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INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

O objetivo de uma Análise Custo-Benefício (ACB) é o de comparar, a partir de uma base comum e
de um enfoque econômico, diferentes cursos de ação e, assim, subsidiar o processo de tomada de
decisão em determinado contexto (Quadro 1-1). Isto é, os custos (de implementação, operação e
manutenção) e os benefícios de determinadas intervenções ou projetos são confrontados,
geralmente, em termos monetários.

Quadro 1-1: Por que realizar uma ACB
O processo de escolha de medidas de adaptação pode ser balizado por diferentes métodos de priorização,
entre os quais: análise custo-benefício; análise multicritérios; e análise custo-efetividade. Ao comparar todos
os custos e benefícios em termos monetários, a ACB tende a ser o método mais adotado quando o tomador
de decisão confere maior importância à eficiência e à maximização do bem-estar social.
O uso de uma mesma base monetária, por exemplo, permite a comparação inclusive entre soluções
associadas à provisão de bens e serviços ambientais com outros bens econômicos, bem como indicar se e
quando a adoção de determinada medida é apropriada.
Fonte: Adler e Posner (1999); GVces (2014).

No âmbito do presente trabalho, tal análise é conduzida junto a medidas de adaptação, respostas
prévias, aos riscos e perdas resultantes da mudança do clima (MC) na Bacia hidrográfica do Rio
Piancó-Piranhas-Açu (PPA). Conforme apresentado ao longo dos Produtos anteriores
(particularmente Relatórios 1-A e 1-C), a ACB aqui aplicada a recursos hídricos procura responder
às seguintes perguntas/percorrer as seguintes etapas:
 Pergunta/Etapa 1: Onde e em relação a que estamos em risco? – qual a magnitude dos
déficits hídricos futuros na bacia do PPA1, ou Risco Físico, em diferentes cenários climáticos
e socioeconômicos.
 Pergunta/Etapa 2: Qual a magnitude da perda esperada? – qual a perda econômica
esperada, ou Risco Climático Total (RCT) a partir dos cenários hídricos obtidos na Pergunta
1.
 Pergunta/Etapa 3: Como podemos responder a esse risco? – como a implantação de
medidas de adaptação afeta os resultados calculados nas Perguntas 1 e 2. Isto é, quais os
benefícios de diferentes medidas e quais seus custos correspondentes.

1 Resultantes da insuficiência de água frente às demandas dos diversos setores usuários na bacia.
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Ao passo que as Perguntas 1 e 2 foram respondidas no Produto 1-C: Relatório da Caracterização
do Risco Climático Total da Bacia em Setores Usuários, o presente relatório compreende então
a última etapa da ACB, detalhada na Figura 1.1.

Cabe, desde o início, destacar que as estimativas oferecidas a partir do cálculo do RCT não buscam
compreender todo o valor econômico que pode ser perdido em eventos de escassez hídrica. De
fato, a análise aqui conduzida focou naquelas perdas consideradas como tangíveis e de primeira
ordem (a partir da perspectiva da bacia do PPA). Igualmente, o cálculo dos benefícios de cada
medida adaptativa também se refere somente às variações nessas perdas entre os cenários com e
sem a adoção de tal medida.
Figura 1.1: Detalhamento da etapa relativa à Pergunta 3.

ETAPA

Caracterização do Risco Físico

ETAPA ❷ Cálculo do Risco Climático Total

Onde e de que estamos em risco?

Qual a magnitude da perda esperada?

Cenários climáticos:
alterações nos padrões
hidrometeorológicos

Cenários de
distribuição e
disponibilidade
hídrica:

Padrões de vazão futura
(oferta)

Métodos de estimação de perdas
por setor usuário

[I]

Perdas econômicas para cada cenário:
RISCO CLIMÁTICO TOTAL

RISCO FÍSICO
Trajetórias socioeconômicas
locais (demandas)

[IV]

Novo
Risco Físico

[III]

Perdas econômicas recalculadas

[V]

[II]
Novas vazões

Novas demandas

parâmetros
alterados pelas
medidas

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
IDENTIFICADAS

Custos das
medidas

ETAPA ❸ Avaliação de medidas
Como responder?

Perdas
evitadas:
benefícios das
medidas

RELAÇÃO
CUSTO/BENEFÍCIO

Fonte: elaboração própria.

Para identificar, portanto, como responder ao risco de escassez na bacia do PPA, o presente
relatório inicialmente apresenta o conceito de medidas de adaptação e como elas podem ser
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comparadas (Seção 1). Os procedimentos adotados para mensurar os custos e os benefícios são
descritos, então, na Seção Erro! Fonte de referência não encontrada., ao passo que a Seção 3
inalmente apresenta brevemente cada medida contemplada para a bacia.
Os resultados da ACB são então apresentados na Seção 4 e discutidos qualitativamente na Seção
5. Por fim, a Seção 6 traz as principais conclusões do relatório e aponta passos futuros a serem
perseguidos. Mais detalhes acerca das características de cada medida, suas diferentes opções,
resultados e racionais de custos e benefícios são oferecidos nos Apêndices.
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1 ACB e medidas de adaptação: discussão conceitual
Nos sistemas humanos, as ações de adaptação, basicamente, têm o objetivo de moderar ou evitar
danos ou, ainda, explorar oportunidades benéficas. Quanto ao conceito de adaptação, o Painel
Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla em inglês) sugere que “em alguns
sistemas naturais, a intervenção humana pode facilitar o ajuste ao clima esperado e seus efeitos”
(IPCC, 2014).

A capacidade de adaptação de determinado sistema está relacionada com sua habilidade para
responder antecipadamente e, assim, reduzir os danos esperados de eventos adversos. Ou seja,
as medidas de adaptação aumentam o potencial de ajuste e elevam a resiliência de determinada
região, comunidade, setor da economia etc., conforme discutido no Relatório 1B – Volume 2.

Nesse contexto, uma ACB pode avaliar e comparar diferentes medidas de adaptação à mudança
do clima, inclusive para o setor de recursos hídricos e em região propensa a eventos de escassez,
ao contemplar seus custos e aqueles benefícios delas esperados. Assim, a análise custo-benefício
configura uma importante etapa prévia a adoção de fato de medidas de adaptação.

É importante destacar que, de acordo com o grau de espontaneidade, o processo de adaptação de
determinado sistema pode ser considerado como autônomo (ou espontâneo) ou planejado
(deliberado). Nesse segundo caso, a escolha por um meio de responder ao risco climático é feita
de forma consciente (GVCES, 2016). A análise no presente trabalho, por exemplo, restringe-se
àquelas ações planejadas.

Isto é, para efeito do presente trabalho estipulou-se, ao longo do cálculo do Risco Climático Total,
que quaisquer reduções na demanda de água (ou aumento da oferta) devem ser consideradas
como decorrentes de medidas de adaptação que, dessa maneira, conscientemente tornariam a
região de interesse mais resiliente (menos vulnerável) a eventos climáticos adversos. Feita essa
constatação, é possível, então, passar ao processo de levantamento de medidas.
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1.1 Processo de levantamento de medidas de adaptação
A identificação inicial daquelas ações que podem ajudar a reduzir os impactos e custos de
determinado risco passa necessariamente pela consulta aos atores envolvidos, tanto no que diz
respeito às atividades sob-risco no lugar de análise, quanto especialistas (técnicos e acadêmicos)
e representantes de órgãos e agências governamentais, além de organizações não governamentais
e da sociedade civil de interesse público (ONGs e OSCIPs).

Tal envolvimento não somente contribui para o levantamento de um rol extensivo de possíveis
medidas de adaptação, como pode assegurar o engajamento desses grupos na implementação
dessas medidas (caso seja esse o objetivo final da ACB) (ECONOMICS OF CLIMATE
ADAPTATION WORKING GROUP, 2009). Adicionalmente, já se torna possível identificar eventuais
preferências ou restrições, para além daquelas de ordem técnica ou financeira.

Nesse processo, contudo, é importante destacar o caráter prático de uma ACB e, portanto, entreter
somente aquelas ideias cuja adoção seja factível desde o início do período de análise e em escala
razoável para gerar o máximo possível de benefícios. Isto é, de modo geral, um exercício de ACB
não se propõe a imaginar futuras inovações tecnológicas e sim embasar o processo de tomada de
decisão no presente (GVCES, 2014).
Levantamento de medidas de adaptação para a bacia do PPA

A Bacia do Rio Piancó-Piranhas-Açu conta com um Plano de Recursos Hídricos (ANA, 2016a) que
identifica algumas ações e intervenções (programas, projetos e medidas emergenciais)
merecedoras de investimentos na bacia no horizonte entre 2013 e 2032 e, assim, subsidia a gestão
dos recursos hídricos na bacia (ANA, 2014). As ações identificadas nesses documentos oficiais
configuraram, naturalmente, ponto inicial de partida para o levantamento de medidas para a ACB.

Em segundo lugar, a equipe de pesquisadores envolvida com o estudo esteve presencialmente na
bacia ao longo do mês de dezembro de 2016, percorrendo 22 cidades nos estados do Rio Grande
do Norte e Paraíba, entrando em contato e conversando com moradores e gestores locais a respeito
das alternativas usualmente e potencialmente empregadas para reduzir os efeitos de eventos de
escassez hídrica.

10

As medidas identificadas até então, bem como novas ideias, foram discutidas e acordadas com o
corpo técnico da Agência Nacional de Águas, limitando propostas com diminuta probabilidade de
adoção e refinando parâmetros associados a medidas que teriam seus custos e benefícios
estimados.

Por fim, a partir de experiência prévia na bacia dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ)
(GVCES, 2014), também foram levantadas outras medidas, em particular associadas ao uso de
água para abastecimento urbano.

1.2 Limitações inerentes a uma ACB
A aplicação de uma ACB para medidas de adaptação às MC no setor de recursos hídricos é de
grande utilidade, contudo, é importante ressaltar e reconhecer algumas de suas limitações, em
particular, para melhor compreender os resultados que emergem a partir dela e, posteriormente,
conduzir outras análises e discussões de forma qualitativa.

Em primeiro lugar, uma Análise Custo-Benefício pode ajudar o tomador de decisões a identificar
potenciais conflitos distributivos, contudo não leva tais considerações em seu ranqueamento das
medidas. Isto é, analisa-se as medidas de acordo com sua relação custo-benefício (RCB), sem
diagnosticar quais indivíduos (grupos) arcarão com os custos e/ou serão contemplados com os
benefícios (GVCES, 2014).

Entretanto, a ACB deixa claro que para toda medida cuja RCB é menor do que 1 (custos menores
do que os benefícios), o investimento em tal medida irá compensar, do ponto de vista econômico,
em função dos retornos por ela proporcionados. Tal compensação poderá inclusive equilibrar
eventuais disparidades em relação à distribuição de potenciais efeitos negativos associados à
implementação da medida, havendo recursos disponíveis para tanto e, ainda, a possibilidade em
se reter um benefício líquido.

O caráter estratégico de auxílio à tomada de decisão que acompanha a ACB, incorpora, ademais,
limitações inerentes à realização de simulações de longo prazo, de vasta distribuição territorial e
através de diversos setores de atividades. Afinal, para a comparação entre os custos e benefícios
de cada medida adaptativa, o primeiro passo é o estabelecimento da própria relação entre o recurso
hídrico e sua repercussão em termos de valor econômico. Essa relação, delineada no Relatório
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1C, demanda a simulação do comportamento hidrológico2 da Bacia do PPA em contraste às
projeções socioeconômicas.

Outras limitações associadas ao uso de uma ACB estão relacionadas às dificuldades de estimação
de perdas para determinados setores, bem como à projeção de cenários socioeconômicos futuros.
Por exemplo, a dificuldade em estimar o valor da produção adicionado pelas famílias em seus
domicílios, dado que não há preços explícitos ou implícitos para tais serviços, tende a resultar em
subestimação do valor gerado por essas atividades e requerer o uso de proxys para efeitos práticos
de cálculo3.

Tal dificuldade é incorporada à segunda etapa da ACB, no cálculo do Risco Climático Total, mas
também afeta a Relação Custo-Benefício das medidas, por exemplo, ao subestimar os impactos
daquelas intervenções que teriam seus benefícios desproporcionalmente sendo auferidos por usos
domésticos urbanos.

Outro problema comum a exercícios de projeção diz respeito ao tratamento dos comportamentos e
ações que naturalmente seriam observados pelos indivíduos como resposta a mudanças esperadas
em seus arredores, inclusive a partir de mudanças institucionais (formais ou informais)4. Se, por um
lado, assumir que padrões de consumo de água seguirão inalterados mesmo em cenários de déficits
mais frequentes (e extremos) superestima os custos das MC (e, também, os benefícios das medidas
de adaptação), por outro, não há maneira razoável de estipular ou prever como e com qual
intensidade as pessoas reagiriam a essas mudanças.

Posto de outra forma, não há solução para distinguir entre adaptação espontânea e planejada para
horizontes que se estendem largamente no futuro. Há, portanto, certo grau de discricionariedade
por parte do analista, requerendo-se, todavia, uma aplicação consistente das premissas adotadas
ao longo de toda análise. Como mencionado anteriormente, o presente trabalho assume todas as
medidas como sendo planejadas.

2 O uso do Sistema de Suporte à Decisão AcquaNet traz limitações inerentes à sua construção, como a alocação da água entre os usos
sempre a cada período de análise – no presente caso, a cada mês – desconsiderando a situação que irá se configurar no período
seguinte. Outra limitação da ferramenta advém da incapacidade de simular a flexibilidade, existente na Bacia, de obtenção de fontes de
água alternativa quando de uma situação de restrição de oferta (em que pese ser custo dessa flexibilidade mensurado como uma proxy
pela própria rigidez da alocação ao longo do tempo).
3 Conforme prática comum na literatura (HOWE e COCHRANE, 1993), o presente estudo estima as perdas do serviço de abastecimento
urbano a partir dos custos não incorridos pelas companhias de abastecimento.
4 De modo geral, modelos que partem do princípio de que pessoas e empresas continuarão a utilizar as mesmas regras e estruturas
para suas tomadas de decisão sob novas (e esperadas) condições ambientais violam a “Crítica de Lucas” (KAHN, 2014).
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É importante ressaltar, no entanto, que compreender e evidenciar as dificuldades e
limitações associadas à aplicação de uma ACB em caráter ex-ante não diminui a validade do
esforço aqui realizado, apenas permite que os resultados encontrados, e implicações que
surjam a partir desses, sejam cuidadosamente avaliados.

1.3 Como comparar medidas em uma ACB
Uma ACB busca permitir a comparação entre diferentes medidas/ações disponíveis aos tomadores
de decisão. Entretanto, para que essa comparação seja apropriada, é necessário estabelecer uma
base comum entre essas medidas e seguir métodos e parâmetros similares para todas elas.

Em primeiro lugar, deve se levar em consideração qual o problema que se busca responder,
entender como as medidas eliminam (ou reduzem) seus impactos, para então observar seus custos
e benefícios com relação a esse objetivo comum5. Esses custos e benefícios são observados ao
comparar um cenário sem a aplicação de cada medida e outro com a adoção bem sucedida da
medida em questão (GVCES, 2014).

Em análises conduzidas em caráter ex-ante e para períodos distantes no futuro é, então, necessário
observar e agregar os resultados para todos os instantes entre o início e o término do período de
análise. Tal prática é feita ao utilizar uma taxa de desconto e trazer todos os custos e benefícios a
valor presente (conforme discutido nos Relatórios 1-B, Volume 1, e 1-C).

Assim, é possível observar e comparar as medidas de adaptação a partir de três métricas:
 Valor Presente Líquido (VPL): diferença entre os benefícios (B) e os custos trazidos (C),
ambos, a valor presente (B - C). Essa métrica compara as medidas em termos absolutos.
 Relação Custo-Benefício (RCB): razão entre o valor presente dos custos e benefícios
(C/B). As medidas com razão positiva e inferior a 1 são tidas como custo-benéficas (B > C).
Essa métrica permite um ranqueamento relativo entre as medidas.

5 A consideração de custos e/ou benefícios indiretos de determinada medida, embora possível no âmbito de uma ACB, é recomendado
para análises multicritério.
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 Taxa Interna de Retorno (TIR): taxa de desconto para a qual os valores dos benefícios de
determinada medida trazidos a valor presente sejam iguais aos custos (também trazidos a
valor presente)6. Quanto maior a TIR de uma medida, mais desejável ela é.

O ato de descontar eventos futuros significa que é atribuído um peso menor àqueles eventos mais
distantes no tempo. Tal prática é recomendada por dois motivos: i) Custo de oportunidade do capital,
que reflete os benefícios (líquidos) de investir os recursos ao invés de consumi-los; e ii) Preferências
temporais, que refletem o desejo dos indivíduos de receber benefícios mais cedo e não mais tarde.

Historicamente, ACBs residiam na esfera da avaliação de investimentos, mas gradualmente
passaram também a constar do repertório para análises de políticas públicas. Dessa maneira, as
métricas sugeridas acima são baseadas na eficiência econômica de diferentes cursos de ação, isto
é, requerendo que os benefícios de uma ação excedam seus custos (PEARCE, 1998).

1.4 Testes de sensibilidade e incerteza
Os parâmetros e hipóteses em qualquer modelo (econômico) estão sempre sujeitos a variações e
erros; além disso, se há incerteza acerca dos valores correntes (atuais) de diversos parâmetros
contemplados, tal incerteza é ainda maior com relação a seus valores futuros (PANNELL, 1996).
Para minimizar esse problema, é recomendável realizar testes de sensibilidade: “uma investigação
dessas potenciais variações e erros e seus impactos sobre as conclusões a serem derivadas do
modelo” (BAIRD, 1989 apud PANNELL, 1996).

Testes de sensibilidade podem, assim: permitir uma melhor compreensão acerca do impacto de
diferentes fatores sobre uma variável de interesse, no presente caso a relação custo-benefício;
reconhecer qual grupo de parâmetros é responsável pela maior variação dos resultados (e quais
possuem menor relevância); e funcionar como uma ferramenta para garantir a qualidade da análise,
certificando o analista de que os métodos aplicados fazem sentido na prática (SALTELLI,
TARANTOLA e CAMPOLONGO, 2000). A Tabela 1.1 apresenta algumas das utilidades dos testes
de sensibilidade.

6 A TIR é comumente utilizada para avaliação de investimentos, em que custos tendem a ocorrer majoritariamente no presente e
benefícios estão dispersos no futuro.
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Tabela 1.1: Utilidades dos testes de sensibilidade
Utilidade

Tomada de decisão
ou recomendações
para tomadores de
decisão

Comunicação

Contribuições
- Testar a robustez de uma solução ótima;
- Identificar valores críticos, limites ou pontos onde a estratégia ótima muda;
- Identificar variáveis sensíveis ou importantes;
- Investigar soluções subótimas;
- Desenvolver recomendações flexíveis, que dependem das circunstâncias;
- Comparar os valores de estratégias simples e complexas;
- Avaliar o grau de risco de uma estratégia ou cenário.
- Oferecer recomendações mais críveis, compreensíveis, convincentes ou
persuasivas;
- Permitir que tomadores de decisão selecionem as premissas;
- Transmitir isenção com relação a qualquer estratégia.

Aprofundamento da
compreensão ou
quantificação de um
sistema

- Estimar a relação entre variáveis de insumos e de resultados;
- Compreender a relação entre as variáveis de insumos e de resultados;
- Desenvolver hipóteses para testes (adicionais).

Desenvolvimento de
modelos

- Testar o modelo para validade e acurácia;
- Procurar erros no modelo;
- Simplificar o modelo;
- Calibrar o modelo;
- Lidar com pouca informação ou informação incompleta;
- Priorizar a aquisição de informação.
Fonte: traduzido de Pannel (1996).

Suporte à decisão, medidas “no regrets” e “low regrets”

Caso surja alguma estratégia ou curso de ação preferencial a partir dos testes de sensibilidade,
confere-se maior confiança em sua recomendação ou aplicação. Realmente, a condução de testes
de sensibilidade em processo de tomada de decisão em um cenário de incerteza como o das
mudanças do clima, pode também tornar útil a classificação das medidas de adaptação de acordo
com o risco do investimento não ser justificado. Nesse contexto, por exemplo, surgem os conceitos
de medidas do tipo no-regrets e low-regrets:
 Opções no-regrets (sem arrependimentos): medidas ou atividades que se
provarão válidas ainda que nenhuma mudança climática (adicional) ocorra.
 Opções low-regrets (baixo arrependimento): opções no-regrets que requerem
pequenos esforços/gastos adicionais para lidar com os impactos negativos das MC
(PNUD, 2005).

A identificação de medidas de adaptação associadas a baixo ou mesmo nenhum arrependimento
permite que tomadores de decisão consigam encontrar possíveis cursos de ação mesmo em um
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ambiente de considerável incerteza (GVCES, 2016). Generalizando, após a realização de um teste
de sensibilidade e incerteza, passa a ser possível realizar afirmações tais como:

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

Faça X;
Faça X ou Y, dependendo das circunstâncias;
Faça X ou Y, independente das circunstâncias;
Caso em dúvida, faça X;
Nunca faça Z;
Sob certas circunstâncias, não faça Z; e
Caso em dúvida, não faça Z (PANNELL, 1996).

Logo, uma prática importante para reduzir a influência das premissas e hipóteses assumidas com
relação a uma ACB é a adoção de diferentes cenários, de forma a confirmar (ou desafiar) a robustez
de determinado resultado. Isto é, se determinado ranqueamento entre medidas é observado
sistematicamente para diferentes cenários, a opção por perseguir um curso de ação é feita com
maior segurança.

De fato, no presente trabalho tal racional já é aplicado desde as primeiras etapas da análise ao
conceber riscos físicos e, consequentemente, climáticos para diferentes cenários socioeconômicos
e de clima futuro. Adicionalmente, é possível observar a atratividade de cada medida a partir de
diferentes taxas de desconto, bem como contemplar as incertezas associadas aos custos delas, por
exemplo, concebendo uma banda possível de custos de implantação e monitoramento.

1.5 Agrupamento de medidas de acordo com características comuns
Além de observar as métricas sugeridas na Seção 1.3, um tomador de decisões pode buscar
comparar as medidas de adaptação de acordo com algumas características em comum. De fato, os
processos de implementação e operação de diferentes classes de medidas podem ser bastante
distintos, ainda que suas relações Custo-Benefício sejam próximas.

É possível, por exemplo, logo de início identificar quais
medidas possuem um caráter incremental e, portanto,
buscam manter a essência de determinado sistema ou
processo e quais possuem uma ação transformadora, que
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Uma ação de adaptação incremental na
agricultura seria a utilização de sensores para
aumentar a eficiência da irrigação.
Uma ação transformadora seria trocar as
culturas plantadas para aquelas que requerem
menos água.

buscam alterar fundamentalmente os atributos de um sistema ou processo (IPCC, 2014b).

Similarmente, medidas de adaptação podem ser voltadas para e ocorrer por meio de: i) mudança
de arranjos institucionais; ii) inovações tecnológicas; iii) alterações comportamentais/culturais; ou
iv) em decorrência de fenômenos de característica econômica ou jurídica (GVCES, 2016).

A tentativa de agregar diferentes medidas adaptativas em grupos de acordo com características
comuns pode facilitar tanto o processo de levantamento de novas medidas, ao evidenciar lacunas
existentes, quanto a avaliação dessas medidas após a condução de uma ACB, ao permitir a
identificação dos atores que deverão estar mais proximamente envolvidos com a implementação e
operação de diferentes soluções, bem como o diagnóstico de barreiras ou oportunidades
relacionadas a aspectos para além dos técnicos e econômicos.

O próprio Programa de Metas do PRH-PPA já divide as ações em Estruturantes e Não
Estruturantes:
“As ações terão caráter Estruturante ou Não Estruturante. A primeira é composta de
programa e projetos que modificam a natureza do território, são intervenções físicas
no objetivo de atender as necessidades quanti-qualitativa de água na bacia. A
segunda tem um viés institucional, organizacional, monitoramento, principalmente
cultural e educativo na mobilização de atores para dar sustentabilidade às políticas
públicas balizadas na inclusão social e na democracia participativa” (ANA, 2014).

No âmbito da presente análise, as medidas de adaptação são classificadas de acordo com seu
objetivo e também seu foco direto de atuação (tipo de intervenção e/ou setor usuário diretamente
afetado pela implementação), conforme apresentado na Tabela 1.2.
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Tabela 1.2: Classificação das medidas de adaptação
Divisão

Objetivo

Categorias

Observação

Aumento de
Oferta

Medidas que se utilizam de fontes de água ainda não exploradas na
bacia, por exemplo ao aumentar a capacidade de reservação.

Redução de
Demanda

Medidas que buscam reduzir o consumo de água pelos usuários,
para um mesmo nível de produção.

Redução de
Perdas

Medidas que visam reduzir quaisquer perdas (reais ou aparentes)
nos sistemas de distribuição de água.

Reúso

Medidas que objetivam tratar e reutilizar água já empregada para
algum uso prévio.

Alocação
Eficiente
Grandes Obras

Usos Difusos Rurais

Grandes Irrigantes

Foco
de
atuação

Usuários Urbanos

Industrial

Aquicultura

Outras medidas

Medidas que buscam alterar o padrão de consumo hídrico entre
diferentes atividades, aumentando a participação daqueles usos que
geram maior valor (econômico).
Medidas cuja implementação é essencialmente viabilizada através
de obras estruturais, como reservatórios, plantas de dessalinização
e obras de redução de perdas na distribuição.
Medidas cuja implementação é focada na área rural e seus usuários
mais difusos, como pequenos agricultores e pequenos municípios.
Exemplos: poços, cisternas.
Embora também em área rural, a implementação se dá a partir de
grandes irrigantes mais concentrados e com foco no consumo de
água da sua produção agropecuária, como por exemplo a adoção de
novas tecnologias de irrigação.
Medidas implementadas em ambientes urbanos pelos seus usuários,
como por exemplo a captação de água pluvial em residências ou
incentivos econômicos para redução de consumo de água da rede.
Medidas implementadas pelos usuários industriais de água visando
redução, reúso ou geração de oferta de água pelos mesmos.
Medidas implementadas pelos usuários desse setor visando redução
ou reúso pelos mesmos.
Medidas cuja implementação não depende necessariamente de um
setor usuário específico, mas foca na boa gestão dos recursos
hídricos comuns, como por exemplo a adoção de novas regras
operativas de reservatórios. Obs.: essa categoria de medida, embora
estudada, não foi considerada na análise comparativa final.
Fonte: elaboração própria.

Naturalmente, ainda outras características podem ser ressaltadas, conforme as necessidades dos
tomadores de decisão e até mesmo com base nos resultados observados da ACB.
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2 Premissas e procedimentos adotados para a condução de ACB na
bacia do PPA
Para que qualquer comparação seja válida, as bases dessa análise devem ser igualmente válidas,
ou seja, as premissas e procedimentos adotados para todas as medidas devem ser consistentes e
coerentes entre si. No que diz respeito à tarefa de identificar como responder ao risco de escassez
na Bacia do PPA, é possível resumir algumas dessas premissas e procedimentos para o cálculo
dos benefícios, dos custos de cada medida adaptativa e para o uso de cenários e testes de
sensibilidade.
Premissas sobre os cenários climáticos e econômicos

Conforme construído ao longo do Relatório 1-C para o cálculo do Risco Climático Total, a terceira
etapa da ACB aqui conduzida segue o trabalho com diferentes cenários climáticos: “Árido”,
“Extremos” e “Moderado”. Cada cenário demonstra possíveis trajetórias climáticas futuras, a partir
dos padrões e consensos observados entre diversos modelos climáticos globais.

Um esforço de planejamento robusto deve enfrentar quaisquer cenários de mudanças climáticas,
além de responder, tanto quanto possível, aos riscos da variabilidade climática natural já observada
– esta é dada pelo cenário “Sem mudança do clima”, que replica nos próximos 50 anos o clima dos
últimos 50.

Com relação aos cenários econômicos, no Relatório 1-C foram explorados os desdobramentos de
três estados de mundo – “Tendencial”, “Estagnado” e “Acelerado”. Afinal, a produção econômica e
a quantidade de pessoas presentes na Bacia do PPA compõem a base socioeconômica sob risco
climático. Uma vez que as diferenças entre os cenários socioeconômicos “Estagnado” e
“Tendencial” não se mostraram significativas, trabalhou-se com os cenários Tendencial e
Acelerado, sendo este último apresentado principalmente em caráter comparativo, ilustrando o
máximo acréscimo potencial no risco climático total – junção entre os desdobramentos climáticos e
socioeconômicos.
Na presente análise, entretanto, apenas os resultados sob o cenário econômico “Tendencial”
serão apresentados, dado que a avaliação das medidas demanda base homogênea de
comparação e, como apresentado, o cenário “Acelerado” têm função de embasar a discussão
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teórica em torno do risco potencialmente existente, não trazendo conclusões de ordem prática
quando da análise de implementação de medidas.
Premissas sobre o horizonte temporal

Ainda que cada medida de adaptação considerada em uma ACB possa ter suas especificidades, é
necessário que as bases e racionais aplicados para cada uma conservem certa coerência entre si.
Nesse sentido, tendo em vista o horizonte temporal o objetivo da análise realizada para o PPA,
estipula-se, por exemplo, que todas as medidas têm sua implementação iniciada em 2016 e seguem
em aplicação até 2065 (período de 50 anos)7. A premissa sublinha o momento atual para a tomada
de decisões, que ocorre assim que possível.

Isto significa que a decisão de implementar uma medida, e suas ações decorrentes e necessárias,
começam a se desenrolar em 2016. Porém, naturalmente, não é imediatamente que uma estrutura
ou novo padrão de funcionamento começa a entrar em operação, já proporcionando seus benefícios
associados. Assim, buscou-se abarcar as características particulares para a efetivação de cada
medida, conservando-se certa coerência entre suas temporalidades.

Nesse sentido, estipulou-se que todas as medidas estariam operando plenamente ao final de 10
anos, variando-se tal horizonte de acordo com suas complexidades particulares e tempo necessário
para tal. Dessa forma, é reconhecida a natureza distinta das medidas, natureza esta que se
relaciona diretamente com a dimensão e distribuição de seus custos e benefícios. Por fim, tanto os
custos quanto os benefícios são, desta maneira, estimados para todos os anos, nesse intervalo de
tempo, para todas as medidas.
Quadro 2-1: Inovações tecnológicas e o peso do futuro.
Cabe notar que não é factível prever o surgimento de inovações tecnológicas que podem consideravelmente
alterar os padrões de extração, reservação e consumo de recursos hídricos, embora elas certamente ocorram
e continuarão ocorrendo. De fato, o reconhecimento das dificuldades em estipular os benefícios e custos de
tecnologias que sequer foram concebidas (ou adotadas em larga escala) é uma das razões pelas quais o
presente trabalho foca seus esforços na tomada de decisões no presente e estabelece uma base temporal
comum para a comparação. Na prática, todavia, indivíduos podem optar por esperar momentos mais
oportunos no futuro para tomar suas decisões.
Adicionalmente, embora o horizonte temporal seja de longo prazo e, portanto, implique em algumas
limitações, tem-se na aplicação da taxa de desconto a consideração sobre o peso dado para tal futuro, que é
necessariamente mais incerto e menos preponderante na tomada de decisões. Nesse sentido, a comparação

7 Embora possam existir benefícios e custos que se estendam para além do período de análise.
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das medidas de adaptação se dá a partir da linha de base que ilustra a situação da replicação do clima
passado no futuro – também trazendo consigo os riscos climáticos associados à inação.

Premissas gerais sobre benefícios

Os benefícios de cada medida são observados conforme esta reduz os déficits hídricos esperados
no futuro, quando comparado com o cenário sem a aplicação dessa medida, seja pelo aumento da
oferta, redução da demanda, reúso de agua, redução de perdas na distribuição ou aumento da
eficiência alocativa.

Uma vez que os benefícios das medidas de adaptação são obtidos a partir da diferença entre as
perdas esperadas em um cenário com a aplicação da medida frente ao cenário de base (sem
quaisquer medidas adaptativas), ou seja, correspondem às perdas evitadas pela medida, as
premissas gerais para o cálculo desses benefícios já foram exploradas ao longo do Relatório 1-C,
em particular em seu Apêndice Técnico 4 - Estimação de Perdas Econômicas. Tem-se a
aplicação, portanto, do mesmo método de valoração econômica da resposta de cada atividade
vinculada aos setores usuários dos recursos hídricos superficiais na Bacia do PPA. Da mesma
forma, utilizou-se o sistema de suporte à decisão AcquaNet.

Já as premissas relativas especificamente a cada uma das medidas contempladas no presente
trabalho constam de seus Apêndices individuais (ao final do relatório).

Em relação à distribuição temporal dos benefícios, como exposto anteriormente, todas as medidas
tomam no máximo dez anos para serem implementadas e operarem em plena capacidade. A
maneira como os benefícios foram alocados durante tal período de implementação variou de acordo
com a natureza da medida. Grandes obras de infraestrutura, a exemplo dos reservatórios, só
começam a gerar benefícios quando completamente finalizados. Por outro lado, medidas que
implicam na instalação de pequenas unidades, como cisternas e barragens subterrâneas, tiveram
seus benefícios alocados de maneira linear durante o horizonte de implementação.

Quadro 2-2: Discutindo co-benefícios.
Conforme já mencionado, algumas medidas podem apresentar benefícios (ou custos) correlatos (indiretos),
uma vez que sua adoção pode interferir de diferentes formas em um mesmo sistema. Entretanto, a ACB se a
propõem comparar todas as medidas em relação a um objetivo comum. Isto significa que, ao se tentar incluir
possíveis co-benefícios trazidos por determinadas medidas, como o aumento do valor econômico gerado em
função da alteração de perfil de determinada atividade, a base comparativa definida fica comprometida.
Estabelecer a quantificação dos benefícios a partir de origens não homogêneas, tais como abatimento do
déficit e incremento de valor econômico, pode gerar distorções. Por outro lado, é necessário atentar que o
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benefício calculado considera apenas a influência hídrica da medida e seu respectivo rebatimento na redução
de perdas econômicas, sendo pertinente, quando da análise de implementação, avaliar outros aspectos.
Assim, a consideração de co-benefícios pode ser feita de forma qualitativa em uma análise multicritério 8.
Igualmente, outras considerações, como de caráter ético, podem ser discutidas em análises posteriores e não
interferir nas premissas básicas da ACB.

Premissas gerais sobre custos

A diferença entre as perdas econômicas associadas aos déficits hídricos nos cenários sem e com
a adoção da medida adaptativa representam os benefícios da mesma (perdas evitadas). Já seus
custos são diretamente calculados a partir das necessidades de investimentos para a implantação
(em um primeiro momento) e da operação e manutenção (em momentos posteriores) de tal solução.

O cálculo dos custos das medidas adaptativas, embora com características únicas associadas a
cada medida, é baseado e norteado por uma série de premissas comuns, que busca manter a
coerência da análise, mesmo para intervenções com perfis consideravelmente variados, sendo
apresentadas a seguir:
 Custos de implantação de todas as medidas são distribuídos linearmente ao longo do tempo
desde seu início até sua conclusão;
 Custos de operação e manutenção também são distribuídos proporcionalmente a partir do
ano de início até os 100% implantação, quando passam a ser considerados integralmente;
 Valores relativos a custos de implantação (CAPEX) são atualizados pelo Índice Nacional de
Custo de Construção (INCC);
 Valores relativos a custos de operação e manutenção são atualizados pelo Índice Geral de
Preços do Mercado (IGP-M);
 Todas as medidas começam a ser implementadas a partir de 2016;
 Reservatórios e açudes só tem custo de implantação (CAPEX).
 Obras de maior porte/complexidade são estimadas como requerendo dez anos para sua
implantação total, salvo sugestão de literatura ou informações coletadas na bacia em
contrário;

8 Similarmente ao cálculo de perdas e benefícios de segunda e demais ordens, o cômputo de benefícios correlatos requer que o analista
estabeleça limites, consistentes e coerentes entre todas as medidas, para conduzir sua comparação.
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 Obras de menor porte/complexidade são estimadas são estimadas como requerendo cinco
anos para sua implantação total, salvo sugestão de literatura ou informações coletadas na
bacia em contrário;
 Práticas e tecnologias adotadas em nível individual são adotadas gradualmente ao longo de
cinco anos (20% dos usuários adotam no primeiro ano, outros 20% no segundo ano etc.).

Por fim, vale notar que documentos oficiais e/ou cotações realizadas na própria bacia hidrográfica
do PPA são utilizados como fontes preferenciais de informação e, sempre que possível, embasam
as estimativas de custos.

Considerações acerca das bases de dados e critérios de modelagem

Para que seja possível auferir o impacto de algumas medidas nos déficits futuros observados na
bacia é necessário adotar algumas premissas acerca de como essas medidas afetariam tipos
diferentes de usuários dentro de uma mesma classe de uso. Os casos mais relevantes dizem
respeito às intervenções no setor agrícola (em que há perfis diferentes de consumo de água entre
irrigantes - Quadro 2-3), para o abastecimento urbano (em que há lacunas nas bases de dados
utilizadas - Quadro 2-4), e para a consideração da influência de reservatórios nos usuários rurais
difusos (Quadro 2-5).

Quadro 2-3: Tratamento dos usuários agrícolas de acordo com seu perfil de consumo
Os irrigantes foram segregados em três principais tipos, de acordo com sua especificidade no perfil de
consumo de água e nas condições socioeconômicas de cada um deles.
O primeiro perfil identificado é o do agricultor empresarial que se localiza nos distritos e perímetros irrigados,
além de ocupar as vastas áreas cultivadas com frutas na região do Baixo Açu. A identificação deste perfil de
irrigante foi ratificada pela visita de campo e pela listagem dos distritos irrigados constantes do Plano de Bacia
Hidrográfica do PPA. Os municípios com o perfil de irrigante empresarial são: Aparecida, Condado,
Marizópolis, Pombal, Sousa, Açu, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Caicó, Carnaubais, Cruzeta e
Ipanguaçu.
O segundo perfil foi identificado como sendo o irrigante, também empresarial, mas de menor escala, que,
basicamente, cultiva forrageiras e culturas de ciclo curto, como milho e feijão, utilizando-se para tal as águas
do rio Piranhas. Justo por isso, sua identificação foi realizada por meio da localização nas margens do rio
Piranhas, notadamente nos municípios de Pombal, Paulista, São Bento e Jardim de Piranhas.
Já o terceiro perfil de irrigante identificado, que condiz ao restante dos municípios da bacia PPA, são os de
pequeno e médio porte.

Quadro 2-4: Tratamento de dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento
A base de dados sobre abastecimento de água e esgotamento sanitário - SNIS - é bastante extensa e cobre,
a nível municipal, a totalidade dos indicadores necessários para o cálculo das medidas adaptativas. Não
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obstante, é notória sua falta de consistência e também a ausência de dados para alguns municípios - afinal,
trata-se de base de dados oriunda de preenchimento declaratório.
Desta forma, adotou-se o mesmo padrão já adotado nas etapas anteriores do estudo (Relatório 1-C) em
relação ao tratamento das lacunas e inconsistências: aloca-se aos municípios com informações vacantes a
média correspondente ao recorte estadual e porte populacional, respeitando-se assim tanto especificidades
estaduais como os diferentes portes envolvidos. O uso dos valores médios por estado seguiu as seguintes
faixas populacionais: I) até 2,5 mil hab.; II) entre 2,5 e 5 mil hab.; III) entre 5 e 7,5 mil hab.; IV) entre 77,5 e 10
mil hab; V) entre 10 e 15 mil hab; e VI) maior do que 15 mil hab.

Quadro 2-5: Demandas difusas rurais e suas interferências com novos reservatórios.
Dado que os usos de água no meio rural se confundem na pluralidade de suas atividades, o recurso disponível
é destinado de maneira conjunta para abastecimento das comunidades, pequena agricultura e criação de
animais. Assim, medidas que de alguma forma interferem na dinâmica rural, afetam em diferentes proporções
essas três naturezas distintas de demandas hídricas.
A implantação de um novo reservatório, por exemplo, altera a alocação de demandas difusas rurais em seu
entorno, quais sejam: abastecimento da população rural, dessedentação animal e agricultura irrigada
realizada pelo perfil de pequenos irrigantes (ou seja, não profissionais/grandes irrigantes, conforme Quadro
2-3).
Para a realocação dessas demandas quando do aporte de novo reservatório, lançou-se mão da lógica a
seguir: em ambiente SIG, adotou-se um buffer no entorno da área estimada do novo reservatório como forma
de se delimitar sua área de influência direta. O tamanho do buffer varia de acordo com o porte do reservatório:
a) 2 km para reservatórios de pequeno porte (ANA, em andamento); b) 4 km para reservatórios de médio
porte; e c) 6 km para reservatórios de maior porte.
Com base na área de cada município que recai sobre o buffer apenas mencionado, realizou-se a
contabilização da fração da área e, portanto, da demanda hídrica, a ser atendida pelo novo reservatório.

Testes de sensibilidade e incerteza

Nessa terceira etapa da ACB são contempladas, além dos cenários de clima possível já
considerados, variações sobre duas outras dimensões pertinentes ao cálculo da Relação CustoBenefício das medidas: i) a sensibilidade à taxa de desconto; e ii) incertezas acerca dos custos das
medidas (na bacia do PPA).

Como apresentado nos procedimentos para responder à Pergunta 2, a taxa de desconto adotada
como base é a taxa de juros real de financiamento de longo prazo do Governo Federal. Tal escolha
reflete o tratamento comum conferido ao investimento em adaptação à mudança do clima a partir
de um viés de investimento público. Aqui, no entanto, foram conduzidos testes de sensibilidade,
para refletir outros vieses e preferências da sociedade com relação ao tratamento de gerações
futuras.

A depender da distribuição dos benefícios e custos de cada medida ao longo do tempo, alterações
nas preferências temporais do tomador de decisão (ou da sociedade) podem fazer com que as
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medidas passem a ser mais ou menos atrativas. Por exemplo, uma medida que apresenta seus
custos concentrados no presente (curto-prazo) e seus benefícios concentrados no futuro distante
(longo-prazo) torna-se menos custo-benéfica à medida que se adota taxas de desconto maiores
(valorizando-se mais o presente).

Portanto, o presente trabalho calcula a Relação Custo-Benefício das medidas para diversas taxas
de desconto, permitindo inclusive que o tomador de decisão identifique a atratividade de todas as
medidas de acordo com suas preferências. São calculadas as RCBs para todas as medidas desde
uma taxa de desconto de -1% a.a. (atribuindo maior peso aos acontecimentos futuros) até 16% a.a.
(atribuindo maior peso a acontecimentos recentes).

Outra fonte de considerável incerteza é a projeção de custos das medidas no contexto específico
da bacia no presente e no futuro. Para lidar com essa incerteza, a análise contempla uma banda de
custos para cada medida, admitindo que possam ter sido subestimados ou superestimados em até
15%. Ao computar os limites inferior (- 15%) e superior (+15%) dessa banda, é possível observar a
RCB das medidas em condições tanto otimistas, quanto pessimistas.

Novamente, a variação desses parâmetros em uma ACB (de forma uniforme entre as medidas)
permite a identificação daquelas medidas que se revelam mais custo-benéficas para toda uma
gama de cenários climáticos, taxas de desconto (preferência temporal) possíveis e espectros
de custos associados. Tendo em vista a necessidade de priorização de esforços para alocar
recursos escassos, os testes de sensibilidade podem, então, ajudar a refinar o processo de tomada
de decisão na bacia do PPA.

Tratamento e apresentação dos resultados

A modelagem de custos e benefícios associados à implementação de medidas de adaptação abarca
diferentes dimensões espaciais e temporais. Como apresentado, a alocação de água na bacia foi
simulada, de maneira contínua, entre os anos de 2016 e 2065. Portanto, os resultados consistem
em déficits hídricos mensais para cada município e setores usuários neles relevantes.

Nesse sentido, a análise dos resultados pode tomar diversos formatos. Segundo discussões
prévias, a ACB aplicada é capaz de identificar potenciais questões distributivas, no entanto, o
ranqueamento final das medidas não expressa tais especificidades. Para uma primeira
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interpretação e apreensão de conclusões mais gerais, tanto os custos e benefícios, quanto a razão
deles resultante, são apresentados de maneira agregada para a bacia como um todo, ou ainda,
entre os sete setores usuários considerados. Esses dados agregados se constituem a partir da
somatória dos resultados mensais de 50 anos. No entanto, é imperativo reconhecer a complexidade
de análise inerente aos fatores modelados.

Isso significa que, ao se agregar e comparar os resultados no nível maior, a bacia, são mascaradas
características que revelam como determinada medida age sobre o sistema. Ou seja, uma medida
que atua apenas no meio rural, por exemplo, terá seus benefícios diluídos quando em comparação
com uma que atua em todos os setores. Soma-se a isso a questão da abrangência territorial da
medida, aquelas que, além de se concentrarem em um setor, são implementadas apenas
pontualmente em determinados municípios, podem revelar benefícios muito maiores se avaliadas
dentro de seu escopo de implementação quando em comparação ao agregado.

Apesar disso, faz-se necessário agrupar os resultados uma vez que assim se estabelece uma base
comparativa mais palpável. Sendo tais fatores expostos acima relevantes em um segundo
momento, quando de uma análise mais detalhada que pretenda, além de identificar medidas,
reconhecer contribuições individuais para a composição de uma estratégia integrada de adaptação
no conjunto da bacia. Assim, se reconhece que nenhuma medida irá bastar sozinha. E nem deve,
a construção de um sistema resiliente precisa reconhecer as interações complexas de seus
componentes em seus variados âmbitos de atuação.

Adicionalmente, ressalta-se que na fase atual do estudo o foco esteve em apresentar, de maneira
comparativa, os resultados de uma potencial implementação isolada. Dessa maneira, não foram
avaliadas as sinergias resultantes da adoção conjunta de mais de uma medida. Essa forma de
análise pretende evidenciar os benefícios máximos associados a uma intervenção qualquer. Na
prática, será executado um grupo de medidas que interajam de forma coerente, principalmente no
contexto da abordagem discutida no parágrafo anterior.

O estudo desta coerência necessária ao planejamento de um sistema hídrico resiliente deve,
portanto, abordar os efeitos sinérgicos entre as medidas. Tal diagnóstico pertence a uma segunda
fase de análise, na qual sejam examinados os aspectos específicos de cada medida e simulados
os padrões de alocação de água quando da implementação de um conjunto de ações que tenha se
revelado pertinente.
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Quadro 2-6: Limites territoriais da bacia e a distribuição dos custos e benefícios.
Mesmo que as fronteiras da bacia do PPA sejam os limites de apreciação da ACB aqui conduzida, é
reconhecido que as interações econômicas e sociais no território se comportam de maneira fluida. Isto se
evidencia na quantificação tanto das demandas hídricas, quanto dos déficits e benefícios associados, para a
qual é necessário considerar as atividades desenvolvidas em todos os municípios que possuem alguma
fração de suas áreas dentro da bacia de interesse.
No contexto da unidade de planejamento e no âmbito das decisões que cabem a seus gestores, a distribuição
dos valores econômicos associados aos eventos de escassez analisados deve considerar a forma como se
relacionam a bacia e suas fronteiras. Alocar determinada perda ou ganho econômico como de
responsabilidade ou não da bacia pode influenciar o direcionamento de seus recursos.
Dessa forma, convencionou-se adotar como premissa a repartição dos custos e benefícios entre os
municípios inteiramente inseridos na bacia e aqueles somente parcialmente localizados dentro de seus
limites. Tal abordagem considerou a natureza da atividade de cada setor usuário, como apresentado a seguir:
 Abastecimento urbano e Industrial: para compor os custos e benefícios nesses setores, contabilizou-se
apenas os valores associados aos municípios que possuem suas sedes inseridas dentro dos limites da
bacia.
 Transposições: apesar desse setor representar originariamente uma demanda de água externa à bacia,
destinada ao abastecimento urbano de municípios vizinhos, seus custos e benefícios foram entendidos
como internos aos limites da análise. Isso se dá em função do consumo de água de tal atividade
representar, na prática, uma necessidade de alocação da própria bacia.
 Abastecimento rural, Irrigação, Dessedentação animal e Aquicultura: para esses setores os custos e
benefícios consideram todo o valor associado aos municípios parcial ou inteiramente inseridos na bacia.
Isso se deve ao reconhecimento de que tais atividades se comportam de maneira mais difusa ao longo
do território, não dependendo especificamente da gestão municipal.

Medidas adotadas e suas alternativas

O conjunto de medidas de adaptação escolhidas para análise resultou da consulta de variadas
fontes de informação, bem como de diferentes processos de entendimento da realidade local. Nesse
contexto, conforme levantadas as alternativas em potencial e definidos os parâmetros imperativos
à simulação de alocação hídrica, concluiu-se que algumas medidas implicavam em diferentes
possibilidades de implementação, que deveriam ser investigadas.

Dessa forma, entre as medidas contempladas há aquelas que exploram mais de uma configuração
para sua aplicação. Tais variações podem estar relacionadas à abrangência da medida, parâmetros
técnicos específicos ou ainda cenários potenciais de operação. As análises visam aprofundar o
entendimento da medida, de forma a fornecer insumos mais precisos a respeito de seus possíveis
benefícios.

Para a apresentação dos resultados consolidados da ACB, optou-se, na maior parte dos casos, por
incluir apenas a configuração mais custo-benéfica dentre as alternativas avaliadas para uma mesma
medida, sendo que as especificidades de todas as configurações consideradas podem ser
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consultadas nos Apêndices. Além de priorizar a alternativa com a menor RCP, a seleção de
medidas apresentadas procurou trazer aquelas com as premissas mais relevantes, bem como
compor um arranjo interessante para a análise.
Quadro 2-7: Benefícios negativos
Observa-se que em alguns casos, certas medidas resultaram em benefícios negativos, ou seja, após sua
implementação houve aumento da perda econômica total da bacia. Tal fenômeno pode ser justificado a partir
dos efeitos sinérgicos da redistribuição de água no território entre os setores usuários. É importante ressaltar
que nesses casos não é possível obter a razão custo-benefício da medida, uma vez que não houve benefício
líquido. Estas medidas, portanto, não são incluídas no âmbito dos resultados finais da ACB, podendo, no
entanto, revelar conclusões posteriores quando de uma análise mais detalhada, tendo seus resultados
apresentados nos respectivos apêndices.

Interpretação e análise no contexto da tomada de decisão

A abordagem por cenários se constitui em um elemento importante na busca de um planejamento
robusto em adaptação. O tratamento dos resultados dentro de um espectro possível e plausível de
situações futuras garante que a avaliação das medidas será sólida diante das incertezas inerentes
ao ato de se preparar para desdobramentos desconhecidos. É reconhecido, no entanto, que tais
cenários representam apenas conjunturas de interesse, e não acontecimentos prováveis. Nesse
sentido, a interpretação dos resultados e consequente tomada de decisão não deve estar apegada
a nenhum cenário específico.

Por esse motivo, optou-se por apresentar os resultados a partir dos valores máximos e
mínimos obtidos entre os cenários considerados, não se fazendo distinção dentre eles. Essa
escolha decorre da intenção em se avaliar não especificamente o desempenho em cada
cenário, mas sim os limites em que se encontram seus benefícios potenciais.

Essa dissociação promove uma interpretação mais objetiva dos resultados, no entanto deve ser
entendida criteriosamente. É preciso reconhecer que cada medida irá responder de maneira
diferente em cada cenário. Da mesma forma, um cenário pode ao mesmo tempo ser mais prejudicial
para um setor e mais benéfico para outro. Desses efeitos sinérgicos resulta que, muito
provavelmente, os benefícios máximos de cada setor não irão ocorrer de maneira concomitante em
um mesmo cenário.

Sabendo-se disso, é possível obter com essa forma de representação uma gestão mais prática da
incerteza. Tal opção permite ao analista visualizar como eventuais incertezas podem afetar a
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atratividade de uma medida, reforçando uma abordagem que se propõe a identificar medidas noregrets e low-regrets e, portanto, oferece melhores insumos ao processo de tomada de decisão
frente ao componente de imprevisibilidade acrescido pela mudança do clima.
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3 Medidas de adaptação contempladas para a Bacia do PPA
As medidas de adaptação contempladas para a ACB conduzida para a Bacia do Rio PiancóPiranhas-Açu são apresentadas a seguir, com breve descrição de sua natureza e identificação de
acordo com as formas possíveis de classificação (vide Seção 1.5). Informações detalhadas de cada
uma das medidas e o racional utilizado para mensurar seus benefícios estão disponíveis nos
Apêndices (fichas individuais ao final do relatório). Entre parênteses é oferecido “apelido” para
identificação simplificada da medida.

Algumas das medidas apresentam diferentes opções de configuração, brevemente mencionadas
aqui e exploradas nos Apêndices. Para comparação entre medidas, foi feita uma seleção com base
em diferentes critérios de interesse, como resultados mais custo benéficos, premissas mais
relevantes (no contexto da Bacia) e alternativas que devem ser observadas em conjunto. Medidas
que resultaram em benefícios negativos não foram incluídas nos resultados finais da ACB, tendo
seus resultados detalhados nos respectivos apêndices.
A. Reservatório de Oiticica e eixo de integração (Oiticica)
Aumento de
Oferta

Grandes Obras

Descrição: Construção de novo reservatório em Oiticica (capacidade de 524,4 hm³) e implantação
de eixo de adutoras para distribuição da água, principalmente, para a sub-bacia do Seridó.
Opções de análise: São contempladas duas opções de eixo, a primeira com adução de maior
volume em pequeno trecho (38,4 km) para subsequente distribuição via perenização de trechos de
rios (opção A.1); outra mediante a implantação de adutora de maior extensão (184 km) e menor
vazão, voltada aos usos urbanos (opção A.2).
B. Reservatório de Serra Negra e Eixo Espinharas (Serra Negra)
Aumento de
Oferta

Grandes Obras

Descrição: Construção de novo reservatório em Serra Negra e implantação de eixo de adutoras
para distribuição da água na sub-bacia do Espinharas para abastecimento urbano e industrial.
Opções de análise: São simuladas duas opções de capacidade do reservatório (508,5 hm³ – opção
B.1; e 101,7 hm³ – opção B.2).
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C. PISF – Diversos cenários de vazão (PISF-Cenários)
Aumento de
Oferta

Grandes Obras

Descrição: Análise de diferentes cenários de aporte de vazão na bacia a partir do PISF.
Opções de análise: São estimados oito cenários de vazão a partir do PISF (de 3,375 m³/s a 16,20
m³/s) a partir do aumento progressivo da vazão firme estabelecida (opções C.1 a C.8).
D. PISF – Vazão garantida para usos prioritários (PISF prioritários)
Aumento de
Oferta

Grandes Obras

Descrição: Análise da demanda hídrica da bacia sobre o PISF para a garantia de abastecimento
dos usos prioritários (abastecimento urbano e rural, transposições e dessedentação animal).
Opções de análise: A demanda a ser atendida pelo PISF varia de acordo com os cenários climáticos
considerados.
E. Diferenciação da tarifa de água a partir de mínimo per capita (Tarifa)
Redução de
Demanda

Usuários Urbanos

Descrição: Readequação das tarifas praticadas, com a redução do bloco sujeito a tarifa mínima dos
atuais 10m³/mês para 5,26 m³/mês (equivalente a 60L/hab./dia), e aumento da tarifa em 100% para
demais blocos.
Opções de análise: A medida é contemplada com e sem os custos necessários para a instalação e
manutenção/substituição de micromedidores na bacia9.

F. Ampliação da capacidade de reservação de água em açudes de terceira ordem na
Paraíba (Açudes)
Aumento de
Oferta

Grandes Obras

Descrição: Construção e ampliação de 14 açudes na Paraíba, além da ampliação da capacidade
de reservação de outros dois açudes, com média capacidade de armazenamento, para maior
regularização intra-anual.

9 A opção de análise reflete o fato de que os micromedidores são essenciais à boa prestação de serviços de abastecimento de água e,
portanto, os custos para sua instalação devem ser incorridos de forma exógena à medida.
31

G. Planta de dessalinização de grande porte (Planta Dessal.)
Aumento de
Oferta

Grandes Obras

Descrição: Construção e operação de usina de dessalinização de grande porte na cidade de
Macau/RN (capacidade de 1.500 L/s); e implantação e operação de adutoras para distribuição da
água dessalinizada até o Canal do Pataxó para atendimento de demandas urbanas e de
transposições.
H. Redução de perdas na distribuição de água em áreas urbanas (Perdas-rede)
Redução de
Perdas

Grandes Obras

Descrição: Redução das perdas na rede envolve ações contínuas de busca, identificação e reparo
de tais causas até o atingimento de meta estabelecida no Plano Nacional de Saneamento Básico PLANSAB para a região Nordeste (33% de perdas).
Opções de análise: A medida é contemplada com e sem os custos necessários para a instalação
de micromedidores na bacia10.

I.

Substituição de leitos de rios por canais (Canais-Rios)

Redução de
Perdas

Grandes Obras

Descrição: Substituição de leitos de rios por canais (circulação da água por gravidade) para evitar
as perdas de água por infiltração e desvio não autorizado ao longo dos trechos de rios entre
reservatórios.
Opções de análise: são consideradas três opções de canalização dos leitos de rios), cada qual
contemplando mais trechos de rios secundários: extensões de 263,59 km (I.1 – Rios principais);
560,96 km (I.2 – Rios principais e afluentes com maiores perdas); e 396,12 km (I.3 – Rios e afluentes
principais.
J. Perfuração de novos poços nas regiões de bacias sedimentares (Poços)
Aumento de
Oferta

Usos Difusos Rurais

Descrição: Perfuração de 119 poços em 26 municípios para atendimento de usos difusos no meio
rural nas regiões de bacias sedimentares.

10 A opção de análise reflete o fato de que os micromedidores são essenciais à boa prestação de serviços de abastecimento de água e,
portanto, os custos para sua instalação podem ser incorridos de forma exógena à medida.
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K. Instalação e recuperação de dessalinizadores em regiões de terreno cristalino
(Dessalinizadores)
Aumento de
Oferta

Usos Difusos Rurais

Descrição: Instalação de 349 unidades compactas de dessalinização, instaladas de maneira
distribuída em 124 municípios nas regiões da bacia onde o terreno é cristalino e, portanto, armazena
água subterrânea salobra. A água retirada (vazão mediana de 2,5 m³/h) é empregada nos múltiplos
usos rurais.
L. Construção de barragens subterrâneas em lotes rurais (Barragens Sub.)
Aumento de
Oferta

Usos Difusos Rurais

Descrição: Barramentos subterrâneos que elevam o nível freático, constituindo-se em reservatório
que permite a retirada de água para diferentes usos rurais.
Opções de análise: São consideradas duas opções com relação ao número de barragens instaladas
(500 unidades – opção L.1, e 3.139 unidades – opção L.2), distinguindo-se pela abrangência e
densidade de suas instalações.

M. Instalação de cisternas-calçadão em propriedades rurais (Cist.-calçadão)
Aumento de
Oferta

Usos Difusos Rurais

Descrição: Instalação de cisternas-calçadão em propriedades rurais (reservatório de placas de
alvenaria com capacidade para armazenar até 52 mil litros de água, interligado a uma área de
captação de 200 m² feita de placas de alvenaria).
Opções da medida: São consideradas duas opções com relação ao número de cisternas instaladas
(103.273 unidades – opção M.1, e 57.408 unidades – opção M.2).
N. Eliminação de tecnologias de irrigação ineficientes (Irrig. Ineficientes)
Redução de
Demanda

Grandes Irrigantes

Descrição: Substituição de métodos ineficientes de irrigação (irrigação por sulcos de inundação)
nos perímetros irrigados de Projeto Eng. Arcoverde e São Gonçalo.
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O. Simulação do manejo eficiente das técnicas de irrigação (Manejo Irrig.)
Redução de
Demanda

Usos Difusos Rurais

Grandes Irrigantes

Descrição: O manejo eficiente da irrigação envolve aplicar somente a quantidade necessária de
água por meio do uso de sensores, atentando-se para as demandas específicas da cultura em
relação ao seu ciclo de desenvolvimento e as condições climáticas locais. Equipamentos
comumente alugados via contratos de prestação de serviços.
P. Aplicação de efluente tratado proveniente de ETE na agricultura irrigada (ETEs-Irrig.)
Reúso

Grandes Irrigantes

Descrição: Aplicação da água resultante do processo de tratamento de esgotos urbanos na
agricultura. Requer: i) a construção e operação de ETEs; ii) a extensão da rede de coleta de esgotos;
e iii) a construção e operação de adutoras (para transporte da água tratada até a zona rural).
Opções de análise: são consideradas três opções (P.1, P.2, e P.3) para a medida de acordo com
sua extensão de aplicação (5 ou 15 munícipios atendidos) e incorporação (ou não) dos custos de
extensão da rede de coleta de esgotos como parte da medida11.

Q. Reúso de efluentes na indústria (Reúso Indústria)
Reúso

Industrial

Descrição: Implantação em larga escala (7.523 unidades) de estações de tratamento de efluentes
industriais compactas (capacidade de até 5m³/dia) com vistas a possibilitar o reúso de água nos
próprios processos industriais.

R. Reúso de água cinza residencial em áreas urbanas (Água cinza)
Reúso

Usuários Urbanos

Descrição: Construção de sistemas de tratamento e reúso de água cinza (águas residuais
originárias de chuveiros, lavatórios, máquinas e tanques de lavar roupa) pelos próprios indivíduos
para usos não potáveis (medida aplicada em 158.316 domicílios).

11 A opção de análise que não incorpora custos de extensão de coleta parte do pressuposto que esses custos deverão ser incorridos
pelos municípios como obrigação social, ambiental e de saúde pública, de forma exógena à medida.
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S. Aproveitamento de água pluvial em áreas urbanas (Pluvial urbano)
Aumento de
Oferta

Usuários Urbanos

Descrição: Instalação de estruturas (kit completo) de captação e armazenamento de água de chuva
em residências urbanas (medida aplicada em 158.316 domicílios)
Figura 3.1 – Classificação das medidas de acordo com o objetivo e foco de atuação.

Fonte: Elaboração Própria.

3.1 Outras medidas
Além das medidas elencadas acima, julgou-se interessante estimar os benefícios de outras ações
cuja aplicação envolve elementos mais complexos e dificilmente contemplados em estudo deste
caráter e/ou para as quais os principais custos seriam de ordem política.

Assim, essas ações, embora discutidas individualmente no Erro! Fonte de referência não
ncontrada., não são apresentadas nos resultados da ACB (Seção 4). Vale, contudo, apresentálas brevemente e calcular o benefício potencial associado a elas, como indicativo de futuras frentes
de pesquisa e discussão, ao menos em termos qualitativos.
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Alteração das prioridades de abastecimento e restrição de demanda para setores
usuários
A rivalidade dos recursos hídricos faz com que esses sejam necessariamente alocados para alguns
usos em detrimentos de outros. Em que pese a forma com que essa alocação é feita12, é
interessante investigar se uma mudança nas prioridades de abastecimento traria benefícios para a
bacia como um todo.
Assim, são consideradas “medidas” em que os setores usuários indústria (tornando-a mais
prioritária do que a agricultura) e aquicultura (tornando-a mais prioritária que todas as demais
atividades econômicas) passam a receber atendimento prioritário. Por outro lado, também são
simuladas situações em que a demanda desses setores é restringida.
Tabela 3.1: Opções para alteração de prioridades de abastecimento entre setores
Medida

Priorização de uso de água para
a indústria em detrimento à
agricultura

Priorização de uso de água para
aquicultura em detrimento à
agricultura

Congelamento das outorgas
para a indústria

Restrição da demanda de
aquicultura

Descrição
Priorizar o atendimento das
demandas industriais, devido ao
maior valor gerado por m³ nesse
setor. Aplicada somente nas
regiões em que a demanda
industrial é inferior à agrícola.
Priorizar o atendimento das
demandas para aquicultura, devido
ao maior valor gerado por m³ nesse
setor. Aplicada somente na região
do baixo Açu.
Restrição de outorga na indústria
ao nível de retirada atual, sob
pressuposto de que as novas
indústrias que se instalem na Bacia
sejam “secas”
Definir que a atividade de
aquicultura não poderá retirar água
do açude após este atingir nível
crítico (volume meta de 30%).

Classificação

Eficiência alocativa; Indústria
e Grandes irrigantes.

Eficiência alocativa;
Aquicultura e Grandes
irrigantes.

Eficiência alocativa;
Indústria.

Eficiência alocativa;
Aquicultura.

Fonte: elaboração própria.

12 A alteração da prioridade de abastecimento na bacia pode ser considerada como uma proxy para um mercado de direitos ou alocações
de água. Uma vez que a restrição de água a uma atividade gera benefícios em outra atividade que mais do que compensam a perda
econômica auferida pela primeira, tem-se a possibilidade de compensação mais do que suficiente para que o valor gerado no agregado
seja superior (critério de Kaldor-Hicks).
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Novas regras para operação de reservatórios
Além de intervenções físicas na bacia, é possível explorar ações de cunho gerencial, em particular,
para a gestão de seus reservatórios, que operam principalmente de forma isolada. As opções de
volumes mínimos requeridos para reservação antes da liberação de água para os setores usuários
e para jusante.

Nesse contexto são consideradas três opções para alteração das regras operativas de
reservatórios:

Tabela 3.2: Novas regras para operação de reservatórios
Opção

Objetivo

1

Usos prioritários

2

Segurança hídrica

3

Previsão
meteorológica

Descrição
Estabelecer um volume meta menor (30%) para que um açude a
montante possa enviar água ao açude de jusante no atendimento
aos seus usos prioritários, garantindo mais integração hídrica.
Armazenar, em cada açude, volume de água suficiente para que
se garanta dois anos de suprimento das demandas para usos
prioritários, mesmo que para isso usos não prioritários possam ter
seu abastecimento cortado.
Considerar a implantação de um modelo de
previsão/monitoramento das condições hidroclimatológicas e assim
estabelecer critérios dinâmicos que garantam a segurança hídrica
de forma otimizada ao se definir os volumes-meta a partir das
expectativas de afluência hídrica.
Fonte: elaboração própria.

Classificação: Eficiência alocativa; Gestão.

Alteração (fundamental) dos perfis de consumo na bacia
Ao passo que uma ACB tem como objetivo suportar a tomada de decisão, torna-se razoável
contemplar medidas mais palpáveis dentro das possibilidades de sua adoção na bacia, dentro dos
prazos considerados (para implantação e operação). Por outro lado, por vezes algumas análises de
caráter mais exploratório podem também ser conduzidas para testar alterações mais
fundamentais/intensas e identificar novas áreas de interesse, bem como lacunas de conhecimento.

Com esse intuito, o presente trabalho simula os benefícios a partir da:
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1) Substituição do rebanho de bovinos da bacia por caprinos e ovinos13;
2) Substituição de todas as culturas plantadas na bacia por culturas temporárias de ciclo curto
com menores demandas hídricas14;
3) Substituição de todas as culturas plantadas na bacia por culturas permanentes de menor
demanda hídrica15;
4) Substituição de todas as culturas plantadas na bacia por forrageiras para alimentar rebanho
bovino (na própria bacia)16.
Classificação: Eficiência alocativa; Usos difusos rurais (1 e 4) e Grandes irrigantes (2, 3 e 4).
Medida de gestão de crise: abastecimento por caminhões-pipa
Por fim, é interessante observar como a bacia responderia a eventos de escassez na ausência de
aplicação de qualquer outra medida adaptativa antecipatória. Isto é, contempla-se também uma
medida de gestão de crise, comumente adotada em situações de escassez: a circulação de
caminhões-pipa para atendimento dos usos rurais difusos (todos os anos).
Classificação: Usos difusos rurais.
Figura 3.2 – Classificação das outras medidas.

13 Os caprinos, além de demandarem menores quantidades de água (10 L/d/animal contra 50 do bovino), são mais resistentes às
condições severas de estiagem.
14 Adota-se a melancia como cultura representativa de outras culturas temporárias de ciclo curto, alto valor agregado e baixo consumo
hídrico.
15 Adota-se a manga como cultura representativa de outras culturas perenes de alto valor agregado e baixo consumo hídrico.
16 Essa medida reconhece o caráter pecuário da bacia e implica também no aumento do rebanho bovino.
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Fonte: elaboração própria.
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4 Resultados da Análise custo-benefício
A seguir são apresentados os resultados consolidados da ACB para as medidas selecionadas
segundo os critérios anteriormente expostos. A Figura 4.1 traz o espectro de variação do déficit
alcançado por cada medida. A Figura 4.2 contrapõem a Relação Custo/Benefício, o Benefício e o
Custo característicos de cada uma delas. Já as Figura 4.3 e Figura 4.4 apresentam,
respectivamente, as variações de déficit e o benefício total por setor usuário.

Por fim. Figura 4.5 plota os benefícios de cada medida por suas Relações Custo/Benefício,
mostrando o ranqueamento para os mínimos e máximos. A Figura 4.6 mostra como o RCB de cada
medida se comporta, em 20 e 50 anos, quando considerados custos 15% maiores ou menores.
Adicionalmente a Tabela 4.1 traz compilado o resumo dos resultados apresentados.

Figura 4.1 - Resultados consolidados: Redução percentual do déficit hídrico (mínimos e
máximos) total em 50 anos.
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Figura 4.2 - Resultados consolidados: Relação Custo/Benefício; Benefício (mínimos e máximos) e Custos em 50 anos.

41

Figura 4.3 - Resultados consolidados: Redução percentual do déficit hídrico (mínimos e máximos) em 50 anos por setor
usuário.
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Figura 4.4 - Resultados consolidados: Benefício (mínimos e máximos) em 50 anos por setor usuário.
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Figura 4.5 - Resultados consolidados: Sensibilidade da Relação Custo/Benefício à variação do custo da medida em + e – 15%
em 20 e 50 anos.
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Figura 4.6 - Resultados consolidados: Benefício pela Relação Custo/Benefício (mínimos e máximos) em 50 anos.

45

Tabela 4.1 – Resumo dos Resultados.
MEDIDA

C/B
Mín.
Máx.

Grandes Obras

Canais-Rios

0,03

0,04

Usos Difusos Rurais

Barragens Sub.

0,09

0,15

Usos Difusos Rurais

Poços

0,11

0,21

Grandes Obras

PISF Prioritários

0,18

0,24

Industrial

Reúso Indústrial

0,18

0,30

Grandes Obras

Oiticica-Sedes

0,25

0,29

Grandes Irrigantes

Manejo Irrig.

0,25

0,57

Usuários Urbanos

Tarifa

0,34

0,72

Grandes Obras

PISF (200%)

0,69

1,01

Grandes Obras

Perdas-Rede

0,67

1,22

0,91

1,05

Grandes Obras

Planta Dessal.

Grandes Irrigantes

Irrig. Ineficientes

0,53

1,33

Grandes Obras

Serra Negra (20%)

1,07

1,30

0,64

2,34

Grandes Irrigantes

ETE-Irrig.

Usos Difusos Rurais

Cist.-Calçadão

1,54

1,91

Grandes Obras

PISF (100%)

1,16

1,57

Grandes Obras

PISF (500%)

1,15

1,79

Grandes Obras

PISF (50%)

2,52

3,41

Usos Difusos Rurais

Dessalinizadores

2,55

7,74

Usuários Urbanos

Pluvial-Urbano

4,54

8,66

Usuários Urbanos

Água Cinza

MEDIDA

6,31

Mín.

15,10

REDUÇÃO DO DÉFICIT (%)

Canais-Rios

0,03

0,04

Usos Difusos Rurais

Barragens Sub.

0,09

0,15

Usos Difusos Rurais

Poços

0,11

0,21

Grandes Obras

PISF Prioritários

0,18

0,24

Industrial

Reúso Indústrial

0,18

0,30

Grandes Obras

Oiticica-Sedes

0,25

0,29

Grandes Irrigantes

Manejo Irrig.

0,25

0,57

Usuários Urbanos

Tarifa

0,34

0,72

Grandes Obras

PISF (200%)

0,69

1,01

Grandes Obras

Perdas-Rede

0,67

1,22

Grandes Obras

Planta Dessal.

0,91

1,05

Grandes Irrigantes

Irrig. Ineficientes

0,53

1,33

1,07

1,30

Grandes Obras

Serra Negra (20%)

Grandes Irrigantes

ETE-Irrig.

0,64

2,34

Usos Difusos Rurais

Cist.-Calçadão

1,54

1,91

Grandes Obras

PISF (100%)

1,16

1,57

Grandes Obras

PISF (500%)

1,15

1,79

Grandes Obras

PISF (50%)

2,52

3,41

Usos Difusos Rurais

Dessalinizadores

2,55

7,74

Usuários Urbanos

Pluvial-Urbano

4,54

8,66

Usuários Urbanos

Água Cinza

6,31

15,10

Máx

16,95%

Mín.

35,53%

3,40%

7,05%

R$ 866,65

6,18%
1,89%

2,28%

4,95%

R$ 133,72

R$ 44,76
R$ 4.772,15

R$ 156,81

21,55%

R$ 286,63

26,46%

3,40%

R$ 34,25

R$ 3.257,32

5,14%

R$ 1.882,66

5,14%

R$ 343,03

R$ 137,27

R$ 62,35
52,61%

R$ 539,02

R$ 1.360,94

R$ 60,02

47,23%

R$ 283,57

R$ 2.930,53

R$ 1.164,95

8,64%

R$ 9,22

R$ 1.206,72

R$ 1.782,34
17,69%

R$ 59,49

R$ 94,97

4,82%

7,08%

R$ 53,40

R$ 691,96

R$ 43,79

7,47%

4,65%

R$ 1.797,58

R$ 400,01

0,28%

CUSTO (Milhões)

Máx

R$ 1.219,83

4,21%

0,26%

R$ 3.279,93
R$ 191,90

R$ 2.192,35

R$ 1.981,34

R$ 33,89

R$ 85,44

R$ 45,12

0,43%

1,58%

R$ 78,28

R$ 97,45

R$ 102,12

0,77%

1,19%

R$ 6,44

R$ 23,65

R$ 15,08

1,97%

2,26%

R$ 469,52

22,67%

28,13%

R$ 627,10

R$ 1.390,39

58,72%

67,51%

9,58%

12,40%

R$ 895,58

R$ 1.908,46

R$ 2.186,62

R$ 3.654,68

R$ 5.731,14

R$ 480,93

R$ 650,20

R$ 6.559,86
R$ 1.639,97

0,46%

0,60%

R$ 19,32

R$ 60,04

R$ 149,59

0,85%

0,89%

R$ 37,00

R$ 71,38

R$ 320,25

1,13%

1,31%

R$ 52,96

R$ 127,34

C/B
Máx.

Grandes Obras

BENEFÍCIO (Milhões)

Mín.

SALDO FINAL (Milhôes)
Mín.

R$ 340,52
R$ 34,57
R$ 583,07

R$ 1.744,19

R$ 0,05

R$ 632,47
R$ 85,75
R$ 923,15

R$ 1.243,32
R$ 821,92

CUSTO ACUMULADO
(Bilhões)

Máx

R$ 1.166,44

R$ 799,42

R$ 1,17

R$ 0,11

R$ 1,51

R$ 0,12

R$ 1,54

R$ 0,41
R$ 2.391,51

R$ 1.017,90

SALDO FINAL ACUMULADO (Bilhões)
Mín.

R$ 2,38
R$ 2,46

R$ 2,12

R$ 0,94

Máx
R$ 1,74

R$ 3,39

R$ 3,37

R$ 5,78

R$ 1,29

R$ 4,19

R$ 6,79

R$ 25,77

R$ 103,01

R$ 1,32

R$ 4,22

R$ 6,90

R$ 17,58

R$ 88,95

R$ 1,37

R$ 4,23

R$ 6,99

-R$ 22,61
-R$ 35,09

R$ 1.492,21

R$ 4,65

R$ 94,73

R$ 4,84

-

R$ 8,48

-

R$ 8,57

-R$ 98,68

R$ 211,01

R$ 6,82

-

R$ 8,78

-R$ 11,23

R$ 40,32

R$ 6,87

-

R$ 8,83

-R$ 23,84

-R$ 4,68

R$ 6,97

-

R$ 8,82

-R$ 8,64

R$ 8,57

R$ 6,98

-

R$ 8,83

-R$ 426,06

-R$ 268,48

-

-

-

-R$ 796,23

-R$ 278,16

-

-

-

-R$ 828,72

-

-

-

-R$ 1.159,04

-R$ 989,77

-

-

-

-R$ 130,27

-R$ 89,55

-

-

-

-R$ 283,26

-R$ 248,87

-

-

-

-R$ 746,46

-R$ 672,08

-

-

-

-R$ 2.905,19
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5 Discussão
Uma ACB representa ponto de partida para discussões acerca de como agir de forma a melhor lidar
com determinado objetivo. Em particular, no âmbito do presente trabalho, o uso de diferentes
cenários (climáticos e testes de sensibilidade e incerteza) possibilita ainda mais caminhos para a
comparação de diferentes medidas e a realização de considerações acerca de sua adequação para
a bacia do PPA.

O horizonte das possíveis discussões que emergem de uma ACB é virtualmente ilimitado, a
depender dos interesses do analista. Ressalta-se que as análises aqui destacadas representam
apenas uma fração daquelas possíveis dentro do espectro dos resultados obtidos. Portanto, a seção
a seguir explora algumas das apreensões relevantes à cada medida, já de acordo com as
classificações propostas na Seção 317. Nota-se que todos os benefícios e custos aqui apresentados
já se encontram em VPL.

5.1 Grandes Obras
As grandes obras visam, em sua maior parte, aumentar a oferta de água na Bacia do PPA. Tem-se
a forma mais tradicional da gestão hídrica, que perpassa pela tentativa de se gerar maiores
capacidades de reservação, maior disponibilidade hídrica pelo aporte de águas produzidas fora da
bacia por meio de transposição e também por meio da redução de perdas.

Reforça-se pelo resultado comparado das medidas de grandes obras que aquelas que intentam
redistribuir a água na Bacia não geram benefícios suficientes para abater os custos – à exceção de
Oiticica. As medidas que aportam água de outras fontes (São Francisco e mar) são aquelas que
trazem maiores benefícios, pois não requerem redistribuições de água, mas sim abatimento de
déficits.

Já as medidas que aumentam a oferta hídrica por meio da redução de perdas são benéficas, embora
a de redução de perdas na distribuição urbana detenha um potencial limitado quando comparada à
redução de perdas em trânsito devido seus altos custos de implementação. De fato, a medida de
canalização aproxima a Bacia do PPA de uma rede hidrológica mais conectada, permitindo sinergia

17 Logo, as medidas não são apresentadas necessariamente em ordem alfabética.
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entre a operação de reservatórios que não ocorre atualmente devido ao grande volume de perdas.
Por fim, os quadros a seguir analisam cada medida da categoria “Grandes Obras” individualmente.
Quadro 5-1: Discussão sobre a medida A.1 – Oiticica-Seridó
A construção da barragem de Oiticica, por mais que já seja uma realidade na Bacia do PPA, ainda traz duas
possibilidades de distribuição de suas águas: a primeira delas é por meio da perenização de trecho de rio,
vencendo via adutora um divisor de águas para então escoar no leito natural do rio Seridó.
A lógica hídrica da medida é irrefutável, e todos os usuários se beneficiam da maior capacidade hídrica na
região, que atualmente acumula muito déficit. Entretanto, no caso da região semiárida, a perenização de rios
intermitentes traz graus elevados de perda por infiltração.
Assim, mesmo sendo positiva sob a taxa de desconto trabalhada, a RCB só é inferior a 1 no cenário de
mudança de clima “Moderado”. Já nos cenários onde o clima se comporta de forma mais abrupta, “Árido” e
“Extremos”, não há geração positiva de custos evitados que justifique a perenização dos rios do Seridó. De
fato, a implantação de eixo de integração via adutoras se revela mais custo-benéfica (a seguir).

Quadro 5-2: Discussão sobre a medida A.2 – Oiticica-Sedes
A medida da construção da barragem de Oiticica combinada à implementação do eixo de integração do Seridó
(em sua versão com adutora para abastecimento urbano das cidades) apresenta excelente RCB. O total de
benefícios auferidos pela medida monta em R$ 1,36 bilhão no cenário “Extremos”, situação climática sob a
qual mais se evitam perdas. Os custos, que também são significativos, montam em R$ 343 milhões e
representam, assim, menos de um terço dos benefícios.
Uma vez que a medida atende usuários urbanos que apresentariam déficits se não fosse a medida, sua
implementação permite o aproveitamento dessa água por outros setores usuários. Tanto é o caso que se
observam reduções de déficit em todos os cenários para todos os setores usuários (o mais expressivo sendo
o próprio abastecimento urbano, com reduções que alcançam 42% do total da Bacia).

Quadro 5-3: Discussão sobre a medida B – Serra Negra
A implementação hipotética do reservatório de Serra Negra não se prova custo-benéfica para a Bacia do PPA.
Ao invés de reduzir os déficits encontrados no cenário contrafactual sem a medida, a nova barragem provoca
um aumento no déficit hídrico – gerando, assim, benefícios negativos.
Uma das explicações para o resultado encontrado está no fato da área de contribuição do reservatório não
apresentar disponibilidade de água suficiente para garantir a reservação necessária. Prova disso é o resultado
da simulação de sua capacidade plena de reservação (opção B.1), que resultou em um enchimento de menos
da metade da capacidade ao longo dos cinquenta anos de simulação.
Uma alternativa com resultados superiores é aquela em que o reservatório de Serra Negra possui apenas
20% de sua capacidade inicialmente projetada (opção B.2). Mesmo sob essa configuração, a nova barragem
não passa a ser quase custo-benéfica, mas sob os dois cenários mais intensos de mudanças climáticas, ao
menos se gera benefícios positivos à Bacia na ordem de R$ 97 e R$ 78 milhões nos cenários “Árido” e
“Extremos”.
Ou seja, em se tendo um cenário de clima com maior intensidade de modificações de clima, tem-se no aporte
de mais um reservatório – desde que de tamanho adequado – uma medida de interesse. A medida, contudo,
não abate déficits de forma homogênea: enquanto se observam reduções de déficits no abastecimento
urbano, há um aumento de déficits nos demais usos prioritários, notadamente transposições (outro usuário
urbano).
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Quadro 5-4: Discussão sobre a medida F – Açudes
O aumento da reservação via açudes de médio porte na Paraíba se provou ineficiente em abater déficits
hídricos na Bacia do PPA. No geral, por mais que em diversos anos se consiga notar a geração de benefícios
destes açudes, há uma maior ocorrência de déficits sobre eles ao longo de todo o período de análise.
Mesmo alocando apenas parte do abastecimento de sedes urbanas nas proximidades a estes novos açudes,
compondo um cenário de acréscimo à segurança hídrica na Bacia, a capacidade de reservação se prova
insuficiente. De fato, não foi gerada mais água na Bacia, mas considerou-se que a mesma seria represada
em novos locais para que sua distribuição pudesse ser otimizada, algo que não se verificou na simulação. Os
reservatórios novos são majoritariamente localizados nas cabeceiras da Bacia do PPA, em seu trecho
paraibano, locais onde há uma combinação perversa entre baixa capacidade de reservação devido às tímidas
áreas de contribuição e demandas não irrisórias18.
Sem dúvida que uma medida como essa traz imbuída em sua simulação uma grande margem de erro, que
vai desde o desenho estimado dos reservatórios, passando pela divisão por rateio de área de suas áreas de
contribuição, chegando até o arbitrário estabelecimento de proporções de abastecimento de cada sede
urbana para os novos reservatórios. Surpreende, mesmo assim, o fato de que a geração de benefícios é
negativa, despertando um alerta quanto à capacidade da Bacia do PPA em suportar aportes de reservatórios.
Enquanto déficits de transposições e de atividades industriais caíram, os de abastecimento urbano, da
população rural e também de dessedentação animal, aumentaram. Estes aumentos se deram de forma
pontual na Bacia, mas de forma que sua tradução econômica resultou em benefícios negativos.

Quadro 5-5: Discussão sobre a medida C – PISF-Cenários
Foram realizadas oito simulações de entrada de água na Bacia do PPA pelo PISF, fora a entrada de 2,7 m3/s
já considerada na linha de base como fruto da vazão firme acordada. Em todas estas simulações, foram
observados benefícios positivos, proporcionais às vazões aportadas.
Na simulação de menor entrada, 25% maior do que a vazão firme, tem-se um benefício da ordem de R$ 312
milhões em VPL no cenário de clima Árido. Esse benefício sobe progressivamente para R$ 650, R$ 1.150,
R$ 1.908, R$ 3.276, R$ 4.772, R$ 5.395, e R$ 5.731, respectivamente nas simulações de acréscimo de vazão
garantida equivalentes a 50%, 75%, 100%, 150%, 200%, 250% e 500%.
Trata-se de resultado que deixa clara a fragilidade hídrica da Bacia do PPA, onde aportes de água se provam
muito benéficos. Os benefícios de diminuição de déficit hídrico são, inclusive, distribuídos em diversos setores
usuários – os mais notáveis sendo de transposições (que praticamente zeram), seguidos pelos de irrigação
(que chegam a 70% de redução dos déficits), indústria (45%) e dessedentação (40%), assim como, em menor
escala, aquicultura (7%).
Tendo em vista apenas os custos de adução das águas do PISF para a bacia19, as RCB das oito simulações
mostram o ponto ótimo em termos econômicos dessa adução de água. Nas primeiras vazões, a geração de
benefícios não é alta o suficiente para repor os custos da água do São Francisco. Já quando a vazão garantida
chega a aumentar em 150%, 200% e 250%, tem-se equilíbrios ótimos entre o tamanho do benefício gerado
e a contrapartida de pagar caro pela água transposta.

Quadro 5-6: Discussão sobre a medida D – PISF Prioritários
O aporte de águas do São Francisco é ainda mais eficiente na promoção de benefícios na Bacia do PPA
mediante os pressupostos da medida de demanda pontual de suas águas. Trata-se de medida com excelente
razão custo-benefício sob quaisquer cenários climáticos, uma vez que os volumes demandados são
exatamente equivalentes aos déficits que se enfrentam pelos usos prioritários no eixo de influência do PISF.

18 Ao contrário: a cidade de Cajazeiras, por exemplo, é uma das mais expressivas da Bacia e se encontra nessa situação.
19 Logo, desconsiderando os custos de construção e operação do próprio PISF.
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Entretanto, deve-se prestar atenção ao próprio volume de água demandado, que chega a atingir vazões de
bastante vulta. Essas vazões, por premissa da simulação realizada, estavam sempre disponíveis, embora, na
realidade, elas dependem da disponibilidade hídrica do próprio rio São Francisco.
Nota-se que o benefício no cenário climático Árido chega a R$ 1,21 bilhão, valor próximo ao observado na
opção C.3 (em que se considera uma vazão garantida do PISF 75% maior que vazão firme de 2,7 m³/s).
Uma vez que a água atende aos usos prioritários, reduz estes déficits hídricos em grande monta – zerando o
déficit de transposições 20 e reduzindo em 40% o de dessedentação animal, afetando positivamente, também,
o setor industrial (que chega a ter redução de cerca de 8% do déficit).

Quadro 5-7: Discussão sobre a medida G-Planta Dessal.
A implantação de planta de dessalinização de grande porte traz benefícios vultosos à Bacia do PPA. No
cenário de maior benefício, o “Árido”, são R$ 2,2 bilhões. Tal volume de benefícios ocorre de jusante para
montante, em uma inversão da lógica usual de planejamento hídrico. Justo por isso, esses benefícios são
auferidos pelos usuários mais a jusante, no Baixo Açu, que são aqueles que mais geram valor econômico.
O fato da planta de dessalinização atender a contento as demandas de abastecimento urbano (inclusive
aqueles oriundos de transposição para fora da Bacia do PPA) libera água para usos produtivos, causando
uma reação em cadeia que reduz muitas perdas. Tem-se praticamente o pleno atendimento dos déficits de
transposição e cerca de 40% dos de dessedentação. Além disso, tem-se a redução expressiva dos déficits
de irrigação (queda de aproximadamente 20%) e de usos industriais (queda de 12%).
No entanto, trata-se de medida bastante custosa para implantar e operar, apresentando RCB muito próxima
do neutro, ou seja, com custos e benefícios se equivalendo.

Quadro 5-8: Discussão sobre a medida H – Perdas-rede
A medida de redução de perdas na rede de distribuição é custosa, pois implica na modernização de
infraestrutura e aporte de micromedidores, com necessários e periódicos desembolsos de manutenção para
que os índices de perda não voltem a subir. Mesmo assim, sob o pressuposto de que seria a própria medida
a responsável pela implantação dos micromedidores (opção H.2), a RCB positiva demonstra que a redução
da demanda se traduz em benefícios de volume expressivo (R$ 286 milhões no cenário “Árido”), valor superior
ao suficiente para cobrir os R$ 192 milhões de custos.
O efeito hidrológico de se reduzir a demanda dos sistemas de abastecimento urbano gera benefícios a
usuários diversos – em primeiro momento, aos próximos usuários prioritários que se abastecem dos
reservatórios com maior disponibilidade (são abatidos cerca de 20% dos déficits totais urbanos); em seguida
para os usuários não prioritários, que conseguem ter parte de suas demandas atendidas pela maior
disponibilidade (são abatidos 45% dos déficits de transposição e proporções menores para os demais
setores).

Quadro 5-9: Discussão sobre a medida I – Canais-Rios
A medida de redução das perdas em trânsito mediante a canalização de leitos de rios se torna a mais custobenéfica do estudo. Isso decorre do alto nível de perdas verificado pelos leitos naturais, próximos de 80% da
água que por eles transita. Para essa medida, foram testadas três configurações, sendo que os benefícios
máximos auferidos são muito próximos entre si.

20 Justo no âmbito de influência da medida que está virtualmente toda a transposição da água da Bacia do PPA para outras bacias, via
o reservatório Armando Ribeiro.
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Isto é, o acréscimo de benefícios é tímido frente ao acréscimo de custos que a medida tem como necessários
à sua implantação nas opções mais abrangentes. Não obstante, todas as três simulações rendem
excepcionais RCB, próximas de zero21.
Mesmo com a suposição de que os custos de canalização estejam subestimados e os benefícios
superestimados, a medida seria custo-benéfica. De fato, a redução de perdas em trânsito garante que a já
escassa água que é produzida pela hidrologia da bacia não se perca por meio da infiltração no leito dos rios,
sendo assim transmitida do vertedouro de um reservatório para o barramento do próximo.
A magnitude do benefício gerado pela medida é equivalente aquele auferido pela Bacia quando do incremento
de 75% a 100% da vazão mínima garantida pelo PISF. Tem-se drástica redução de déficits: aqueles
acumulados pelo setor usuário de transposições (abastecimento urbano em outras bacias) são reduzidos em
cerca de 90%, seguidos pelos de dessedentação animal, que diminuem em aproximadamente 35%; da
irrigação (queda de 14%); da aquicultura e da indústria, com reduções similares de 13% (mas que variam
largamente entre cenários).

5.2 Usos difusos rurais
Tem-se um total de quatro medidas voltadas aos usos difusos rurais, que abrangem a multiplicidade
de usos das pequenas propriedades, tais como a dessedentação animal, cultivo irrigado de culturas
agrícolas e também, em alguns casos, o próprio abastecimento humano. Trata-se de um grupo de
grande representatividade na Bacia do PPA, que detém parte de sua população vivendo no meio
rural e em territórios mais distantes das sedes urbanas ou mesmo do leito perenizado do rio
Piranhas-Açu.

Os usos difusos rurais não geram valores econômicos expressivos, justamente por serem afins ao
setor primário da economia e realizados em menores escalas. No entanto, detém uma importância
crucial frente à soberania alimentar e a própria segurança das diversas famílias que ainda habitam
o interior da Bacia.

Das quatro medidas consideradas, têm-se duas custo-benéficas e outras duas que não o são. O
que todas compartilham, entretanto, é a geração de benefícios líquidos para os usos rurais sem
subtração de valor para os demais setores usuários. Isso não ocorre nas medidas de grandes obras
ou de outras medidas que afetam os reservatórios e acabam por promover reorganizações
(intencionais ou não) na distribuição de água na Bacia do PPA.

Torna-se claro que as medidas que mais trazem benefícios são aquelas que mais detêm
abrangência na Bacia: a instalação de barragens subterrâneas e cisternas-calçadão. Ambas

21 Ou seja, os benefícios sobressaem em muito os custos.
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auferem benefícios mínimos (no cenário de manutenção do clima atual) superiores a R$ 400
milhões. Já as medidas de incremento no uso de água subterrânea trazem, no máximo, valor de R$
95 milhões.

Nota-se que as medidas de aumento de oferta no meio rural também são condicionadas à
localidade, seja ela das águas subterrâneas ou das águas pluviais: no primeiro caso, os poços das
regiões com formação não cristalina se mostram custo-benéficos; já os poços (com seus
necessários dessalinizadores) na região do cristalino, não. Já quanto às medidas de barragens
subterrâneas e de cisternas-calçadão, nas regiões que detém índices pluviométricos menores,
auferem-se menores benefícios.

Outro ponto notável dessa categoria de medidas é o fato de que nenhuma delas contempla redução
de demanda, por compreenderem setores usuários com poucas possibilidades de redução dos
níveis atuais de consumo de água. Novamente, os quadros a seguir resumem alguns dos pontos
dignos de consideração para cada medida da categoria “Usos difusos rurais”.
Quadro 5-10: Discussão sobre a medida J – Poços
A instalação de poços pioneiros é bastante custo-benéfica, uma vez que contrasta o benefício de R$ 94
milhões no cenário climático “Extremos”, com o custo de R$ 9,3 milhões. Uma vez que a instalação dos poços
pioneiros se dá apenas nas áreas de formações hidrogeológicas distintas do cristalino, a medida não gera
benefícios muito abrangentes pelo território (reduzem no máximo 4% dos déficits das atividades mais
afetadas), embora a redução das demandas permita a redistribuição do volume equivalente para outros usos.

Quadro 5-11: Discussão sobre a medida K – Dessalinizadores
A recuperação e instalação de dessalinizadores de pequeno porte em áreas rurais não se mostra custobenéfica. Enquanto os benefícios são ínfimos, os custos chegam a R$ 150 milhões. Os poços no cristalino
detêm, teoricamente, a possibilidade de abater mais déficits que os poços pioneiros uma vez que abrangem
uma porção muito maior de usuários devido à sua geografia; contudo, a disponibilidade hídrica subterrânea é
baixa e de qualidade comprometida, demandando a operação de dessalinizadores que inviabilizam a medida
economicamente.
Conforme observado em campo, não se verificam operantes dessalinizadores para o abastecimento de vilas
rurais e de pequenas sedes urbanas na região do cristalino. Observam-se, no entanto, diversos poços e
bombas, mas que extraem as águas rasas da formação para usos que não são o de dessedentação animal,
irrigação ou mesmo de abastecimento humano.

Quadro 5-12: Discussão sobre a medida L – Barragens-sub.
Outra forma de se aumentar a disponibilidade hídrica para os usos difusos rurais é a partir da reservação de
águas superficiais por meio de barragens subterrâneas. É estratégia de baixo custo, que se faz notar pela
ótima RCB: R$ 692 milhões são gerados em benefícios contra R$ 59 milhões em custos.
Interessante notar que há uma grande diferença na geração de benefícios entre os cenários climáticos: quanto
mais árido for o clima, mais perdas serão evitadas. Já sob a hipótese de continuidade do padrão climático
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atual (cenário sem as mudanças climáticas), tem-se a geração de praticamente metade dos benefícios. Ou
seja, a aplicação da medida gera um claro aumento de resiliência.
Duas opções foram testadas, a primeira sendo a aplicação nos rios principais (L.1) e a segunda em toda a
bacia, mesmo contemplando-se uma vazão menor e menores possibilidades de adensamento das barragens
(L.2). A segunda opção traz a melhor RCB, quase zero nos cenários climáticos “Extremos” e “Árido”.
A medida abate aproximadamente 50% do déficit de dessedentação animal e cerca de 8% do abastecimento
da população rural, além de afetar positivamente a irrigação e até a indústria, embora em proporções de
redução de déficit bastante inferiores (respectivamente de 3% e 2%). É justo na captura de água superficial
por método de baixa tecnologia que permite à medida gerar tantos benefícios a mais do que custos, uma vez
que não se tem repercussões negativas na operação de reservatórios pelos usuários rurais, mas sim
abatimento das demandas ao nível da propriedade rural.

Quadro 5-13: Discussão sobre a medida M – Cist.-calçadão
A última medida voltada às populações rurais envolve a ampliação do aporte de cisternas-calçadão para a
captação e armazenamento da água de chuva. Interessante notar que o valor de instalação de uma cisternacalçadão é relativamente baixo (R$ 15,62 mil) quando analisado ao nível da propriedade. Eis que no agregado
da bacia, entretanto, considerando sua instalação em 50% das propriedades rurais (57,41 mil cisternascalçadão), os custos de instalação e manutenção envolvidos chegam a R$ 895 milhões.
Esses custos se mostram proibitivos frente aos benefícios observados – não obstante essa seja uma medida
que traz benefícios significativos. O cenário climático em que a medida mais agrega valor decorre do clima
mais variável – cenário “Extremos”, sob o qual se teria uma economia de R$ 627 milhões (montante similar
ao observado no cenário “Árido”). Não obstante os altos custos, a medida traz resiliência à população mais
vulnerável da Bacia do PPA frente às MC, fato observado pelos menores benefícios esperados pelo cenário
de clima moderado, de 469 milhões.
Outro fato interessante da medida é distribuição dos benefícios, que se dá de forma homogênea pela Bacia
e não prejudica outros setores usuários. O aumento de oferta se concentra apenas no meio rural, onde
próximo à metade do déficit da dessedentação animal é abatido, junto com cerca de 4% do abastecimento da
população rural.

5.3 Grandes Irrigantes
As medidas que abordam os grandes irrigantes se dividem em três: duas que visam reduzir a
demanda (eliminação de irrigações ineficientes e instalação de técnicas de manejo eficiente de
irrigação) e outra que visa ao reúso da água (por meio das águas residuárias de sistemas de
tratamento de efluentes domésticos).

Todas trazem conclusões interessantes sobre o papel da irrigação na Bacia e as formas sistêmicas
com as quais a atividade interage em sua configuração hídrica. Em particular, é interessante notar
que essas medidas não conseguem fazer frente aos cenários de clima mais alterado – fato
corroborado pelos menores benefícios contabilizados para os cenários “Árido” e “Extremos” em
comparação ao cenário “Moderado”.
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Compreende-se que a atividade de agricultura irrigada, empreendida pelos grandes irrigantes da
Bacia do PPA, deve ter na gestão do risco um de seus desafios de maior ganho em potencial, pois
mesmo com severas reduções de demanda (da ordem de uma quinta parte) ou ainda reúso dos
efluentes de outro setor usuário, os cenários climáticos futuros provam ser muito prejudiciais à
atividade.

Nesse sentido, tem-se na redução da demanda de irrigação por meio de técnicas eficientes de
manejo uma forma de se diminuir a exposição ao risco – não necessariamente suficiente para evitar
perdas, mas sim na capacidade de atenuá-las. Os quadros abaixo expandem a discussão sobre
cada uma das medidas para “Grandes Irrigantes”.
Quadro 5-14: Discussão para a medida N – Irrig. Ineficientes
A primeira das medidas focada nos grandes irrigantes é, de fato, uma medida pontual – visa eliminar a técnica
de irrigação por sulcos de infiltração, que ainda é utilizada em dois dos distritos irrigados na Bacia (São
Gonçalo, de grande porte; e Arcoverde, de menor porte).
A soma de ambos não resulta em uma área expressiva de modificação, e como os custos também são
localizados, a avaliação pode ser vista como a de implantação de dois projetos individuais. Eis que ambos
geram maior disponibilidade hídrica na Bacia como um todo, uma vez que são reduzidas as demandas em
percentuais consideráveis.
Com efeito, tem-se no cenário de maior geração de benefícios, o “Moderado”, um total de R$ 85 milhões
mediante o abatimento de 8% do déficit do setor de irrigação. O custo de implantação da medida não é trivial,
montando em R$ 45 milhões. A RCB, como se nota, é positiva. Ao serem considerados os cenários climáticos
“Árido” e “Extremos”, os benefícios gerados são abaixo dos custos.
É exatamente frente às mudanças climáticas mais intensas que a medida detém seu pior desempenho,
demostrando que a mesma não aumenta a resiliência da Bacia, embora gere uma economia de água bastante
notável.

Quadro 5-15: Discussão sobre a medida O – Manejo Irrig.
Voltada aos irrigantes profissionais da Bacia do PPA, a adoção da tecnologia de uso eficiente da água resulta
na geração de R$ 137 milhões em benefícios no cenário climático Moderado, com abatimento de 13% dos
déficits do setor. Já nos cenários “Árido” e “Extremos”, os benefícios chegam a R$ 72 e R$ 60 milhões,
respectivamente.
Assim, embora a adoção das novas técnicas seja um forte redutor de demanda, ela não é suficiente para
contornar os piores climas futuros possíveis. Mesmo assim, o fato de a medida ser implementada com um
custo relativamente pequeno, a torna custo-benéfica em quaisquer dos cenários de clima. A economia de
água na irrigação também promove benefícios difusos nos demais setores usuários da Bacia do PPA, porém
em pequenas proporções.

Quadro 5-16: Discussão sobre a medida P – ETE-Irrig.
Embora a medida envolva os grandes irrigantes, ela não perpassa pela redução de demanda, mas implica na
geração de maior oferta hídrica por meio da reutilização na agricultura das águas residuárias de sistemas de
tratamento de efluentes urbanos.
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Tratou-se de realizar duas simulações da implementação dessa medida, sendo que apenas a primeira
mostrou custo-benéfica. Esta é a opção que considera o aproveitamento apenas do sistema atual (opção
P.1), com custos baixos (R$ 15 milhões). A economia de água resultante rende benefícios da ordem de R$
23 milhões no cenário “Moderado” e de R$ 16 milhões no “Árido”, mostrando ser custo-benéfica. Já no cenário
“Extremos”, a geração de benefícios, de R$ 6 milhões, não supera os custos.
Quanto à suposição de que se amplie o reúso de ETE na agricultura para todos os municípios que detém
irrigantes profissionais (opções P.2 e P.3), necessitando para isso a ampliação da rede coletora e de
tratamento e efluentes, têm-se resultados líquidos negativos para a Bacia – ou seja, por mais que se
agreguem municípios e se aumente, assim, a oferta hídrica para a atividade da agricultura irrigada, o efeito
sistêmico dessa nova oferta não a torna atrativa.
Muito embora o setor de irrigação apresente ganhos pela medida (abatimento de cerca de 4% do seu déficit),
o uso da água pela agricultura implica, necessariamente, em menores retornos ao sistema hídrico por parte
das ETEs. Esse retorno acabaria por garantir o abastecimento prioritário de outros setores, pois seu
lançamento ocorre sempre à jusante de sua captação. Com o consumo dessa água pelo setor de agricultura,
déficits são gerados em demais setores que dependem de alguns reservatórios, como o de São Gonçalo, que
abastece o município de Souza e é dependente dos retornos do reservatório Engenheiro Ávidos.

5.4 Usuários urbanos
Foram testadas três formas distintas de se atenuarem os déficits hídricos – e consequentes perdas
econômicas – a partir dos usuários urbanos da Bacia do PPA: i) redução de demanda (por meio da
diferenciação da tarifa); ii) aumento da oferta (por meio do aproveitamento de água pluvial); e iii)
reúso de água já demandada (por meio do reaproveitamento de água cinza residencial).

Todas as três medidas trazem benefícios líquidos à Bacia, ou seja, se traduzem em redução das
perdas em montantes relativamente similares, frente a contrafactual sem sua adoção. Duas destas
medidas, não obstante, trazem custos proibitivos quando comparados aos benefícios.

A medida de melhor razão custo-benefício é a de aplicação de diferenciação de tarifas. Todas as
medidas reduzem as perdas com mais intensidade nos cenários de modificação climática mais
drástica – ou seja, provam ser geradoras de resiliência. Os quadros a seguir apresentam
considerações individuais acerca de cada medida.
Quadro 5-17: Discussão sobre a medida R – Água cinza
A instalação de sistemas de reúso de água cinza em residências é bastante custosa. Uma vez que se simulou
sua implantação em metade das residências urbanas, o custo agregado (incluindo manutenções necessárias
ao longo dos anos) monta em R$ 799 milhões.
Já a geração de benefícios societários por meio da medida acarreta em valores muito tímidos: no cenário de
maior benefício, o “Árido”, tem-se R$ 127 milhões de perdas evitadas, o que equivale ao abatimento de
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aproximadamente 8% do déficit do setor22. Os benefícios são maiores justamente nos cenários climáticos de
maior alteração climática - o cenário “Moderado” apresenta benefícios menores do que a metade destes.
A RCB necessitaria de benefício ao menos 6 vezes superior para equivaler, em magnitude, os custos de
implantação. Caso as técnicas de reutilização de água cinza residenciais sejam barateadas, ou ainda
embutidas nos sistemas de construção de novas residências, a mesma poderá apresentar potencial para
reconsideração.

Quadro 5-18: Discussão sobre a medida S – Pluvial Urbano
O aumento da oferta via captação de águas pluviais em centros urbanos pelas residências envolve sistema
mais barato do que o de reúso de águas cinzas, pois independe de bombeamento e de maiores obras civis.
A instalação dos sistemas em metade das residências do meio urbano custaria R$ 320 milhões.
A capacidade de atenuar perdas correlatas aos déficits hídricos, embora mais barata de se implantar, não é
geradora de vultuosos benefícios. Nas áreas em que há baixa precipitação histórica, seu efeito é ainda mais
diminuto. No agregado, sob as condições climáticas extremas o benefício monta em R$ 71 milhões. Nesse
cenário, são abatidos 6% do déficit total de abastecimento urbano e 5,5% do total de transposições.
Novamente, trata-se de medida que gera mais benefícios sob climas mais alterados.

Quadro 5-19: Discussão sobre a medida E – Tarifa
A única das medidas tangentes aos usuários urbanos que se apresenta como custo-benéfica é a de redução
da demanda mediante a aplicação de diferente estrutura tarifária. A medida age para reduzir o déficit total do
setor em cerca de 18%, com subsequentes abatimentos aos setores de abastecimento da população rural
(4%), transposições (8%), dessedentação animal 2%) e industrial (1,5%).
Eis que os custos financeiros envolvidos não são altos: R$ 44 milhões 23 – 14% dos custos de instalação de
sistemas de reaproveitamento de águas pluviais, por exemplo. Já os benefícios chegam em R$ 133 milhões
no cenário de clima “Árido” e R$ 62 milhões no “Moderado”, superando os custos e apresentado boa RCB.
A diferenciação de tarifas, da forma como foi simulada, assume manutenção do valor atualmente praticado
pelas concessionárias locais para os volumes iniciais de consumo, que dão conta das necessidades mais
básicas pela água. A elasticidade negativa entre preço e consumo é aplicada apenas para o consumo
excedente, mostrando assim o potencial de redução de excessos.

5.5 Indústria
Há uma única medida aplicada no âmbito da indústria (medida Q – Reúso Indústria), situação que
espelha a dificuldade de se compreender e relacionar os usos hídricos do setor em escala de bacia
hidrográfica, devido à miríade de tipologias industriais e distintos processos produtivos. Apesar de
custosa, a medida, que visa o reúso de efluentes na própria atividade industrial, é custo-benéfica
sob todos os cenários climáticos considerados (vide Quadro 5-20).

22 Esse abatimento ainda é sentido em outros setores devido à interação hídrica: cerca de 6% nas transposições, 2% na dessedentação
animal e pouco menos de 1% na indústria.
23 Naturalmente, a alteração de estrutura tarifária envolve também custos de ordem política, não mensuráveis no âmbito de uma ACB.
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Quadro 5-20: Discussão sobre a medida Q – Reúso Indústria
De modo geral, as industriais podem promover a reutilização de seus efluentes no próprio processo industrial
e, assim, reduzir sua demanda e dependência nas suas fontes de abastecimento. Trata-se, todavia, de
medida bastante custosa, que chega em R$ 539 milhões ao longo do período de análise.
Mesmo assim, sua consideração na Bacia do PPA teve como resultado a geração de um dos mais expressivos
benefícios positivos dentre todas as medidas: evitar-se-iam perdas da ordem de R$ 2,93 bilhões no cenário
Árido24. O cenário climático “Moderado” apresenta benefícios menores, porém não menos expressivos: R$
1,78 bilhão.
Em todas as situações climáticas, os benefícios superam com folga os custos, fazendo da medida uma
aplicação custo-benéfica. Afinal, trata-se do setor que gera parte expressiva do valor agregado na Bacia, ao
mesmo tempo em que seu atendimento não é prioritário em relação aos usos de abastecimento urbano e
dessedentação animal.
No total, são abatidos cerca de 72% dos déficits do setor, com repercussões positivas para o setor de
abastecimento urbano (redução de 4% dos déficits). É importante notar que para os demais setores, a medida
causa um acréscimo de déficits, sugerindo que sua aplicação seja considerada dentro de um leque mais
amplo e sistêmico de ações, de forma a minimizar os impactos sobre setores prioritários.

5.6 Considerações a partir de outras formas de classificação
É possível também agregar as medidas de acordo com outras formas de classificação e, nesse
sentido, resume-se a seguir os principais resultados de acordo com seu efeito sobre a
disponibilidade hídrica bacia, isto é, se a medida age no reúso de água, na redução da demanda,
redução de perdas ou aumento da oferta.

Medidas de Reúso

Ao se contrastar todas as medidas que lançam mão da reutilização de águas, tem-se um total de
três: P – Água de ETEs na agricultura irrigada; Q – Efluentes na indústria; e R – Água cinza
residencial em áreas urbanas.

Destas três possibilidades, a que menos agrega benefícios é a reutilização de água de ETE na
agricultura: não pelo fato da agricultura não ser beneficiada, mas sim pelo efeito sistêmico que essa
reutilização teria no balanço hidrológico da Bacia do PPA, causando déficits consequentes em
setores prioritários a jusante.

Já a medida de reutilização de efluentes na indústria, que reduz o consumo de um uso não prioritário
de uma forma que não se interfere com retornos do abastecimento urbano, prova ser uma das mais

24 Equivalente em magnitude à transposição do São Francisco e à planta de dessalinização de grande porte.
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custo-benéficas – agregando benefícios mesmo com um custo alto. Por fim, a reutilização de água
cinza em residências urbanas, embora tenha benefícios líquidos, não consegue superar os custos
– de fato, fica 6 vezes aquém destes.
Redução de Demanda

São também três as medidas que simulam reduções de demanda. Tem-se, na própria comparação
entre o número de medidas de ampliação de oferta (12) contra as de redução de demanda, a
constatação de que não se vislumbram muitas possibilidades de se cortar usos na Bacia do PPA.
Dentre elas, têm-se duas aplicações no meio rural, por meio de técnicas de irrigação mais eficientes
(medidas N e O), e uma no meio urbano por meio da diferenciação de tarifas (medida E).

Das três medidas testadas, todas apresentam boa RCB, embora a eliminação de técnicas
ineficientes de irrigação se mostre viável apenas em dois dos três cenários climáticos possíveis. As
três medidas apresentam níveis similares de benefícios, e podem ser aplicadas inclusive em
conjunto, sendo implementadas junto a usuários distintos.
Redução de Perdas

Foram testadas duas medidas de redução de perdas, sendo a primeira delas pertinente às perdas
na rede de distribuição de água no abastecimento urbano (medida H). A segunda, menos
consensual que a primeira, diz respeito à canalização de leitos de rios (medida I).

Ambas as medidas podem ser aplicadas de forma concomitante, e geram benefícios de grande
magnitude. No caso da rede urbana, tem-se a geração de R$ 284 milhões em benefícios; já na
redução de perdas nos leitos dos rios, tem-se o total de R$ 1,7 bilhão. Embora sejam medidas
caras, as perdas que evitam superam os custos e rendem uma RCB positiva e menor do que 1. Os
resultados permitem concluir que se tem uma ampla possibilidade de recuperação da água que é
gerada na Bacia, mas que por fatores diversos não chega ao usuário final.
Aumento de Oferta

Tem-se um total de 12 medidas que visam aumentar a oferta hídrica na Bacia do PPA. Deste total,
aquelas que lançam mão de maiores reservações das águas da própria bacia se apresentam com
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resultados mistos: a barragem de Oiticica é custo-benéfica (desde que a água seja distribuída via
eixo de adutoras, opção A.2), embora Serra Negra (medida B) e os açudes de médio porte na
Paraíba (medida F) não sejam e acabem até por gerar benefícios negativos.

Já as barragens subterrâneas (medida L) e a ampliação em larga escala das cisternas-calçadão
(medida M) são inequivocamente benéficas, embora só a primeira seja custo-benéfica.

O reaproveitamento de águas pluviais em centros urbanos (medida S) também agrega benefícios,
embora pequenos quando comparados ao seu custo de implantação. As medidas que procuram
incrementar o uso de água subterrânea também agregam benefícios, mas que não compensam os
custos no caso das áreas na formação do cristalino (medida K – Dessalinizadores).

Mesmo custo-benéfica, a medida de perfuração e instalação de novos poços pioneiros (medida J)
gera benefícios tímidos. Por outro lado, tem-se nas medidas que trazem água de fora da Bacia –
via transposição do rio São Francisco (medidas C e D) e via dessalinização de água do mar (medida
G) – possibilidades de se gerar grandes volumes hídricos que abatem, consequentemente, grande
parte das perdas que seriam incorridas na ausência das medidas.

Nota-se pelas conclusões que se trata de uma bacia que, de fato, ultrapassou seus limites
hidrológicos de atendimento aos usos nela presentes e que não há mais muita margem de manobra
para aportar reservatórios. Têm-se diversas ações possíveis, mas quase paliativas frente à
fragilidade imposta pelas mudanças climáticas.

No meio rural, contudo, ainda se faz possível reter as águas da Bacia do PPA e gerar benefício às
populações locais. Por exemplo, por meio da implantação das barragens subterrâneas (medida L)
pode-se aumentar a resiliência das populações mais frágeis frente às mudanças climáticas.

5.7 Medidas de Nenhum Arrependimento (no-regrets)
Retomando-se as discussões acerca das incertezas, conforme apresentado na Seção 1, os
conceitos de medidas do tipo no-regrets e low-regrets surgem como forma de se conferir maior
robustez à decisão suportada pela ACB. No caso específico das medidas de nenhum
arrependimento (no-regrets), tratam-se daquelas que se provam válidas ainda que nenhuma
mudança climática ocorra.
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Nesse quesito, destacam-se as sete medidas classificáveis como no-regrets:








I.1 - Canais-Rios
L.2 - Barragens Sub.
J - Poços
D - PISF Prioritários
Q - Reúso Indústria
A.2 - Oiticica-Sedes
O - Manejo Irrig.

Cada uma dessas medidas adiciona valor líquido à Bacia do PPA e a seus usuários
independentemente dos cenários climáticos antevistos. Ou seja, mesmo desconsiderando-se a
amplitude de variabilidade climática futura revelada pelos cenários “Árido”, “Extremos” e
“Moderado”, tem-se nessas medidas benefícios que superam os custos de implantação.

A classificação dessas medidas como no-regrets demanda, ainda, outras considerações acerca da
robustez: horizonte temporal, sensibilidade quanto aos custos e quanto à taxa de desconto: todas
as sete medidas se mantém custo-benéficas mesmo sob a consideração apenas dos primeiros 20
anos de simulação, reduzindo-se assim a incerteza inerente de se planejar para o longuíssimo
prazo. Uma vez que as incertezas acerca do futuro se intensificam com a extensão do horizonte de
planejamento, saber que as medidas conservam RCB positivas em horizonte de menor prazo
confere maior grau de assertividade ao tomador de decisão.

Como outro fator condicionante para a classificação como no-regrets, observa-se que as razões de
custo-benefício não se tornam negativas quando da consideração das incertezas acerca dos custos
de implantação. Mesmo considerando acréscimos da ordem de até 15%, as RCB se mantém abaixo
de 1, ou seja, com benefícios positivos e superiores aos custos.

Por fim, nota-se que todas as medidas elencadas no conjunto de nenhum arrependimento mantêm
RCB abaixo de 1 sob quaisquer taxas de desconto simuladas. A amplitude desse importante teste
de sensibilidade vai desde a improvável taxa negativa de -1% até a indesejável (sob o ponto de
vista societário) taxa de +16% ao ano. Adicionalmente, a verificação quanto à robustez das medidas
se sustenta também na junção da consideração da sensibilidade pela taxa de desconto (do -1% ao
+16%) com acréscimo de custos (+15%) e sob os horizontes temporais de médio (20 anos) e longo
prazos (50 anos).
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Essas sete medidas abrangem diversos focos de atuação: grandes obras de infraestrutura (I.1 e
A.2); usos difusos rurais (L.2 e J); usuários urbanos (D); grandes irrigantes (O); e indústria (Q).

Já quanto aos objetivos desse conjunto de medidas no-regrets, tem-se quatro delas focadas no
aumento da oferta hídrica (L.2, J, D e A.2); uma voltada à redução de perdas (I.1); outra voltada à
redução de demanda (O); e por fim, ainda outra medida que promove o reúso de água (Q).

Como pressuposto da ACB, cada medida foi analisada individualmente, produzindo resultados de
RCB de acordo apenas com sua própria influência nas demandas e/ou ofertas hidrológicas da
Bacia. Interessante, desta forma, observar que as medidas pouco se sobrepõem umas às outras.
De todo o conjunto, apenas as medidas com foco nos usuários rurais (L.2 e J) acabam por se
sobrepor. As demais, ao contrário, são medidas que apresentam sinergias entre si25.

Ao fim e ao cabo, o que se observa com o conjunto de medidas de nenhum arrependimento (noregrets) é um abrangente portfólio que tangencia diversos setores usuários na Bacia do PPA e
podem, em conjunto, promover mudanças positivas nesta complexa e estressada geografia hídrica,
fruto de análise robusta de planejamento.

5.8 Medidas de Baixo Arrependimento (low-regrets)
Há um segundo conjunto de medidas que deve ser destacado. Este abrange aquelas que, caso
sejam aplicadas e os cenários climáticos não venham a se concretizar em suas piores facetas,
resultarão em baixo arrependimento econômico (low-regrets). São medidas que, com pequenos
esforços adicionais, podem lidar com as MC de forma custo-efetiva.

As seguintes sete medidas formam o conjunto de baixo arrependimento (low-regrets):







E - Tarifa
C.6 - PISF (200%)
H - Perdas-Rede
G - Planta Dessal.
N - Irrig. Ineficientes
P.1. - ETE-Irrig.

25 Inclusive com relação à L.2 e J.
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 B.2 - Serra Negra (20%)

Esse conjunto de medidas não apresenta a mesma robustez daquelas de nenhum arrependimento.
São medidas que, por mais que tragam RCB positivas em alguns cenários climáticos, não o fazem
em todos. Concomitantemente, são medidas que não se mantém custo-benéficas quando se
considera ou o horizonte temporal mais curto (20 anos), ou a situação de maiores custos de
implantação (+15%), ou ainda sob diferentes taxas de desconto.

Tal é o caso da medida E, que é custo-benéfica em todos os cenários climáticos no horizonte de 50
anos de planejamento, mas falha em sê-lo quando são considerados apenas os primeiros 20 anos26.
Nesse horizonte temporal mais curto e com o pressuposto de que os custos podem ser 15%
maiores, a RCB também passa a ser desvantajosa (novamente no cenário “Moderado”). Por fim,
nota-se que caso esse acréscimo de custos seja combinado a uma taxa de desconto acima de 8%
ao ano, novamente perde-se a RCB positiva.

Caso similar ocorre com a medida de reúso de água de efluentes na irrigação (em sua alternativa
P.1, que faz uso do sistema atualmente instalado): apesar de ser custo-benéfica em dois dos três
cenários climáticos, quando se considera a possibilidade dos custos terem sido subapreciados em
15%, a RCB passa a ter o denominador maior do que o numerador. Caso a combinação de custos
mais altos ocorra junto à alteração na taxa de desconto, a medida passa a não mais ser custobenéfica.

Outra medida que passa a ser custo-benéfica mediante a ocorrência conjunta de menores custos
de implantação, menores taxas de desconto e horizonte de planejamento exclusivamente de longo
prazo, é a de Serra Negra (B.2, com 20% da capacidade). Embora apresente RCB muito próxima à
1 no cenário climático “Árido” (1,05), a medida não gera benefícios no cenário “Moderado” e custa
30% a mais do que os benefícios que gera no cenário “Extremos”. Caso a taxa de desconto
considerada para o horizonte de 50 anos seja reduzida para menos do que 4% a.a. e
(simultaneamente) os custos venham a ser 15% menores, a medida passa a apresentar viabilidade
positiva.

26 Nesse caso, a RCB passa a ser desfavorável no cenário “Moderado”, sendo de 0,93 no horizonte de 50 anos e 2,24 no de 20 anos.
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Embora cada uma destas medidas de low-regrets demande uma interpretação particular, no
conjunto prova-se ter medidas que agregam benefícios líquidos acima dos custos de implantação
durante alguns cenários climáticos e alguns pressupostos. Uma vez que este conjunto de medidas
se encontra no limiar da viabilidade, deve ser considerado como componente do portfólio de
planejamento da Bacia do PPA.

Notadamente, o planejamento hídrico da Bacia do PPA não deve considerar apenas os impactos
negativos das MC, mas também a melhor gestão possível das águas considerando o perfil dos
usuários, os usos múltiplos, os custos societários e outros tantos fatores que – por vezes –
independem dos desenrolares climáticos. Nesse contexto, medidas de baixo arrependimento
também devem ser entretidas no rol de possíveis ações para reduzir a vulnerabilidade da Bacia.

5.9 Medidas inicialmente não recomendadas
As medidas abaixo são aquelas que não apresentam razões positivas de custo-benefício em
nenhum cenário climático. Adicionalmente, não apresentam viabilidade mesmo quando fatoradas
eventuais modificações nas taxas de desconto, subestimativas de custos ou horizonte temporal
exclusivamente de longo prazo. São elas:








M - Cist.-Calçadão
C.4 - PISF (100%)
C.8 - PISF (500%)
C.2 - PISF (50%)
K - Dessalinizadores
S - Pluvial-Urbano
R - Água Cinza

Algumas dessas medidas apresentam grandes benefícios que são sumariamente inviabilizados por
seus custos. Esse é o caso das três opções de dosagem das águas do PISF (C.4, C.8 e C.2) e das
cisternas-calçadão (M). Ambas as medidas abatem consideráveis volumes de déficit hídrico,
embora sejam custosas em demasia. A implantação das cisternas-calçadão demandaria, para se
tornar viável, uma combinação muito pouco provável de custos menores em ao menos 15% e a
redução da taxa de desconto para menos de 4% ao ano. Mesmo assim, apenas no horizonte
temporal mais longo essa consideração se sustenta.
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Já quanto às medidas de aporte de vazões firmes do PISF, as dosagens de 100% (C.4) e 500%
(C.8) demandam uma taxa de desconto abaixo de 6% combinado à redução de custos em mais do
que 15% para se tornarem viáveis. Uma vez que se tem a possibilidade de outras dosagens mais
custo-efetivas, estas podem ser classificadas como inviáveis. Situação distinta ocorre para a
alternativa C.2 (50%): mesmo considerando-se uma taxa de desconto negativa em 1% em conjunto
com 15% a menos em custos, estes ainda superariam os benefícios. Na transposição do PISF,
menos é de fato menos.

As demais medidas (K, S e R), além de serem custosas, conseguem agregar poucos benefícios à
Bacia. Em específico quanto às medidas S e R, cabe uma observação relevante: ambas foram
consideradas na presente ACB como potenciais medidas adaptativas, abrangendo 50% dos
domicílios em área urbana na bacia toda.

Eis que há maneiras (mecanismos regulatórios) que permitiriam a realização desses investimentos
de forma (politicamente) menos custosa, caso as novas residências urbanas a serem aportadas na
Bacia detenham como obrigação junto aos códigos de construção a instalação de sistemas de
captação de água pluvial e/ou reúso de água cinza27.

Nesse caso, a percepção sobre o custo da implantação dos sistemas hídricos seria reduzida (em
termos relativos) quando realizado em conjunto com a construção da residência. Como
contrapartida, ter-se-ia uma redução ainda mais tímida de déficits hídricos, pois apenas as novas
residências passariam a contar com os sistemas.

5.10 Análise das medidas de caráter exploratório
As simulações realizadas no âmbito dos quadros hipotéticos (“Outras Medidas”, tal como descrito
na Seção 3.1) não são apresentadas junto às demais da ACB. Não obstante tenham ou custos
majoritariamente políticos ou mesmo sejam de natureza exploratória, essas medidas trazem
achados interessantes quanto às formas de gestão das águas na Bacia do PPA e à inter-relação
entre os setores usuários, e são discutidas nos quadros a seguir.

27 Nota-se que os custos por unidade instalada não se alterariam, mas ao atrelá-los a investimentos de maior monta, o regulador pode
incentivar a adoção mesmo de práticas pouco custo-benéficas. De fato, os custos de um sistema de reaproveitamento de água pluvial
são proporcionalmente negligenciáveis quando comparados aos custos totais de construção de uma nova residência.
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Quadro 5-21: Discussão sobre a alteração das prioridades de abastecimento e restrição de
demanda para setores usuários
O primeiro conjunto de quadros hipotéticos traz quatro possíveis alterações nas prioridades de atendimento
e restrição de demanda para setores usuários. Não há RCB uma vez que estas alterações incorrem em custos
políticos, não econômicos.
Caso os usos industriais fossem priorizados em detrimento dos usos de agricultura irrigada, ter-se-ia a
geração de R$ 168 milhões de benefícios líquidos no cenário climático “Extremos”28. O setor industrial teria
cerca de 9% de abatimento em seu déficit, resultado que gera valor o suficiente para mais do que compensar
as perdas incorridas nos demais setores – notadamente o acréscimo de déficit de abastecimento rural da
ordem de 6%. O prejuízo ao setor agrícola é menor do que o efeito sobre o abastecimento rural, aumentando
em apenas 1%.
Já a priorização do uso da água para a atividade de aquicultura, novamente em detrimento ao atendimento
das demandas de irrigação, também resulta em benefícios líquidos positivos. No cenário “Extremos” são
gerados aproximadamente R$ 400 milhões em benefícios líquidos. Este valor computa o benefício bruto
auferido pela atividade de aquicultura (R$ 418 milhões) e a subtração de R$ 17 milhões necessários para
compensar as perdas incorridas pelo setor agrícola. A troca de prioridades permite aos carcinicultores do
Baixo Açu ter seus déficits hídricos reduzidos em 17%, na média dos cenários climáticos.
O congelamento das outorgas para a indústria pressupõe a manutenção do valor agregado gerado pelo setor,
pois este se faria por meio de “indústrias secas”. Em termos hídricos, o não crescimento das demandas das
indústrias resulta em uma redução de cerca de 1% no déficit geral da Bacia. Embora o volume hídrico seja
irrisório, é a própria indústria a maior beneficiada, com redução de 14% de seu déficit e geração de R$ 319
milhões na média dos três cenários climáticos. Esse valor é mais do que o suficiente para compensar as
perdas da ordem de R$ 23 milhões que seriam incorridos pelo setor de dessedentação animal e de
transposição.
O último quadro hipotético testado na linha de restrição da demanda se dá junto ao setor de aquicultura. Pela
regra, imposta de forma exploratória, o reservatório Armando Ribeiro não mais atenderia as demandas de
aquicultura caso seu nível chegasse a menos do que 30% de seu volume-meta. Os prejuízos ao setor são
claros, de cerca de R$ 52 milhões. Não obstante, o volume de benefícios gerados pelos demais setores
impressiona ao cobrir a compensação necessária ao setor prejudicado em 70 vezes. De fato, os benefícios
gerados montam em impressionantes R$ 3,6 bilhões, atrás apenas do aporte de vazão de 200% do PISF.

Quadro 5-22: Discussão sobre novas regras de operação de reservatórios
O teste de formas alternativas de gestão de reservatórios resultou em benefícios líquidos negativos para a
Bacia do PPA.
O primeiro destes testes garantiu o atendimento aos usos prioritários pela redução do volume-meta dos
reservatórios e fazendo que a rede hidrológica da bacia se aproximasse de uma rede mais convencional. O
resultado econômico é um agravamento do risco climático em R$ 1 bilhão. Não obstante, os déficits de
abastecimento urbano caem em média 46%; os de abastecimento da população rural em 48%; o de
transposições praticamente zera; enquanto que a dessedentação animal tem 66% a menos de déficits. Os
três setores prejudicados, agricultura irrigada, indústria e aquicultura tem seus déficits agravados em
respectivos 42%, 73% e 14%. Estas proporções são mais do que suficientes para gerarem uma necessidade
de compensação além da capacidade de geração de benefício dos demais setores.
A outra modificação de regra operativa dos reservatórios testada foi com vistas à garantia ao atendimento de
usos prioritários por meio de reserva de água. Tal como para a anterior, essa opção abateu significativos
déficits de usos prioritários (41% através dos quatro usos prioritários), mas não resulta em valor econômico
suficiente para cobrir os custos arcados pelos demais usos, que somam R$ 250 milhões negativos em termos
líquidos.

28 Os demais cenários também geram benefícios líquidos positivos, embora de menor valor (em ambos os demais cenários, de R$ 83
milhões).
65

A última alternativa de gestão explorada condiz à definição de volumes-meta de reservatórios baseado na
previsão meteorológica. De acordo com a antecipação dos eventos de chuva, tem-se melhor acurácia na
determinação dos volumes-meta ideais para cada reservatório. Eis que a simulação dessa complexa gestão
resulta em benefícios líquidos negativos da ordem de R$ 675 milhões, com benefícios modestos de cerca de
1,2% de abatimento do déficit global da bacia.
É importante observar que tais medidas impulsionam à rede hidrológica da bacia características de uma rede
integradas, no entanto, dadas as perdas em trânsito entre reservatório, uma quantidade significativa de água
pode estar sendo perdida. Nesse caso, será interessante avaliar se, caso as conexões entre as estruturas de
reservação de água se dessem via canais, estas ações de gestão se revelariam mais efetivas.

Quadro 5-23: Discussão sobre a alteração (fundamental) dos perfis de consumo na bacia
O terceiro conjunto de simulações abrange a promoção de alterações fundamentais dos perfis de consumo
na bacia.
A substituição do rebanho de bovinos da bacia por caprinos e ovinos acaba por pouco afetar o déficit hídrico
global (reduzindo-o em 0,16%). Não obstante, dada a característica dos animais, tem-se a geração de R$
1,04 bilhão. As perdas econômicas evitadas pela troca de rebanhos mais do que compensam os poucos
usuários que são impactados negativamente.
O teste de troca de culturas na Bacia do PPA por aquelas de menor demanda hídrica e mais adaptadas ao
sertão resultou em benefícios líquidos de R$ 909 milhões para culturas temporárias de ciclo curto; enquanto
a opção por culturas permanentes acrescenta R$ 1,03 bilhão. Em ambas as medidas, os efeitos da menor
pegada hídrica da agricultura liberam o uso da esparsa água superficial para outros fins. Tem-se, por exemplo,
o abatimento de 17% das demandas de dessedentação animal e 42% de abastecimento à população rural.
A substituição de todas as culturas plantadas na bacia por forrageiras para alimentar um maior rebanho bovino
(na própria bacia), gera benefícios líquidos da ordem de R$ 1,22 bilhão. A troca de perfil produtivo é
responsável pela maior redução de déficits globais na Bacia: 63% na média entre os três cenários climáticos.

Quadro 5-24: Discussão sobre a medida de gestão de crise (abastecimento por caminhõespipa)
A última simulação realizada teve o intuito de desvendar o custo de se lidar com a crise hídrica por meio da
permanência do abastecimento da população rural por caminhões-pipa. Trata-se de quadro de caráter
exploratório e que gera claros benefícios ao abater 99,7% do déficit do abastecimento rural. Não obstante as
vantagens, o custo de implantação da medida monta em R$ 3,26 bilhões.
Enquanto a aplicação prática das simulações ora realizadas demande um longo período de transição e quem
sabe sequer seja factível, tem-se pelos resultados uma simulação da ordem de grandeza que os instrumentos
de gestão detém em relação à Bacia do PPA.
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6 Conclusões
As etapas percorridas para a condução de uma ACB e, posteriormente, seus resultados permitem
a identificação de determinados padrões e trajetórias relevantes para a unidade de análise, bem
como facilitam a comparação de diferentes cursos de ação que, se adotados no presente, podem
aumentar o bem-estar (agregado) dos indivíduos em determinada região. No caso da bacia dos rios
Piancó-Piranhas-Açu, é possível resumir/retomar alguns desses aprendizados:
 A Bacia do PPA se encontra em situação de notável fragilidade hídrica. Retomando os
resultados do Relatório 1C, ao simular um futuro sem mudança do clima (SMC), desvendase que as atividades que dependem das águas superficiais sofrem um risco climático da
ordem de 12% do valor gerado nos próximos 50 anos.
 As perdas ocorrem não apenas em setores como agricultura irrigada e criação de animais,
mas também em atividades industriais, de aquicultura e de abastecimento urbano, da
população rural e nas transposições para outros municípios que também dependem das
águas do PPA para consumo urbano29. Ao se adicionarem os riscos advindos das mudanças
do clima, o risco potencial sobe para 14% em cenário de MC moderada; até 24% em
cenário de maior aridez; e 21% em caso de maiores extremos climáticos. Torna-se
imprescindível, assim, buscar medidas de adaptação às MC.
 É importante estudar as alternativas: nem todas as medidas adaptativas se mostraram
benéficas. Eis que nem todas as medidas testadas revelaram-se benéficas. Há um conjunto
que, por mais que sejam geradoras de benefícios para seus usuários-foco, não o fazem em
volume econômico suficiente para compensar as perdas que acabam por promover em
outros setores e/ou em outras localizações geográficas da Bacia do PPA. Ou seja, por mais
que um setor e/ou uma determinada região seja beneficiado/a pela medida, a influência
desta no comportamento hidrológico da Bacia como um todo, acaba por gerar perdas
econômicas maiores e, logo, não geram benefícios líquidos positivos.
 A ACB pôde revelar medidas não recomendáveis, low-regrets e no-regrets.
o Há um conjunto de medidas que se mostra gerador de benefícios líquidos – ou seja,
por mais que um determinado setor ou região possa incorrer em perdas, no total da
bacia os ganhos superam tais perdas eventuais. Isso não significa, entretanto, que
sua adoção seja recomendável: mediante o contraste dos benefícios líquidos
gerados com os custos necessários para a aplicação, nota-se inviabilidade (RCB
maior do que um).

29 Reforça-se que no próprio cenário de base, já se considera a adição de 2,7 m3/s, vazão firme oriunda da transposição do rio São
Francisco. Esse pressuposto reduz em 17% o risco climático total no cenário sem mudança climática, que seria de 14% do total das
atividades diretamente vinculadas às águas do PPA.
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o

o

Existem medidas que não apresentam uma boa RCB em determinados cenários,
mas o fazem em outros. Uma vez que não se pode escolher o cenário climático que
ocorrerá no futuro, mas deve-se preparar para quaisquer deles, estas medidas
podem ser classificadas como sendo low-regrets.
Por fim, um terceiro conjunto de medidas se mostra gerador líquido de benefícios
para a Bacia do PPA em montantes que superam seus custos de aplicação. As
medidas que apresentam uma RCB positiva e menor do que um, são aquelas que
emergem como as recomendadas para ação prioritária. Esse conjunto de sete
medidas se torna robusto ao passo que agrega benefícios líquidos à Bacia do PPA
acima dos custos de implantação de forma consistente: não apenas a RCB se
mantém abaixo de um sob quaisquer cenários climáticos, como também
considerando as incertezas de custos (+15%) e um horizonte temporal mais curto
(20 anos). Esse é o conjunto de medidas compreendido como no-regrets
apresentado na Figura 6.1.

Figura 6.1: Classificação das medidas adaptativas em no-regrets, low-regrets e não
recomendadas
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A condução da ACB permitiu identificar, além das medidas com melhor ou pior RCB, consistências,
características e fragilidades mais gerais da gestão das águas na Bacia do PPA. Pontuam-se abaixo
as mais notáveis:
 Apenas reservatórios estrategicamente pensados podem agir sobre a fragilidade
hídrica da bacia. Nas simulações, somente o reservatório de Oiticica, mediante a
distribuição de suas águas ao Seridó por meio de adutora para as sedes urbanas, se provou
custo benéfico. Os demais reservatórios provocam perdas sistêmicas ao modificar a
distribuição das águas, verificando-se uma situação hidrológica limite. O potencial hídrico da
região já está consideravelmente explorado por meio da infraestrutura existente, de forma
que novas intervenções só trarão benefícios se metodicamente ponderadas.
 Na Bacia do PPA, há pouca margem para redistribuição de água. Das diversas medidas
adaptativas que provocam modificações na distribuição de água, todas causam perdas
econômicas aos setores usuários ou às localidades não contempladas. Esses efeitos
negativos, na maioria dos casos, superam inclusive os benefícios esperados. Exemplo
notável está na geração de perdas quando da utilização dos efluentes domésticos tratados
na irrigação (P – ETE-Irrig.), uma vez que a água ora utilizada deixa de afluir para jusante.
 Há (pouco) espaço para a promoção de economia de água. As três medidas que simulam
reduções de demanda se mostram custo-benéficas. Não obstante, são medidas que geram
benefícios pouco expressivos, que apenas atenuam as perdas potenciais das MC.
 Os maiores benefícios são gerados pelo aporte de água na Bacia. Esse aporte pode ser
via a transposição das águas do rio São Francisco; pela dessalinização da água do mar; ou
ainda por meio da redução de perdas em trânsito das águas da própria Bacia por meio da
canalização de leitos de rios. De qualquer forma, os maiores benefícios são assim gerados,
embora estas sejam soluções de elevados custos.
o

A captação das águas subterrâneas é limitada e de baixo potencial. A
exploração das águas subterrâneas no cristalino, mediante a instalação de
dessalinizadores, se mostra opção cara e de baixo potencial hídrico. Já o incremento
na exploração de água subterrânea nas demais formações hidrogeológicas é custobenéfico, embora ocorra em poucas localidades e com potencial hídrico tímido. Não
obstante, a gestão integrada dos recursos subterrâneos e superficiais, quando bem
coordenada, pode gerar benefícios que extrapolam o simples potencial líquido de
abatimento de déficit, incrementando, assim, a resiliência dos sistemas hídricos
convencionais.

 Há notável distinção de estratégias entre os meios urbano e rural. Enquanto a redução
do risco climático para o primeiro demanda grandes obras, o segundo ainda conta com
solução efetiva e de baixo custo: a implantação de barragens subterrâneas para a retenção
de água e atendimento dos usos difusos rurais.
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 O risco climático na Bacia do PPA se prova persistente. Das medidas testadas, apenas
as mais estruturais conseguem reduzir o risco climático de forma substancial. Mesmo assim,
a redução máxima do risco é de 60% (C.7 e C.8)30. A grande maioria das medidas detém
caráter incremental e paliativo frente à fragilidade imposta pela mudança do clima. É possível
(e provável) que o convívio com situações de escassez hídrica no futuro necessite de ações
programadas de contingência e da promoção de modificações fundamentais na forma de
uso de água.
 A gestão de desastres representa opção ainda mais custosa. Ainda que existam
dificuldades associadas à promoção de medidas de adaptação, os custos da inação em um
primeiro momento e da mera gestão de riscos a posteriori (via caminhões-pipa) são ainda
maiores.

A aplicação da ACB demanda a avaliação individual de cada uma das medidas adaptativas no
intuito de se formar base homogênea de comparação. A realidade encontrada, de extrema
fragilidade hídrica, demanda, outrossim, a aplicação de diversas das medidas adaptativas em
conjunto.

Isso decorre do fato que não há uma só medida que atenda a todos os setores usuários e a toda
abrangência territorial da Bacia do PPA. Da mesma forma, não há medida que consiga reduzir o
risco climático de forma fundamental, mas cada medida pode, ao seu modo, adicionar resiliência à
Bacia.

Compreende-se, por fim, que a classificação de medidas adaptativas com base em seus efeitos
econômicos é um primeiro passo na recomendação de políticas que lidem com a vulnerabilidade
trazida pela mudança do clima.

30 Em opção que depende da disponibilidade hídrica do Rio São Francisco.
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Apêndices: Fichas detalhadas das medidas de adaptação
A Análise custo-benefício explorada ao longo do Relatório contempla medidas de adaptação com
características distintas, cuja aplicação direta ocorre sobre setores usuários diversos e com
estruturas de custos e benefícios que se comportam de maneiras específicas ao longo do tempo.

Ainda que o estudo adote uma série de premissas gerais únicas que permite a comparação entre
tal grupo heterogêneo de intervenções na bacia de interesse, há considerações e decisões relativas
a cada uma das medidas de caráter único, com relação à disponibilidade de dados, distribuição e
recorrência de custos e premissas para distribuição de benefícios entre municípios e grupos de
usuários.

Assim, os apêndices individuais para cada medida a seguir apresentam:
 Objetivo e descrição geral da medida;
 Resumo dos resultados: Custos, Benefícios (Máximos e Mínimos), e RCB;
 Detalhamento sobre parâmetros, premissas para alocação de água e critérios para cálculo
dos custos;
 Resultados detalhados sobre Risco Físico, Risco Climático Total, Distribuição dos déficits
hídricos por UPH, e Padrões de Distribuição dos Custos e Benefícios ao longo do tempo; e
 Racional detalhado de Benefícios e Custos, com indicação de fontes e bases de dados
utilizadas, bem como das decisões e premissas necessárias para a simulação da medida.

Dessa maneira, permite-se o aprofundamento por parte do leitor em determinadas medidas de
maior interesse para suas considerações e análises, para além daquelas já realizadas no corpo do
relatório.
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