a redundância entre PISF e Planta de Dessalinização visualizada pela quase não
alteração do indicador entre esses dois arranjos. A inclusão das medidas de gestão reduz o
grau de permanência em todos os casos que são consideradas, mas o fazem aumentando
consideravelmente o benefício econômico via alteração de prioridades.

Tantos outros comentários podem ser feitos a partir da análise das figuras a seguir. Para
efeitos do presente relatório, no entanto, cumpre sumariza-los em recomendações na Seção
3.

Figura 2-8 – Fator de impacto.
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Figura 2-9 – Indicadores de investimento econômico.
Relação Custo/Benefício
Mín

Máx

Redução de déficit
por real investido
(R$/m³) (20 anos)

0,17

0,20

0,005

0,021

0,86

0,91

Infra.2 (1+PerdasTrânsito)

0,32

0,41

0,931

1,402

0,46

Infra.3 (2+PISF s/ perdas)

0,31

0,40

0,015

0,024

Infra.4 (2+Planta Dessal.)

0,63

0,84

2,687

Recomendadas

0,41

0,59

No-regret.1

0,26

No-regret.2 (+PISF)

Medidas

Benefício por m³
poupado (R$/m³)
(20 anos)

Índice CAPEX

Índice OPEX

Benefício 20 anos/
Benefício Total

Tempo de Payback
Mín

Máx

0,6

2021

2025

0,87

0,5

2027

2030

0,46

0,91

0,5

2027

2030

2,357

0,30

0,19

0,5

2036

2048

0,327

0,487

0,71

1,00

0,7

2023

2035

0,34

0,040

0,085

0,74

0,83

0,5

2023

2026

0,22

0,29

0,176

0,464

0,74

0,74

0,5

2023

2026

No-regret.3 (2+Gestão)

0,20

0,27

0,053

0,149

0,73

0,73

0,5

2023

2026

Low-regret.1

0,41

0,55

0,388

0,487

0,25

0,75

0,5

2030

2033

Low-regret.2 (+PISF)

0,37

0,53

0,517

0,672

0,25

0,74

0,5

2027

2033

Low-regret.3 (2+Planta Dessal.)

0,71

1,02

0,434

0,322

0,00

0,00

0,5

2039

2042
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0,53

0,136

0,180

0,24

0,72

0,5

2027

2033
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0,010

0,048
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0,5

2022
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Figura 2-10 – Indicadores de segurança hídrica.
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A Figura 2-11 – Abrangência dos arranjos de medidas no território. apresenta como os
arranjos atingiram o território da bacia. É possível observar que um número maior de
municípios foi beneficiado quando da implementação conjunta de mais de uma medida. As
regiões ao redor do eixo perenizado e das UPHs Seridó e Espinharas estão entre as mais
atendidas.
Figura 2-11 – Abrangência dos arranjos de medidas no território.

Legenda: Municípios mais populosos delimitados com traço grosso.

2.5 Grupos de medidas de adaptação e a atuação do PISF
Essa seção pretende discutir como os grupos analisados se relacionam com o PISF, obra
com elevado potencial de aporte de água, e com o eixo perenizado, estrutura de grande
relevância na dinâmica hídrica local, discutindo de forma integrada como tais elementos
interagem e contribuem individual e conjuntamente para a segurança hídrica da bacia.
Quadro 2.5 – Implicações de das algumas premissas do PISF.
É importante ressaltar que todos os arranjos simulados partem do pressuposto de que haverá
disponibilidade ilimitada de águas no rio São Francisco. Pode-se supor, em um exercício de
sensibilidade, que os custos das águas do PISF venham a aumentar – causando uma consequente
piora na RCB até o ponto em que a adução se torne inviável. Outra questão se dá pela própria
disponibilidade de água: não necessariamente o rio São Francisco poderá doar os volumes
demandados de forma tão frequente.
A demanda por volumes elevados, que em alguns casos atingem frequentemente o limite de
recebimento da bacia, descaracteriza a natureza emergencial das vazões maiores que 16 m3/s, sendo
bastante intensificada devido às perdas em trânsito que ocorrem no trajeto das águas da transposição.
A bacia do PPA detém suas mais altas demandas nas proximidades do litoral, local oposto à entrada
de água do PISF na bacia, que se dá pelo reservatório de Engenheiro Ávidos, o que implica em altos
índices de perdas para atendimento dos usuários ao longo deste trajeto.

A Figura 2-12 apresenta as curvas de permanência das vazões do PISF ao longo do horizonte
de análise para todos os arranjos e grupos de medidas que contemplam a medida, bem como
para a própria medida de maneira isolada (PISF com perdas e, hipoteticamente, sem Perdas).
Figura 2-12 – Permanência das vazões do PISF para os grupos de medidas.
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Vazões superiores a 16m³/s, que é o limite estabelecido em função da capacidade dos canais
e dos padrões de distribuição, deveriam ocorrer apenas em caráter emergencial e
demandariam acordos locais para remanejamento da alocação. Observando-se a Figura
2-12, parte significativa das demandas pelo PISF supera o limite ótimo em grande parte do
tempo, inclusive exigindo em muitos momentos o limite máximo.
Reforça-se, assim, a necessidade de medidas que reduzam as perdas que ocorrem no trajeto
entre reservatórios e amenizem as necessidades pelas águas do PISF, que é o caso da planta
de dessalinização. Nesse contexto, vale observar que na situação hipotética do PISF sem
perdas os volumes demandados seriam 10 vezes menores frente ao cenário atual, em que as
perdas ainda ocorrem. A Tabela 2.9 traz os principais parâmetros que evidenciam os padrões
de utilização das águas do PISF nos cenários selecionados em cada um dos grupos de
medidas.

Tabela 2.9 - Parâmetros de demanda pelo PISF para cada grupo de medidas.
Infra.1

Infra.2

Infra.3

Infra 4

(Oiticica+

(1+perdas-

(2+PISF

(2+Planta

PISF)

trânsito)

s/perdas)

Dessal.)

No-regret.2

No-regret.3

Low.regret.

(+PISF)

(2+Gestão)

2 (+PISF)

Low.regret.3

Low.regret.4

Budget.2

PISF s/
Perdas

PISF c/
Perdas

Vazão máxima
demandada
(m3/s)

8,62

51,70

51,7

51,7

6,93

30,12

51,7

51,7

42,98

38,16

42,86

51,7

Permanência da
vazão máxima
demanda

0%

40%

35%

2%

0%

0%

22%

22%

1%

1%

1%

28%

Vazão média
(m3/s) em 50
anos

2,88

28,64

24,86

11,6

1,47

1,17

22,89

22,35

3,76

2,45

3,73

23,76

Fração de meses
com demanda do
PISF

61%

61%

55%

48%

48%

25%

53%

52%

32%

25%

31%

53%

4.485

44.548

38.669

18.047

2.287

1.825

35.597

34.766

5.842

3.810

5.799

36.955

115.702

1.149.348

997.649

465.603

59.011

47.078

918.405

896.960

150.717

98.298

149.613

953.428

Volume (hm3) em
50 anos
Custo total em
50 anos (R$ mil)

(2+Planta
Dessal.)

(2+Gestão)

(+Oiticica e
PISF)

Partindo do primeiro grupo, o de medidas infraestruturais, a presença do reservatório de
Oiticica no primeiro arranjo tem impacto tímido nos parâmetros de demanda pelo PISF. Já a
construção de adutoras previstas para redução das perdas em trânsito, inseridas a partir do
segundo arranjo, faz com que o volume demandado seja reduzido para menos da metade,
ainda que o PISF tenha que ser acionado em 48% dos meses no período de análise.
É interessante ainda notar que a Planta de Dessalinização, adicionada no quarto arranjo do
grupo infraestrutural, aumenta a segurança hídrica da região. A partir da inserção do mar
como fonte alternativa de água, a dependência do PISF para abater os déficits da bacia é
reduzida consideravelmente, demandando apenas uma décima parte do volume requerido
anteriormente à sua implementação. Mesmo que os custos de tais estruturas sejam elevados,
elas diminuem à exposição ao risco de escassez na bacia do São Francisco e às possíveis
disputas com outras bacias também alimentadas pelo PISF.
A diferença entre os arranjos comentados traz à tona os elevados índices de perda que
ocorrem em trânsito. Devido à evaporação e infiltração, um volume expressivo das águas da
transposição acaba sendo desperdiçado no trajeto; situação que é revertida com a adoção da
medida de perdas-trânsito, que simula justamente a redução destes coeficientes de perdas a
um máximo de 15% para atendimento das demandas de uso prioritário. É notória a diferença
dos padrões de utilização do PISF para os grupos que contemplam esse tipo de ação.

Em relação ao quarto arranjo do grupo de medidas Low-regret é interessante notar que
embora o incremental de abatimento percentual de déficits não seja o mais significativo após
a inclusão das medidas de gestão, a alocação das águas consegue render ao local uma
eficiência que pode, a depender do cenário climático que se concretize, praticamente anular
as perdas econômicas antevistas para os próximos 50 anos.
Sensibilidade dos Resultados
O aporte das águas do São Francisco, principalmente de forma eficiente via ações de gestão,
é umas das medidas com maior potencial de abatimento de déficit na bacia, além de ser
extremamente custo-benéfica. Sua operação, no entanto, ainda envolve consideráveis
incertezas. Dessa forma, faz-se pertinente explorar a sensibilidade dos resultados a eventuais
variações de valor das águas aduzidas pelo PISF.

Para essa análise de sensibilidade, variou-se de maneira incremental o custo de adução
adotado, de R$ 0,774 por m3, aumentando-o progressivamente em 10%, o que resultou em
uma curva exponencial crescente até o custo (hipotético) de R$ 23,93 para cada m3 de água,
ou seja, 31 vezes superior, como mostra a Figura 2-13. Apresenta-se, para fins de
simplificação, apenas o resultado da RCB mais alta dentre os 4 cenários climáticos
analisados, podendo-se assim compreender a figura abaixo como aquela que ilustra os
resultados obtidos sob as hipóteses mais desfavoráveis.
Figura 2-13 – Razão de custo-benefício em função da variação no valor do PISF
(R$/m3).
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Observa-se pela Figura 2-13 que a medida adaptativa individual do PISF com perdas é a
mais sensível à variação de valores das águas aduzidas do rio São Francisco. Mesmo que
esperado, nota-se que a inversão da razão custo-benefício se dá apenas ao custo de R$ 9
por m3 (custo esse que é 11,6 vezes maior do que o considerado). Já para a medida hipotética
do PISF sem perdas, a RCB é praticamente insensível à variação de custo do m3 aduzido.
Uma vez que sem perdas o uso das águas da transposição é muito eficiente, o custo precisaria
ser de R$ 159 por m3 para que os custos da medida se igualassem aos benefícios
proporcionados.
Em relação aos arranjos, nota-se que o mais sensível aos custos do PISF é o terceiro do
grupo de medidas No-regret, que mesmo contendo todas as medidas de não-arrependimento,
o PISF e as medidas de gestão, não promove a redução das perdas em trânsito, o que o deixa

mais suscetível às variações de custo da adução. Mesmo assim, essa combinação apenas
deixaria de ser custo-benéfica caso cada metro cúbico da transposição custasse R$ 20,00.
Em termos de eficiência de uso das águas do PISF, nenhum outro supera o quarto arranjo do
grupo de medidas Low-regret, que inclui todas as medidas No e Low-regret, o PISF e as
medidas de gestão. O resultado é muito insensível ao custo da adução do PISF, que precisaria
ultrapassar R$ 142,00 por m3 para que houvesse uma inversão em sua viabilidade. Esse
arranjo considera o efeito sistêmico do PISF e de outras 11 medidas, dentre elas a redução
das perdas em trânsito – grande responsável pela eficiência observada.
Comentários finais
Interessante observar que o primeiro arranjo do grupo de medidas Low-regret, que inclui todas
as medidas low-regret sem o PISF, consegue abater entre 53% a 69% do déficit hídrico total
da bacia por incluir ações de eficiência na gestão das águas, tais como perdas-trânsito,
perdas-rede e irrigação ineficiente. É notável que apesar de nenhuma destas três medidas,
individualmente, se apresentarem como no-regret, quando implementadas em conjunto
representam uma das melhores alternativas, sem considerar a atuação do PISF.
A este conjunto de medidas (low-regret sem o PISF) poderiam ainda serem agregadas as
medidas de gestão, em arranjo não simulado, que certamente apresentaria resultados
positivos. Estes são os limites da gestão das águas internas da bacia do PPA, ou seja, sem a
consideração do aporte de águas externas à hidrografia local, seja pela transposição do rio
São Francisco ou pela dessalinização das águas do oceano Atlântico.
Outro ponto diz respeito ao grau de segurança hídrica proporcionada por cada conjunto. A
questão aqui não é somente o potencial de abatimento de déficits hídricos que um grupo
apresenta, mas sim o quanto este dependeu do PISF. Pois, dado que a garantia de uma
conjuntura em que demandas tão elevadas pela transposição sejam possíveis é baixa, a
vulnerabilidade da bacia não está sendo reduzida de fato.
Nesse aspecto, mesmo que a planta de dessalinização tenha elevado custo e represente certa
redundância com a transposição do Rio São Francisco, sua implementação permite uma
redução considerável da dependência desta. Por outro lado, efeito simular é alcançado pelo
grupo de medidas Low-regret, que pela diversidade e abrangência de atuação, torna a bacia
mais resiliente e, portanto, menos demandante de aporte de água externo, o que reflete em
sua já comentada baixa sensibilidade à variação dos custos de adução.

2.6 Seleção de combinações mais interessantes
Essa seção discute os resultados das combinações de medidas adaptativas à luz das mais
interessantes combinações de cada grupo. Para tanto, na Tabela 2.10 apresentam-se os
resultados sintéticos dos grupos de medidas, com aqueles selecionados como os mais
interessantes estando destacados.
Tabela 2.10 - Resumo comparados dos resultados dos grupos de medidas simulados
e alternativas selecionadas como mais interessantes.
GRUPO DE MEDIDAS DE
ADAPTAÇÃO
Infra.1 (Oiticica+PISF)

Redução Percentual
Benefício
do Déficit Hídrico
Econômico
Mínimo Máximo Mínimo Máximo
-48%
-61%
R$ 2,89 R$ 3,17

Custo da Grupo de
Medidas (Bilhões)
Mínimo Máximo
R$ 0,50 R$ 0,61

Relação
Custo-Benefício
Mínimo Máximo
0,17
0,20

Infra.2 (1+PerdasTrânsito)

-55%

-67%

R$ 3,74

R$ 4,91

R$ 1,54

R$ 1,59

0,32

0,41

Infra.3 (2+PISF s/ perdas)

-55%

-67%

R$ 3,74

R$ 4,94

R$ 1,51

R$ 1,52

0,31

0,40

Infra.4 (2+Planta Dessal.)

-57%

-70%

R$ 3,86

R$ 5,10

R$ 3,23

R$ 3,24

0,63

0,84

Recomendadas

-17%

-31%

R$ 1,14

R$ 1,64

R$ 0,68

R$ 0,68

0,41

0,59

No-regret.1

-22%

-34%

R$ 2,93

R$ 3,84

R$ 0,99

R$ 0,99

0,26

0,34

No-regret.2 (+PISF)

-59%

-68%

R$ 3,76

R$ 5,35

R$ 1,07

R$ 1,18

0,22

0,29

No-regret.3 (2+Gestão)

-23%

-36%

R$ 4,11

R$ 6,02

R$ 1,12

R$ 1,22

0,20

0,27

Low-regret.1

-53%

-69%

R$ 3,88

R$ 5,25

R$ 2,13

R$ 2,13

0,41

0,55

Low-regret.2 (+PISF)

-64%

-73%

R$ 4,03

R$ 5,79

R$ 2,14

R$ 2,15

0,37

0,53

Low-regret.3 (2+Planta Dessal.)

-64%

-73%

R$ 4,03

R$ 5,80

R$ 4,11

R$ 4,12

0,71

1,02

Low-regret.4 (2+Gestão)

-30%

-46%

R$ 4,15

R$ 6,06

R$ 2,18

R$ 2,20

0,36

0,53

Budget.1

-15%

-18%

R$ 0,61

R$ 0,81

R$ 0,10

R$ 0,10

0,12

0,16

-56%

-67%

R$ 3,25

R$ 4,19

R$ 0,58

R$ 0,70

0,16

0,18

23%

23%

R$ 1,08

R$ 1,33

R$ 0,14

R$ 0,14

0,11

0,13

Budget.2 (+Oiticica e PISF)
Budget.3 (+Gestão)

Na sequência serão discutidos os limites de ação e as potenciais sinergias entre as medidas
que mais podem beneficiar a bacia do PPA. A Tabela 2.11 como se constituem e os resultados
dos arranjos selecionados.

Tabela 2.11 – Arranjos selecionados de medidas e seus principais resultados.
Combinações selecionadas
No-regret.3
(2+Gestão)

Lowregret.1

Lowregret.4
(2+Gestão)

●

●

●

●

●

●

●

●

Arranjo

Budget.3
(+Gestão)

Barragens Subterrâneas
Poços
PISF – com perdas

Infra.2
(1+PerdasTrânsito)

●

Principais Resultados

Medidas Combinadas

Reúso industrial
Oiticica-Sedes

●

Perdas-Trânsito

●
●

Manejo Irrigação

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Perdas-Rede
Planta Dessal.
Irrigantes ineficientes

●

Tarifa

●

●

●

Prioridade indústria

●

●

●

Prioridade aquicultura

●

●

●

Custo Total
(VPL, R$ bi)

máx.

0,14

1,59

1,22

2,13

2,20

min.

0,14

1,54

1,12

2,13

2,18

Benefício Total
(VPL, R$ bi)

máx.

1,33

4,91

6,02

5,25

6,06

min.

1,08

3,74

4,11

3,88

4,15

Relação Custo /
Benefício

máx.

0,11

0,32

0,20

0,41

0,36

min.

0,13

0,41

0,27

0,55

0,53

Variação do Déficit
(% em 50 anos)

máx.

-27,90

-67,33

-36,46

-68,56

-46,16

min.

-22,58

-55,30

-23,45

-52,73

-29,77

O primeiro arranjo que se apresenta como de muito interesse é o 3º do grupo de
medidas de baixo custo, que inclui medidas de caráter rural, eficiência na irrigação e gestão
dos recursos hídricos, sendo o de menor razão de custo-benefício dentre todos os
analisados, calcado no menor custo de intervenção possível. Parte desse resultado advém
das medidas de gestão, que à luz das combinações realizadas, provam-se recomendações
robustas para a bacia. Ademais, trata-se de arranjo que não contempla nenhuma obra de
infraestrutura de grande porte, bem como independe de arranjos institucionais e acordos com
outras bacias para seu funcionamento (como ocorre com o PISF).
Compreende-se, assim, que o arranjo comentado representa o que pode ser implementado
de imediato na bacia, com recursos módicos e relativa independência. As medidas

contempladas beneficiam, suplementarmente, setores que não são, necessariamente, os
focos de atuação das grandes obras e adutoras, quais sejam: os usuários rurais (setores de
abastecimento rural, dessedentação animal e irrigação) que compõem de forma tão
característica a geografia da bacia.
O segundo arranjo de interesse é o 2º do grupo de medidas infraestruturais, pois
demonstra com clareza ser, dentre todos os arranjos deste grupo, o mais adequado em termos
de aporte de infraestrutura hídrica. Essa adequação resulta da forma de uso das águas do rio
São Francisco, uma vez que o 1º arranjo do grupo de infraestruturais, embora traga razão de
custo-benefício melhor do que o arranjo nº 2, faz uso demasiadamente intenso da
transposição, como discutido na seção anterior. Quanto à planta de dessalinização de grande
porte, que é testada no arranjo nº 4 deste mesmo grupo, representa redundância com
transposição do rio São Francisco, sendo pertinente para pensar futuras medidas de
segurança hídrica e necessitando aprofundamento técnico para sua implementação.
Essa redundância do PISF com a planta de dessalinização também se torna clara
mediante a comparação dos arranjos nº 2 e nº 3 do grupo de medidas low-regret, onde há um
acréscimo quase imperceptível de benefícios e a adição de um custo de praticamente R$ 2
bilhões. A planta de dessalinização pode, assim, ser tida como uma alternativa ao projeto de
integração do rio São Francisco, voltada ao longo prazo e independente da disponibilidade
das águas de outras bacias.
O terceiro arranjo selecionado, nº 3 do grupo de medidas no-regret, é praticamente a
somatória dos arranjos comentados nos parágrafos anteriores, adicionado da medida de
reúso industrial e destituído da de perdas-trânsito. O resultado confere à bacia do PPA os
maiores benefícios possíveis (no intervalo de R$ 4,11 a R$ 6,02 bilhões) à custos
relativamente baixos (entre R$ 1,12 e R$ 1,22 bilhão), demonstrando a segunda melhor razão
de custo-benefício entre todas as combinações analisadas.
Os dois últimos arranjos selecionados pertencem ao grupo de medidas low-regret e diferem
entre si pela inclusão do PISF e das medidas de gestão. Ambos os arranjos são os mais
custosos entre os selecionados e não geram benefícios significativamente maiores aos dos
arranjos contendo apenas medidas infraestruturais ou no-regret. É interessante notar, no
entanto, que mesmo sem contar com as águas do PISF, o 1º arranjo do grupo de medidas
low-regret consegue apresentar o maior percentual de abatimento do déficit hídrico. Isto é,
ainda que de maneira mais custosa, há maneiras de reduzir consideravelmente o déficit
apenas com medidas internas à região.

A comparação entre o 1º e o 4º arranjo do grupo de medidas low-regret, novamente,
reforça o caráter pertinente das medidas de gestão, que geram benefícios econômicos
expressivos, com custos apenas político/institucionais. Todavia, ao alterar as prioridades entre
os setores, os déficits abatidos são aproximadamente 20% inferiores. Ressalta-se então a
necessidade da adoção de mecanismos que permitam a compensação entre os setores
envolvidos.
A Tabela 2.12 traz os resultados desses e dos demais arranjos selecionados em comparação
ao risco climático total calculado para a bacia do PPA nos próximos 50 anos.
Tabela 2.12 – Geração de benefícios climáticos brutos dos arranjos selecionados.
Benefício
R$, milhões bruto (VPL)

Percentual do Risco Climático
abatido

(mínimo)

(máximo)

(mínimo)

(máximo)

Risco climático total

3.852

7.812

-

-

Budget.3 (+Gestão)

957

1.328

17%

25%

Infra.2 (1+PerdasTrânsito)

3.198

4.911

63%

84%

No-regret.3 (2+Gestão)

3.523

6.016

77%

92%

Low-regret.1

3.348

5.252

67%

87%

Low-regret.4 (2+Gestão)

3.542

6.062

78%

93%

Enquanto a tabela acima traz a geração de benefícios bruta, a Tabela 2.13 apresenta o
benefício líquido de cada grupo, ou seja, já devidamente descontados de seus respectivos
custos de implementação e operação ao longo dos 50 anos simulados.
Tabela 2.13 – Geração de benefícios climáticos líquidos dos arranjos selecionados.
Benefício líquido
(Descontados os custos)
R$, milhões líquido (VPL)

Percentual do Risco Climático
abatido

(mínimo)

(máximo)

(mínimo)

(máximo)

Risco climático total

3.852

7.812

-

-

Budget.3 (+Gestão)

815

1.185

15%

21%

Infra.2 (1+PerdasTrânsito)

1.667

3.320

42%

49%

No-regret.3 (2+Gestão)

2.422

4.792

61%

67%

Low-regret.1

1.217

3.121

32%

40%

Low-regret.4 (2+Gestão)

1.363

3.865

35%

49%

Nota-se que a melhor combinação de medidas para a geração de benefícios líquidos é 3ª do
grupo de medidas No-regret, que inclui o PISF e as medidas de gestão. O resultado já poderia
ser antecipado, uma vez que para serem classificadas como medidas de nenhum

arrependimento, há notória robustez em termos de sensibilidade aos custos, à taxa de
desconto e ao horizonte temporal de análise. O fator restritivo deste arranjo, como já
discutido, é a alta demanda do PISF. A figura abaixo traz os resultados desses grupos.

Figura 2-14 – Resultados dos grupos selecionadas.
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3 Diálogo com o Plano de Bacias e recomendações finais
O processo de elaboração de uma análise de custo-benefício suscita, ao longo de cada uma
de suas etapas, o surgimento de lições, aprendizados e recomendações tanto relacionadas
ao processo em si, quanto, e de maneira mais importante, sobre a região de interesse e como
projetar e planejar o seu futuro.
Assim, a presente seção sistematiza as principais considerações e recomendações reveladas
como resultado e provocadas pelos caminhos percorridos pela a ACB de medidas de
adaptação na bacia do PPA. Agrega-se aqui àquelas considerações que porventura já tenham
sido feitas em relatórios anteriores, novos insights a partir do conteúdo produzido
anteriormente, bem como as recomendações oriundas da análise de medidas em grupos
(Seção 2) e frutos de uma análise compreensiva e retrospectiva de toda a ACB. Tais
contribuições foram organizadas em estrito diálogo com o Plano de Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográfica do Rios Piancó-Piranhas-Açu.

3.1 Relação entre a ACB no PPA e o PRH da bacia
A bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu passou pela elaboração de seu Plano de Recursos
Hídricos (PRH), iniciando os processos em 2012, culminando em Relatório Técnico publicado
no ano de 2014. O Plano, contudo, “não deve ser considerado como instrumento estático”;
deve ser continuamente reexaminado e readequado à medida que novas informações
pertinentes à bacia do PPA vão sendo coletadas,
tratadas e disponibilizadas (ANA, 2014).

A existência de um PRH foi, inclusive, um
dos critérios para seleção da bacia do PPA
para a condução da ACB.

Tendo isso em mente, é natural que a Análise de Custo-Benefício, concluída no presente
relatório, tenha imediata e intensa relação com o PRH, sendo uma das fontes que podem
melhor embasá-lo, bem como corroborar ou questionar as intuições suscitadas por ele. Cabe,
todavia, estabelecer uma primeira distinção entre esses esforços, qual seja, a de seus
objetivos:


PRH: “visa essencialmente compatibilizar a disponibilidade hídrica, em termos
qualitativos e quantitativos, com as demandas de água” (ANA, 2014).



ACB: comparar, a partir de uma base comum e de um enfoque econômico, diferentes
medidas de adaptação aos riscos das MC na bacia do PPA (vide Relatório 1-D).

Ainda que ambos busquem oferecer suporte ao processo de tomada de decisão, nota-se o
caráter mais abrangente do PRH e o foco mais incisivo da ACB. Há, assim, diferenças de
premissas, métodos, cenários e prioridades que devem ser
respeitadas em um processo de aproximação dessas
fontes. Alguns exemplos dessas diferenças de abordagem
são apresentados nos quadros a seguir.

A proposta aqui não é a de realizar
uma comparação extensa e crítica
das diferenças de premissas,
apenas alertar o leitor para o fato de
que elas devem ser consideradas.

Quadro 3-1: Horizonte temporal
O horizonte temporal do PRH da bacia do PPA se estende de 2015 a 2032, com resultados sendo
apresentados também para o ano de 2022. Já a ACB apresenta horizonte temporal de análise mais
longo (2015 a 2065) permitindo capturar melhor os efeitos das MC, algo não desprezível
particularmente para medidas infraestruturais de longa vida útil.
Fonte: ANA (2014) e Relatório 1-D.

Quadro 3-2: Projeções de demanda
O PRH estima as demandas hídricas futuras a partir da análise dos padrões de crescimento observados
nos últimos 10 anos na bacia6. A ACB parte das demandas hídricas atuais e define as trajetórias futuras
por setor usuário a partir de elementos balizadores (dinâmicas socioeconômicas, como indicadores
populacionais e produtividade). Cada setor usuário estará diretamente relacionado a uma dinâmica
específica.
As projeções dessas dinâmicas socioeconômicas são computadas para três cenários potenciais:
- Tendencial: reproduzindo comportamentos dominantes do passado;
- Acelerado: considerando fatores propícios ao desenvolvimento socioeconômico;
- Estagnado: considerando uma conjuntura menos favorável.
A ACB agrega, assim mais um componente de incerteza, que pode influenciar nas dinâmicas da bacia
e, consequentemente, no processo de tomada de decisão para os gestores locais.
Fonte: ANA (2014) e Relatório 1-C.

Quadro 3-3: Projeções de infraestrutura hídrica
O PRH trabalha com a construção de cenários para o planejamento da bacia. As demandas hídricas
são iguais para os três cenários considerados, que são diferenciados, primordialmente, pela adoção de
infraestrutura hídrica ou de eficiência no uso da água:
- Cenário tendencial: considera as alternativas em construção, previstas, em estudo e também as
alternativas não estudadas.
- Cenário crítico: considera que as obras de infraestrutura, em estudo ou não estudadas, não são
executadas nos prazos previstos. No horizonte final, correspondente ao ano 2032, esse cenário
incorpora o efeito das mudanças climáticas.
- Cenário normativo (do Plano): considera-se que serão implementadas as obras estruturantes
programadas no PRH Piranhas-Açu e também a racionalização do uso da água no abastecimento
humano, na indústria e na irrigação, a partir de 2022.
A perspectiva da ACB, no entanto, busca analisar o efeito isolado de diferentes medidas adaptativas.
Logo, mantém-se a infraestrutura hídrica atual como linha de base e simula-se o efeito de cada medida
ao longo do tempo até 2065.

6 Em um de seus cenários, o normativo, O PRH projeta a demanda a partir das mesmas tendências de 10 anos, contudo com
aumento da eficiência no uso da água.

Fonte: ANA (2014) e Relatório 1-D.

Quadro 3-4: Cenários climáticos
O cenário crítico do PRH conta, em seu horizonte final, com os efeitos das mudanças climáticas. Tal
análise é restrita aos reservatórios Curema/Mãe d'Água e Armando Ribeiro Gonçalves, realizada pela
incorporação de demandas fictícias associadas a esses reservatórios de modo mais conservador
(alternativa A) ou em situação de maior impacto (alternativa B).
Já a ACB compõe seus cenários de vazão futura a partir da análise integrada dos resultados produzidos
por um número amplo de Modelos Climáticos Globais (MCG), com atenção a diferentes classes de
eventos. Constata-se, assim, as tendências majoritárias entre esses modelos e seleciona-se aquelas
que podem ser tomadas como representativas. Desse processo, emergem três cenários plausíveis de
vazão futura, cada um apresentando uma característica específica:
- Árido: episódios de escassez hídrica prolongados e que aumentam progressivamente com o tempo.
- Extremos: extremos hidrológicos se agravam positiva e negativamente.
- Moderado: os padrões observados historicamente são continuados havendo apenas um sensível
aumento das condições de escassez.
Fonte: ANA (2014) e Relatório 1-C.

Se, por um lado, a ACB conduzida no PPA trabalha com uma gama de cenários mais extensa,
inclusive analisando a atratividade de cada medida (razão custo-benefício) com intervalos de
custos e diversas taxas de desconto, por outro, a análise é focada nas questões associadas
à escassez hídrica (oferta e demanda por água), não
atentando para aquelas relacionadas à qualidade,
nem

levando

em

consideração

benefícios das medidas.

eventuais

co-

Nesse sentido, uma medida que não se
apresente como recomendável na ótica da
ACB, não deve ser necessariamente
descartada do planejamento da bacia, já
que pode atender outros objetivos sociais
ou ambientais.

Uma vez que as eventuais divergências metodológicas entre o PRH e a ACB conduzida na
bacia do PPA estejam reconhecidas, é possível então analisar de maneira mais específica
como os componentes e programas do Plano, as medidas consideradas e os resultados
obtidos a partir da Análise de Custo-Benefício se relacionam entre si.

3.2 Recomendações em diálogo com o Plano de Recursos Hídricos
da Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu

Dado que Plano de Recursos Hídricos da Bacia hidrográfica é o instrumento mais relevante
para a gestão hidrológica em nível local, a presente seção explora os aspectos delimitados
por tal documento para o planejamento do setor que se relacionam com os resultados da ACB.
Esses resultados, em função da riqueza de interpretações, conduziram a contribuições,
conclusões e possíveis recomendações no âmbito da ação para adaptação à mudança do
clima. Uma vez que o grau de resiliência dos sistemas hídricos se relaciona diretamente com
suas qualidades estruturais do setor, muitos dos programas previstos pelo PBH-PPA se
conectam diretamente com as medidas avaliadas.

O documento tomado como base foi o Resumo Executivo do Plano de Recursos Hídricos da
Bacia Hidrográfica dos Rios Piancó-Piranhas-Açu (PBH-PPA), disponível no site do comitê da
bacia (CBH – Piancó-Piranhas-Açu). As informações apresentadas no capítulo 6 do PBHPPA, Plano de Ações e Estratégia de Implementação, direcionaram o diálogo com as
contribuições da ACB, de forma que tal Plano de Ação foi delimitado a partir de 3
componentes, agrupados tematicamente e definidos de acordo com as diretrizes
estabelecidas para a gestão e planejamento dos recursos hídricos na bacia. A Tabela 3.1
apresenta, de forma resumida, as diretrizes do PBH-PPA e os componentes de seu Plano de
Ações.
Tabela 3.1 – Diretrizes do PBH-PPA e componentes do Plano de Ações.
Principais tópicos abordados nas diretrizes do PBH-PPA
1. Marco Regulatório da Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu: considera os principais
aspectos da gestão hídrica local, como sistemas existentes, monitoramento, estados hidrológicos,
critérios para outorga e arranjos institucionais;
2. Açudes prioritários e diretrizes para alocação negociada de água: estabelece a estratégia para
assegurar o atendimento dos usos múltiplos da água dos reservatórios, tendo como base os 17
reservatórios definidos como prioritários para a implementação das ações de gestão nos próximos
5 anos;
3. Diretrizes para regulação e recomendações para os setores usuários: visa direcionar a regulação
dos usos na bacia e o fortalecimento da gestão compartilhada, abordando outorga, alocação
negociada de água e fiscalização, delimitando recomendações para cada setor usuário;
4. Diretrizes para proposta de enquadramento: destaca as dificuldades em relação à qualidade da
água e encaminha para discussões mais aprofundadas;
5. Cobrança, Sustentabilidade do sistema e diretrizes institucionais: propõem a criação e
fortalecimento de um Grupo Técnico Operacional – GTO Piancó-Piranhas-Açu, com a função de
integrar o planejamento, propor medidas e fiscalizar o cumprimento das metas.
Característica geral de cada componente do Plano de Ações
 Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos: constituído por programas que envolvem ações
não estruturais voltadas para a gestão e o uso sustentável dos recursos hídricos;





Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos: constituído por programas
voltados para ampliação do conhecimento sobre os recursos hídricos para subsidiar a melhoria da
gestão;
Componente 3 – Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes: constituído por programas voltados
para o fornecimento de subsídios técnicos (estudos e projetos) para as ações estruturais
necessárias para a melhoria da infraestrutura de oferta de água e de saneamento nas zonas
urbana e rural da bacia.
Fonte: Adaptado do PBH-PPA (ANA, 2016)

Cada componente é composto de 6 programas, propostos com base nas ações identificadas
como prioritárias para implementação nos primeiros 5 anos após a aprovação do Plano. Esse
período foi denominado 1º Ciclo de Implementação do PRH Piancó-Piranhas-Açu. Importante
destacar que uma das frentes de atuação é exatamente “transformar as diretrizes
apresentadas em normativos”, aspecto no qual a ACB pode contribuir ao embasar, com
resultados, as ações previstas pelo Plano. A Figura 3-1 – Programas que compõem cada um
dos componentes do PBH-PPA.apresenta os programas que constituem cada um dos
componentes apresentados.
Figura 3-1 – Programas que compõem cada um dos componentes do PBH-PPA.
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Fonte: Adaptado do PBH-PPA (ANA, 2016)

Nesse sentido, as recomendações propostas focam em elementos estritamente relacionados
aos resultados quantitativos e qualitativos da ACB, de forma que o diálogo com o PBH-PPA
ocorre no sentido de oferecer substância técnica e metodológica a partir dos dados obtidos.
Dessa forma, dada a abrangência dos resultados obtidos com a ACB, procurou-se compilar

os aspectos mais relevantes à tomada de decisão, destacando-se recomendações,
contribuições e conclusões, dados e justificativas, bem como as premissas pertinentes
adotadas.
Dos 18 programas previstos para o 1º ciclo de implementação, foram identificados 10 que
conversam com a ACB. Ressalta-se que tanto aspectos específicos de cada medida e das
simulações delas em conjunto, quanto apreensões gerais do método e das caracterizações
iniciais de risco físico e climático foram levadas em consideração. A Figura 3-2 destaca quais
entre os programas do Plano receberam contribuições da ACB.
Figura 3-2 – Programas do Plano que se relacionam com a ACB.
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Na sequência são detalhadas as ações e metas que caracterizam cada programa, bem como
as respectivas contribuições da ACB.

Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos
Programa 1.2 – Alocação de Água e Apoio à Regulação
AÇÕES E METAS DEFINIDAS NO PBH-PPA

Ações

Ação 1: Regulamentação de diretrizes conjuntas de outorga (União, RN, PB)
Ação 2: Regulamentação dos procedimentos para a realização da alocação negociada de água
Ação 3: Regulamentação do novo marco regulatório do sistema Curema/Mãe-d’água e Armando Ribeiro Gonçalves
Ação 4: Negociação da alocação de água nos reservatórios estratégicos, com apoio das Comissões de Açude e do GTO
Ação 5: Apoio às ações de regulação na bacia (Cadastro, Regularização de Usuários e Fiscalização)

Metas

Elaborar resolução conjunta sobre diretrizes de outorga
Elaborar resolução conjunta sobre procedimentos para execução da alocação negociada de água no horizonte de 5 anos
Elaborar resolução conjunta do novo marco regulatório do sistema Curema/Mãe-d’água e Armando Ribeiro Gonçalves
Implementar a alocação negociada de água nos 17 reservatórios prioritários no horizonte de 5 anos
Contratar escritório técnico-operacional para apoio às ações de regulação na bacia

Medidas da ACB
Relacionadas

1.
2.

Quadros Hipotéticos (Alterações de prioridades entre irrigação, indústria e aquicultura).
Quadros Hipotéticos (substituição do rebanho de bovinos da bacia por caprinos e ovinos e restrição de uso em reservatório abaixo de um limite estabelecido).

Recomendações a
partir da ACB





Promover a eficiência alocativa (alterar prioridades e culturas, usar instrumentos econômicos) reduz as perdas econômicas de crises hídricas.
Alterações de prioridades geram benefícios mais do que suficientes para compensar as perdas nos demais setores.
Ver Programa 2.4 (abaixo).





Alterações nas prioridades de alocação podem ser vistas como proxys para mecanismos de realocação voluntária (mercados) dos direitos de uso.
O processo de alocação negociada pode servir como ponto de partida para eventuais realocações entre os próprios usuários, mediante compensações.
Outorga pode servir como instrumento orientador/indutor (de médio e longo prazo) para substituição de culturas (condicionantes e restrições de uso de pouco valor
agregado).






A alteração de prioridades entre a indústria e a irrigação pode gerar um benefício econômico de até R$ 169 milhões.
A alteração de prioridades entre a aquicultura e a irrigação pode gerar um benefício econômico de até R$ 401 milhões.
Substituição de rebanho, no limite, pode gerar um benefício de até R$ 394 milhões.
Alterações de prioridades são parte das combinações de medidas com maiores benefícios econômicos (até R$ 6,06 bilhões). Logo, há sinergia com medidas
infraestruturais, maximizando a geração de valor agregado a partir da água para a bacia.

Principais premissas
das medidas





Alterar a prioridade entre os setores de irrigação e indústria somente onde a demanda do primeiro for superior à do segundo.
Alterar a prioridade entre os setores de irrigação e aquicultura na região do Baixo-Açu.
Ver Programa 2.4 (abaixo).

Referências

Apêndice T das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D.

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Contribuições e
conclusões da ACB

Dados e justificativas

Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos
Programa 1.4 – Fomento ao Uso Racional dos Recursos Hídricos
Subprograma 1.4.1 – Racionalização da Demanda de Água na Irrigação
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA
Ações

Ação 1: Implantação de unidades demonstrativas de uso racional da água na irrigação
Ação 2: Capacitação de irrigantes

Metas

Implantar quatro unidades demonstrativas de manejo de irrigação (2 na PB e 2 no RN)
Realizar cursos anuais em 2 locais da bacia, para capacitação de operadores de equipamento, produtores rurais, extensionistas e técnicos, visando ao uso eficiente da água
na irrigação
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Ação do PBH-PPA
vinculada

Ação 2: Capacitação de irrigantes

Meta

Realizar cursos anuais em 2 locais da bacia, para capacitação de
operadores de equipamento, produtores rurais, extensionistas e
técnicos, visando ao uso eficiente da água na irrigação

Medidas da ACB
relacionadas

1.
2.

Atualização das tecnologias de irrigação em perímetros públicos (Atual. De Perímetros)
Simulação do manejo eficiente das técnicas de irrigação (Manejo Irrig.)

Recomendações a
partir da ACB




Encaminhar em caráter prioritário a atualização dos perímetros que ainda utilizam técnicas ineficientes
Reforçar a adesão dos agricultores por meio da divulgação dos benéficos associados a tais práticas (via capacitação).





Obs.: com a crise hídrica iniciada em 2012, a maior parte da produção foi perdida e muitas das estruturas abandonadas.
Conclusão: recuperação dos sistemas produtivos pode estar condicionada à modernização das tecnologias de irrigação.
Possibilidade: incluir o manejo eficiente como diretriz para renovação e concessão de novas outorgas.
Os resultados da ACB podem ser utilizados nos cursos de capacitação.





Apenas pela atualização dos perímetros já foi possível reduzir o déficit do setor em até 8%, representando uma redução da perda econômica em R$ 85 milhões.
O manejo eficiente reduziu o déficit total da agricultura em até 14%, equivalente à um benefício de R$ 137 milhões.
Ambas as ações se revelaram custo-benéficas em pelo menos dois cenários e, portanto, justificam o investimento.



(Atual. De Perímetros) Troca por tecnologias mais eficientes em dois perímetros da bacia (São Gonçalo e Engenheiro Arco Verde), assumindo ganho de eficiência de 30%
no uso da água
(Manejo Irrig.) Manejo das técnicas de irrigação pela instalação de sensores, supondo uma economia hídrica de 20% (efeito pode ser maior, dependendo da cultura
cultivada e das condições geográficas.

Contribuições e
conclusões da ACB

Dados e justificativas

Principais premissas
das medidas



Referências

Apêndices N e O das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D.

Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos
Programa 1.4 – Fomento ao Uso Racional dos Recursos Hídricos
Subprograma 1.4.2 – Reuso de Águas Residuárias
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA
Ações

Ação 1: Realização de estudo sobre potencial de reuso na bacia
Ação 2: Implantação de projeto-piloto de reuso de água para agricultura

Metas

Realizar estudo de potencial de reuso na bacia
Implantar duas unidades demonstrativas de reuso de efluentes domésticos em sistemas agroflorestais
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Recomendações
gerais
Ação do PBH-PPA
vinculada



Quando custos e benefícios acumulam-se em um setor, podem ser encaminhados como soluções privadas.

Ação 1: Realização de estudo sobre potencial de reuso na bacia

Meta

Realizar estudo de potencial de reuso na bacia

Medidas da ACB
relacionadas

1.
2.

Aplicação de efluente tratado proveniente de ETE na agricultura irrigada (ETEs-Irrig.). Obs.: configurações I e II, ver abaixo.
Reúso de efluentes na indústria (Reúso Indústria)

Recomendações a
partir da ACB




O reúso de efluentes pela agricultura pode eventualmente diminuir os custos de expansão do sistema de saneamento.
Promover incentivos para adoção do reúso industrial, divulgando os elevados benefícios associados.

Contribuições e
conclusões da ACB




Como medida isolada de gestão hídrica, deve considerar o impacto na disponibilidade de água para usos mais prioritários.
Em função da alteração dos retornos de água do abastecimento urbano, o impacto no setor de transferências faz com que, quando presente em mais municípios da bacia,
essa medida não seja custo-benéfica.




Redução do déficit hídrico: [I] 2%, com benefício de R$ 24 milhões [II] 3%
Aumento do déficit hídrico da atividade de transferência de água para outras bacias (até 20%, concentrado na região do Baixo-Açu), resultando em aumento da perda
econômica na configuração [II]
Reúso industrial: elevado potencial de gerar benefícios econômicos, até R$ 2,9 bilhões em 50 anos, sendo o setor mais beneficiado a própria indústria (reduziria seu
déficit em 74%).

Dados e justificativas



(ETEs-Irrig.) Duas configurações possíveis considerando: [I] apenas os municípios que já possuem rede de coleta e tratamento de esgotos (5 municípios); e [II] expansão
da infraestrutura de saneamento nos municípios que o efluente poderia ser reutilizado por grandes irrigantes comerciais (15 municípios).
(ETEs-Irrig.) Volume que pode ser aplicado na agricultura é igual ao retorna da atividade de abastecimento urbano.
(ETEs-Irrig.) Necessárias adutoras de 3 km para distribuição entre a ETE e a zona agrícola.
(Reúso Indústria) Instalação de ETE de pequeno porte para reúso interno de efluente industrial; reaproveitamento de 75% da demanda por 2/3 das instalações industriais.

Principais premissas
das medidas





Referências

Apêndice P das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D.

Componente 1 – Gestão de Recursos Hídricos
Programa 1.6 – Acompanhamento e Atualização do Plano
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA

Ações

Ação 1: Acompanhamento periódico da implementação do PRH
Ação 2: Acompanhamento da atualização dos Planos de Recursos Hídricos dos Estados do Rio Grande do Norte e da Paraíba
Ação 3: Estudo para avaliação da implementação do PISF e seus impactos no Arranjo Institucional da Bacia e no PRH
Ação 4: Atualização do Plano de Ações para o 2º Ciclo de Implementação (6º ao 10º ano)

Metas

Elaborar relatórios anuais de avaliação do alcance das metas estabelecidas pelo PRH e dos compromissos assumidos pelos diversos atores envolvidos com a gestão dos
recursos hídricos da bacia
Fornecer subsídios à atualização dos Planos Estaduais de Recursos Hídricos
Atualizar e revisar as ações do PRH Piranhas-Açu a cada 5 anos
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Ação do PBH-PPA
vinculada

Ação 3: Estudo para avaliação da implementação do PISF e seus impactos no Arranjo Institucional da
Bacia e no PRH

Meta

Medidas da ACB
relacionadas

1.

Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF)

Recomendações a
partir da ACB





Garantir o que a vazão firme prevista de 2,7m³/s seja entregue, atentando para as perdas que podem ocorrem em trânsito.
Reduzir perdas em trânsito com a construção de adutoras regionais entre principais reservatórios (vide medida Perdas-Trânsito).
Capilarizar as águas da transposição para além do eixo perenizado, por meio de novas adutoras interligando municípios ainda não atendidos.



A análise considerou que aporte de água pelo PISF seria feito de acordo com a demanda, isso implica na simulação de um nível elevado de eficiência no funcionamento
do sistema que, na prática, não corresponde às capacidades de sua operação. Apesar disso, deve ser considerado o ganho de sinergia pela gestão integrada dos
reservatórios.






Redução máxima de déficit de 53%, gerando por volta de até R$ 3 bilhões em benefícios., Vazão máxima é demandada em 40% dos meses considerados.
Caso as perdas de trajeto sejam contidas, os benefícios podem ser até 88% maiores, sendo a vazão máxima demandada em apenas 1% do tempo e o volume de água
requerido 10 vezes menor.
Aportes para além do máximo simulado não abatem novos déficits, indicando saturação do alcance do PISF e necessidade de redistribuição para além do eixo
perenizado.
2,7m³/s foram suficientes para abater, quase por completo, os déficits dos setores de abastecimento urbano, rural e de transferências para outras bacias que se
concentram no eixo perenizado. Dessa forma, novos aportes de água do PISF têm baixa influência nesses setores, indicando, novamente, a necessidade de obras que
distribuam a água da transposição no território.
Medida mais custo-benéfica entre as testadas.





Vazão firme oferecida em caráter constante (1m³/s na Paraíba e 1,7m³/s garantidos na divisa com o Rio Grande do Norte).
Aporte máximo de 54,53m³/s, com entrada no reservatório Engenheiro Ávidos.
Água disponível para todos os setores usuários, respeitando-se as prioridades estabelecidas.

Contribuições e
conclusões da ACB


Dados e justificativas


Principais premissas
das medidas


Referências
Ação do PBH-PPA
vinculada
Recomendações
gerais

Custo do m³ de água aduzido estabelecido em 0,774 R$, não sendo contabilizado o custo de construção da obra.

Apêndice de Refinamento de Medidas que acompanha o Produto Aditivo 2.
Produto Aditivo 3
Ação 4: Atualização do Plano de Ações para o 2º Ciclo de Implementação (6º ao 10º ano)

Meta

Fornecer subsídios à atualização dos Planos Estaduais
de Recursos Hídricos Atualizar e revisar as ações do
PRH Piranhas-Açu a cada 5 anos

A mudança do clima deve se agravar no longo prazo. Apesar de a ACB ter um horizonte temporal de 50 anos, o planejamento público em recursos hídricos demanda ações de
menor alcance e imediata atuação. Assim, também deve-se revisitar os resultados da ACB em 5 anos, juntamente com a revisão do PBH-PPA, de acordo com as iniciativas já
implementadas, bem como aquelas ainda pendentes e que mantiveram sua pertinência.

Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão De Recursos Hídricos
Programa 2.1 – Sistema de Suporte à Decisão
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA

Ações

Ação 1: Refinamento do balanço hídrico e estabelecimento de regras operativas para 51 reservatórios estratégicos
Ação 2: Desenvolvimento de SSD para apoio à alocação de água do PISF na bacia
Ação 3: Realização de estudo para avaliação quantitativa das perdas em trânsito, baseado em dados de campo e modelagem matemática, que considere trechos já
perenizados e que venham a ser pelo PISF
Ação 4: Elaboração de estudo sobre o impacto da pequena açudagem na disponibilidade hídrica na bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu

Metas

Refinar o balanço hídrico e estabelecer regras operativas para 51 reservatórios estratégicos
Desenvolver SSD para apoio à alocação de água do PISF na bacia
Realizar estudo sobre perdas em trânsito
Realizar estudo sobre o impacto da pequena açudagem
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Contribuições
gerais
Referências
Ação do PBH-PPA
vinculada
Contribuições e
conclusões da ACB



Produto 1-C
Ação 2: Desenvolvimento de SSD para apoio à alocação de água do PISF na bacia

Ação do PBH-PPA
vinculada
Medidas da ACB
Relacionadas

Meta

Desenvolver SSD para apoio à
alocação de água do PISF na bacia



Rede AcquaNet consolidada para a bacia a partir do aperfeiçoamento de aspectos necessários para uma simulação em tempo contínuo.




Foi utilizada como base a rede AcquaNet desenvolvida para a bacia no estudo dos 204 reservatórios do semiárido (ANA, 2016).
A partir dessa rede, e dos parâmetros nela estabelecidos, a rede refinada incluiu:
o
Refinamento do funcionamento do sistema de reservatórios Coremas – Mãe-d’água.
o
Inclusão da vazão firme do PISF (ver Programa 1.6, Ação 3).
o
Inclusão da demanda do setor de aquicultura
o
Passagem das demandas de cada setor usuário, divididos por município, para reservatório.
o
Alocação dos usos difusos e das demandas móveis.

Principais premissas
das medidas

Referências

A caracterização do risco físico, na primeira etapa da ACB, quantificou os déficits hídricos potenciais para os próximos 50 anos considerando efeitos da mudança
do clima expressos em três cenários de clima futuro. O déficit hídrico total da bacia pode ser entre 14%, 84% e 133% maior no período simulado, para os cenários
Moderado, Extremos e Árido, respectivamente.

Apêndice Sistema de Suporte à decisão - AcquaNet que acompanha o Produto 1-C.
Ação 3: Realização de estudo para avaliação quantitativa das perdas em trânsito, baseado em dados de campo e modelagem
matemática, que considere trechos já perenizados e que venham a ser pelo PISF
1.

Redução de perdas em trânsito via adução paralela ao leito de rios (Perdas-Trânsito)

Meta

Realizar estudo sobre perdas em
trânsito

Recomendações a
partir da ACB
Contribuições e
conclusões da ACB

Dados e justificativas

Principais premissas
das medidas





Realizar estudos aprofundados a respeito das estruturas mais adequadas e custos associados.
Encaminhar em caráter prioritário adutoras para abastecimento municipal de água, eliminando as captações em leitos de rio.
Não haver mais descargas de água partindo de um reservatório para o outro, exceto nos períodos de chuva intensa.



A medida tem seus custos e benefícios igualados. Apresenta, porém, enorme potencial sinérgico com outras medidas, principalmente aquelas que envolvem aporte e
aumento da disponibilidade de água.





Redução de até 19% do déficit hídrico, sendo, a terceira medida mais efetiva nesse aspecto, e gerando benefício econômico associado de R$ 1,1 bilhão.
Impacto positivo nos setores de transferências, dessedentação animal, irrigação e industrial, com reduções máximas de 99%, 56%, 18% e 7%, respectivamente.
Setores de abastecimento urbano e rural não são impactados, pois a medida se concentrou no eixo perenizado, onde a vazão firme já foi suficiente para abater os déficits
desses setores, reforçando a demanda pela capilarização da água para outras regiões da bacia.






Adutoras substituindo os leitos dos rios Piancó e Piranhas, entre os reservatórios São Gonçalo, Coremas Mãe-d’água e Armando Ribeiro Gonçalves.
Adutoras dimensionadas para atendimento das demandas de abastecimento urbano.
Rede com 263 km de extensão, tendo capacidade de 1m³/s até a confluência com o Armando Ribeiro, e subindo para 2 m³/s no trecho do litoral.
Para municípios que ainda não possuem adutoras para captação no leito do rio (apenas 2, dos 44 ligados ao eixo perenizado), foram estimadas estruturas em linha reta
entre a calha do rio Piranhas e a sede municipal.
Redução do índice de perdas em trânsito, que pode alcançar 90%, para 15% em todos os trechos considerados.


Referências

]

Apêndice de Refinamento de Medidas que acompanha o Produto Aditivo 2.

Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão De Recursos Hídricos
Programa 2.3 – Mudanças Climáticas
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA

Ações

Ação 1: Elaboração do estudo "Adaptação do Planejamento e da Operação dos Recursos Hídricos à Variabilidade e Mudanças Climáticas na Bacia Estendida do São
Francisco"
Ação 2: Ampliação de estudos de desertificação, com a incorporação e replicação dos resultados do projeto piloto de combate à desertificação em execução nos municípios de
Carnaúba dos Dantas, Equador e Parelhas, inseridos no Núcleo de Desertificação do Seridó
Ação 3: Elaboração do estudo "Análise Custo-Benefício de Medidas de Adaptação às Mudanças Climáticas na Bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu”

Metas

Elaborar estudos
Ampliar o conhecimento sobre o processo de desertificação do Seridó para implementação de medidas de recuperação e adaptação
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Recomendações
gerais
Ação do PBH-PPA
vinculada





Ação 3: Elaboração do estudo "Análise Custo-Benefício de Medidas de Adaptação às Mudanças Climáticas na Bacia dos rios
Piancó-Piranhas-Açu”



Contribuições e
conclusões da ACB

Incluir a gestão da incerteza como diretriz para a elaboração de projetos futuros a serem desenvolvidos na região.
Elaborar diretrizes para o planejamento por cenários de forma coordenada e consistente.
A ACB deve ser um dos critérios, entre outros, para a avaliação de ações de planejamento hidrológico.







Meta

Elaborar estudos

Dada a quantidade de informação gerada e a relevância dos resultados obtidos, estudos sobre decisões de investimento podem partir das premissas, dados e conclusões
da ACB.
A ACB produziu informação em volume e qualidade significativa para as ações de comunicação e conscientização dos riscos físicos e econômicos previstos e vividos na
bacia, além de medidas adaptativas, no contexto da mudança do clima. Tais resultados devem ser difundidos para engajamento dos atores locais.
Além de identificar medidas prioritárias, a ACB organiza e disponibiliza um pacote rico de informações e ferramental sobre diversos aspectos (clima, hidrologia,
socioeconomia, medidas, metodologias etc.) para outros trabalhos e tomada de decisão da bacia.
A ACB gera informações objetivas e proveitosas que vão além da simples Relação Custo-benefício.
A ACB partiu do estudo "Adaptação do Planejamento e da Operação dos Recursos Hídricos à Variabilidade e Mudanças Climáticas na Bacia Estendida do São Francisco"
para, a partir de metodologia própria, incorporar as projeções de clima futuro para a região.
É um método de priorização de medidas e não de decisão de investimentos. Necessários estudos adicionais para orientar implementação das medidas no território.
ACB apresenta olhar focado não somente no que é mais provável, mas de modo geral naquilo que é plausível (gestão robusta frente às incertezas).

Componente 2 – Estudos de Apoio à Gestão De Recursos Hídricos
Programa 2.4 – Preparação para as Secas
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA
Ações

Ação 1: Operacionalização do Monitor de Secas no RN e PB
Ação 2: Planos de Contingência às Secas para os sistemas hídricos formados pelos reservatórios Curema/Mãe-d’água e Engenheiro Ávidos/São Gonçalo; e para o sistema
de abastecimento urbano de água da Cidade de Caicó

Metas

Disponibilizar os mapas mensais caracterizando a seca nos Estados
Elaborar três planos de contingência
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Recomendações
gerais
Ação do PBH-PPA
vinculada
Medidas ACB relacion.
Recomendações a partir
da ACB



Ação 2: Planos de Contingência às Secas para os sistemas hídricos formados pelos reservatórios Curema/Mãe-d’água e
Engenheiro Ávidos/São Gonçalo; e para o sistema de abastecimento urbano de água da Cidade de Caicó

Dados e justificativas

Principais premissas
das medidas

Meta

Elaborar três planos de
contingência

1.

Quadros Hipotéticos (substituição do rebanho de bovinos da bacia por caprinos e ovinos e restrição de uso em reservatório abaixo de um limite estabelecido)



Estudos para o estabelecimento de diretrizes para a substituição de culturas agrícolas tradicionais para espécies mais adaptadas à seca, incluindo viabilidade,
pertinência e inserção na cadeia de produção e distribuição.
Estudos para o estabelecimento de diretrizes para criação de espécies de animais mais adaptadas à seca, incluindo incentivos locais para a criação, divulgação dos
benefícios e oferecimento de suporte infraestrutural.




Contribuições e
conclusões da ACB

Estabelecimento de políticas setoriais personalizadas para aumentar a resiliência de acordo com o perfil de cada atividade.




As medidas testadas não são suficientes para abater todo o risco climático ao qual a bacia está submetida. Na melhor combinação de medidas, um máximo de 73% do
déficit hídrico é abatido, evitando 93% da perda econômica estimada.
A crise atual, entre julho de 2012 e julho de 2017, em função da inação frente à mudança do clima, já resultou em perdas de aproximadamente R$ 3 bilhões.
A gestão de crise, com atendimento das demandas de abastecimento via caminhões-pipa, por exemplo, é mais custosa do que a gestão do risco. Em 50 anos, manter o
abastecimento rural por caminhões-pipa custaria até R$ 3 bilhões.




Substituição de rebanho, no limite, pode gerar um benefício de até R$ 394 milhões.
Restrição da captação pela atividade de aquicultura no Baixo-Açu em função do nível do reservatório pode beneficiar os setores de transferências, dessedentação
animal, irrigação e industrial, gerando um benefício de até R$ 3,7 bilhões em 50 anos.



(Troca de rebanho) Troca de todo o rebanho bovino por rebanho caprino, fazendo a equivalência pelo valor econômico gerado: 1,1 milhão de cabeças de gado
substituídas por 6,16 milhões de cabeças de caprinos.
(Troca de rebanho) Consumo de água dos caprinos de 0,544 m3/s, frente aos 0,539 m3/s demandados pelos bovinos, porém maior resistência a períodos sem água.
(Restrição aquicultura) Restrição ao atendimento das demandas da aquicultura caso os níveis dos reservatórios estejam com menos de 30% de suas capacidades.




Referências

Apêndice T das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D
Produto Aditivo 1 e Produto Aditivo 3

Observações

Os quadros hipotéticos foram conduzidos apenas para revelar o potencial virtual de iniciativas ainda incipientes. Seus resultados devem ser entendidos no sentido de
revelarem as potencialidades da região, e não por seus valores absolutos.

Componente 3 – Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes
Programa 3.1 – Estudos de Açudagem
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA

Ações

Ação 1: Avaliação da adequação do projeto de Oiticica para usos múltiplos e controle de cheias
Ação 2: Estudos de pré-viabilidade para avaliação da oportunidade técnica, financeira e ambiental de implantação do açude Serra Negra do Norte
Ação 3: Estudos hidrológicos para avaliação da oportunidade de implantação, ampliação ou conclusão das barragens Almas, Serra Grande, Poço Redondo, Canoas, Garra,
Espinho Branco, Sabugi, Bois, Sabugi (Beranger) e Cachoeira dos Alves, na Paraíba.
Ação 4: Estudos hidrológicos para avaliação da oportunidade de implantação, ampliação ou conclusão das barragens e Pedra Branca, São Vicente, Itans e Gargalheiras no Rio
Grande do Norte

Metas

Elaborar estudos
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Recomendações
gerais
Ação do PBH-PPA
vinculada




Novas estruturas de reservação devem ser estrategicamente pensadas, há pouca margem para redistribuição de água.
Revisão das diretrizes para expansão das estruturas de reservação, priorizando o entendimento da influência do armazenamento de água nas regiões de
cabeceira.

Ação 1: Avaliação da adequação do projeto de Oiticica para usos múltiplos e controle de cheias

Meta

Elaborar estudos

Medidas da ACB
relacionadas

1.

Reservatório de Oiticica e eixo de integração do Seridó (Oiticica)

Recomendações a
partir da ACB



Distribuir a água de Oiticica via adutoras para a região do Seridó, descartando a possibilidade de transporte por trecho perenizado (ver Programa 3.2, Ação 3)



A disponibilização da água de Oiticica para usos industriais, além de abastecimento urbano, se mostrou com grande potencial para gerar benefícios econômicos, dado o
alto valor agregado da atividade. Adicionalmente, ao entregar água da barragem para esses setores, maior parcela ficou disponível para os demais, demonstrando
potencial sinérgico.



Oiticica é uma das medidas com efeitos mais abrangentes e significativos entres os setores, reduzindo os déficits de abastecimento urbano, rural, transferência,
dessedentação animal, irrigação, industrial e aquicultura em até 42%, 32%, 31%, 23%, 13%, 20% e 21%, respectivamente. Além disso, pode gerar um benefício
econômico de até R$ 1,36 bilhão em 50 anos.




Reservatório de Oiticica em operação desde 2016.
Duas alternativas de eixo de integração para a distribuição de água de Oiticica para a região do Seridó: [I] a partir da perenização do Rio Seridó recebendo 25% da vazão
regularizada e [II] a parir de adutoras interligando as principais Sedes Urbanas.
Adutoras entre as sedes municipais de acordo com desenho proposto no PNSH (ANA, 2014), destinadas para atendimento das demandas de abastecimento urbano e
industrial. (Estruturas com 184km de extensão, com capacidade máxima de 0,45m³/s)

Contribuições e
conclusões da ACB

Dados e justificativas

Principais premissas
das medidas

Referências
Ação do PBH-PPA
vinculada



Apêndice A das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D
Ação 2: Estudos de pré-viabilidade para avaliação da oportunidade técnica, financeira e ambiental de implantação do açude Serra
Negra do Norte

Meta

Elaborar estudos

Medidas da ACB
Relacionadas

2.

Reservatório de Serra Negra e Eixo Espinharas (Serra Negra)

Recomendações e
conclusões a partir da
ACB



O reservatório de Serra Negra deve ser dimensionado para uma capacidade muito inferior à inicialmente prevista (508,5 hm³, igual à de Oiticica).


Dados e justificativas



O reservatório de Serra Negra, quando com a capacidade igual ao de Oiticica, apenas impacta negativamente a alocação de água, fazendo com que o déficit de todos os
setores aumente e gerando uma perda econômica de até R$ 183 milhões.
Quando considerado com 20% da capacidade inicialmente indicada no plano, consegue quase igualar seus custos e benefícios (em um dos cenários testados), gerando
um benefício econômico de R$ 1 bilhão e reduzindo o déficit de abastecimento urbano em até 12%, o que demonstra a demanda por integração e novas reservas de
água.

Principais premissas
das medidas




Duas configurações para Serra Negra: [I] Capacidade 508,5 hm³ (PBH-PPA) e [II] 101,7 hm³ (20% do inicialmente previsto, mesma de Oiticica).
Eixo de integração de Serra Negra com a UPH Espinharas definido de acordo com os municípios de maiores déficits.

Referências

Apêndice B das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D

Ação do PBH-PPA
vinculada

Ação 3: Estudos hidrológicos para avaliação da oportunidade de implantação, ampliação ou conclusão das barragens Almas, Serra
Grande, Poço Redondo, Canoas, Garra, Espinho Branco, Sabugi, Bois, Sabugi (Beranger) e Cachoeira dos Alves, na Paraíba.
Ação 4: Estudos hidrológicos para avaliação da oportunidade de implantação, ampliação ou conclusão das barragens e Pedra
Branca, São Vicente, Itans e Gargalheiras no Rio Grande do Norte

Medidas da ACB
Relacionadas

1.

Ampliação da capacidade de reservação de água em açudes de terceira ordem na Paraíba (Açudes)



Açudes de terceira ordem implementados em larga escala no território, como os 14 novos previstos, têm potencial para desequilibrar os sistemas hídricos já instalados,
diminuindo sua confiabilidade.
Iniciar os estudos hidrológicos dos açudes previstos para a Paraíba pelas barragens de Espinho Branco e Cacimba Nova.

Recomendações e
conclusões a partir da
ACB




Dados e justificativas





Principais premissas
das medidas




Referências

Meta

Elaborar estudos

A implantação conjunta de 14 açudes na Paraíba fez o déficit hídrico aumentar, com exceção de transferências, em todos os setores correspondendo a um aumento da
perda econômica de até R$ 78 milhões.
Dois dos açudes de terceira ordem revelaram maior potencial para implementação: Espinho Branco (impacto positivo significativo) e Cacimba Nova (impacto
intermediário). Os demais, da forma como foram estimados, não chegam a encher de maneira consistente e provocam o aumento do déficit hídrico e da perda econômica
na região onde foram implementados.
O açude de Espinho Branco tem especial influência na redução dos déficits hídricos de todos os setores na região do reservatório Coremas – Mãe-d’água.
Duas etapas de simulações: [I] Considerando todos os açudes de terceira ordem previstos no PBH-PPA (14 novos e 2 a serem ampliados) [II] Refinamento apenas com
aqueles que demonstraram potencial benéfico.
Localização e capacidade de cada açude foram estimadas a partir do PRH-PPA. Para demandas localizadas, os reservatórios atendem a 35% das demandas dos locais
onde se inserem. Para as demandas difusas, a alocação é proporcional à área do município no raio de influência do reservatório.
Vazões afluentes redistribuídas de acordo com as áreas de contribuição de cada açude.

Apêndice F das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D
Apêndice de Refinamento de Medidas que acompanha o Produto Aditivo 2

Componente 3 – Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes
Programa 3.2 – Estudos para Oferta Integrada de Água
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA

Ações

Ação 1: Estudo de Demandas, Estudo de Alternativas, Relatório Técnico Preliminar, Estudo de Viabilidade Técnica e Ambiental e Anteprojeto, Estudos Ambientais,
Serviços Topográficos e Geotécnicos, Levantamentos Cadastrais, Projeto Básico – Terceira entrada do PISF na Paraíba (1)
Ação 2: Estudo de Viabilidade Técnica Financeira, Econômica e Ambiental e Projeto Básico – Adutora regional do Piancó
Ação 3: Estudo de Viabilidade Técnica Financeira, Econômica e Ambiental e Projeto Básico – Adutora regional do Seridó
Ação 4: Estudo de identificação de demandas para definição de complemento da malha de adutoras na bacia

Metas

Elaborar estudos
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Ação do PBH-PPA vinculada

Ação 3: Estudo de Viabilidade Técnica Financeira, Econômica e Ambiental e Projeto Básico – Adutora regional do Seridó

Medidas da ACB relacionadas

1.

Reservatório de Oiticica e eixo de integração do Seridó (Oiticica)

Recomendações e conclusões
a partir da ACB



Encaminhar em caráter prioritário os estudos para a concretização do eixo de integração do Seridó.



Meta

Elaborar estudos



Sem a redistribuição da água armazenada na barragem de Oiticica via adutoras conectando as sedes municipais do Seridó, o reservatório não exerce influência
significativa no abatimento do déficit hídrico da região.
O impacto significativo do reservatório de Oiticica mostra o potencial de obras que redistribuam a água a partir do eixo perenizado.

Principais premissas das
medidas



Ver programa 3.1, Ação 1

Referências

Apêndice A das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D

Ação do PBH-PPA vinculada

Ação 4: Estudo de identificação de demandas para definição de complemento da malha de adutoras na bacia

Medidas da ACB
Relacionadas

1.
2.

Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF)
Redução de perdas em trânsito via adução paralela ao leito de rios (Perdas-Trânsito)

Recomendações e conclusões
a partir da ACB





Estudos de capilarização das águas do PISF para além do eixo perenizado.
Estudos para eliminar as captações de sedes urbanas via leito de rio e promover o abastecimento urbano a partir de adutoras regionais.
O transporte eficiente da água permite que a bacia se comporte de forma mais integrada.



Quanto mais integradas forem as estruturas de oferta hídrica, maior a segurança hídrica da região, principalmente em função da melhor distribuição no território e
maior eficiência no transporte de água, resultando em uma menor dependência do PISF.

Principais premissas das
medidas




(PISF) Ver Programa 1.6, Ação 3.
(Perdas-Trânsito) Ver Programa 2.1, Ação 3.

Referências

Apêndice de Refinamento de Medidas que acompanha o Produto Aditivo 2.
Produto Aditivo 3.

Dados e justificativas

Dados e justificativas

Meta

Elaborar estudos

Componente 3 – Estudos e Projetos de Medidas Estruturantes
Programa 3.4 – Estudos para Abastecimento Urbano e Rural de Água
PLANO DE RECURSOS HÍDRICOS DA BACIA HIDROGRÁFICA PPA
Ações

Ação 1: Projetos básicos e executivos de adequação das captações de sistemas de abastecimento urbano de água
Ação 2: Atualização do Atlas de Abastecimento, com foco na capacidade e operação dos sistemas de produção, controle de perdas e gestão da demanda.
Ação 3: Programas de Abastecimento Rural de Água – Água Doce e Água para Todos

Metas

Atualizar e elaborar estudos
ANÁLISE CUSTO-BENEFÍCIO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA

Ação do PBH-PPA
vinculada

Ação 1: Projetos básicos e executivos de adequação das captações de sistemas de abastecimento urbano de água
Ação 2: Atualização do Atlas de Abastecimento, com foco na capacidade e operação dos sistemas de produção, controle de
perdas e gestão da demanda.

Meta

Atualizar e elaborar estudos

Medidas da ACB
relacionadas

1.
2.
3.
4.

Redução de perdas na distribuição de água em áreas urbanas (Perdas-rede)
Diferenciação da tarifa de água a partir de mínimo per capita (Tarifa)
Reúso de água cinza residencial em áreas urbanas (Água Cinza)
Aproveitamento de água pluvial em áreas urbanas (Pluvial Urbano)

Recomendações e
conclusões a partir da
ACB





Avaliar a possibilidade de atrelar a arrecadação das novas tarifas com investimentos em ações para a redução de perdas na rede.
Priorizar medidas de eficiência no uso da água, via redução de perdas ou incentivos para o menor consumo.
Atualizar códigos de construção para novas residências: definir como padrão sistemas captação de água da chuva e reúso de águas cinzas.



A redução das perdas na rede urbana de distribuição de água tem melhor relação custo-benefício na medida em que as condições climáticas se agravam. Confere
resiliência ao sistema e compensa o investimento. Reduz em até 24% o déficit de abastecimento urbano e em 54% o de transferências, gerando benefício econômico
máximo de R$ 287 milhões.
A readequação da tarifa de água de acordo com mínimo per capita é sempre uma medida custo-benéfica. Reduz o déficit dos setores abastecimento urbano, rural e
transferência em até 19%, 5,6% e 8,5%, respectivamente, o que corresponde a um benefício econômico de R$ 134 milhões.
Apesar das medidas de captação de água de chuva e reúso de água cinza não serem custo-benéficas, não significa que não conferem resiliência ao meio urbano. O
resultado pouco favorável dessas medidas se deve ao custo mais elevado para adequação de residências já consolidadas, em contraposição com valores relativamente
insignificantes quando da instalação durante a construção das residências. Assim, tais sistemas fazem sentido para novas habitações.

Dados e justificativas






Principais premissas
das medidas




Referências

(Perdas-rede) Alcance da meta do PLANSAB para o Nordeste de índice de perdas na rede igual a 33% de maneira equalizada na bacia
(Tarifa) Novo limite de consumo residencial estabelecido de acordo com mínimo per capita necessário, reduzindo-se de 10m³/mês para 5,26m³/mês, reduzindo o consumo
das famílias já que o m³ adicional fica mais caro. Aumento de 100% da tarifa para as demais faixas de consumo.
(Água Cinza) Reutilização das águas cinzas no vaso sanitário das residências (potencial de 30L/habitante/dia), sendo que após 5 anos 50% das residências estariam com
os sistemas instalados.
(Pluvial Urbano) Água de chuva captada e destinada exclusivamente para o suprimento completo da demanda do vaso sanitário (potencial de 30L/hab./dia), sendo que
após 5 anos 50% das residências estariam com os sistemas instalados.

Apêndices E, H, R e S das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D

Ação do PBH-PPA
vinculada
Medidas da ACB
Relacionadas

Recomendações e
conclusões a partir da
ACB

Ação 3: Programas de Abastecimento Rural de Água – Água Doce e Água para Todos
Construção de barragens subterrâneas em lotes rurais (Barragens Sub.)
Instalação de cisternas-calçadão em propriedades rurais (Cist. - Calçadão)
Instalação e recuperação de dessalinizadores em regiões de terreno cristalino (Dessalinizadores)



No meio rural, barragens subterrâneas e poços devem ser priorizados. No entanto, a complexidade decorrente da fluidez entre as atividades no campo indica que uma
solução isolada dificilmente será suficiente.
Considerar a implementação pontual de cisternas-calçadão e unidades de dessalinização de pequeno porte, em contraposição a uma política territorial em larga escala,
dado o potencial para beneficiar uma parcela da população não contemplada por outras fontes.
Promover esforços no sentido de integrar as possibilidades de ação de cunho rural.









Principais premissas
das medidas




Referências

Elaborar estudos

1.
2.
3.



Dados e justificativas

Meta

As barragens subterrâneas possuem benefícios muito superiores aos seus custos. Na configuração mais abrangente, em todos os trechos de aluvião da bacia, tais
estruturas geram até R$ 648 milhões em benefícios econômicos e reduzem em 8%, 10% e 54% os déficits de abastecimento urbano, rural e dessedentação animal,
respectivamente.
As cisternas-calçadão, apesar de gerarem benefícios econômicos potenciais da ordem de R$ 867 milhões, dado seu custo elevado e o alto número de unidades
instaladas, não se revelam-custo benéficas, porém exercem influência significativa nos déficits hídricos de dessedentação animal, reduzindo-os em até 50%.
Os dessalinizadores geraram benefícios modestos mesmo no melhor cenário, somando no máximo R$ 60 milhões, que combinados com os elevados custos, não
superam o investimento. No entanto, é a medida de caráter rural com o maior impacto no setor de abastecimento rural, reduzindo seu déficit em até 12,4%.
(Barragens Sub.) Duas configurações para implementação de barragens subterrâneas: [I] nos trechos de aluvião dos principais rios (500 unidades com reserva de 20.000
m³/ano) e [II] em todos os trechos de rios existentes na bacia (3.139 unidades com reserva de 10.000 m³/ano). A barragem subterrânea atende 65% da demanda de
irrigação e 45% de dessedentação animal, não exercendo influência no armazenamento macro da região, dado que retém uma água que seria naturalmente perdida via
evaporação ou infiltração.
(Cist. - Calçadão) Reservatórios de 52m³ associados à uma área de captação de 200 m². Implementação da tecnologia em metade das propriedades rurais da bacia,
somando 57.408 unidades as quais atendem 65% da demanda de irrigação e 45% de dessedentação animal.
(Dessalinizadores) Instalação/Recuperação de 349 (segundo PBH-PPA) unidades distribuídas linearmente entre os municípios localizados na formação cristalina,
abatendo 40% das demandas de abastecimento rural, 30% de dessedentação animal e 30% de irrigação. Vazão média de 2,5m³/h, com potencial de utilização de 60% e
coeficiente de sustentabilidade de 80%.

Apêndices E, H, R e S das Fichas de Medidas que acompanham o Produto 1-D
Produto Aditivo 2

3.3 Direcionamentos finais da ACB para o planejamento da bacia
Essa seção busca apresentar, de maneira direta, qual o arranjo de ações mais recomendável
para a bacia do PPA a partir dos resultados do estudo. Assim, não se pretende retomar e
discutir todas as análises já feitas nas seções e produtos anteriores, seja das medidas
individuais, suas diversas combinações ou do diálogo com o Plano de Bacias.
GRUPO DE MEDIDAS IDEAL E NECESSÁRIO
É recomendável que se implemente prioritariamente na bacia todas as medidas no e lowregret e as medidas de gestão, excluída a planta de dessalinização, sendo elas:


Barragens subterrâneas, Poços, PISF – com perdas, Reúso industrial, Oiticica-Sedes,
Perdas-Trânsito, Manejo Irrigação, Perdas-Rede, Atualização de Perímetros, Tarifa,
Prioridade Indústria e Prioridade Aquicultura.

Tais medidas implementadas em conjunto possuem:


Ótima relação custo-benefício: entre 0,36 e 0,53;



Grande potencial de redução de déficit: e 64% a 73% de redução do déficit acumulado
em 50 anos;



Maior potencial de gerar benefícios econômicos: de R$ 4,15 a 6 bilhões de perdas
econômicas evitadas,



Custo intermediário, compatível com a intensidade das perdas atuais já sentidas e
futuras: R$ 2,2 bilhões em 50 anos.



Maior abrangência para além do eixo perenizado;



Intervenções diversificadas: grandes obras, de baixo custo, rurais, de gestão, focadas
em setores etc.

DEBATE URGENTE: AS GRANDES OBRAS DO PISF, OITICICA E AS PERDAS EM TRÂNSITO
As grandes obras infraestruturais são aquelas responsáveis pela maior geração de benefícios
para a bacia, especialmente quando implementadas em conjunto (redução de até 67% do

déficit da bacia em 50 anos), a despeito de representarem 72% do custo total do grupo de
medidas recomendadas.

Ao reservatório de Oiticica, já em obras e próximo de sua conclusão, reforça-se a necessidade
de construção do Eixo do Seridó, conjunto de adutoras para a distribuição da água reservada.
Para o PISF, em que pese às dúvidas operacionais acerca do projeto como um todo, é
também fundamental reduzir as perdas de trajeto entre
os reservatórios. De fato, a redução das perdas em
trânsito em conjunto com as novas ofertas torna o
sistema hídrico na bacia do PPA muito mais

Em todos os casos, o aumento de
disponibilidade proporcionado por essas
medidas deve servir à redução dos déficits
hídricos e não promover ímpeto para o
desenvolvimento de novas atividades
intensas no uso de água.

eficiente.

INÍCIO IMEDIATO COM FOCO NOS USOS DIFUSOS RURAIS: BARRAGENS SUBTERRÂNEAS E
POÇOS

A implementação de barragens subterrâneas e de poços em
área rurais, dentro das premissas consideradas (ver box)
possuem custo relativamente baixo, RCB muito vantajosa e
benefícios imediatos e evidentes. Outra característica crucial de
ambas é sua abrangência territorial em regiões menos
contempladas pelo eixo perenizado e pelas grandes obras
infraestruturais (existentes e previstas).

Barragens subterrâneas:
Implementar em aluviões nas
regiões de terreno cristalino.
Necessário dimensionar
potencial de número unidades.
Poços: Implementar em
regiões de terreno sedimentar,
avaliar potencial das reservas
subterrâneas e considerar de
forma integrada com recursos
superficiais.

Há desafios para a implementação efetiva dessas medidas difusas e de característica
localizada: a atribuição de responsabilidades, custeio, monitoramento e engajamento, entre
outros. Recomenda-se a consideração de experiências e aprendizados de iniciativas já
existentes dentro e fora da bacia.

FOMENTAR AÇÕES POR PARTE DOS GRANDES IRRIGANTES: MANEJO DA IRRIGAÇÃO E OS
ANTIGOS PERÍMETROS IRRIGADOS

Medidas de eficiência focadas nos grandes irrigantes possuem alto potencial de abatimento
de déficits (pelo menos 15% do déficit do setor, 9% do déficit da bacia em 50 anos). As ações
previstas para este setor devem direcionar esforços de convencimento baseados em dados
técnicos para a adoção voluntária por parte de grandes irrigantes de técnicas de manejo

de irrigação eficientes. Os custos de tais medidas não são altos (cerca de 4,5% do total para
a implantação de todas as medidas aqui previstas), sendo que os benefícios econômicos e
de aumento de resiliência recaem sobre o próprio setor de irrigação.
A eliminação de técnicas de irrigação por sulco nos perímetros irrigados de Projeto
Eng. Arcoverde e São Gonçalo, também é recomendada, uma vez que mesmo com atuação
pontual, têm impacto significativo na redução do déficit hídrico do setor (até 8% em 50 anos).
Uma vez retomada a produção, após o recente período de crise, serão necessárias ações
políticas para condicionar tais perímetros, com incentivos ou não, ao emprego de novas
práticas mais eficientes de uso da água.

Finalmente, as medidas de adaptação voltadas ao setor da agricultura, mesmo se adotadas
em sua plenitude, ainda não são suficientes para torná-lo resiliente. Assim, recomenda-se
iniciar um debate amplo e qualificado na bacia sobre as possibilidades de se mudar o perfil
agrícola da bacia, mais voltada para culturas de menor consumo hídrico e maior valor
agregado. Nessa linha, simulações hipotéticas demonstraram um potencial de geração de
benefícios líquidos da ordem de R$ 1 bilhão ao longo de 50 anos.

ABASTECIMENTO URBANO: NOVAS POLÍTICAS TARIFÁRIAS E REDUÇÃO DE PERDAS NA REDE
As duas principais medidas com foco no meio urbano, devem ser estreitamente articuladas
com as companhias de saneamento da região, sendo ações de sua competência direta e
complementares em custos e arrecadações.
O combate às perdas na rede de distribuição é uma ação consagrada em qualquer
planejamento. Atingir a meta do PlanSab para a região se revelou uma medida low-regret,
devido ao seu alto custo, mas que proporciona benefícios elevados e se mostra um bom
investimento nas condições mais prováveis de implementação. Mais detalhamentos são
necessários para que quaisquer decisões de investimento levem em conta as peculiaridades
de cada município, como o fato de que alguns ainda nem possuírem rede plenamente
desenvolvida.

Novas políticas tarifárias que incentivem o uso racional da água tratada, como a adoção
de mínimo per capita e tarifas mais altas para faixas de consumo maiores, possuem alto
potencial de abatimento de déficits. Resta clara a necessidade e importância da adoção de
alguma política nessa direção, que expresse melhor o alto valor econômico do recurso ao
usuário final, em especial na região de interesse,
sempre resguardando o direito de um consumo
mínimo para usos básicos aos cidadãos.

Embora trate-se de um exercício, a
implementação de uma política com estas
características pode assumir diversos
formatos a serem estudados em mais
profundidade.

Tal medida apresentaria custos diretos aos usuários na conta de água gerando mudanças de
comportamento. Sua implementação exige investimentos para a universalização de
micromedição. O excedente de arrecadação para as companhias seria suficiente para
reinvestir na ampliação da política de saneamento, assim como financiar a redução de perdas
na rede, sendo este um bom elemento para diálogo com as companhias e, até mesmo, para
comunicação junto aos usuários finais.
CONVENCIMENTO FRENTE À INDÚSTRIA: MAIOR BENEFICIADO DO REÚSO INDUSTRIAL
Embora a medida estudada seja a adoção e expansão da prática de utilização de reúso de
água industrial, a principal conclusão é que, devido ao alto valor agregado relativo que a
indústria possui com o uso da água, quaisquer ações que tornem a indústria menos
dependente desse recurso trazem altos benefícios econômicos para a bacia como um
todo.

O estudo revela que o principal setor beneficiado por ações de redução de consumo de água
é a própria indústria. Assim, tais medidas podem e devem ser implementadas pelo próprio
setor industrial. No entanto, é sabido que é necessário esforço de convencimento e
conscientização, que pode ou não passar por incentivos governamentais iniciais.

Recomenda-se, portanto, o estreito, e célere, diálogo
entre os planejadores de recursos hídricos, governos

Dificuldades no acesso à crédito, por
exemplo, podem limitar a adoção da
medida.

estaduais e locais, indústrias da bacia, associações de
classe, federações e outros, munidos de informações técnicas e objetivas que demonstrem
os benefícios de uma indústria menos dependente de água no PPA. Além disso, é relevante

fomentar o debate sobre o perfil de desenvolvimento industrial previsto e possível para a
região, à luz dos cenários futuros de escassez.
GANHA-GANHA ENTRE TODOS SETORES : NEGOCIAÇÃO ENTRE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E
AQUICULTURA PELA PRIORIDADE DE USO
Os setores de irrigação, indústria e aquicultura apresentam consideráveis diferenças no valor
econômico que geram a partir da água como insumo produtivo. A simulação de alterações
nas prioridades de atendimento, em detrimento do primeiro e em favor dos outros, demonstra
que os benefícios de uma maior alocação para indústria e aquicultura mais do que
compensam o aumento dos déficits para a irrigação.

É

oportuna,

portanto,

a

discussão

acerca

de

mecanismos que permitam tal realocação de água,
com a devida compensação aos produtores rurais. Há,

A prioridade para a aquicultura, por
exemplo, resultaria em R$ 418 milhões a
mais gerados pelo setor e implicaria em
perdas de apenas R$ 17 milhões para a
irrigação (no cenário “Extremos”).

naturalmente, custos de ordem política associados a
quaisquer mudanças institucionais e alocativas.

CONSIDERAÇÃO PARA O FUTURO: NÃO DESCARTAR A PLANTA DE DESSALINIZAÇÃO DE GRANDE
PORTE

O estudo mostrou que a implementação de uma planta de dessalinização de grande porte na
região costeira não deve ser prioritária no momento. Embora também considerada uma
medida low-regret, ela possui custos muito altos que se igualam aos benefícios por ela
trazidos, sendo custo-benéfica somente a longo prazo. Além disso trata-se de uma tecnologia
incipiente no país e apresenta certa redundância com o PISF.

Por outro lado, recomenda-se não descartar a sua consideração nos futuros planejamentos
da bacia. A mesma confere alta segurança hídrica à bacia, representa uma nova fonte de
água, próxima a regiões de elevado consumo de água e alta produção econômica, e sua
tecnologia possuiu potencial de evolução e reduções de custos nos próximos anos.

4 Encerramento
A Análise Custo-Benefício de Medidas de Adaptação à Mudança do Clima desenvolvida na
Bacia dos Rios Piancó-Piranhas-Açu representa um passo adiante no refinamento da
aplicação de ferramentas de gestão para a tomada de decisão. O processo conduzido para
sua realização envolveu não só o aprimoramento da metodologia, como resultou em
conclusões preciosas para o planejamento hídrico no nível local.

A aderência dos dados obtidos reforça o caráter prático de uma ACB e seu potencial de
replicação para outras regiões, reconhecidas as devidas demandas de um estudo desse porte
e com essa relevância. Os aprendizados obtidos através de cada uma de suas etapas,
evidenciam o potencial das contribuições da ACB: desde possibilitar recomendações
concretas para a bacia, compilar e sistematizar o conhecimento existente, até mobilizar
diferentes atores e colocar em perspectiva as bases de dados e estudos já produzidos.

Desse processo, constatou-se que a bacia do Piancó-Piranhas-Açu apresenta um
considerável risco climático decorrente de eventos de escassez hídrica. Esse risco pode
chegar a 4% do PIB gerado no local, projeção essa que converge com o custo da crise atual
que se abate sobre o semiárido brasileiro. Segundo estimativas apresentadas no Aditivo 1,
a escassez hídrica que se iniciou em 2012 custou, até meados de 2017, mais do que R$ 3
bilhões, valor equivalente a 3,07% do PIB da bacia.

Há, não obstante os riscos antevistos, diversas possibilidades de mitigação desse quadro. O
teste de medidas adaptativas ilustrou o comportamento de ações robustas e assertivas sob
diversos aspectos, compondo um rol de opções sem arrependimento (no-regret).
Adicionalmente, testaram-se quinze combinações de medidas, agrupadas em 5 critérios, que
ilustram possíveis diretrizes de ação para a bacia do PPA.

Os resultados ilustram a possibilidade de se abater mais da metade do custo climático
mediante o aporte concomitante de medidas que abrangem todos os setores usuários e uma
vasta combinação entre maior eficiência econômica, obras hidráulicas e soluções para os
habitantes rurais da bacia. Por meio desse estudo, a ACB é consolidada como uma ferramenta
de interesse nos processos de tomada de decisão para adaptação à mudança do clima.

5 Referências bibliográficas
Todo o conteúdo necessário para a construção do presente relatório já foi extensamente
detalhado e discutido ao longo dos relatórios anteriores, bem como suas fontes, operações
para tratamento dos dados, obtenção de resultados hídricos e econômicos, premissas
adotadas etc. Resume-se, então, a bibliografia consultada a cada um dos relatórios que
compõem o presente estudo, quais sejam:


Produto 1A – Plano de Ação;



Produto

1B

–

Relatório

sobre

Aprofundamento

do

Entendimento

(Científico/Acadêmico) de Medidas e/ou seus Elementos Tidos como Mais
Estratégicos - Volumes I e II;


Produto 1C - Relatório da Caracterização do Risco Climático Total da Bacia
em Setores Usuários;



Produto 1D – Relatório sobre Análise de Custo-benefício de Medidas de
Adaptação;



Produto Aditivo 1 - Caracterização do Risco Climático Total da Bacia baseado
em Setores Usuários referente à Seca Atual e Recente; e



Produto Aditivo 2 - Análise Crítica dos Resultados ACB.

Apêndice – Fichas detalhadas dos grupos de medidas de adaptação
Assim como realizado individualmente para cada uma das medidas adaptativas no Produto
1-D, devido às particularidades de cada grupo e a ampla gama de resultados, também os
grupos de medidas de adaptação simuladas em conjunto são furtos de apêndices individuais.
Dessa maneira, permite-se o aprofundamento por parte do leitor em determinadas
combinações de maior interesse para suas considerações e análises, para além daquelas já
realizadas no corpo do relatório.

