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1

INTRODUÇÃO

Dentro de um cenário de mudanças climáticas iminentes que trazem impactos traduzidos em
desastres naturais e escassez de recursos naturais, medidas adaptativas devem ser pensadas
como alternativas para evitar danos maiores à sociedade afetada. Dentre as diversas etapas do
planejamento necessário, este estudo objetiva explorar a fase de priorização das medidas de
adaptação a serem implementadas aprofundando o entendimento do método de análise de
custo-benefício - ACB de medidas através de uma aplicação didática e prática do método
Economics of Climate Adaptation -ECA (CLIMATEWORKS FOUNDATION, 2009) em uma região e
tema definidos.
A fim de cumprir com o objetivo geral, foi acordado fazê-lo em um tema de interesse conjunto
do Ministério do Meio Ambiente – MMA e Agência Nacional de Águas – ANA, ou seja recursos
hídricos dentro de uma bacia hidrográfica federal. Dada a característica experimental e didática1
do estudo, decidiu-se, em conjunto com o MMA e ANA, pela escolha da bacia hidrográfica dos
rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), por ser uma bacia com grande quantidade de
informações disponíveis. Igualmente a aplicação é focada nos usos para abastecimento urbano,
industrial e irrigação e nos riscos associados a escassez hídrica no futuro.
Assim, o documento foi organizado de maneira que fique claro para o leitor cada passo da
metodologia utilizada. A primeira parte do relatório apresenta os conteúdos teóricos utilizados
para o desenvolvimento do estudo. Portanto, são apresentados os métodos de base do estudo;
ACB, a metodologia Economics of Climate Adaptation, assim como os elementos que devem ser
identificados para responder a cada passo da metodologia aplicada a recursos hídricos.
Na segunda parte do relatório são apresentados os elementos práticos utilizados no estudo para
a aplicação. Sendo assim, são apresentadas as metodologias usadas para definição das projeções
climáticas, socioeconômica e qual o impacto das mudanças climáticas previsto para o
abastecimento urbano, a indústria e o setor rural nos cenários futuros projetados para a região
de estudo.
Uma vez definidos o cenário climático e sua influência nos recursos hídricos na Bacia do PCJ, são
aplicados métodos de valoração nos principais ativos impactados por essas mudanças, como,
por exemplo, a produção industrial da bacia. Assim, são calculadas as perdas nesses setores nos
cenários sem mudanças climáticas e o adicional de perda por conta das mudanças climáticas,
constituindo o risco climático total.
Por fim, são levantadas e analisadas medidas adaptativas para mitigar os impactos da escassez
hídrica para cada um dos usos de água definidos. Assim, as últimas seções do relatório mostram
a aplicação da ACB para cada uma das medidas adaptativas definidas, apresentando os
resultados da análise e as perdas evitadas com a aplicação hipotética de cada uma delas.

1

Apesar do esforço de se utilizar métodos e dados os mais próximos da realidade, a aplicação serve
unicamente para um olhar crítico quanto ao método aplicado e seus resultados não devem em hipótese
alguma serem utilizados e interpretados como realistas para qualquer tomada de decisão uma vez que
existem simplificações e adaptações metodológicas críticas, exigindo um estudo mais aprofundado e
completo para tal.
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O presente documento trata-se do Produto 3.0: Relatório da aplicação de metodologia
custo/benefício (Economics of Climate Adaptation) em região e setor acordados, do Contrato
Administrativo Nº 001 /2012, Processo Nº 02000.001975/2011-41 do Ministério do Meio
Ambiente (MMA).
Assim sendo, o mesmo cumpre com o previsto no Plano de Ação (Produto 1) do contrato
supracitado, consistindo em um documento que contém a aplicação da metodologia Economics
of Climate Adaptation em uma região ou setor ou ecossistema previamente acordado com a
equipe do MMA, no caso recursos hídricos na Bacia do PCJ, após o diagnóstico inicial do estado
da arte sobre adaptação no Brasil (Produto 2.0).
Igualmente, como previsto no seu detalhamento no Plano de Ação, na seção 6.2 foram
identificados os riscos climáticos relevantes para região / setor / ecossistema selecionado, na
determinação dos impactos físicos para os três usos (seção 6.2.6) e em toda a seção 7 foi
identificado valor dos ativos sob risco hoje e futuramente através das técnicas de valoração
aplicadas aos usos de abastecimento, industrial e rural sob risco e finalmente a seção 8 descreve
o levantamento da lista de medidas de adaptação possíveis e realiza a análise de custo-benefício.
Optou-se por realizar diversas oficinas e reuniões entre os envolvidos (MMA e ANA) durante o
processo de elaboração do produto a fim de promover um maior processo de aprendizado do
MMA e ANA (oficina dia 2/07/2014, videoconferência dia 7/10/2014 e reuniões), sendo a última
oficina do dia 10/11/2014 a apresentação dos resultados em oficina em Brasília, como previsto.
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2

OBJETIVO GERAL

O processo de adaptação às MC enfrenta desafios relacionados à sua alta complexidade,
resultado dos diferentes níveis de vulnerabilidade dos sistemas sociais, econômicos e ecológicos
para os diversos impactos das alterações climáticas. Concomitantemente à complexidade do
problema, as possíveis respostas ao mesmo estão sujeitas a restrições de capital financeiro e
humano, portanto é necessário planejamento em adaptação que passe pelo entendimento do
problema, análise de opções e priorização das medidas possíveis e sua implementação (UNEP,
1998). Particularmente para a escolha das medidas de adaptação existem métodos de
priorização passiveis de utilização, tais como multicritérios, análise custo-benefício, análise
custo-efetividade entre outros2.
Conforme mencionado anteriormente, o presente estudo busca explorar a fase de priorização
das medidas de adaptação a serem implementadas e, assim, estendendo a compreensão acerca
do método de análise de custo-benefício por meio de aplicação didática da metodologia
Economics of Climate Adaptation em região e tema definidos (CLIMATEWORKS FOUNDATION,
2009).
O objetivo geral deste produto é, portanto, testar criticamente o método de custo benefício por
meio de uma aplicação teórica e didática do mesmo, sempre que possível e conveniente
trabalhando com dados reais, e assim permitir avaliar sua utilidade para a tomada de decisão
nas escalas de planejamento federal, levantar possíveis características positivas e ou adaptações
necessárias para tal e gerando reflexões e formação dos envolvidos.

2

Consultar o Produto 6.0 – Parte II para mais detalhes e características de cada um dos métodos citados.
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3

OBJETIVO ESPECÍFICO

A fim de cumprir com o objetivo geral, ou seja, aplicar em caráter didático uma análise custobenefício usando como base o método Economics of Climate Adaptation foi acordado fazê-lo
em um tema de interesse conjunto do MMA e ANA, ou seja, recursos hídricos. Igualmente, em
se tratando deste tema e do recorte territorial comum no planejamento da ANA, aplicar-se-á o
método a uma bacia hidrográfica federal.
Dada a característica experimental e didática do estudo e a restrição de tempo para sua
aplicação, decidiu-se, em conjunto com o MMA e ANA, favorável a escolha da bacia hidrográfica
dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), por ser uma bacia com grande quantidade de
informações disponíveis.
Apesar do esforço de se utilizar métodos e dados os mais próximos da realidade, a aplicação
serve para um olhar crítico quanto ao método aplicado e seus resultados não devem ser
utilizados e interpretados como realistas para qualquer tomada de decisão sem que haja uma
revisão crítica e contextualizada dos mesmos, uma vez que existem simplificações e incertezas
que devem ser consideradas. No entanto, devido seu alto grau de aderência com a realidade,
próximos estudos mais aprofundados e completos poderão usá-lo como ponto de partida.
Em suma, o objetivo específico trata da aplicação em caráter experimental e didático de uma
análise custo-benefício de medidas de adaptação usando como base o método Economics of
Climate Adaptation na bacia do PCJ voltada ao setor de recursos hídricos e focada nos usos para
abastecimento urbano, industrial e irrigação, a fim de identificar aprendizados e dificuldades da
aplicação da mesma nesta escala e tema, de interesse do governo federal, em especial o MMA
e ANA.
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4
4.1

APRESENTAÇÃO DO MÉTODO BASE: ACB E ECONOMICS OF CLIMATE ADAPTATION
O QUE É UMA ANÁLISE DE CUSTO-BENEFÍCIO

Premissas para identificar e priorizar medidas adaptativas
O processo de planejamento da adaptação enfrenta desafios relacionados, principalmente, à
sua alta complexidade, resultado dos diferentes níveis de vulnerabilidade dos sistemas sociais,
econômicos e ecológicos para os diversos impactos das alterações climáticas, do grande número
de atores envolvidos, dos diferentes níveis de tomada de decisão e das relações intersetoriais
necessárias.
A identificação de riscos e vulnerabilidades climáticas presente e futura constitui a primeira
etapa para a determinação das medidas de adaptação. Esta primeira fase analisa possíveis
mudanças nas condições de vulnerabilidade socioeconômica e ambiental, bem como impactos
biofísicos e socioeconômicos. Além disto, a capacidade adaptativa do sistema em questão deve
ser avaliada.
Após a identificação de riscos e vulnerabilidades que cercam um sistema natural ou social, é
importante ranqueá-los de acordo com suas ameaças e impactos. Os critérios para tal
dependem das características, interesses e perspectivas de cada País, bem como da avaliação
de especialistas.
O ranking e priorização de riscos e vulnerabilidades podem ser utilizados no processo de
definição de medidas de adaptação. Ou seja, após definir quais são os principais riscos e
vulnerabilidades que cercam um determinado tema, medidas de adaptação devem ser
estipuladas para abordar tais demandas.
Além dos critérios para auxiliar na definição de medidas de adaptação são utilizados ferramentas
e métodos para priorizar essas medidas identificadas. A análise de diversos programas nacionais
e medidas de adaptação ao redor do mundo permitiu identificar as ferramentas mais utilizadas
nos mesmos e que estão mais maduras em termos metodológicos, sendo elas: Análise CustoBenefício; Análise Custo-Efetividade; Análise Multicritério; e Análise de Equilíbrio Geral.
Dentre as ferramentas apenas citadas, no contexto de adaptação às mudanças climáticas a ACB
é a mais eficiente para avaliar medidas adaptativas em termos econômicos e auxiliar no
processo de priorização das mesmas.
Análise Custo-Benefício (ACB)
A ACB é mais utilizada quando a eficiência é o principal critério de decisão uma vez que calcula
e compara todos os custos e benefícios, expressos em termos monetários. A comparação dos
custos e benefícios previstos possibilita que os tomadores de decisão avaliem a eficiência de um
investimento em adaptação, sendo que, essa comparação permite medir diversos impactos
utilizando uma única métrica monetária, o que facilita na priorização das medidas de adaptação.
Segundo ADLER e POSNER (1999), a ACB é própria para analisar projetos sob a ótica de
maximização do bem estar social, uma vez que avalia e compara propostas de mudança ao
status quo, seja esta promovida pela execução de um projeto ou pela adoção, como aqui
tratado, de medidas adaptativas às mudanças climáticas na bacia. A teoria sublinhada é a de
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uma melhoria de Pareto, onde uma redistribuição dos benefícios deve ser feita desde que pelo
menos um usuário seja beneficiado sem que outros usuários sejam prejudicados como
consequência.
Sua mecânica baseia-se na agregação de medidas de mudança nas curvas de utilidade individual,
resultando no contraste de curvas representativas do bem-estar social em um cenário status
quo e o projetado “estado de mundo com o projeto” (PEARCE, 1978 apud ADLER e POSNER,
1999). Análises de Custo-Benefício consideram os impactos, em termos microeconômicos, sobre
o bem estar e podem embasar políticas públicas correlatas ao projeto ou proposta em questão.
Para considerar custos e benefícios em termos de bem-estar, as análises devem considerar além
dos aspectos estritamente financeiros, pois assim falhariam em captar aspectos ambientais e
sociais. Uma característica importante do método é justamente a dificuldade de incluir
estimativas confiáveis de atributos que não possuem valor de mercado bem definido, mas são
de extrema importância, tais como a biodiversidade e os valores culturais. Essa dificuldade faz
com que os resultados da análise nem sempre estejam condizentes com a realidade (UNFCCC,
2011).
Não obstante, a inclusão das variáveis representativas do bem estar social que não estejam
necessariamente associadas a um mercado (e necessitam, portanto, de valoração específica), é
o aspecto chave da metodologia, pois assim permite a fácil comunicação dos resultados sem a
perda de profundidade e complexidade existentes. Compara-se a projeção de situações atuais
versus alternativas, quantificando ganhos e perdas resultantes (MUNDA, 1996) (ACHARYA,
2000).
Os principais passos para avaliar opções de adaptação utilizando a ACB são descritos abaixo:
1. Determinar um objetivo de adaptação e suas potenciais opções de realização, sendo que
o objetivo deve ser bem definido e quantificável em termos monetários;
2. Estabelecer uma linha de base com dois cenários, um sem a aplicação da medida de
adaptação e outro com a implementação bem sucedida da opção de adaptação, para
assim poder determinar os custos e benefícios comparando-se os dois cenários;
3. Quantificar e agregar os custos sobre períodos de tempo específicos: custos sobre uma
medida adaptativa incluem custos diretos e indiretos;
4. Quantificar e agregar os benefícios sobre períodos de tempo específicos: a
caracterização dos benefícios de uma medida adaptativa devem incluir os danos
evitados decorrentes dos impactos das mudanças climáticas e seus co-benefícios, caso
seja relevante;
5. Comparar os custos e benefícios agregados: para escolher uma medida adaptativa é
necessário comparar os valores pecuniários3 dos custos e benefícios. Tomadores de
decisão podem escolher entre três indicadores para determinar se as suas opções são
eficientes, sendo eles: i) Valor Presente Líquido (VPL) para os custos e benefícios e a
diferença entre eles. O VPL pode ser usado para priorizar investimentos; ii) Relação
Custo Benefício (RCB), isto é, a razão entre o valor presente dos benefícios para o valor
presente dos custos, se essa razão for maior que um a medida é aceitável, ou seja, traz
mais benefícios monetários que custos. O RCB também é uma opção para determinar a

3

Que consiste em dinheiro
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alocação de recursos; iii) Taxa Interna de Retorno (TIR), quanto maior for a TIR de uma
opção mais desejável ela se torna.
Quadro 1: Valoração econômica de serviços ambientais em recursos hídricos
As águas de uma bacia prestam serviços ambientais que não encontram necessariamente
correspondentes nos valores de mercado dos produtos e serviços que de seu uso emergem. Quando uma
fábrica lança seus efluentes no curso d’água, seus custos não se alteram, embora os custos para a
sociedade (principalmente daqueles à jusante) aumentam. Os custos privados do poluidor não estão,
nesse exemplo, refletindo os custos sociais. A valoração econômica dos recursos naturais é uma forma de
expressar, pecuniariamente, a equiparação do custo privado ao custo social, ou público.
A valoração econômica revela valores utilitários, diretos ou indiretos dos recursos naturais4.
Exemplificam-se como valores de uso direto: i) a pesca; ii) o uso consuntivo para indústrias, irrigação e
dessedentação animal; iii) consumo humano; iv) navegação; v) geração de energia elétrica. Já os valores
de uso indireto passam por: i) reabastecimento de águas subterrâneas; ii) retenção de sedimentos e
nutrientes; iii) prevenção de erosão; iv) habitat para diversas espécies (VAN BEUKERING, ZWARTS, KONE,
& WYMENGA, 2005) (TURPIE, BARNES, ARNTZEN, NHERERA, & BUZWAN, 2006) (CONSTANZA, FARBER, &
MAXWELL, Valuation and Management of Wetland Ecosystems, 1989).
Seguindo o exemplo da fábrica que lança livremente seus efluentes num rio, mediante a noção monetária
do custo adicional causado aos moradores da cidade à jusante, estes poderiam cobrar diretamente da
fábrica os recursos cabíveis para que se reparassem os danos causados. A empresa, assim, teria uma
escolha clara em pagar pela poluição ou investir em formas de mitigá-la (mediante, por exemplo, uma
troca de processo produtivo ou no tratamento de seus efluentes)5.
A internalização das externalidades, ou seja, a incorporação do valor do recurso ambiental ao valor de
mercado refletiria o real custo de escassez do "fator de produção terra", desencadeando uma realocação
dos demais fatores de produção (trabalho e capital) para seus fins mais eficientes.

As principais vantagens e desvantagens da ACB são:




ACB é importante porque permite comparar e/ou agregar diferentes categorias de custos e
benefícios com um único valor;
Uma grande limitação da ACB é requerer que todos os benefícios sejam monetizáveis, além
da sua excessiva ênfase em eficiência;
A premissa de que projetos ou políticas com a melhor RCB são socialmente atrativas devese a ideia de que os projetos e políticas com índice RCB maior que um podem compensar os
impactados negativos das mudanças climáticas, se essa compensação ocorre realmente
depende da concepção da política de adaptação.

4

Há ainda valores de não-uso como beleza cênica e abrigo da vida, cujos cálculos são de difícil
sistematização.
5
A Lei das Águas (nº 9.433 de 1997) institui o princípio do poluidor-pagador por meio do reconhecimento
da água como um bem público dotado de valor econômico.
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4.2

O QUE É A ECONOMICS OF CLIMATE ADAPTATION E SEUS PRINCIPAIS PASSOS

Economics of Climate Adaptation
A metodologia “Economics of Climate Adaptation” (ECA) é o produto de um grupo de trabalho
formado entre o Fundo Global para o Meio Ambiente, McKinsey & Company, Swiss Re, Fundação
Rockefeller, ClimateWorks Foundation, A Comissão Europeia e Standard Chartered Bank
(CLIMATEWORKS FOUNDATION, 2009).
Nos últimos anos o tema da adaptação às mudanças climáticas se tornou uma prioridade para
os tomadores de decisão, para esses formuladores de políticas públicas é necessário elaborar as
seguintes questões: Qual o potencial de perda em função do clima para a economia e sociedade
nas próximas décadas? Quanto dessa perda pode ser remediada e com quais medidas? Quanto
investimento será necessário para financiar essas medidas e os seus benefícios superam os
custos?
As medidas de adaptação são capazes de tornar as cidades mais resilientes aos impactos das
mudanças climáticas, mas para isso os elaboradores de políticas públicas necessitam dos fatos
para serem capazes de identificar os investimentos mais rentáveis.
A metodologia Economics of Climate Adaptation (ECA) fornece as informações necessárias aos
tomadores de decisão para responder a essas questões de forma que permita compreender os
impactos das mudanças climáticas sobre a economia de seu país e identificar ações para
minimizar esses impactos. Dessa forma o Estado pode integrar as medidas de adaptação ao seu
plano de desenvolvimento de longo prazo. Uma metodologia já consolidada para avaliar o risco
climático propõe dividir o projeto em cinco etapas norteadas por perguntas chaves, como
demonstrado na Figura 1: Etapas do método .
Figura 1: Etapas do método ECA

Fonte: (CLIMATEWORKS FOUNDATION, 2009).
O método possibilita gerenciar o risco climático total através da resposta as seguintes perguntas:
1. Onde e de que estamos em risco?
2. Qual é a magnitude da perda esperada?
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3. Como poderíamos responder?
4. Como nós executamos?
5. Quais são os resultados e lições aprendidas?
A ECA tem como objetivo fornecer respostas para as três primeiras perguntas, sendo que, seu
produto final é a avaliação custo-benefício das medidas adaptativas propostas. Dessa forma, fica
a cargo dos formuladores de políticas públicas, decidir quais as melhores opções, e quais serão
os mecanismos de avaliação das mesmas.
Fica claro que a ECA não possui mecanismos para avaliar as instituições governamentais, os
instrumentos de gestão ou a eficiência da aplicação das medidas propostas, uma vez que esse
não é o objetivo do método.
1. Onde e de que estamos em risco
O primeiro passo na análise para uma dada localização, setor econômico e população afetada é
identificar os riscos6 mais relevantes e analisar os eventos históricos. Para conseguir realizar essa
identificação é necessário compilar e analisar algumas informações, são elas: histórico de
temperatura, precipitação e eventos extremos; análise da comunidade científica e de
especialistas da área sobre o risco climático com maior potencial de impacto; estatísticas acerca
da frequência e gravidade de eventos climáticos específicos; identificar as regiões mais expostas
aos riscos levantados.
A metodologia ECA avalia o risco climático total, definido pelo risco proveniente das mudanças
climáticas, somados aos riscos existentes baseado em trajetórias socioeconômicas previstas.
Para realizar essa avaliação são necessários cenários futuros do clima (no qual teremos que nos
adaptar) e cenários futuros socioeconômicos da região definida.
2. Qual é a magnitude da perda esperada
A análise de informações sobre a região em estudo possibilita a modelagem da perda econômica
esperada para hoje e o impacto incremental no crescimento econômico devido à influência das
mudanças climáticas. Dentre os vários fatores analisados, medir o impacto das mudanças
climáticas no futuro é o mais difícil em função das incertezas envolvidas. A análise de cenários é
uma forma de diminuir essa incerteza, construindo, por exemplo, três cenários de risco
climático: clima hoje, mudanças climáticas moderadas e mudanças extremas no clima para o
futuro. A Figura 2 mostra um exemplo da composição do risco climático total em 2050 de uma
região ou setor7.

6

Risco: combinação da probabilidade de ocorrência de um evento e dos impactos ou consequências
associadas a esse evento (WILLOWS, REYNARD, et al.), (tradução livre). Probabilidade é “a chance de
alguma coisa acontecer” (AS/NZS, 2009).
7
Na aplicação desse estudo não será calculado o risco atual das mudanças climáticas e sim a variação
entre o impacto potencial do crescimento econômico e o impacto potencial das mudanças climáticas para
o ano de 2050.
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Figura 2: Expectativa de perda em função do clima
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Fonte: Adaptado (BRESCH & SPLEGEL, 2011).
Para avaliar os impactos das mudanças climáticas no futuro são construídos três potenciais
cenários de clima: O primeiro avalia o risco climático hoje, o segundo leva em consideração um
impacto moderado das mudanças climáticas para um período futuro pré-determinado e o
terceiro um impacto extremo das mudanças climáticas, considerando o mesmo período
anterior.
Essa etapa do processo pode ser sistematizada através dos seguintes passos:
 Desenvolver cenários de mudanças climáticas para a gravidade e frequência do risco
selecionado;
 Estimar tamanho e localização de futuros ativos;
 Avaliação de vulnerabilidade e criação de curvas de vulnerabilidade relacionando valor sob
risco com eventos de diferentes gravidades;
 Desenvolver cenários de mudanças climáticas, com horizonte temporal determinado,
capazes de avaliar o clima atual sem mudanças climáticas; mudanças climáticas moderadas
e mudanças climáticas extremas;
3.

Como poderíamos responder

Após responder às questões anteriores é necessário construir um portfólio de medidas
adaptativas, avaliar os potenciais de perda e a relação custo-benefício para cada medida de
adaptação.
Essa etapa do processo pode ser sistematizada através dos seguintes passos:
 Lista de medidas que oferecem opções para mitigar, prevenir e transferir riscos;
 Determinar viabilidade e aplicabilidade das medidas potenciais;
 Calcular custos para cada medida;
 Calcular perda esperada evitada para cada medida;
 Criar a curva de custo-benefício para todas as medidas.
Limitações da Metodologia
A metodologia ECA possui algumas limitações que limitam ou impossibilitam o seu uso em todas
as estratégicas de adaptação de um País, são elas:
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Não aborda alguns aspectos importantes sobre adaptação, tais como, avaliação das escolhas
de políticas públicas ou regulamentação; avaliação da ciência do clima; cálculo do custo
global de adaptação; outras abordagens metodológicas existentes;
Foco em perdas esperadas e medidas de adaptação em nível local, ao assumir que as
mudanças climáticas terão impactos locais mais significativos e urgentes;
Os resultados da curva de custo-benefício oferecem uma lista de possibilidades de ação para
os tomadores de decisão e não uma resposta explícita com o portfólio ideal de medidas para
uma região.

Adaptações necessárias da ECA
Apesar de a metodologia propor o cálculo dos custos em função das mudanças climáticas, para
determinada localidade nos dias atuais, essa etapa será considerada como zero no piloto, serão
calculados os custos dos impactos futuros, para cinquenta anos, e utilizado o delta entre os dois
períodos. Essa mudança conceitual se deve em função da dificuldade em calcular o risco de
oportunidade presente perdido em função das mudanças climáticas, porém não impacta no
principal objetivo da metodologia que é indicar as medidas com melhor relação custo-benefício
no futuro.
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5
5.1

ANÁLISE DE CUSTO BENEFÍCIO EM RECURSOS HÍDRICOS
ELEMENTOS PARA A PERGUNTA 1 E 2 EM RECURSOS HÍDRICOS

O setor de recursos hídricos está entre os mais afetados direta e indiretamente pelas mudanças
climáticas globais. Muitos podem ser os tipos de impactos esperados no setor e, por
consequência, a aplicação de uma análise de custo benefício de medidas de adaptação para o
mesmo dependerá da definição de diversos aspectos e recortes dentro do tema em si.
No caso específico da disponibilidade de água em quantidade e qualidade para usos de
abastecimento humanos, industriais e irrigação, é possível estabelecer uma cadeia de elementos
desde a causa inicial, as emissões de GEE, até o risco climático total no setor em valor
econômico.
Figura 3: Fluxograma de elementos para pergunta 1 e 2 em recursos hídricos

As alterações decorrentes das mudanças climáticas devem refletir diretamente sobre a
disponibilidade hídrica de forma muito mais intensa que os gerados pelas variações
consideradas normais do clima. As emissões de GEE históricas e projetadas alteram o padrão do
clima global, que por sua vez afeta o mesmo padrão climático no nível regional (bacia
hidrográfica, por exemplo), representado principalmente por alterações nos padrões de
temperatura e de precipitação. A alteração no regime de chuvas regional e local (entre outros
fatores climáticos) se traduz em novas médias de precipitação, novas frequências e magnitudes
de eventos chuvosos e de estiagem, alterando por consequência os padrões observados das
vazões naturais e dos corpos d´água.
Essas vazões naturais associadas às diferentes trajetórias de desenvolvimento socioeconômico
assumidas historicamente e projetadas para o futuro na região, principalmente relativas às
demandas por água e perfis de saneamento, alterarão a quantidade e qualidade de recursos
hídricos disponíveis para o abastecimento humano, industrial e irrigação (além de contribuir em
certa medida com o padrão de emissões). Por fim, essas alterações esperadas na disponibilidade
de água assim como na sua qualidade acarretam impactos econômicos associados, por exemplo,
paralização da produção industrial, aumento de custos do setor de saúde associados a aumento
de doenças, perdas de safra, perda de ativos por inundação etc.
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A primeira pergunta da metodologia ECA: “Onde e de quê estamos em risco” é respondida pelos
blocos iniciais até a identificação dos impactos físicos (alterações na quantidade e qualidade da
água). A soma de fatores associados a trajetórias socioeconômicas com aqueles associados a um
novo padrão de vazões (por sua vez, advindas das mudanças climáticas) compõem o risco
climático total. Já a segunda pergunta: “Qual a magnitude da perda” será respondida através da
tradução destes impactos físicos em impactos econômicos.

5.2

TIPOS DE MODELOS, FERRAMENTAS E CENÁRIOS NECESSÁRIOS

A fim de compreender cada relação de causa e efeito entre esses elementos que se encadeiam
(projeções climáticas, mudança nos padrões de vazão, trajetórias de desenvolvimento, alteração
na qualidade e quantidade de água e por fim seus impactos econômicos) usa-se modelos e
ferramentas que relacionam seus fatores e variáveis, além da consideração e construção de
cenários plausíveis. Esses modelos e ferramentas podem ser mais ou menos robustos mais ou
menos realistas ou consagrados, usar dados reais ou projeções, dependendo de sua
disponibilidade, montagem do problema e necessidade.
Retomando a cadeia de elementos apresentada acima, é possível elencar alguns aspectos gerais
dos modelos, ferramentas e cenários aplicáveis a eles e suas inter-relações.
Padrão de emissões de GEE mundiais e mudança no padrão climático global
A principal fonte para estes elementos da cadeia tem sido os trabalhos do IPCC8, mais
precisamente do seu Working Group I9. Resumidamente, o IPCC traz no quinto relatório de
avaliação (AR510), além de evidências da ocorrência das mudanças climáticas e seus fatores,
cenários futuros para o clima global. Para tal, faz uso de modelos climáticos globais (Global
Climatic Models - GCM) compostos por uma complexa hierarquia de modelos que
compreendem modelos climáticos simples, de complexidade intermediária e detalhados, além
de modelos do sistema terrestre. Estes simulam as mudanças a partir de cenários de forçantes
antrópicas. Uma nova gama de 4 cenários chamados Representative Concentration Pathways
(RCPs), foi adotada no AR5 e expressam cenários prováveis das atividades humanas.
Mudança no padrão climático regional
Enquanto os modelos climáticos globais (GCM) proporcionam cenários abrangentes, faz-se
necessário a redução da escala espacial e temporal dos seus resultados, através de técnicas de
downscaling, a fim de possibilitar a interpretação dos mesmos em termos mais regionais e
locais. Existem duas formas principais de técnica de downscaling. Uma forma é downscaling
dinâmico, onde a saída do GCM é usada para acionar um modelo regional em maior resolução
espacial, o que, portanto, é capaz de simular as condições locais em maior detalhe. A outra
forma é downscaling estatístico, onde uma relação estatística é estabelecida a partir de
observações entre as variáveis de grande escala, como a pressão atmosférica da superfície, e
uma variável local, como a velocidade do vento em um local particular. É importante salientar
que as variáveis climáticas que tais modelos podem abordar são diversas, no entanto, se
8

Intergovernmental Panel on Climate Change. Sigla em inglês do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas estabelecido em 1988 pela Organização Meteorológica Mundial e o Programa das
Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) para fornecer informações científicas, técnicas e
socioeconômicas relevantes para o entendimento das mudanças climáticas, seus impactos potenciais e
opções de adaptação e mitigação.
9
Grupo de Trabalho I: avalia os aspectos científicos do sistema climático e de mudança do clima.
10
Fifth Assesment Report: Quinto Relatório de Avaliação do IPCC lançado em 2014.
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destacam a precipitação e temperatura, a primeira especialmente importante para recursos
hídricos.
Mudança no padrão de vazões
Para recursos hídricos, e em especial a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para
diversos usos, torna-se necessário o entendimento das projeções de alterações na precipitação
(e outras variáveis climáticas) provenientes dos modelos e cenários climáticos em termos de
vazões. Essa relação é provida pelos modelos de chuva-vazão. Simplificadamente, tais modelos
têm por objetivo estimar a vazão em um sistema de drenagem qualquer, gerado por um evento
de chuva buscando reproduzir as fases do ciclo hidrológico entre a precipitação e escoamento
no ponto de interesse. Existe uma variedade de tipos de modelos, desde bastante simplificados,
utilizados em projetos de engenharia em pequenas bacias, até modelos mais completos que
consideram a variabilidade espacial e temporal do evento chuvoso tentando representar
variações das características da bacia no espaço e considerando balanço hídrico mais completo
(evapotranspiração, infiltração, escoamento etc.), acarretando igualmente maior dependência
de dados. Modelos customizados, por exemplo, através de relações estatísticas de dados
simulados e observados, também são uma alternativa possível.
Trajetórias de desenvolvimento socioeconômico locais
A quantidade e qualidade dos recursos hídricos no futuro não dependerá somente da alteração
dos padrões de precipitação para o período, mas igualmente da conjuntura socioeconômica
local onde esse recurso estiver inserido, refletindo seus usos e impactos. Devido à variedade e
amplitude que estas trajetórias representam, nesta etapa é preciso identificar quais são suas
variáveis de interesse para a construção de cenários, como por exemplo, informações previstas
em planos de desenvolvimento regionais ou tendências históricas de distribuição do uso do solo,
população, demandas industriais e tratamento de efluentes. Atenção especial deve ser dada a
variáveis que afetam e são afetadas em recursos hídricos.
Alteração na quantidade e qualidade da água
A combinação dos resultados de modelos de chuva-vazão com cenários de demanda de água
(em qualidade e quantidade) advindas das trajetórias socioeconômicas previstas pode ser
avaliada através de modelos de alocação de água e de qualidade que simulam a realidade ao
computarem novas disponibilidades hídricas com novos padrões de usos. As alterações na
quantidade e qualidade da água são reflexo direto dos cenários de trajetórias de
desenvolvimento e das mudanças do clima que, como explanado acima, alteram a relação
precipitação-vazão. Como em um sistema dinâmico, as projeções físicas interagem com as
socioeconômicas. Nestas últimas, parâmetros de uso consuntivo por habitante e grau de
eficiência de tratamento de esgoto, por exemplo, podem ser alterados de sorte a permitir a
comparabilidade entre ações de enfrentamento à mudança do clima. Esses modelos simulam os
impactos físicos esperados na bacia, combinando as projeções socioeconômicas com os novos
cenários de clima.
Impactos econômicos
A partir dos resultados físicos projetados para as alterações na quantidade e qualidade da água,
calculam-se os correlatos impactos econômicos. Técnicas de valoração econômica dos recursos
naturais permitem inferir, a partir das mudanças físicas, impactos econômicos. Diversas técnicas
de valoração econômica conseguem quantificar o valor dos recursos naturais, sejam estes de
uso direto ou indireto. As técnicas dividem-se basicamente em duas categorias:
i)
As que utilizam os próprios instrumentos de mercado, tais como os preços de
mercado, custo de reposição, custo evitado e função de produção;
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ii)

Aquelas cujo elo de ligação é comportamental, isso é, que desvendam os valores
por meio de preferências reveladas ou explicitadas, tais como preços hedônicos,
custos de viagem, valoração contingente e experimentos de escolha (KAHN,
2005) (CONSTANZA, et al., 1998).

Cada técnica de valoração apresenta vantagens e desvantagens, sendo usualmente a própria
disponibilidade de dados e seu grau de confiabilidade que determinam a utilização de uma ou
outra. Há também a escolha entre adotar a valoração exaustiva dos diversos serviços ambientais
com um baixo grau de aprofundamento ou a valoração aprofundada de somente aquele(s) mais
pertinente(s) no contexto do estudo. Isso se dá pelas dificuldades intrínsecas de se relacionarem
efeitos ambientais físicos com os sociais, bem com a disponibilidade de dados e revelações de
preferência confiáveis. Frente a esse impasse, VAN BEUKERING, ZWARTS, et al. (2005)
recomendam a utilização da melhor técnica possível da forma mais aprofundada possível ante
a utilização superficial de diversas técnicas com graus difusos de aprofundamento11.
Figura 4: Modelos e ferramentas que suportam os elementos do fluxograma

Aplicação: modelos e ferramentas utilizados no presente estudo
Na aplicação proposta no presente estudo (na bacia do PCJ) foi necessário passar por todos os
elementos expostos e utilizar igualmente ferramentas, modelos e cenários para tal. Apesar do
resultado quantitativo do estudo, sua aplicação não objetiva ser base para tomada de decisões,
mas sim uma aplicação didática para analisar criticamente a metodologia. Procurando atender
a este objetivo, buscou-se utilizar ferramentas e modelos disponíveis para a região, assim como
aquelas cuja aplicação fosse compatível com o prazo disponível, ponderando sempre entre a
acurácia dos mesmos e sua necessidade para a aplicação.
Para as projeções climáticas globais foram utilizados resultados do modelo climático global
(GCM) HadGEM2-ES/INPE, fruto da parceria entre o INPE e o UK Meet Office. Estes resultados
em escala nacional (aproximadamente 300 km) que servem de entrada para o modelo ETACPTEC (ver seção 6.2.4) gerando cenários com escala local, de até 20 km. Os dados de
precipitação futura gerados por esse último para a Bacia PCJ foram à base para a modelagem
estatística para calcular a mudança no padrão de vazão da Bacia. Para análise de quantidade e
11

A monetarização de diversos serviços ambientais sem o devido grau de aprofundamento
invariavelmente traz grandes - e por vezes politicamente inaceitáveis - margens de erro que podem,
eventualmente, invalidar exercícios de valoração e suas consequentes decisões práticas.
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qualidade de corpos d’água da Bacia PCJ foi utilizado um Sistema de Suporte a Decisão já
existente para a bacia (SSD PCJq) que é um modelo matemático integrado a uma base de dados
capaz de simular e avaliar cenários de utilização de recursos hídricos para os municípios da Bacia
(mais detalhes seção 6.2.6). Já os cenários socioeconômicos locais são elaborados seguindo
premissas já existentes, como crescimento populacional e PIB (ver seção 6.2.3). O detalhamento
da utilização dessas ferramentas, modelos e cenários na aplicação se encontram nos capítulos
subsequentes assim como nos anexos.

5.3

COMO RESPONDER - MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO EM RECURSOS HÍDRICOS

Uma vez conhecidos os impactos e seus determinantes, a terceira pergunta da metodologia:
“Como podemos responder” busca elencar medidas de adaptação concretas que respondam aos
riscos levantados na etapa anterior.
As medidas de adaptação às mudanças climáticas em recursos hídricos visam gerar resiliência
reduzindo os riscos dos impactos (em ocorrência e magnitude) podendo intervir nos diversos
fatores dessa cadeia apresentada. Uma vez que os fatores determinantes das mudanças do
clima global e regional, ou seja, as emissões de GEE, são tratados pela mitigação, cabe à
adaptação partir dos cenários de impactos climáticos previstos para a área de estudo.
Simplificadamente, a adaptação buscará medidas que intervenham nos fatores restantes da
cadeia. Aquelas que afetam o padrão de vazão previsto a partir do novo clima (precipitação,
temperatura etc.), como medidas de reservação e mudança no uso de solo, e aquelas que
modifiquem elementos das trajetórias de desenvolvimento esperadas, em especial na demanda
e uso da água; construções, que por sua vez modificam a quantidade e qualidade de água
necessária e disponível no futuro. Qualquer medida, modificando positivamente tais fatores
reduzirá os riscos e seus custos associados.
Figura 5: Elementos onde a pergunta 3 incide
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Processo de definição de medidas
Existem diversas maneiras de selecionar medidas de adaptação às mudanças climáticas
dependendo da localização, risco e magnitude da perda. Um processo ideal para levantamento
de medidas visando a tomada de decisão conta principalmente com a participação de atores
relevantes no processo. Neste estudo, em se tratando de uma aplicação didática, alguns
elementos de um processo ideal de definição de medidas adaptativas não foram contemplados.
Alguns elementos básicos são listados para um processo ideal de levantamento de medidas de
adaptação (CLIMATEWORKS FOUNDATION, 2009):








A participação de especialistas, órgãos do governo, ONGs, possíveis setores afetados pelos
efeitos das MC no levantamento de medidas é de extrema importância para que as mesmas
realmente atinjam os riscos prováveis, atendendo as necessidades dos envolvidos e
interessados, garantindo igualmente um engajamento na sua implementação.
As medidas levantadas devem ser acessíveis e passíveis de reaplicação e, portanto futuras
inovações tecnológicas não seriam priorizadas nesse contexto.
Categorizar as medidas adaptativas segundo suas características facilita o processo, uma vez
que o escopo de aplicação de cada uma pode ser melhor definido. Alguns exemplos de
categorias são: infraestrutura, incentivos econômicos, tecnologia, processos, sistemas,
comportamento, respostas financeiras. Apresentar as categorias pode evitar a polarização
em um só tipo delas, como por exemplo, infraestruturais.
Considerar o potencial máximo de atuação da medida no escopo determinado, visando
maximizar os benefícios.
Os custos de implementação e operação das medidas devem ser elencados e analisados com
base na sua vida útil, que não pode ser menor do que o período futuro de risco considerado.
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6

APLICAÇÃO - PERGUNTA 1: ONDE E DE QUÊ ESTAMOS EM RISCO

Este capítulo primeiramente traz uma breve descrição da área de estudo, a Bacia do PCJ,
apresentando sua área de abrangência, histórico de ocupação, uso do solo, assim como
estrutura de governança dos recursos hídricos da bacia.
Uma vez caracterizado o local do estudo, são definidos os riscos relacionados às mudanças
climáticas que serão foco do presente estudo, nesse caso são os relativos à escassez hídrica.
Porém, é mostrado na sequência que para a elaboração completa da ACB deve ser definido o
risco climático total, ou seja, o risco provável dentro de um cenário definido de projeção
climática e socioeconômica.
Sendo assim, as seções seguintes apresentam as projeções climáticas e socioeconômicas
desenvolvidas e o período de análise definido. As perdas prováveis no cenário climático
apresentado dentro da projeção socioeconômica definida são apresentadas como resultados na
última seção deste capítulo.

6.1

ONDE: ÁREA DE ESTUDO

A área de estudo para a aplicação deste piloto é a Bacia do PCJ. Como já descrito anteriormente,
a mesma foi escolhida para o estudo por apresentar grande quantidade de informações e dados
disponíveis.
A Bacia do PCJ está localizada na região sudeste, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Sua
área total é de 15.303,67 km2 (pouco menor que o estado de Sergipe), desse montante 92,6%
estão localizados no estado de São Paulo e 7,4% no estado de Minas Gerais (COBRAPE, 2014). A
Figura 6 mostra a localização da bacia, suas sub-bacias e os municípios que a compõem.
Figura 6: Localização da Bacia PCJ

Fonte: (CONSÓRCIO PCJ, 2012)
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No estado de São Paulo, todas as Bacias do PCJ são afluentes do rio Tietê, e estendem-se por
14.137,79 km², dos quais 11.402,84 km² correspondem à Bacia do rio Piracicaba, 1.620,92 km²
à Bacia do rio Capivari e 1.114,03 km² à Bacia do rio Jundiaí. No estado de Minas Gerais, a área
pertencente às Bacias PCJ corresponde principalmente a uma parcela da Bacia do rio Jaguari,
tendo um total de 1.125,90 km².
A Bacia do PCJ é dividida em sete sub-bacias principais, sendo que cinco pertencem ao Piracicaba
(Piracicaba, Corumbataí, Jaguari, Camanducaia e Atibaia), além do Capivari e Jundiaí.
O clima na região da bacia é predominantemente chuvoso, quente e temperado. O índice médio
de pluviosidade varia entre 1.200 e 1.800 mm anuais, com período de chuva entre outubro e
abril e estiagem entre maio e setembro (IRRIGART, 2007). Inserida no bioma Mata Atlântica, a
região da bacia apresenta 37% do seu território no estado de São Paulo definido como área
protegida, apesar da forte atividade agrícola ali desenvolvida (STS ENGENHARIA, 2007).
História de ocupação da região da Bacia do PCJ e demografia
O trecho paulista da Bacia do PCJ teve seu desenvolvimento impulsionado primeiramente pela
agricultura, com o ciclo da cana, no início do século XVIII, e depois com o ciclo do café no século
XIX. Esse último levou ao desenvolvimento da diversificação viária e a subsídios para a
implementação do setor industrial. Com o desenvolvimento do complexo viário na região,
ocorreu o desenvolvimento da agroindústria impulsionada pelo programa Proálcool. Mais
recentemente, a região do PCJ começa a receber mais indústrias graças ao processo
descentralização industrial na Região Metropolitana de São Paulo (COBRAPE, 2014).
Minas Gerais teve como fator de fomento para sua ocupação o movimento das Entradas e
Bandeiras que ocorriam nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro no século XVI.
Posteriormente, graças a descoberta do ouro e o fluxo de mercadorias e pessoas entre Rio de
Janeiro e interior de Minas Gerais, essa região teve seu desenvolvimento impulsionado. Após a
queda da mineração ocorre um aumento da atividade pecuária e instalação de indústrias de
laticínio principalmente no sul de Minas Gerais. Por fim, o desenvolvimento do comércio entre
São Paulo e Sul de Minas levou a implementação de rodovias na região, conduzindo o
aparecimento de núcleos urbanos no trecho mineiro da Bacia do PCJ.
A partir de 1992 é possível observar um crescimento no número de estabelecimentos
principalmente relacionados a serviços e comércio, além de um crescimento menos
representativo no setor industrial principalmente no trecho paulista da Bacia. O bom
desempenho desses setores da economia na região do PCJ é mostrado pela contribuição do PIB
da região no estado de São Paulo, que em 2002 chegou a mais de 18%, estabilizada a pelo menos
14% desde 1994 (COBRAPE, 2014).
A população total dos municípios dos comitês das Bacias do PCJ em 2010 era de 5,8 milhões de
pessoas, sendo 98,79% habitantes do território paulista e 1,21% do território mineiro. Observase uma redução do ritmo da taxa de crescimento da população da Bacia PCJ, que entre 1991 e
2000 cresceu anualmente a taxa de 2,12% a.a. e entre 2000 e 2010 a 1,90% a.a. Porém, é válido
ressaltar que mesmo com essa queda geral, a bacia apresenta um ritmo de crescimento
populacional acima daquele verificado para o Estado de São Paulo, que foi de 1,78% entre 1991
e 2000 e de 1,09% entre 2000 e 2010. A diferença do PCJ é em grande parte reflexo do
crescimento de Campinas e sua Região Metropolitana, que teve uma redução menos
significativa no crescimento do que a Região Metropolitana de São Paulo (IBGE, 2010).
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Uso do Solo
Através da Figura 7, é possível verificar que o uso do solo na região da Bacia é representado
predominantemente por pastagens (39,06%) e cana-de-açúcar (33,61%). A silvicultura (4,01%)
também é uma atividade representativa na região, devido à proximidade das indústrias de papel
e celulose em algumas sub-bacias, como a do rio Jundiaí. É uma região caracterizada pela forte
degradação da mata nativa, sendo que a vegetação original encontra-se predominantemente,
nas margens dos cursos d’água e em Áreas de Proteção Permanentes (APPs) e, representa 7,93%
da área da Bacia PCJ.
Figura 7: Uso e ocupação do solo na Bacia do PCJ

Fonte: (COBRAPE, 2011)

Governança dos recursos hídricos da Bacia PCJ
Uma vez que a Bacia do PCJ apresenta grande importância para a região, diversos órgãos
públicos e independentes de gestão e tomada de decisão em relação aos recursos hídricos e
financeiros da Bacia foram formados na região. Veja exemplos no Quadro 2.
Dada a relevância socioeconômica da Bacia e o previsto na legislação, esses órgãos são
responsáveis por realizar estudos para fomentar a tomada de decisão dos mesmos e de outros
entes públicos, assim como o planejamento do uso de recursos, descrito no Plano de Bacias,
recorrentemente produzido pela Agência PCJ. Uma vez que a maioria desses órgãos tiveram o
início do seu funcionamento na década de 1990, tem-se um histórico de informações disponíveis
em relação a Bacia produzido pelos mesmos. O principal documento em relação a Bacia é o
Plano de Bacias que tem por objetivo trazer um diagnóstico da mesma e, principalmente,
apresentar propostas de gerenciamento pautadas em projeções futuras da situação da Bacia.
Quadro 2: Exemplos de órgãos presentes na governança em RH na Bacia do PCJ
Comitê das Bacias do PCJ: criado em 1991 por meio da Lei 7.663 de 30 de dezembro de 1991. Sendo um
órgão colegiado, consultivo e deliberativo, tem como objetivo o gerenciamento dos recursos hídricos de
forma descentralizada, participativa e integrada sem dissociação dos aspectos quantitativos e qualitativos
da bacia. Ao comitê compete aprovar o Plano de Bacias, os orçamentos relacionados a obras, definir os
critérios para cobrança do uso da água, assim como promover estudos, divulgação e debates em relação
aos programas prioritários de serviços e obras a serem realizadas.
Agência PCJ: criada em 1993 para colaborar com as atividades do Comitê de Bacias, é responsável por
gerenciar os recursos financeiros da Bacia arrecadados pela cobrança do uso da água, elaborar o Plano de
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Bacias e o Relatório de Situação dos Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica (Fonte:
http://www.agenciapcj.org.br)
Consórcio Intermunicipal de Bacias do PCJ: tem por objetivo recuperar os mananciais que compõem essas
bacias. Formado por municípios e empresas, o órgão criado em 1989 atua com independência financeira
e técnica via diversos programas ambientais e de sensibilização em relação a situação dos recursos
hídricos nos diversos setores dependentes dos recursos hídricos da Bacia. (Fonte:
http://www.agua.org.br/conteudos/11/consorcio-pcj.aspx)
Agência Reguladora de Serviços de Saneamento - ARESPCJ: uma vez que as atividades de saneamento
básico são de responsabilidade municipal, a ARES PCJ, é uma agência regional criada em 2011 pelos
municípios pertencentes à Bacia do PCJ para regular e fiscalizar os serviços de saneamento básico nesses
municípios. O objetivo de ser uma agência regional é diminuir os custos operacionais que inviabilizariam
uma agência desse tipo em cada município, e viabilizar a implementação de uma agência com
independência decisória e autonomia administrativa, orçamentária e financeira. (Fonte:
http://www.arespcj.com.br/)

6.2

DE QUÊ: RISCO DE INTERESSE

Uma vez definida a área, essa seção descreve a sequência de passos tomados para definir o risco
que será analisado posteriormente em magnitude de perda econômica.
Perigos: extremos de inundação e estiagens
As mudanças climáticas desenrolam perigos locais graduais, que no caso de recursos hídricos
podem ser traduzidos em aumento de eventos extremos, seja de mais chuva, causando
inundações; ou menos chuva, causando defasagem no abastecimento de água para a população
e para diferentes setores da economia. Ambos os perigos, associados a cenários de
vulnerabilidade, como por exemplo, o aumento de demanda hídrica, trazem riscos que podem
ser traduzidos em perdas econômicas.
Disponibilidade hídrica e demanda futura
Estudos na região da Bacia do PCJ, em especial o Plano de Bacias, mostram cenários futuros
relacionados às projeções de demanda na bacia. No diagnóstico feito em relação a quantidade
e qualidade das águas na bacia, foram identificadas 6 áreas de contribuição em estado crítico
no que concerne a quantidade em 2014. Em 2020, esse número sobe para 8 (COBRAPE, 2014).
O estudo mostra que a área de contribuição que contempla os municípios de Salto, Itu e
Indaiatuba apresenta um déficit hídrico de 0,341 m³/s para o cenário de 2014, e de 0,430 m³/s
em 2020, por exemplo. É válido ressaltar que esse cenário foi projetado sem considerar
investimentos para solucionar os problemas relativos à falta de água e mantendo a população
da Bacia com o mesmo número de 2008.
Segundo informações do banco de indicadores do Relatório de Situação 2012 publicadas no
Relatório de Gestão e Situação das Bacias PCJ a disponibilidade superficial per capita era de
1.102 m³/hab.ano em 2007 e caiu progressivamente para 1.051 m³/hab.ano em 2011 por conta
do aumento da população na Bacia (Comitês PCJ; Agência das Bacia PCJ, 2012). O mesmo
ocorreu com a disponibilidade de água subterrânea per capita da Bacia, que passou de 141
m³/hab.ano em 2007 para 134m³/hab.ano em 2011, mostrando a importância de inserir o fator
“população” nas análises de disponibilidade hídrica (Comitês PCJ; Agência das Bacia PCJ, 2012).
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Clima futuro e vazões
Adicionalmente, no que concerne a disponibilidade hídrica futura, os poucos estudos climáticos
para a região apontam maior magnitude e frequência de eventos extremos, sejam causadores
de inundações ou estiagens. Por exemplo, o relatório técnico “Estimativa da Oferta de Recursos
Hídricos no Brasil em Cenários Futuros de Clima (2015-2100)” (FBDS; CPETEC/INPE, 2010)
contém projeções de precipitação e vazão, para todas as regiões hidrográficas do Brasil, mostra
prováveis cenários de escassez hídrica na região em que está inserida a Bacia PCJ. As projeções
para a Região Hidrográfica do Paraná têm os dados de vazão e precipitação disponibilizados para
três períodos: 2011-2040; 2041-2070 e 2071-2100, para os cenários futuros A2-BR e B2-BR.
A partir dos resultados apresentados no documento é possível identificar uma diminuição de
vazão para o cenário B2-BR de emissões em cerca de 15% no período de 2041-2070. O cenário
A2-BR apresenta uma redução na vazão de aproximadamente 13% para o período citado
anteriormente, porém, ao contrário do indicado no cenário B2-BR, o período de 2071-2100 para
o cenário A2-BR indica aumento de cerca de 10% na área da bacia do Paraná (FBDS;
CPETEC/INPE, 2010).
Qualidade da água
Não havendo investimento em saneamento na bacia os cenários de qualidade da água se
mantém ruins ou se agravam. Por exemplo, o relatório da COBRAPE (2014), referente ao
programa de enquadramento dos corpos d’água da bacia PCJ, aponta um agravamento na
qualidade de água em 2014 (que se mantem estável até 2020), em relação a 2008. A escassez
hídrica também influi mesmo que indiretamente na qualidade da água. De forma geral na bacia,
durante o período de seca, normalmente já existe um aumento dos níveis de indicadores de
poluição da água12. Isso se dá devido a menor vazão do rio que recebe constantemente a carga
poluidora das cidades e indústrias da região, aumentando a concentração desses poluentes nos
meses de junho a novembro (ZAGATTO & ZAGATTO, 2014).
Aplicação: escassez e impactos na quantidade e qualidade
Uma vez que o presente estudo trata de uma aplicação metodológica e didática em um prazo
limitado, optou-se por analisar prioritariamente o perigo de escassez hídrica e os riscos a ela
atrelados. Sendo a qualidade da água influenciada pela escassez hídrica, esse risco também será
analisado, ainda que de maneira secundária no estudo.
É sabido, no entanto que, uma visão completa dentro do gerenciamento de recursos hídricos
dos riscos que as mudanças climáticas podem trazer, deve considerar igualmente o risco de
inundação na região estudada. Sua consideração é particularmente importante, uma vez que os
cenários apontam aumento de eventos extremos, o que implica, além de escassez, maiores e
mais frequentes inundações. No entanto, também considerar este perigo nesta aplicação
demandaria dados e estudos adicionais distintos dos utilizados competindo com o objetivo
didático central do mesmo.
Usos da água considerados
É válido ressaltar também que, a análise dos riscos está atrelada aos seguintes usos da água:
abastecimento urbano, uso industrial e de irrigação, sendo os riscos analisados em função da
alteração que causariam para cada um desses usos. Essa classificação foi adotada porque, além

12

Por exemplo: DBO, N-amoniacal, N-Kjeldhal, nitrato, nitrito, cloreto, substâncias tensoativas, fósforo
total, condutividade e diminuição do oxigênio dissolvido, manganês e da turbidez.
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de facilitar a classificação dos custos associados aos setores e ser uma classificação comum em
recursos hídricos, também é a utilizada pela Agência de Bacias PCJ.
Nesse contexto de aumento de demanda por água e déficit hídrico, o risco da falta de
abastecimento se traduz em perdas e custos para a sociedade uma vez que, entre outros, a
produção da indústria e agricultura estaria comprometida e a saúde e bem estar da população
também.
6.2.1

Risco climático total

A ECA avalia o risco climático total, caracterizado pelos riscos advindos das mudanças climáticas,
somados aos riscos que já existiriam somente com as trajetórias socioeconômicas normalmente
previstas. Para tal avaliação são necessários cenários futuros do clima (aquele ao qual teremos
que nos adaptar) e cenários futuros socioeconômicos da região definida.
Uma vez que este estudo tem os recursos hídricos como campo de análise, os elementos
necessários para a avaliação do risco climático total contemplam portanto:
a) Projeções socioeconômicas para os usos daquele recurso hídrico, ou seja, aumento da
população, aumento dos usos e demandas de diferentes setores da economia etc.
b) O risco das mudanças climáticas na alteração dos padrões de precipitação e vazão (ciclo
hidrológico) natural em um futuro definido, ou seja, projeções de chuva e vazão.
Sendo assim, as próximas seções irão trazer a descrição do processo de definição das projeções
de chuva e vazão, assim como da projeção socioeconômica pra a região do PCJ através da
utilização dos modelos e ferramentas adotados para tal.
6.2.2

Definição do horizonte temporal

Até que ano?
Entre as principais definições para uma ACB está a dos horizontes temporais que serão adotados
na análise. Essa definição se torna ainda mais importante quando no contexto das mudanças
climáticas, já que seus efeitos serão mais significativos quanto mais longe no futuro13. Cabe à
análise adotar um horizonte suficientemente longo para que os efeitos das MC nos cenários
sejam perceptíveis e também suficientemente próximo para que tenha significado para tomadas
de decisão. Sua escolha também pode estar condicionada à existência de dados para diferentes
horizontes.
Na presente aplicação foi adotado o horizonte de 2050, correspondendo, assim a 35 anos a
partir de 2015. As aplicações da ECA anteriores utilizaram horizontes de 30 anos. Essa escolha
condicionará todos os cenários e pressupostos seguintes para composição do risco climático
total, notadamente as trajetórias de desenvolvimento e os cenários de clima futuro. Para a
composição das projeções climáticas será escolhido um período (por exemplo, uma década)
representativo do clima no ano de 2050 (seção 6.2.5)
Qual unidade temporal de análise?
13

Os cenários de MC apontam que, mesmo nas trajetórias de emissão mais otimistas (RCP) seus efeitos
ainda se manifestarão mais severamente no futuro, fruto da combinação de diversos fatores.
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A unidade de análise básica é o período de um ano, sendo compatível com o ciclo de
planejamento e meteorológico, além de ser uma unidade de fácil percepção dos stakeholders.
No entanto períodos diferentes podem ser adotados de acordo com o foco do estudo. Alguns
estudos podem avaliar os riscos e custos associados em unidades temporais menores, mas
compor ao final o resultado no ano, por exemplo.
Na aplicação, os resultados são anuais e aplicados ao ano de 2050. No entanto, todos os cálculos
de riscos físicos são feitos numa base mensal, capturando, assim as variações sazonais típicas
em recursos hídricos. O modelo de alocação de quantidade e qualidade da água utilizado (SSDPCJq) trabalha nessa base.
Riscos até o ano futuro ou no ano futuro?
Idealmente, a contabilização dos riscos climáticos totais deve ser composta pela soma dos riscos
ano a ano até o horizonte final, representando assim uma projeção completa de seu aumento
devido o acúmulo entre os riscos do desenvolvimento em si e aqueles do avanço das MC, ano a
ano. Na metodologia ECA, para facilitar a comunicação e percepção do tomador de decisão, a
apresentação das perdas associadas ao risco climático total (pergunta 2) é feita para o ano final
adotado, apresentado assim o valor anual perdido naquela data futura. No caso deste estudo,
será a perda anual esperada em 2050.
Já para o cálculo dos custos de implementação das medidas adaptativas e os benefícios que elas
aportam (perdas evitadas), é possível somá-los ano a ano conforme sua distribuição até o
horizonte final de acordo com seus cronogramas específicos. Isso exige, como apontado
anteriormente, a modelagem dos riscos e perdas econômicas associadas a cada ano de acordo
com as trajetórias de desenvolvimento (PIB esperado e população) e as projeções climáticas.
Essa distribuição no tempo faz emergir a discussão sobre a taxa de desconto que deve ser
utilizada para se descontarem os valores futuros a fim de compará-los hoje, embasando assim
uma tomada de decisões no tempo zero. Para uma discussão sobre a taxa de desconto e sobre
a escolha daquela aplicada ao estudo, ver item 8.3.
Devido à dificuldade de se modelar esses riscos ano a ano até 2050, esta aplicação optou por
analisar os riscos climáticos totais, suas perdas associadas e os benefícios de cada medida
adaptativa adotada somente no ano de 2050. Mesmo com a simplificação, a avaliação do custobenefício das medidas (pergunta 3) cumpre seu objetivo de promover a comparação e
priorização das medidas a serem adotadas, uma vez que se obtém a visão do cenário futuro no
ano referenciado em toda a complexidade das relações entre clima, sociedade e economia.

6.2.3

Trajetórias de desenvolvimento socioeconômico locais - Projeções socioeconômicas

Uma vez definido o risco de interesse, o próximo passo é montar os cenários socioeconômicos
relevantes ao estudo para o ano futuro escolhido, no caso o ano de 2050. Esses cenários que
determinarão os riscos associados ao desenvolvimento econômico em relação ao presente e
sobre os quais ainda acrescentar-se-ão as MC.
Existem diversas formas de se construir esses cenários, podendo ser mais ou menos refinadas.
O futuro, entretanto, é uma prática de construção social onde apenas o aguardo pelo seu
desenrolar garante sua acurácia - infelizmente tornando-o um presente onde a janela para
tomada de decisões permanecerá para sempre presa no passado. Cabe também ressaltar que
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os objetivos da ACB diferem daqueles de um plano de saneamento, por exemplo, onde se faz
necessário mensurar o diâmetro das tubulações que atenderão o bairro "X". Magnitudes, mais
do que precisões, indicam os caminhos a seguir.
Devido à variedade e amplitude que estas trajetórias representam, nesta etapa é preciso
identificar quais são as variáveis de interesse para a construção de cenários que tenham relação
com os parâmetros físicos e econômicos de interesse, em especial as que afetam recursos
hídricos.
Quadro 3: Simplificações e aumento de transparência
Os casos de teste da ECA optaram por simplificar as suposições sobre o crescimento econômico e
populacional para aumentar a transparência do modelo, ao invés de utilizar conceitos de métodos de
equilíbrio geral. Modelos de equilíbrio geral incorporam os impactos dos investimentos econômicos incluindo as medidas de adaptação - no PIB futuro e crescimento da população. Esses modelos tentam
estimar o ciclo de feedback de forma dinâmica em um sistema. No entanto, embora reconheça que as
medidas de adaptação avaliadas são susceptíveis de servir de base para o crescimento futuro, optou-se
por fazer o crescimento econômico e populacional independente das opções de adaptação e dos cenários
de mudanças do clima. Criticamente, entre as vantagens de se utilizar hipóteses simplificadoras como
estas é que modelos mais práticos e compreensíveis são mais propensos a ganhar aceitação entre os nãoespecialistas e trazem transparência, inclusive de suas limitações.

Principais fontes e premissas
Nesse sentido, buscou-se projetar os dados utilizados pelo modelo de alocação de água e
qualidade (nesse caso o SSD-PCJq, ver seção 5.2) e aqueles utilizados pela valoração econômica
posterior (Pergunta 2 do método). Os mesmos podem ser resumidos a dados que traduzem as
demandas de água de abastecimento (população, consumo per capita etc.), que determinam as
cargas de efluentes (taxa de coleta e tratamento de esgoto), seus correlatos para usos industriais
e de irrigação, e por fim parâmetros econômicos como o VAB (Valor Adicionado Bruto) industrial
e agrícola projetado na região.
Para a presente aplicação, as principais fontes de dados e informação para a construção das
projeções foram o Programa para efetivação de enquadramento da Bacia PCJ (COBRAPE, 2014),
dados do IBGE referentes à população e à contabilidade regional, dados da Agência PCJ (2014)
quanto às outorgas de água e dados do SNIS - Sistema Nacional de Informações de Saneamento
do Ministério das Cidades.
O Programa para enquadramento da Bacia PCJ apresenta dados detalhados por município
relativos ao consumo de água doméstica per capita, à parcela de captação superficial de água,
aos índices de perdas na distribuição de água, aos índices de coleta e tratamento de esgotos, às
concentrações dos efluentes gerados, às demandas industriais e suas cargas, bem como às
demandas rurais (COBRAPE, 2014). Embora não tenham sido adotadas as projeções
populacionais do documento citado para 2035, essas serviram como base para aquelas
produzidas para a aplicação.
Como será detalhado abaixo, as projeções são extrapolações ajustadas de tendências atuais.
Não contemplam-se, assim, eventos de ruptura uma vez que estes são desconhecidos, por
definição, em sua natureza e magnitude. Para os objetivos da ACB de articular a compreender
os desenvolvimentos futuros como forma de se preparar para sua chegada hoje, tem-se,
portanto os diagnósticos de possíveis cenários futuros para a escolha informada de medidas no
presente.
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Projeções populacionais
As projeções populacionais para 2050 foram feitas para o Brasil, para os Estados de São Paulo e
Minas Gerais, para as sete mesorregiões componentes da UGRH5 (PCJ)14 e, por fim, para cada
município presente na bacia. As bases para as projeções foram os censos de 1991, 2000 e 2010
(IBGE) e as estimativas populacionais do IBGE para 2013. Este passado torna possível a
compreensão das taxas de crescimento a cada uma das duas décadas, além das variações
relativas entre os diversos agregados territoriais acima elencados.
O comportamento futuro da população brasileira foi obtido junto à divisão de população da
ONU e seu banco de dados populacionais, verificados e projetados15. São três as trajetórias de
crescimento populacional elencadas, sendo que a de baixo crescimento projeta um Brasil de
2050 com 199 milhões de habitantes; a de médio crescimento 231 milhões e a de alto 267
milhões. Optou-se pela trajetória média da população brasileira para se aplicar à região do PCJ
o método mutatis-mutandi16.
O uso dessa metodologia permite alocar aos componentes-objeto das projeções, no caso os
municípios da bacia do PCJ, os efeitos das trajetórias dos agregados maiores. Nesse caso,
significa dizer que cada município crescerá de acordo com seu histórico e de acordo com a
influência recebida pela mesorregião, pelo estado e, claro, pelo país. Ou seja, a forma com a
qual as projeções foram realizadas parte do agregado maior - a população brasileira - e do
histórico de cada município para atribuir os ritmos de mudanças futuras de componente no
todo. O nome do método advém do fato que todas as partes são mutáveis.
Além do conhecimento sobre a trajetória de crescimento populacional de cada um dos
municípios, precisou-se inferir o grau de urbanismo, pois apenas esta parcela da população
utiliza a captação superficial das águas do PCJ. Para tanto, a mesma mecânica de mutatismutandi foi realizada, ou seja, aplicação da tendência do município por sua própria trajetória
passada, balizada pela trajetória de sua mesorregião, que por sua vez é balizada pelo seu estado
e, por fim, pela trajetória do país.
Uma vez que se registra a tendência de continuidade de adensamento populacional nas grandes
cidades, essa tendência também se reflete nas projeções da bacia do PCJ. O grau médio de
urbanismo, que é de 95% em 2012, passaria a 94% em 2050, ou seja, estável. Mesmo estável no
agregado, para alguns municípios a totalidade da população em área urbana aumenta.
Importante notar que nem toda a população dos municípios pertencentes à Bacia do PCJ utiliza
de suas águas para fins consuntivos17, logo, apenas a população que efetivamente depende das
águas do PCJ foi considerada. Também foram consideradas constantes as participações da
população urbana neste consumo, tomando os dados levantados pelo Comitê de Bacias em seu
Plano de Bacia (COBRAPE, 2011).
14

As mesorregiões são: Sul/Sudoeste de Minas, em Minas Gerais; e Araçatuba, Bauru, Piracicaba,
Campinas, Macro Metropolitana Paulista e Metropolitana de São Paulo em São Paulo.
15
Trata-se do World Population Prospects, disponível em
www.un.org/en/development/desa/population.
16
Método derivado da análise de economia regional conhecida como shift-share, onde há a decomposição
de um agregado em diversas componentes para análises de contribuição relativa. Muito utilizado em
economia regional e em economia do emprego, seus componentes padrão são: efeito nacional no
crescimento; mudança esperada; e efeito competitivo regional.
17
Existem municípios que apresentam parte do seu território na bacia. Essa fração de seu território pode
corresponder somente a áreas rurais, sem sistemas de abastecimento.
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Figura 8: População na Bacia do PCJ em 2012 e projetada para 2050

Projeções de PIB e VAB
Também pela metodologia mutatis-mutandi foram projetados os incrementos no PIB e nos
valores agregados brutos - VAB setoriais (agropecuária, indústria e serviços) como forma de se
compreenderem as perspectivas futuras da região e dos valores sob risco. A base de dados para
tal foram as contas regionais do IBGE para os anos entre 1999 e 2011, que também incluiu os
agregados das mesorregiões, dos estados de Minas Gerais e São Paulo e do país.
A taxa anual de crescimento para o PIB nacional utilizada nas projeções para 2050 é de 1,55%
ao ano. Essa é a taxa média, resultado da compilação das taxas de crescimento para o Brasil do
FMI para os próximos cinco anos (2,9%) e ajustada paulatinamente para um período de
crescimento compatível com o possível incremento anual das atividades econômicas brasileiras
de longo prazo sem acréscimo de inflação (hiato do produto) (FMI, 2014). Embora bastante
variável em decorrência do método de estimação, entende-se que este último esteja no patamar
de 1% ao ano (CUSINATO, MINELLA, & PÔRTO JR, 2010).

Figura 9: Projeções do PIB (milhões R$) da Bacia comparado a MG e SP
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Figura 10: Projeções do VAB (agro, industrial e serviços) na Bacia (milhões R$)

Tabela 1: Municípios que juntos representam mais de 50% do PIB da Bacia
PIB 2012 (mil R$)
Campinas - SP
Jundiaí - SP
Piracicaba - SP
Louveira - SP
Paulínia - SP
Sumaré - SP
Limeira - SP

40.924.569
22.044.086
11.720.943
11.175.591
8.317.844
7.996.305
7.513.398

Participação no PIB da
bacia (%)
19,3%
10,4%
5,5%
5,3%
3,9%
3,8%
3,5%

Participação no VAB
industrial da bacia ($)
12,4%
10,5%
6,1%
5,4%
4,0%
4,6%
3,9%

51,7%

46,9%

Percebe-se a preponderância da indústria na geração de riquezas na região. O gráfico abaixo
compara as participações relativas dos setores econômicos no País, região sudeste e nos estados
componentes da Bacia do PCJ, onde destaca-se o alto grau de industrialização.

Figura 11: Participação relativa dos setores econômicos na bacia (2012 e 2050), nos estados de SP,
MG, Sudeste e Brasil (2012)
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Projeções de demanda de água
As projeções anteriormente descritas da população e de atividades econômicas se fazem
necessárias para compreender a situação em 2050 com relação às demandas de água superficial
na Bacia do PCJ18.
Os usos considerados foram: (i) abastecimento (representado pela água captada pelas
companhias de saneamento básico e distribuída para as residências, comércios, prestadores de
serviço e pequenas indústrias); (ii) usos industriais (conforme outorgas concedidas pelo Comitê
de Bacias, ou seja, indústrias com auto-abastecimento); e (iii) usos rurais, segregados em
dessedentação de animais e irrigação. Cada uso foi submetido à um racional específico para sua
projeção em 2050.
•

•

Projeções para abastecimento:
 Varia em função da população urbana por município em seu uso doméstico (e de
comércio e serviços, ou seja, todo o consumo que ocorre via empresas de saneamento
básico).
 Importante pressuposto: manutenção dos níveis de consumo per capita - ou seja, não
está prevista alteração nos padrões atuais de consumo de água, seja para economia
ou para um incremento no uso, mas sim uma continuidade do uso da água nos
mesmos volumes que os atuais. Os índices de consumo per capita foram coletados
junto ao Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, referentes ao último
ano disponível (2012) para cada município, e compatibilizados com os dados de 2008
utilizados na elaboração do Plano de Bacias (SNIS, 2014) (COBRAPE, 2011).
 Ao consumo per capita foi acrescido o índice de perdas, também de acordo com as
informações do SNIS (referentes a 2012). Essa contabilização se faz necessária uma
vez que há necessidade de se captar mais água do que realmente consumido para
compensar aquela que se perde nas redes de adução, tratamento e - principalmente
– distribuição (SNIS, 2014).
 Também variável em função da população urbana estão as quantidades de efluentes
gerados na bacia, mantidos os parâmetros de geração per capita atuais. Os índices de
coleta e de tratamento de esgoto por município foram coletados junto ao SNIS,
referentes ao último ano disponível (2012) para cada município, e compatibilizados
com os dados de 2008 utilizados na elaboração do Plano de Bacias (SNIS, 2014)
(COBRAPE, 2011).
Projeções para consumo industrial
O crescimento do uso de água industrial foi baseado na projeção de crescimento do
VAB industrial por município da bacia, ou seja, utilizado como parâmetro para o ritmo
de crescimento da demanda por água. Adotou-se o pressuposto complementar de
continuidade na tendência da indústria local em economizar água, ou seja, de utilizar
cada vez menos água para as mesmas quantidades produzidas. O Prêmio Fiesp de
Conservação e Reúso da Água, em sua 10ª Edição, corroboram com a tendência19.
 Foi considerada uma melhora na eficiência de uso da água na produção (água
industrial/VAB industrial) de 4% na primeira década da projeção, seguido de uma


18

Tanto o consumo atual como as projeções não consideram o consumo de água subterrâneo, ou seja,
refletem a demanda que as águas dos rios do PCJ deverão suprir. Notadamente, manteve-se estável a
razão de captação de água superficial atual com base nas informações do Plano de Bacia (COBRAPE, 2011).
19
Disponível em: www.fiesp.com.br/agenda/10o-premio-fiesp-conservacao-e-reuso-da-agua-prazo-deinscricao/
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•

melhora de 2% na década seguinte e assim por diante. As reduções no consumo de
água sem alterações maiores nos processos produtivos se torna cada vez mais difícil,
justo por isso as projeções reduzem a taxa em 50% a cada década.
A taxa de redução na razão água industrial/VAB indústria, de 4%, é aproximadamente
a mesma que ocorreu de fato na bacia do PCJ entre os anos de 2008 e 2014. As bases
de dado para tal conclusão são, respectivamente, o Plano de Bacias (COBRAPE, 2011)
e as outorgas atualmente concedidas (Comitês PCJ, 2014). O resultado desse ganho
de eficiência representa, ao longo das décadas projetadas, 7,3% de aumento de
consumo industrial.
Para as cargas efluentes da indústria, foram mantidos os índices atuais de
lançamento, projetados para 2050 de acordo com a demanda por água em cada
município. Os dados para tal são oriundos do Plano de Bacias (COBRAPE, 2011).

Projeções para usos rurais
O crescimento no consumo de água para as atividades rurais também é baseado na
projeção de crescimento do VAB rural. Ou seja, o ritmo de crescimento do setor,
capturado pelo seu valor agregado, serviu de parâmetro para o incremento na
demanda por água. A distinção é a forma de cálculo das demandas, que destoa da
utilizada pelo Plano de Bacias
 A quantidade de água demandada foi calculada de duas formas:
 Demanda para dessedentação de animais: com base na quantidade de animais
nos municípios a partir da PPM (Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE) e a
quantidade de água demandada por unidade animal de acordo com os valores
de referência na literatura20. Essa demanda para dessedentação foi então
corrigida pelo uso da água subterrânea, que é de 11% do total, segundo o
Programa de efetivação de enquadramento da Bacia PCJ (COBRAPE, 2014).
 Demanda para irrigação: foram contempladas as áreas irrigadas21 sob cada
tecnologia de irrigação nos municípios da bacia e as culturas irrigadas, com
informações derivadas da PAM (Produção Agrícola Municipal, IBGE). Ao
cruzamento entre áreas e culturas, foi imposta a demanda hídrica de cada
cultura22.


Resultados gerais
Percebe-se que o uso primordial das águas superficiais na bacia do PCJ é o abastecimento,
respondendo por 62% do total. Com as projeções realizadas para os usos industrial e rural, a
participação relativa da demanda de abastecimento é reduzida para 55%, fruto de uma taxa de
crescimento anual média de 0,36%.
A taxa de crescimento anual da demanda industrial, balizada pela projeção de seu VAB, é de
0,91%, o que faz com que a participação relativa no consumo das águas, atualmente de 27% do
total, suba para a 29% em 2050. Já os usos rurais, que hoje representam 11% do total
demandado, passarão a demandar 16% em 2050, traduzindo uma taxa anual de 1,57%, a mais
alta entre os usos.

20

Bovinos e Bubalinos: 50 l/d; Equinos, Muares e Asininos: 40 l/d; Suínos: 10 l/d; Ovinos e Caprinos: 8 l/d;
Coelhos: 0.25 l/d; e Ovinos 0.20 l/d.
21
Contemplaram-se somente as áreas rurais que participam da bacia do PCJ.
22
Milho, Feijão, Café, Cana-de-açúcar, Citrus (laranja, tangerina e limão) e Hortícolas (alho, amendoim,
batata doce, batata inglesa, cebola, ervilha, melancia e tomate).
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Figura 12: Demanda em 2012 e projetada (2050) por uso na bacia (l/s)

Figura 13: Participação relativa dos usos na demanda total da bacia (%)

6.2.4

Projeções climáticas

As projeções climáticas têm como objetivo oferecer subsídios para determinar a mudança no
padrão de vazão da bacia hidrográfica e o impacto que essa mudança terá na quantidade e
qualidade da água, que associada às trajetórias socioeconômicas responde a primeira pergunta
da metodologia ECA: “Onde e de quê estamos em risco”.
Para tal são utilizados cenários climáticos futuros. Atualmente a grande maioria dos cenários
construídos parte dos trabalhos do IPCC, cabendo a instituições nacionais regionalizar suas
previsões. No Brasil, o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), se destaca como
principal instituição com capacidade técnica para gerar cenários de clima futuro no território
nacional. Sendo assim, a presente aplicação contou com cenários providos pelo INPE para a
região de estudo, a bacia do PCJ.
Cenários utilizados (RCPs)
Para tal o INPE, mais precisamente o CCST (Centro de Ciência do Sistema Terrestre), faz uso de
resultados de modelos climáticos globais (Global Climatic Models - GCM) compostos por uma
complexa hierarquia de modelos que compreendem modelos climáticos simples, de
complexidade intermediária e detalhados, além de modelos do sistema terrestre. Estes simulam
as mudanças a partir de cenários de forçantes antrópicas.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

37

Os modelos recentes, utilizados no AR5 do IPCC, utilizam uma nova gama de 4 cenários
chamados Representative Concentration Pathways (RCPs), que expressam cenários prováveis
das atividades humanas. Este estudo adotou os cenários RCP 4.5 e 8.5 para toda a simulação:




RCP 4.5: É um cenário que estabiliza a radiação em 4.5 W/m² (aproximadamente 538
ppm de CO2 equivalente) no ano de 2100 sem exceder esse valor. Simulado com o Global
Change Assessment Model (GCAM), RCP 4.5 inclui emissões globais de gases do efeito
estufa, espécies de vida curta, uso da terra em um framework econômico global
(Thomson, et al., 2011). O aumento médio de temperatura nesse cenário é de 2,4 °C
(Australian Government, 2013).
RCP 8.5: É um cenário em que a concentração de gases do efeito estufa aumenta
consideravelmente ao longo do tempo chegando a 8.5 W/m² (aproximadamente 936
ppm de CO2 equivalente) com a tendência de continuar crescendo após esse período.
Nesse cenário há elevada emissão de gases de efeito estufa sem nenhuma ação de
mitigação aplicada (Riahi, et al., 2011). O aumento médio de temperatura nesse cenário
é de 4,3 °C (Australian Government, 2013).

Modelo utilizado (Downscalling)
Com essa informação do clima global o INPE regionaliza os resultados através de técnica de
downscaling dinâmico, onde a saída do GCM é usada para acionar um modelo regional em maior
resolução espacial, o que, portanto, é capaz de simular as condições locais em maior detalhe.
O principal modelo climático regional utilizado pelo INPE para realizar projeções climáticas do
Brasil e América do Sul é o HadGEM2-ES/INPE. Para obter projeções na escala espacial da Bacia
PCJ foi feito downscaling dinâmico que utiliza a saída do modelo global como dado de entrada
para o modelo regional Eta/HadGEM2-ES do INPE que possui maior resolução espacial e é capaz
de simular as condições locais com maior precisão.
Assim, foram fornecidas ao INPE as coordenadas geográficas que cobrem a bacia geográfica em
estudo. O INPE produziu, a partir disso, os dados de previsões de chuva gerados pelo modelo
Eta/HadGEM2-ES do INPE para os cenários de emissão RCP4.5 e RCP8.5.
É importante notar que os dados são gerados para a maior resolução espacial possível, ou seja
de 20 x 20km (quadrículas). Temporalmente, são gerados dados de precipitação a cada 3 horas
do período atual até 2099. São igualmente simulados dados para um período passado, os quais
servirão para correção do viés do modelo (calibragem). Resumidamente, foram fornecidas
planilhas eletrônicas com simulações de precipitação a cada 3 horas até 2099 para cada ponto
do mapa (20x20km) cobrindo a bacia.
Correção de Viés
Os dados fornecidos pelos modelos necessitam de uma calibragem antes de serem utilizados,
também chamado de correção do Viés. O mesmo é feito confrontando os dados simulados para
o passado com dados reais coletados na região (precipitações observadas) e corrigindo
tendências. Sendo um processo intensivo em dados e equacionamento, essa seção visa somente
trazer um breve resumo. O Anexo 1: Avaliação das Projeções climáticas e modelo chuva-vazão,
traz todo o processo utilizado para o tratamento dessas dados e correção do viés.
As precipitações diárias observadas em 277 pluviômetros da região, entre o período de 01 de
janeiro de 1960 a 31 de dezembro de 1990, foram utilizadas para avaliar a qualidade dos dados
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de chuva prevista na região e posteriormente correção dos dados. A Figura 14 apresenta os
postos pluviométricos utilizados no estudo.
Figura 14: Postos pluviométricos utilizados no estudo

A precipitação foi interpolada para cada quadricula da grade, de maneira a representar a média
ponderada das precipitações observadas em cada pluviômetro e foram calculados alguns índices
que dizem respeito à qualidade dos dados de previsão, avaliando a consistência do modelo. A
metodologia para comparação consistiu em comparar os 372 pares de valores
modelado/observado (372 meses, ou 31 anos) para cada uma das 57 quadrículas da grade de
resultados do modelo que cobre a Bacia do PCJ (SILVEIRA, et al., 2011).
Entre os índices utilizados é possível citar a proporção (%) de acerto dos dados (entre previsão
e observação) (H), a probabilidade de detecção (POD), O falso alarme (FAR), e a razão de VIÉS
(ver anexo 1 para detalhamento). Por fim, para correção do VIÉS das precipitações mensais
utilizou-se o método da equidistância do quartil correspondente (LI, SHEFFIELD, & WOOD, 2010)
(detalhamento no anexo 1).
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Figura 15: Exemplo de teste de consistência aplicado ao viés da previsão

Incertezas sobre as mudanças climáticas
A variabilidade climática resultante em parte das complexas interações não lineares entre os
fenômenos naturais faz com que as projeções climáticas sejam suscetíveis a um elevado grau de
incertezas. Diversos métodos referentes à modelagem são utilizados em conjunto para
minimizar as incertezas. É importante ressaltar que nenhum modelo pode predizer com certeza
um evento climático futuro devido a alguns fatores divididos nas seguintes categorias:
Quadro 4: Fatores de incerteza dos cenários de clima
- Incerteza sobre as emissões: Não é possível prever com precisão as mudanças de emissão de gases do
efeito estufa (GEE) em função dos diversos fatores socioeconômicos envolvidos e da matriz energética
futura.
- Concentração de GEE: O fato do CO2 não sofrer reações químicas na atmosfera faz com que ele
permaneça na mesma durante um longo período, sendo retirado através do armazenamento (sequestro)
em oceanos e vegetação, considerados sumidouros de carbono. Dessa forma a projeção de concentração
depende das emissões do passado, futuro e da modelagem do fluxo de sumidouros.
- Variabilidade Natural do tempo e clima: O sistema atmosférico é sensível a mudanças mínimas difíceis
de serem mensuráveis. A imprecisão dessas informações gera incerteza nas variáveis de entrada dos
modelos o que interfere na previsão do desenvolvimento das variações naturais.
- Incertezas da modelagem: O conhecimento e a capacidade de modelar o sistema climático são limitados.
Os modelos são construídos com diferentes premissas o que gera diferentes magnitudes e padrões de
mudanças climáticas.

As incertezas fazem parte de todas as projeções sobre mudanças climáticas. Uma forma de
avaliar e minimizar os efeitos das incertezas citadas sobre a magnitude e/ou padrões de
mudanças climáticas é elaborar ou utilizar um conjunto de simulações e modelos, chamados de
ensembles, de forma a analisar os efeitos das diferentes fontes de incerteza.
Dado o caráter didático do presente estudo, associado à restrição de tempo do mesmo, o
mesmo conta somente com a construção de projeções climáticas advindas do modelo descrito.
Igualmente, foi adotada uma técnica de correção de viés, sendo possível explorar outras e
confrontá-las.
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Recomenda-se, portanto, que futuros estudos que visem a tomada de decisão contem com a
produção de uma gama de cenários a serem confrontados (ensembles) para a redução das
incertezas dos cenários climáticos.
Figura 16: Precipitação média na bacia: histórica (1976-2005), projetada (2030-50; 2040-60; 2050-70)

6.2.5

Mudanças no padrão de vazões

Uma vez que o risco de interesse recai sobre os recursos hídricos, é necessário compreender
como as alterações nos padrões de precipitação causados pelas MC afetarão o regime de vazões
na bacia. Assim, os dados de previsão de chuva para os cenários RCP 4.5, RCP 8.5 e SMC precisam
ser traduzidos em vazão para que seja possível conhecer a alteração na quantidade e qualidade
da água na bacia PCJ.
Modelo chuva-vazão é uma ferramenta que consiste em obter a vazão correspondente ao
exutório de uma bacia a partir de dados de precipitação em uma dada bacia hidrográfica. Neste
caso, o modelo chuva-vazão proposto neste estudo tem como objetivo principal alimentar a
base de dados do SSD PCJq (ver seção 6.2.6) para cálculo das alterações na quantidade e
qualidade da água. O mesmo abrange toda a extensão da bacia do PCJ e foi discretizado em 225
sub-bacias, sendo desta forma capaz de obter um modelo que estabeleça uma vazão
incremental para cada uma dessas bacias baseado na chuva prevista pelo modelo
Eta/HadGEM2-ES do INPE.
Modelo utilizado
O anexo 1 traz todo o detalhamento do equacionamento feito para o estabelecimento e
calibragem do modelo chuva-vazão utilizado neste estudo.
Para essa aplicação, foi elaborado um modelo hidrológico para determinar, a partir dos dados
de precipitação fornecidos pelo INPE (e calibrados), as séries de vazões para cada uma das subbacias que estão presentes no Plano de Bacias do PCJ. Tal metodologia foi calibrada e testada
para o período de dados compatível.
Resumidamente, o modelo parte de uma equação que calcula a série de previsão de vazões
correspondente a série de precipitações, dado um valor inicial de vazão. Portanto, tem-se que
para o cálculo da vazão em um determinado instante de tempo, utiliza-se o valor das
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precipitações do mês atual, do mês passado e do mês retrasado. Cada um destes parâmetros é
multiplicado pelos seus respectivos coeficientes (detalhes no anexo 1).
A calibração do modelo chuva-vazão se deu para cada uma das 225 sub-bacias. Sendo que o
processo de calibração do modelo Chuva-Vazão é realizado com base na série de precipitações
observadas. Por fim, são determinados três cenários de vazões (sem mudanças climáticas, RCP
4.5 e RCP 8.5) os quais, somados a novas trajetórias socioeconômicas, alimentarão a ferramenta
de alocação de água e qualidade a fim de estabelecer os impactos físicos na bacia (seção 6.2.6).
É importante observar que existe uma diversa gama de possíveis modelos chuva-vazão
aplicáveis a este tipo de estudo com diversos níveis de complexidade e acurácia. Na escolha do
mesmo é necessário, portanto, ponderar o esforço necessário, a disponibilidade de
informações, o tempo necessário, o alinhamento com o objetivo último do estudo, entre outros.
No caso deste estudo, foi adotada modelagem mais adequada dentro do tempo e informação
disponível.
Escolha do período representativo
Para a avaliação das alterações na quantidade e qualidade da água a partir destes novos dados
de vazão, faz-se necessário a escolha de um período que tenha um clima representativo do ano
analisado. Isso por que, dada a variabilidade natural das precipitações, é necessário obter novas
curvas de permanência (probabilidades) representativas do novo clima futuro. Por exemplo,
considerar somente os eventos de chuva (e de vazão a eles associados) simulados para o ano de
2050 não representa o padrão climático daquela época, podendo esse ano específico ser um
ano atípico, por exemplo. Deve-se, portanto considerar o padrão do conjunto de chuvas
simuladas (períodos de retorno, permanências, médias) durante um período de anos (décadas,
por exemplo) como o padrão do clima futuro.
Neste sentido, a partir dos dados provenientes desta fase, foi possível obter um diagnóstico
completo das vazões previstas nos diferentes exutórios da bacia para cada ano e mês, desde o
presente até 2099. Com esse diagnóstico temporal e com a escolha do ano de análise (2050), foi
adotado, neste estudo, o período de 2050 a 2070 (duas décadas) como período representativo
do clima de 2050. Essa escolha buscou ser conservadora, uma vez que toma um período à frente
do ano analisado e, a partir da análise dos dados, se mostrou um período crítico de escassez
hídrica na região. Assim, todas análises a seguir, são feitas baseadas em simulações para as
precipitações e vazões previstas para as décadas de 50 e 60 nos cenários RCP 4.5 e 8.5, aplicadas
ao ano de 2050.
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Figura 17: Exemplo de vazões projetadas nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 para a bacia do Piracicaba
(períodos 2030-50, 2040-60; 2050-70)

6.2.6

Alterações na quantidade e qualidade de água

Para responder a pergunta 1 (onde e de que estamos em risco?) e obter os riscos físicos totais é
necessário conhecer a alteração na quantidade e qualidade de água para a Bacia PCJ, essa
alteração é reflexo da mudança no padrão de vazões em conjunto com as projeções
socioeconômicas desenvolvidas nas seções anteriores e são traduzidas, por exemplo, por
modelos de alocação de água. Os resultados serão igualmente gerados de acordo com os 3
cenários de vazão: sem mudanças climáticas, com mudanças climáticas no RCP 4.5 e RCP 8.5.
Ferramenta utilizada
Para obter o risco físico total foi utilizado o modelo SSD PCJq que é um modelo específico para
a Bacia PCJ23, Sistema de Suporte à Decisão desenvolvida para a Agência PCJ, pelo LabSid/USP.
O sistema é constituído de uma base cartográfica georreferenciada, o modelo de análise de rede
de fluxo é o AcquaNet, que através da formação de uma rede de nós e links possibilita a
simulação da quantidade e qualidade24 da água que flui nessa rede (COBRAPE, 2014).
O SSD PCJq possibilita a análise e gerenciamento da bacia a partir de modelos de otimização e
simulações integrados a um banco de dados. Ele possibilita analisar e criar cenários de ocupação,
23

Existe uma gama de softwares e modelos matemáticos utilizados para se obter informações sobre os
recursos hídricos de determinado país ou região. Cada estudo procura adaptar essas ferramentas para a
região específica de trabalho ou desenvolver uma ferramenta específica para a mesma, de forma a obter
informações mais precisas e objetivas para o trabalho em desenvolvimento. Nesse estudo foi utilizado o
SSD PCJq desenvolvido especificamente para a Bacia do PCJ, que apesar ter sido construído originalmente
para determinar o enquadramento das sub-bacias, apresenta modelagem e resultados convenientes para
a aplicação. Detalhes do modelo no anexo 1.
24

O módulo de qualidade foi desenvolvido por TEIXEIRA(2004) e é uma ferramenta computacional capaz
de gerenciar de forma integrada os aspectos de quantidade e qualidade de água em uma bacia
hidrográfica. Este módulo é capaz de determinar as concentrações de diversos parâmetros de qualidade
de água em diversos pontos ao longo dos rios que compõem uma bacia.
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expansão e investimentos da bacia, obtendo resultados com interface gráfica, mapas temáticos,
gráficos e planilhas contendo os resultados completos para cada simulação.
Na aplicação do estudo foram simulados diferentes cenários de demanda e vazões naturais
(descritos anteriormente) para a Bacia do PCJ em 2050 de forma a quantificar essas alterações
físicas. Os dados de entrada para essa simulação são inseridos ou alterados através de uma
interface em excel que possui diversos parâmetros de quantidade e qualidade da água para
abastecimento humano, indústria e irrigação em uma base municipal.
Para as medidas adaptativas, descritas de forma mais detalhada na seção 8.4-Cálculo dos
benefícios (perdas evitadas) das medidas adaptativas, o mesmo processo de alteração dos
parâmetros de entrada e simulação de diferentes cenários, discutido anteriormente, será
repetido para cada medida proposta no estudo.

Resultados
As figuras abaixo mostram alguns resultados agregados obtidos nesta etapa. Com esses
resultados tem-se um diagnóstico completo “de que estamos em risco”, respondendo a primeira
pergunta do método. Suas saídas, ou seja, os impactos físicos, servem de insumo para responder
a próxima pergunta, sendo traduzidos em valores econômicos através dos métodos de valoração
descritos na seção 7 - Aplicação - Pergunta 2: Qual a magnitude da perda?.
Figura 18: Demanda hídrica e déficit hídrico em 2050 para os cenários SMC, RCP 4.5 e RCP 8.5 (L/s)
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Figura 19: Déficit hídrico para uso doméstico, industrial e rural em 2050 nos cenários SMC, RCP 4.5 e
RCP 8.5 (L/s)

Figura 20: Déficit hídrico de abastecimento por município em 2050 para os cenários SMC, RCP 4.5 E
RCP 8.5 (L/S)

Figura 21: Déficit hídrico para uso industrial por município em 2050 para os cenários SMC, RCP 4.5 e
RCP 8.5 (L/s)
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Figura 22: Déficit hídrico para usos rurais por município em 2050 para os cenários SMC, RCP 4.5 e RCP
8.5 (L/s)

Figura 23: Projeção do déficit máximo (L/s) e percentual de déficit máximo (%) para os municípios nos
cenários SMC, RCP 4.5 e RCP 8.5 (L/s)
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7

APLICAÇÃO - PERGUNTA 2: QUAL A MAGNITUDE DA PERDA?

Uma vez respondida a primeira pergunta e caracterizados os riscos físicos, nesse caso, os
resultados físicos projetados para as alterações na quantidade e qualidade da água, calculam-se
os correlatos impactos econômicos a fim de estimar a magnitude da perda esperada. Como
abordado nas primeiras seções, a metodologia ECA estima a perda esperada para dois
horizontes temporais, hoje e um ano no futuro, e, para este último, estima a perda sem
considerar as MC e com cenários de MC compondo o risco climático total. Esta aplicação está
considerando somente o cenário futuro (com e sem MC), permitindo inferir a magnitude da
perda total projetada e seu incremental causado pelas MC.
Quadro 5: Usando estimativas de perdas esperadas
Perda anual esperada é uma estatística que fornece uma ideia da magnitude dos impactos causados pelos
perigos climáticos. Um cenário de perda anual esperada é uma poderosa ferramenta, já que permite ao
tomador de decisões comparar as perdas acumuladas em vários períodos de tempo - por exemplo, para
determinar qual o aumento de dano esperado entre agora e algum momento no futuro -, bem como
comparar a perda associada a perigos climáticos com a de outros riscos. Assim, concede aos tomadores
de decisão uma ideia da escala de danos potenciais.
Técnicas de modelagem de catástrofes naturais podem ser aplicadas para avaliar a gravidade e frequência
de uma gama de eventos relacionados com o clima e se chegar a uma estimativa das perdas totais. Esta
abordagem também pode ser aplicada para medir impactos climáticos graduais, como a elevação do nível
do mar e mudanças de padrões precipitação. Cálculo de perdas médias esperadas não é preditivo e sob
nenhuma circunstância deve ser interpretado como uma previsão para a perda real em um determinado
ano. No entanto, a quantificação do problema muitas vezes justifica a ação (BRESCH & SPLEGEL, 2011).

Como abordado na seção 5.2, a fim de traduzir a relação de causa e efeito entre as alterações
na qualidade e quantidade de água e seus impactos econômicos (também tratados como
custos), faz–se uso de técnicas de valoração econômica, as quais relacionam seus fatores e
variáveis. As próximas seções objetivam, após destacar algumas premissas gerais aplicadas,
descrever as técnicas utilizadas na aplicação para estimar as perdas econômicas de acordo com
as categorias:
 Abastecimento humano
 Indústria
 Usos rurais
 Dessedentação animal
 Irrigação
 Mudanças na qualidade da água
Como abordado na seção 5.2, existem diversas técnicas de valoração econômica e cada uma
apresenta vantagens e desvantagens25. O critério de sua escolha normalmente acaba sendo a
própria disponibilidade de dados e seu grau de confiabilidade.
Entre os dois grandes grupos de técnicas, aqueles que usam os próprios mecanismos de
mercado e aquelas com cunho comportamental, a presente aplicação foca na primeira, fazendo
assim uso de preços de mercado, custos de reposição, custos evitados e funções de produção.
25

Não é objetivo deste estudo discorrer sobre as diferentes técnicas possíveis, sobretudo por ser uma
área de conhecimento extensa. Para aprofundamento no tema recomenda-se a leitura elencada na seção
5.2.
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Outros usuários do mesmo recurso hídrico também serão afetados pelas MC, mas seus efeitos
físicos e monetários não foram calculados. Notadamente, sabe-se que há uma gama de serviços
ecossistêmicos que dependem da manutenção de uma vazão mínima ecológica para
manutenção da fauna, flora e recarga de aquíferos. Há também o uso para navegação comercial
e recreativa - se não especificamente nas águas do PCJ, a navegação comercial na hidrovia do
Paraná-Tietê depende da vazão de seus afluentes. Por fim, sabe-se que os aproveitamentos
hidrelétricos existentes na bacia são de pequeno porte e, justo por isso, requerem um fluxo
constante e água para a produção de energia elétrica.
As próximas seções mostram os detalhes dos cálculos para cada uso valorado e, ao final, a
agregação que representa o risco climático total.

7.1

MAGNITUDE DA PERDA NO ABASTECIMENTO

Trata-se da perda causada pelo não atendimento da demanda por água de abastecimento. O
atendimento para abastecimento humano é prioritário em relação aos demais usos, ou seja,
antes de faltar água para a captação pelas empresas de saneamento, os usos rurais e industriais
devem ter sido interrompidos. Não obstante essa mecânica de priorização, devidamente
aplicada, em determinados municípios ocorreu déficit hídrico para abastecimento.
Lógica
A valoração parte do fato de que o déficit hídrico para este uso será reposto, ou seja, a valoração
pelo custo de reposição. Em casos extremos, a água deverá ser “importada” para suprir a
demanda através de operações emergenciais com caminhões-pipa para a parcela da população
não atendida. A operação de suprimento emergencial de água via carro-pipa é comum para os
estados brasileiros do semiárido, realizadas conjuntamente entre o Ministério da Integração
Nacional, por meio da Secretaria Nacional de Defesa Civil, com o Exército Brasileiro. Nestes
casos, os volumes de água supridos são os mínimos definidos pela Organização Mundial da
Saúde (OMS) para o consumo humano.
No caso da valoração desse custo no PCJ, considerou-se não apenas o suprimento de água
emergencial para consumo humano, mas sim a reposição total da água não abastecida. A lógica
para tal escolha é a utilização do custo de reposição como uma forma de se mensurar a perda
econômica oriunda da interrupção de abastecimento. Comércios, serviços e indústrias
abastecidas pelo sistema enfrentariam a escolha entre fechar (e deixar de obter seus
rendimentos) ou arcar com os custos da obtenção do recurso por vias alternativas. Enquanto o
custo de obtenção da água via carros-pipa for menor do que as perdas pela interrupção das
receitas, essa opção será feita. Dessa forma, tem-se que esse valor é o que representa de forma
mínima o custo econômico de desabastecimento.
O preço do recurso hídrico de reposição foi de R$ 400 por 10 mil litros- valor esse praticado
atualmente na bacia. Nota-se que em épocas de crise no abastecimento hídrico, seja por
condições climáticas adversas ou por interrupções físicas no sistema, a escassez do recurso faz
com que o valor cobrado por fornecedores privados suba. Esse resultado é fruto do desencontro
entre uma oferta programada para menores demandas com o acréscimo de curto prazo desta.
Dessa forma, tem-se que o valor de referência utilizado deve ser compreendido como
conservador.
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Resultados
O cálculo desse custo foi realizado por município, partindo da quantidade deficitária de água e
do tempo em que esse déficit persistiu, ou seja, dos dias em que não houve abastecimento.
Nota-se que esse déficit não é necessariamente integral, ou seja, para 18 municípios há risco de
desabastecimento de ao menos parte da população (Figura 23: Projeção do déficit máximo (L/s)
e percentual de déficit máximo (%) para os municípios nos cenários SMC, RCP 4.5 e RCP 8.5
(L/s)).
O risco climático atual já embute uma chance de se deixar 4,6% dos habitantes da bacia sem
água durante algum momento no ano de 2050. Com as mudanças climáticas no cenário de
emissões RCP 4.5, essa percentagem sobe para 13,7% da população. A tradução monetária do
custo de se repor o abastecimento dessa parcela da população pelo tempo necessário
(computado para cada município) é de R$ 790 milhões. Em termos de litros faltantes, tem-se a
necessidade de 19,7 bilhões.
Já no cenário de emissões RCP 8.5, 12% das pessoas ficam sob risco, ou seja, um pouco menos
do que no cenário RCP 4.5. Por isso, a reposição dos 13,9 bilhões de litros faltantes monta em
R$ 555 milhões.
Figura 24: Perdas em abastecimento para os municípios da Bacia PCJ nos cenários SMC, RCP 4.5 e RCP
8.5 (mil R$)
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Figura 25: Perdas esperadas no abastecimento nos cenários sem MC, RCP 4.5 e RCP 8.5(milhões R$)

7.2

MAGNITUDE DA PERDA NA INDÚSTRIA

A indústria instalada na bacia do PCJ é responsável pela produção de R$ 59,8 bilhões em valor
agregado, representando 18,5% do total da indústria no estado de São Paulo. A água é insumo
fundamental para tal produção, seja para resfriamento de processos, como componente de
fórmulas químicas, insumo direto na indústria alimentícia, na diluição de produtos químicos ou
ainda para lavagens de máquinas e outros. A maior parte das indústrias obtém a água via
abastecimento próprio, ou seja, via captação superficial ou subterrânea desvinculada das
empresas de saneamento. São 505 as outorgas para tal uso no PCJ em 2014, entre captação e
lançamento.
Segundo Feres et al. (2005) em análise detalhada de dados primários de 488 estabelecimentos
industriais localizados na bacia hidrográfica do rio Paraíba do Sul, vizinho ao PCJ, 96,4% do
volume total demandado pelas indústrias é atendido por captação própria26. Naquela bacia,
84,3% da captação é realizada com águas superficiais. Não obstante a inexistência de amostra
em nível similar de detalhamento para a bacia do PCJ, infere-se pelo grau de similaridade entre
estas que as participações relativas respeitam essa mesma característica.
Lógica
A partir das projeções socioeconômicas, é sabido quanto o conjunto de indústrias dos
municípios da bacia geram a cada ano em VAB. Dessa forma, o cálculo desse efeito implica na

26

Ainda segundo FERES et al (2005), em termos de quantidade de estabelecimentos industriais na bacia
do Paraíba do Sul, 52% são os que utilizam abastecimento exclusivamente via rede pública, enquanto
outros 15% atendem suas demandas tanto via rede pública como via captação própria. Os 33% restantes
fazem uso exclusivo de captação própria. A quantidade de estabelecimentos que faz uso de captação
própria é inversamente proporcional ao volume captado - ou seja, poucas indústrias captam grandes
volumes via auto-abastecimento.
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subtração deste valor pelo período de duração dos eventos extremos em que haja a necessidade
de se priorizar o abastecimento humano - gerando déficits de captação para a indústria.
Os custos para as indústrias foram calculados de forma simplificada, ou seja, sem levar em
consideração as especificações dos processos produtivos das indústrias instaladas na bacia. Essa
sofisticação requer o conhecimento próprio de cada um dos processos de cada uma das
indústrias. Dessa forma, a razão entre o VAB e a demanda por água superficial foi derivada e
aplicada ao VAB projetado para 2050, alcançando-se assim a demanda industrial por água em
2050. Como já exposto anteriormente, tal relação considerou uma paulatina melhora na relação
água/VAB por meio de acréscimos na eficiência de uso do recurso.
Cada um dos cenários de mudanças climáticas apresenta diferentes magnitudes de déficit no
abastecimento da indústria no PCJ em 2050. No RCP 4.5, as indústrias de 47 dos 75 municípios
da bacia enfrentam durante ao menos algum momento no ano algum desabastecimento. Já no
RCP 8.5, são 44 municípios afetados.
Uma vez que se sabe a magnitude dos déficits hídricos previstos para 2050 (Figura 21) calculouse o percentual relativo de VAB industrial sob risco. Considerou-se para tal que do VAB, 80% é
dependente de auto abastecimento, conforme discutido acima em referências às indústrias na
bacia do Paraíba do Sul.
A passagem das variações físicas (déficit hídrico) para econômicas (perda de VAB) foi realizada
como uma proporção linear do VAB de 2050 e sua demanda por água superficial. Eis que, em
complemento a esse raciocínio, não apenas a magnitude do déficit influenciará na perda de
capacidade produtiva das indústrias, mas também a magnitude do VAB. Dessa forma, como uma
medida conservadora, foi realizada ponderação da perda financeira pelo período de
desabastecimento.
De forma simplificada: se o VAB industrial do município é de R$ 100 milhões em 2050, entendese que R$ 80 milhões estão sob risco - parcela referente ao auto abastecimento via captação
superficial pelas indústrias da bacia. Caso a magnitude do desabastecimento (déficit hídrico) seja
de 10% da quantidade de água requerida por 2 dos 12 meses do ano, estimou-se que R$ 1,33
milhões não serão produzidos.
Ou seja, ponderou-se de forma conservadora os meses em que a atividade permanece sem água
e, a magnitude desse déficit.
Sabe-se que as linearizações adotadas são uma abstração da realidade: determinadas indústrias
poderão produzir durante os meses chuvosos a quantidade que deixaria de produzir nos meses
secos; outras, entretanto, poderão necessitar parar suas produções por todo o ano por conta de
falta de água durante um ou dois meses; adicionalmente, a magnitude do déficit pode ser crucial
para algumas indústrias enquanto que para outras pode significar uma perda até menor do que
proporcional. Mesmo diante das suposições e do alto nível de conservadorismo adotado, temse nos números resultantes um grau de magnitude quanto ao impacto pecuniário do risco
climático total.
O cálculo desse custo foi realizado por município, partindo da quantidade deficitária de água e
do tempo em que esse déficit persistiu, ou seja, dos dias em que não houve abastecimento.
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Quadro 6: Custos de oportunidade na indústria
Existe um custo de oportunidade não valorado no presente estudo mas que sem dúvida influenciará o
desenrolar futuro da produção industrial na bacia do PCJ e em outras do país em situações de risco de
desabastecimento. Esse custo representa os limites ao crescimento econômico devido à saturação da
captação industrial pela menor quantidade de água futura. Uma vez que existam limitações à instalação
de novas empresas devido à impossibilidade de se outorgarem novas captações, não apenas se vislumbra
uma situação onde um número menor de empresas se instala nos municípios da bacia, como as empresas
que lá estão se limitam em expansão e ampliação da capacidade produtiva (fato que, já ocorre
atualmente).
O custo de oportunidade ocorre de forma contínua ao longo dos anos, haja vista que a cada ano a
produção industrial tenderia a crescer mais do que pôde. É um custo incorrido sempre que há uma
redução na quantidade de água, por menor que seja

Resultados
O risco climático atual já embute uma chance de se deixar de produzir 5,6% do VAB industrial
durante o ano de 2050. Com as mudanças climáticas no cenário de emissões RCP 4.5, essa
percentagem sobe para 7,4% de um montante financeiro de R$ 113 bilhões. A tradução
monetária da produção adicional não ocorrida é de R$ 2,05 bilhões em 2050. Em termos de litros
faltantes, tem-se a necessidade de 214 milhões de litros.
Já no cenário de emissões RCP 8.5, 6,8% do VAB industrial não é produzido, ou seja, R$ 7,7
bilhões. Deste montante, R$ 1,4 bilhões é o diferencial entre o risco climático já existente e a
expectativa de piora com a continuidade das emissões de gases de efeito estufa. Em termos de
volume de água, o déficit hídrico industrial em 2050 seria de 176 milhões de litros.
Os gráficos abaixo trazem os resultados por município, aclarando a questão distributiva
embutida na distribuição de outorgas de água.
Figura 26: Perdas na indústria por município da Bacia PCJ nos cenários SMC, RCP 4.5 e RCP 8.5 (mil R$)
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Figura 27: Perdas esperadas na indústria (cenários sem MC, RCP 4.5 e RCP 8.5) (bilhões R$)

7.3

MAGNITUDE DA PERDA NOS USOS RURAIS

Quanto às perdas associadas ao suprimento da demanda nos usos rurais, para fins de valoração,
eles foram divididos em dois grupos distintos: dessedentação animal e irrigação. Em ambos os
casos o valor das perdas é estimado pela produção interrompida devido à falta de água por um
determinado período suficiente para tal. Ou seja, novamente utiliza-se o valor da produção via
VAB agropecuário como limitador da perda.
7.3.1

Dessedentação animal

Os custos para os usos rurais de dessedentação de animais foram calculados a partir dos
seguintes pressupostos:
 Descontada a parcela de captação subterrânea, há uma correlação direta entre o valor
da produção animal em mil reais e sua demanda por água. Independente se o valor da
produção está correlacionado ao abate, ordenha ou outros usos do animal, como
produção de ovos e lã, pressupõe-se que o animal esteja vivo em primeiro lugar.
 Consequentemente, a magnitude do déficit e sua duração se sobrepõem na pressão
sobre os criadores de animais em dessedentá-los.
Assim, assumiu-se que, caso o déficit permaneça por mais do que 6 meses, considera-se
comprometido o rendimento esperado naquele determinado ano com a venda dos produtos
animais, sejam eles ovos, leite ou carne.
Reforça-se que a alocação de custos é conservadora, uma vez que o valor contabilizado com o
custo é equivalente ao valor da produção de um ano. Isso significa que o produtor continuaria
com os animais como ativo, por mais que não estivessem produzindo. No caso, entende-se, por
exemplo, que os custos com a encomenda de caminhões-pipa ou outra forma de dessedentação
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dos animais sacrifiquem os rendimentos daquele ano. Em suma, abstraiu-se as diversas
possibilidades que cada produtor rural terá para se demonstrar, de acordo com o propósito do
estudo, uma ordem de grandeza das perdas econômicas que os riscos climáticos analisados –
acrescidos pelas mudanças climáticas - imporão.
7.3.2

Irrigação

Os custos para os usos de irrigação foram estimados a partir dos seguintes pressupostos:
 Descontada a parcela de captação subterrânea, há uma correlação direta entre o valor da
produção das culturas irrigadas em mil reais e sua demanda por água - notadamente quando
o período de irrigação é justamente o período em que os cultivares necessitam da água.
 Consequentemente, a magnitude do déficit e sua duração se sobrepõem na pressão.
Assim, assumiu-se que, caso o déficit permaneça por mais do que 3 meses, considera-se
comprometido o rendimento esperado naquele determinado ano com as culturas irrigadas.
O período acima foi escolhido devido ao fato que o rendimento das culturas irrigadas de maior
expressão na bacia do PCJ é especialmente sensível à irrigação no período crítico do ano. Tratase de uma simplificação da realidade, uma vez que o comportamento do produtor rural - desde
que devidamente informado da estiagem e seu crescente risco - seja de adaptação e plantio de
culturas de sequeiro. Quanto maior o risco da estiagem, mais racional passa a ser a decisão em
investir em adaptação, seja via formas mais eficientes de irrigação, no plantio de culturas de
sequeiro ou ainda no aumento em sua capacidade individual de reservação. Outras ações
incluem ainda a contratação de seguro contra a quebra de safra ou ainda o arrendamento das
terras (se próprias) para outros operadores.
Resultados
O cálculo de ambos os custos rurais foi realizado por município, partindo da quantidade
deficitária de água e do tempo em que esse déficit persistiu em cada município para cada uso
rural.
O risco climático atual embute uma chance de se perder 8,2% do VAB agropecuário durante o
ano de 2050. Com as mudanças climáticas em ambos os cenários de emissões (RCP 4.5 e 8.5),
essa percentagem sobe para 8,5%, representando um acréscimo de risco financeiro de R$ 6,2
milhões.
O valor acima representa um montante bastante inferior aquele sob risco na indústria por uma
combinação de dois fatores: o primeiro sendo a preferência no abastecimento de
dessedentação de animais sobre outros usos, exceto o consumo humano; e o outro sendo a
maior expressão das atividades industriais no valor econômico produzido na bacia. Em outras
bacias, de características preponderantemente rurais - notadamente naquelas com a primazia
da agricultura familiar - a valoração indicaria resultados opostos à indústria em termos de
importância.
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Figura 28: Perdas no setor rural por município da Bacia PCJ nos cenários SMC, RCP 4.5 e RCP 8.5 (mil
R$)

Figura 29: Perdas esperadas no setor rural (cenários sem MC, RCP 4.5 e RCP 8.5) (milhões R$)

7.4

MAGNITUDE DA PERDA PELO IMPACTO NA QUALIDADE DA ÁGUA

Como os resultados da primeira pergunta demonstraram, também houve impactos na qualidade
da água na bacia. A redução na quantidade de água devido às mudanças climáticas resultará em
uma maior concentração de efluentes, haja vista que um volume menor de água diluirá a mesma
ou potencialmente uma maior quantidade destes.
Lógica
Os efeitos econômicos da perda de qualidade se fazem sentir por meio dos acréscimos nos
custos de tratamento da água captada para distribuição. Da mesma forma, há concomitante
aumento dos custos para o tratamento dos efluentes que, devido à necessidade de se
atenderem parâmetros de lançamento no corpo receptor, deverão ser mais restritos.
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Embora a relação físico-econômica seja de certa forma bastante direta, sua mensuração não é
evidente. Uma das formas de contabilizar a piora na qualidade é via sólidos suspensos. Essa
quantidade de sedimentos impacta diretamente a turbidez, que é um dos principais parâmetros
de qualidade da água distribuída pelas companhias de saneamento. Para reduzir os sólidos
suspensos, é necessário adicionar coagulantes como cal hidratada e cloreto férrico para catalisar
seu processo de decantação. Ambos os elementos possuem preços de mercado e uma relação
entre a quantidade aplicada para cada nível de turbidez, podendo-se assim estabelecer uma
relação entre qualidade e custo de tratamento. Não obstante a simplicidade na relação, a
modelagem dos sólidos suspensos requer um modelo de sedimentação na bacia, infelizmente
não disponível.
A relação menos direta, porém modelável via SSD PCJq (ver seção 6.2.6) é em função das
concentrações de DBO - demanda bioquímica de oxigênio e OD - oxigênio dissolvido.
Os pressupostos adotados na aplicação para a estimativa de perdas causados pela piora na
qualidade da água por meio desses parâmetros são os seguintes:
 Parte-se da linha de base de qualidade atual dos rios, usando como parâmetro as classes de
enquadramento dos corpos d´água, baseadas na Resolução CONAMA nº 357 de 200527.
 Para se enquadrar os rios de acordo com as frequências de DBO encontradas na modelagem
hídrica, considerou-se uma permanência de 80%, sendo que as concentrações utilizadas
foram de até 3 mg/litro para classe I, até 5 mg/l para classe II, até 10 mg/l para classe III e
classe IV para concentrações superiores à 10 mg/l.
 A classificação dos rios pelo enquadramento não leva em conta aquele desejado, ou seja,
não se julga o enquadramento do rio de acordo com o previsto no seu plano ou mesmo em
relação à uma condição tida como ideal.
 A deterioração da qualidade das águas na bacia, que está sob alta demanda, afeta
municípios a jusante que a utilizam para captação para abastecimento.
 A redução da qualidade da água de um rio, pode fazê-lo passar da classe atual (seja ela qual
for) para uma classe inferior, ou seja, com maior carga de efluentes, de acordo com os
critérios das classes.
 Entende-se que as companhias de saneamento operam atualmente suas ETAs e ETEs de
acordo com as classes atuais dos corpos d'água na bacia. A captação de água de pior
qualidade em 2050 afetará diretamente os custos de tratamento da mesma, isso sem contar
eventuais limitações ao abastecimento. Assim, quando um rio muda da classe atual para
uma classe inferior, há necessidade de se aumentarem os custos operacionais de acordo
com a mudança no enquadramento.
 Como exemplo, vislumbra-se que um rio de classe I passe, sob o efeito das mudanças
climáticas, à classe II. Isso demanda maiores custos de tratamento para os municípios à
jusante, que captam a água em pior qualidade.
Logo, a estimativa é baseada no aumento de custos de tratamento de água necessários para
manter o corpo d´água na sua classe atual, classe essa que reflete os atuais custos de
tratamento. As perdas esperadas são, portanto, calculadas a partir do cenário sem MC como
baseline (custo zero), sobre o qual são calculadas as perdas incrementais das MC.
As despesas operacionais atuais das companhias de saneamento atuantes na bacia foram
obtidas junto ao SNIS (SNIS, 2014) sob a forma do indicador de despesas de exploração, em reais
por ano, para cada um dos municípios da bacia do PCJ. Pressupõe-se, como elencado acima, que
27
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as despesas atuais reflitam a operação de abastecimento a partir da qualidade atual do corpo
hídrico.
Já para os custos adicionais na provisão dos serviços de saneamento pelas companhias atuantes
na Bacia do PCJ devido à piora na qualidade, foram considerados os parâmetros estipulados por
BRITES (2010) oriundos de estudo comparativo de bibliografia nacional e internacional de
abrangência.
Os parâmetros utilizados de acréscimo aos custos atuais foram:
 60% quando da mudança da classe I para II;
 210% quando da mudança da classe I para III;
 361% quando da mudança da classe I para IV;
 38% quando da mudança da classe II para III;
 86% quando da mudança da classe II para IV; e
 146% quando da mudança da classe III para IV.

Resultados
Essa categoria de custos não se mostra muito expressiva em valor frente às modificações de
vazão decorrentes das MC. No cenário RCP 4.5, cinco municípios sofrem alterações nos
enquadramentos de seus rios, os obrigando a aumentar suas despesas operacionais. Todas essas
mudanças ocorrem da classe II para a classe III e acarretam, em conjunto, um montante de R$
27 milhões no ano de 2050. Esse valor representa um acréscimo de 1,6% às despesas
operacionais também no ano de 2050.
Já no cenário de emissões RCP 8.5, apenas dois municípios têm seu enquadramento alterado,
também da classe II para a III. A diferença financeira dessa deterioração monta em R$ 22,8
milhões no ano de 2050, ou seja, um acréscimo de 1,36% nas despesas daquele ano com os
serviços de saneamento.
Figura 30: Perdas com qualidade por município da Bacia PCJ nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 (mil R$)
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Figura 31: Perdas esperadas com qualidade da água nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5 de MC (milhões
R$)

Quadro 7: Valoração das perdas no setor elétrico
Um exemplo de categoria de uso de recursos hídricos não abordada neste estudo é relativo ao
aproveitamento energético que ocorre na bacia. Devido à priorização de usos, em períodos de baixas
vazões, usinas hidrelétricas podem ser obrigadas a parar sua atividade, já que necessitam de uma vazão
mínima para operarem, notadamente aquelas no PCJ que não detém reservatórios suficientes para
controlar a vazão, ou seja, são usinas a fio d’água.
A valoração das perdas, neste caso, pode se dar, por exemplo, pela quantidade de energia que estaria
sendo produzida à época (efeito sazonal) pelo valor do MW/h de mercado, representando a perda
financeira da não-geração. Caso haja sistemas produtivos dependentes somente dessas usinas, é possível
valorar a perda da produção ou o custo de reposição desta energia por outras fontes, como a maior
demanda sobre o Sistema Interligado Nacional, por exemplo.
Quadro 8: Valoração dos serviços ecossistêmicos
Outra categoria de uso significativamente afetada pela redução na quantidade e também pela
deterioração na qualidade de água é pertinente aos serviços ecossistêmicos. Após os usos para
abastecimento, industrial e agrícola, a redução nas vazões afeta a possibilidade de se manterem saudáveis
os habitats para as espécies de peixes e de aves aquáticas, bem como coloca em risco a integridade do
sistema aquático a jusante. A recarga de aquíferos é também prejudicada.
Embora tais efeitos se façam nítidos do ponto de vista físico, suas valorações pecuniárias não encontram
parâmetros de mercado. Demandam, assim, outras técnicas de valoração.

7.5

MAGNITUDE DA PERDA TOTAL

O cenário de emissões RCP 4.5 apresenta, no agregado das perdas das quatro categorias de usos,
um risco climático de 2,8% do PIB da bacia do PCJ no ano de 2050. Esse montante é de R$ 9,36
bilhões. A maior parte desse valor é incorrido pela indústria, uma vez que é a mais expressiva
em termos de demanda hídrica, além de ser aquela que mais gera valor e que detém a menor
prioridade de abastecimento. Não obstante essa preponderância industrial, todas as categorias
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de custo valoradas apresentam perdas quando da imposição do cenário de clima futuro
incorporando as mudanças climáticas.
O cenário de emissões RCP 8.5 apresenta um risco climático menor do que o RCP 4.5,
equivalente a 2,5% do PIB do PCJ de 2050. O montante, de significativos R$ 8,48 bilhões, é
também influenciado preponderantemente pela indústria.
As distribuições das perdas não são apenas heterogêneas quanto aos tipos de uso mas também
quanto à sua distribuição espacial na bacia do PCJ. Como identificável pelos gráficos anteriores,
alguns municípios sofrerão no ano de 2050, perdas muito significativas enquanto outros não.
Figura 32: Perdas absolutas e percentuais por setor nos cenário RCP 4.5 e RCP 8.5 (milhões R$)

Figura 33: Perdas esperadas na Bacia (cenários sem MC, RCP 4.5 e RCP 8.5) (bilhões R$)
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8

APLICAÇÃO - PERGUNTA 3: COMO RESPONDER? MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

Uma vez respondidas as duas primeiras perguntas da metodologia, que definem o risco e a
magnitude da perda esperada para um determinado escopo, o próximo passo é desenvolver e
verificar alternativas viáveis para responder a esse risco. Nesse sentido, as medidas de
adaptação aparecem como resposta aos riscos e perdas resultantes das MC. É válido ressaltar
que o custo das medidas e a perda esperada evitada (benefício) decorrente de sua
implementação são analisadas nesse passo.
O escopo de análise nesse caso é a Bacia do PCJ e o risco de déficit hídrico decorrente das
mudanças no padrão de precipitação e, portanto de vazão. Sendo assim, as medidas de
adaptação aqui levantadas foram pensadas para mitigar as perdas decorrentes da falta de água
para abastecimento urbano, industrial e irrigação. Algumas medidas também dizem respeito a
qualidade da água, uma vez que o déficit hídrico indiretamente, afeta esse fator. Sendo assim,
por mais que as medidas apresentadas nesse capítulo estejam relacionadas ao déficit hídrico,
co-beneficios relativos a outros riscos também são comentados.
O presente capítulo apresenta as medidas adaptativas que foram levantadas como resposta ao
risco das MC, no caso, déficit hídrico. Primeiramente é descrito o processo de seleção de
medidas analisadas nesse estudo (a partir da oficina com ANA e MMA), e as respectivas
justificativas para essas escolhas. Posteriormente as medidas adaptativas selecionadas são
resumidamente apresentadas. Algumas medidas consideradas relevantes, mas não abordadas
na análise custo-benefício, são consideradas de maneira qualitativa devido sua relevância. Por
fim, o capítulo apresenta uma seção que descreve resumidamente as considerações e cálculos
feitos para levantamento dos custos das medidas e por fim dos benefícios.
A fim de evitar uma seção muito extensa, optou-se por disponibilizar a descrição detalhada de
cada uma das medidas (analisadas na ACB e consideradas qualitativamente) no anexo 2. No
anexo as medidas são detalhadas na seguinte estrutura: objetivo da medida, descrição geral da
medida, aplicação no estudo, influência da medida na vazão (ou qualidade) da bacia e descrição
e cálculos do custo de implementação da medida, seguida de um resumo de seus impactos
físicos na bacia através de gráficos e finalmente os resultados da análise custo-benefício de cada
uma.

8.1

DEFINIÇÃO DE MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO POSSÍVEIS

Aplicação no presente estudo
Em se tratando de um estudo de aplicação didática num espaço curto de tempo e não de um
processo para tomada de decisão que requer idealmente que todos os passos citados na seção
5.3 sejam contemplados, foram adotadas algumas simplificações necessárias no processo.
Assumiu-se, por exemplo, a premissa de que haveria períodos de déficit hídrico no futuro com
MC antes da conclusão da análise de dados dos padrões de vazão na bacia, assim como contouse somente com a participação dos envolvidos diretamente no estudo (representantes da ANA
e MMA) no levantamento inicial das medidas em formato de oficina de trabalho (anexo 3).
Oficina de trabalho: levantamento de medidas
Foram buscadas, entre outros, na literatura e no Programa para Efetivação do Enquadramento
das Bacias do PCJ (COBRAPE, 2014) medidas adaptativas já existentes ou propostas que
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encaminhassem os riscos tratados. Essas medidas foram divididas em diferentes categorias, por
exemplo entre “hard” (medidas essencialmente de infraestrutura) e “soft” (por exemplo,
incentivos econômicos e conscientização), e então levadas para uma oficina de trabalho junto
aos membros do MMA e ANA envolvidos no estudo. Na oficina, os presentes foram convidados
a refletir sobre os riscos e as medidas expostas e então propor medidas para a aplicação, as
quais puderam ser reagrupadas de acordo com suas características como na Figura 34. O relato
completo da oficina faz parte desse relatório no anexo 3.
Figura 34: Medidas adaptativas levantadas durante a oficina

Seleção de medidas finais
Depois do levantamento das medidas de adaptação da oficina, as medidas foram analisadas,
selecionadas e em alguns casos mescladas e renomeadas com base no objetivo do estudo,
escopo determinado e critérios como factibilidade, aplicabilidade no estudo, disponibilidade de
dados, entre outros.
O primeiro critério para seleção das medidas adaptativas a serem analisadas na aplicação foi o
risco da MC considerado (ver seção 6.2), nesse caso o déficit hídrico e qualidade da água,
portanto as medidas que não eram diretamente relacionadas a esses temas foram retiradas da
análise, como aquelas relacionadas a mitigação e controle de inundações28.

28

Por exemplo, aumento da permeabilidade do solo urbano, preservação de áreas de extravasamento de
várzea
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A disponibilidade de dados relacionados ao impacto da medida na quantidade/qualidade de
água e a possibilidade de valoração dos seus benefícios também foi um critério determinante
para a escolha das medidas analisadas. Para analisar a medida “reuso de água industrial”, por
exemplo, idealmente dados relativos ao processo produtivo de diferentes segmentos industriais
teriam de ser levantados e alternativas para o uso de água dentro de cada um desses processos
analisadas, inviabilizando sua consideração quantitativa neste estudo. No entanto a medida foi
descrita e explorada qualitativamente. Por fim, medidas levantadas que não tivessem impactos
diretos nos riscos analisados29 também não podem ser objeto de uma análise quantitativa
objetiva.
Muitas das medidas levantadas, mesmo não sendo analisadas no âmbito da ACB nesse estudo
são discutidas quanto a sua relevância e impacto.

8.2

MEDIDAS ANALISADAS

A partir da aplicação dos critérios acima foram definidas as medidas de adaptação avaliadas sob
o escopo da ACB.A tabela abaixo apresenta as medidas avaliadas no âmbito da ACB assim como
uma breve descrição de cada uma delas. A descrição completa de cada uma das medidas pode
ser consultada no anexo 230.
Algumas medidas consideradas relevantes, mas não abordadas na análise custo-benefício, são
analisadas de maneira qualitativa devido sua relevância, igualmente no anexo 2. São elas:
 Outras alternativas para irrigação
 Adoção de práticas conservacionistas
 Campanhas de conscientização
 Adoção de tecnologias de reúso de água industrial
 Medidas na indústria não relacionadas ao processo produtivo
O anexo 2 traz todas as medidas detalhadas destacando seu objetivo, uma descrição geral, sua
aplicação no estudo, influência na vazão (ou qualidade) na bacia, descrição e cálculos dos custos
de implementação, seguido de um resumo de seus impactos físicos na bacia através de gráficos
e finalmente os resultados da análise custo-benefício de cada uma.

29

Por exemplo, monitoramento do clima.
Nesse anexo também são discutidas ferramentas econômicas, de gestão e tecnologias que podem
funcionar como alternativas as medidas adaptativas analisadas. Esses temas são apresentados em
quadros no anexo.
30

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

62

Tabela 2: Medidas adaptativas avaliadas no âmbito da ACB
(A) Construção
de barragens e
adutoras

(B)
Transposição de
bacias

(C) Aumento de
eficiência da
rede de
distribuição
(D) Ampliação
do sistema de
coleta e
tratamento de
esgoto
(E) Reúso de
águas cinzas em
residências
(F)
Aproveitamento
residencial de
água de chuva
(G) Incentivos
econômicos
para o uso
racional de água

(H) Aumento da
tarifa de água

(I) Aumento do
valor da
outorga para
indústria

(J) Eficiência no
uso de técnicas
de irrigação

O objetivo dessa medida é aumentar a capacidade de reservação de água no sistema e portanto,
assegurar o atendimento da demanda hídrica para os diferentes usos principalmente em período
de estiagem.
Neste estudo foram considerados dentro da ACB dois projetos de reservação previstos para a
bacia do PCJ: os reservatórios de Duas Pontes no rio Camanducaia e Pedreira no rio Jaguari.
A transposição de água entre bacias hidrográficas pode ser definida como: “a remoção de água
de um sistema de maior superfície drenada para um sistema onde a superfície drenada é menor”
(Carvalho, 2005). O objetivo da transposição é suprir as necessidades relacionadas à a escassez
hídrica ou aumentar a resiliência da bacia receptora.
Para esse estudo, foi adotada como referência a transposição do Jaquari-Atibainha, como
previsto no Plano de Bacias PCJ (Carvalho, 2005). Sendo assim, foram elaborados alguns cenários
com diferentes possibilidades de vazões transferidas através da transposição com o seu
respectivo custo associado.
O Índice de Perdas na Distribuição (IPD) é o parâmetro mais utilizado para avaliar as perdas no
sistema de distribuição de água. No caso da Bacia do PCJ esse número é em média de 37%
(COBRAPE, 2013).
Sendo assim, nesse estudo será analisada a influência da redução do IDP dos municípios para
(pelo menos) 20% como meta, tendo como base estudos prévios para a bacia.
O objetivo dessa é medida é aumentar a qualidade da água com a ampliação do sistema de
coleta e tratamento de esgoto.
A análise nesse caso foi feita com base nas informações contidas no Programa de efetivação de
enquadramento da Bacia PCJ (COBRAPE, 2014) no que tange aos investimentos e projeções para
ampliação do sistema de coleta e tratamento de efluentes nos municípios da região aumentando
os índices de coleta, de tratamento e de remoção de DBO por município.
As águas cinzas são aquelas residuárias, originárias de chuveiros, lavatórios, máquinas e tanques
de lavar roupa. A medida visa sua reutilização, reduzindo, assim a demanda de água de
abastecimento.
Para esse estudo, a ACB foi feita com base no uso de águas cinzas para suprir a demanda de água
para o vaso sanitário em residências já existentes na região e na totalidade das novas residências
em um cenário futuro.
A coleta de água e reservação de água de chuva em residências para fins não potáveis é uma
alternativa para diminuir a demanda por água da Bacia.
A análise nesse caso foi baseada na instalação de sistemas de captação de chuva dimensionado
para casas populares já existentes na região da Bacia e para a totalidade das novas casas em um
cenário futuro, com capacidade suficiente para atender a demanda de água para o vaso sanitário
durante 6 meses no ano.
O incentivo econômico analisado nesse estudo foi o desconto no valor da conta de água como
medida indutora de redução de consumo.
Baseado na campanha da Sabesp, Guardião das Águas de 2014, que prevê um desconto de 30%
na tarifa mensal dos serviços para aqueles usuários que reduzirem 20% de consumo de água no
mês em relação à média dos últimos 12 meses (Sabesp, 2014), a medida foi aplicada para parte
da população (já que é voluntária) durante 6 meses do ano no período avaliado.
O objetivo dessa medida é induzir a redução da demanda de água residencial através do
aumento da tarifa pelas empresas de saneamento.
No estudo, com base na análise de valores de elasticidade-preço estimados no Brasil e em outros
países do mundo em relação à demanda por água para consumo doméstico, foi adotado um
incremento no valor atual da tarifa e calculada a redução de consumo proporcional causada.
A análise dessa medida está baseada na cobrança pela água via outorga para o setor industrial
que já ocorre na Bacia PCJ desde 2006 e é realizada como uma compensação a ser paga pelos
usuários de recursos hídricos visando à garantia dos padrões de quantidade, qualidade e regime
estabelecidos para corpos d’água das bacias.
Adotando um aumento no valor da outorga atual para o setor industrial estima-se a redução no
consumo de água em cada setor industrial considerado a partir de elasticidades-preço
específicas destes setores encontrados em estudos brasileiros.
O objetivo dessa medida é reduzir a demanda de água para irrigação por meio da otimização da
eficiência de uso de água para irrigação de lavouras temporárias e permanentes.
No presente estudo foi analisada a migração do método de média eficiência predominante na
bacia – aspersão convencional – para um método de alta eficiência – irrigação localizada. A
medida é aplicada, considerando-se o perfil das culturas da região e a compatibilidade com as
tecnologias.

Legenda de cores
Medidas que afetam oferta

Medidas que afetam qualidade

Medidas que afetam a demanda
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Além da análise individual de cada uma das medidas listadas acima, a aplicação de algumas
medidas simultaneamente também foi simulada e analisada. As chamadas “combinações” são
apresentadas na tabela abaixo. O objetivo nesse caso foi identificar os custos e benefícios da
combinação de medidas que atingissem escopos (demanda, oferta e qualidade) diferentes.

A+I
C+D
D+F

Tabela 3: Combinações de medidas adaptativas analisadas segundo ACB
+ (I) Aumento do valor da outorga para
(A) Construção de barragens e adutoras
indústria
(C) Aumento de eficiência da rede de
+ (D) Ampliação do sistema de coleta e
distribuição
tratamento de esgoto
(D) Ampliação do sistema de coleta e
+ (F) Aproveitamento residencial de água de
tratamento de esgoto
chuva

Os resultados da análise de custo-benefício das medidas apresentadas são descritos a analisados
na seção 9, assim como no Anexo 2.
Comentários gerais


Gestão da oferta e infraestrutura: observa-se que as medidas que dizem respeito à gestão
da oferta correspondem exatamente àquelas mais infraestruturais (também classificadas
como “hard measures”): construção de barragens e adutoras, transposição de bacias e
aumento da eficiência da rede de distribuição. Uma exceção deste grupo é a adoção de
práticas conservacionistas na bacia, a qual consiste em práticas vegetativas e mecânicas e
não de infraestrutura, tendo impacto direto na oferta de água influenciando as vazões
naturais (não quantificada na presente análise). A única medida analisada na ACB voltada
essencialmente à melhoria na qualidade da água é a universalização da coleta e tratamento
de esgoto, também infraestrutural.
Tecnologias nas residências: as outras medidas visam a gestão da demanda de água31. Esse
grupo tem influência no consumo de água residencial através da adoção de tecnologias nas
residências, como reuso de águas cinzas e uso de águas pluviais.
Mecanismos econômicos: outro grupo de medidas está relacionado à influência na
demanda de água através da adoção de mecanismos econômicos, seja através de incentivos
para a redução do consumo, seja via aumento da tarifa.
Irrigação: finalmente, relacionado ao uso da água na irrigação foi considerada na ACB a
adoção de tecnologias eficientes, sendo a substituição total de culturas irrigadas só tratada
como suposição.





8.3

CÁLCULO DOS CUSTOS DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS ADAPTATIVAS

Uma vez definidas e caracterizadas as medidas a serem consideradas, é preciso calcular seus
custos de implementação, os quais comporão a razão custo/benefício de cada medida.
Como abordado na seção 6.2.2, o horizonte temporal considerado tem forte influência no
cálculo de custos de implementação das medidas. Na aplicação, algumas premissas foram
adotadas:

31

É possível ter outras leituras dessa classificação, dependendo do ponto de vista.
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Em se tratando de uma aplicação para tomada de decisão hoje, considera-se que as medidas
serão aplicadas a partir do próximo período, ou seja, a partir de 2015. O benefício, não
obstante, continua mensurado no futuro.
Os custos de implementação consideram taxas de implementação realistas, a partir do
presente. Por exemplo, a redução do índice de perdas da rede (IPD) é gradual e a aplicação
dos gastos para tanto é igualmente gradual até o atingimento da meta final.
A depender das características das medidas, foi considerado o custo de implementação (por
exemplo o custo de construção de uma barragem) ou o custo de operação da mesma (por
exemplo, incentivos econômicos para redução de consumo).
Não são calculados custos (nem benefícios) da medida após o horizonte considerado,
embora possam existir.
Sobre os fluxos financeiros que expressam a maturação dos custos de implementação das
medidas ao longo do horizonte de 35 anos é aplicada uma taxa de desconto. Com isso
calcula-se o VPL (valor presente líquido) das medidas, ou seja, uma expressão de seus
valores hoje, muito embora ocorram ao longo do tempo.
A taxa de desconto adotada é de 2,78% (ver argumentação no quadro abaixo) Esse valor
corresponde ao crescimento real do PIB mineiro e paulista, ponderados pela sua
participação relativa no PIB do PCJ, ao longo da última década (2000-2010). A taxa de
crescimento real do Brasil ao longo da última década (2000-2010) foi de 3,6% ao ano.
O detalhamento de cada um dos custos de cada uma das medidas é mostrado no anexo 2.

As fontes de informação para a estimativa dos custos medidas foram diversas, também
explicitadas no anexo pertinente:
 Muitas informações para as medidas infra estruturais foram obtidas de planos e
projetos previstos, em especial o Programa de enquadramento da Bacia PCJ (COBRAPE,
2014).
 Já as estimativas para as medidas de reúso de água e captação residenciais foram
montadas a partir da compilação de preços de mercado e dados médios, sempre
conservadores. Sua implantação também contou com adoção de taxas de adesão
graduais e conservadoras.
 Os custos das medidas de controle da demanda via mercado se basearam no valor
adicional pago, seja pela companhia de abastecimento, seja pelo usuário, seja pelas
indústrias, refletindo assim valores societários da mesma.
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Quadro 9: Taxa de desconto
A taxa de desconto é aquela que traz um fluxo de valores monetários futuros (sejam custos ou benefícios)
a um "valor presente". Ou seja, é a taxa utilizada para calcular o valor presente líquido (VPL). Uma vez
trazido a valor presente, tal fluxo se torna comparável a qualquer outra escolha monetária possível no
presente. O que a taxa de desconto representa, assim, é uma preferência de tempo demonstrado quando
se compara algo hoje contra a mesma coisa amanhã. Segundo a teoria econômica, agentes racionais
jamais trocariam algo hoje por esse mesmo algo amanhã. Enquanto essa regra se aplica com perfeição
para bens de consumo, o mesmo não pode ser inferido como verdade absoluta quando se trata da
natureza e de eventos irreversíveis no futuro, tais como a perda de uma espécie, degradação de habitat
e as mudanças climáticas.
Estes eventos consomem o capital futuro e/ou implicam em uma interferência na provisão de fluxos
naturais - sejam eles gênicos, de chuva ou outros. Alguns argumentam que a taxa de desconto para casos
de serviços da natureza e outros valores de não-uso como o valor da existência e do legado deveria ser
negativa (ou seja, que o futuro deveria ser valorado como mais valioso que o presente)32.
A definição da taxa de desconto é sempre um assunto delicado quando se trata de análise custo-benefício.
Como afirma (MUNDA, 1996): "infelizmente, ao longo dos anos os economistas não encontraram
nenhuma taxa de desconto objetiva a ser utilizada em uma análise de custo-benefício; pelo contrário, a
escolha da taxa de desconto é um dos assuntos mais controversos. (...) No entanto, é preciso ressaltar o
fato de que a escolha de um horizonte de tempo e de uma taxa de desconto pode influenciar bastante os
resultados de uma análise custo-benefício." (tradução livre, página 158).
Em valoração econômica de recursos naturais do delta do rio Okavango, em Botsuana, Turpie et al. (2006)
consideraram a taxa média de inflação do país (à época de 6%) como taxa de desconto. BALMFORD et al.
(2002) também fizeram uso de uma taxa de 6% ao descontar os benefícios futuros de propostas práticas
conservacionistas para manguezais na Tailândia. Os mesmos autores, no entanto, valoraram a
conservação das zonas húmidas canadenses e utilizaram uma taxa de 4%. Para a valoração de florestas
tropicais na Malásia em Camarões, bem como para recifes de coral na Indonésia, os mesmos autores
utilizaram a taxa de 10% dada as incertezas econômicas nos referidos países. As aparentes disparidades
nas taxas de desconto sugerem que estas sejam definidas de acordo com o objeto da valoração, bem
como com o horizonte temporal vislumbrado.
Em análises de custo-benefício de projetos de investimento, costuma-se utilizar a taxa de juros de
referência da economia como taxa de desconto, uma vez que esta embute o custo de oportunidade do
recurso sendo estudado. A taxa de juros real do Brasil foi de 8,1% ao ano ao longo da década de 2000 a
2010, em média. Eis que quando tratamos risco climático total, não se trata de um projeto onde as
entradas ou saídas financeiras estão diretamente vinculadas ao caixa de uma empresa. Entende-se que a
taxa de desconto implica na quantificação da difícil priorização entre o presente e o futuro.
Dessa forma, o exercício de ACB em bacias hidrográficas intenta demonstrar a ordem de grandeza do risco
que as mudanças climáticas trazem à sociedade do local - maior do que um projeto específico porém
apenas antrópico ao considerar valores de uso direto apenas. Os benefícios da mitigação das mudanças
climáticas são difusos, onde todos os usuários de água na bacia serão beneficiados. O que esta análise
busca fazer é demonstrar do ponto de vista financeiro, a viabilidade de realizar investimentos conjuntos
para melhorar a resiliência da bacia. Assim, é possível utilizar a prerrogativa apontada por Kahn (2005) de
que para a valoração de benefícios societários, a taxa de desconto não pode ser superior à taxa de
crescimento do PIB do país no longo prazo.

32

A análise de custo-benefício aqui realizada não mede o valor da natureza em si, mas sim os efeitos que
os diferentes estados do clima implicarão na relação dos usuários das águas superficiais da bacia do PCJ.
Em resumo: adotou-se um ponto de vista puramente antrópico e de usos-diretos. Dessa forma,
descartam-se taxas de desconto nula ou negativas.
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8.4

CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS (PERDAS EVITADAS) DAS MEDIDAS ADAPTATIVAS

O cálculo dos benefícios trazidos pelas medidas trata das perdas evitadas pela aplicação das
mesmas. Cada uma das medidas adaptativas incide essencialmente em um dos dois fatores: na
vazão natural dos corpos d´água aumentando a oferta ou nos cenários futuros de demanda.
Assim, foram construídos novos cenários com estes parâmetros para cada uma das medidas
analisadas e, através do modelo de alocação de água (seção 6.2.6) e, por conseguinte, dos
métodos de valoração já utilizados (seção 7), novas perdas foram calculadas para cada medida
(Figura 35).
Figura 35: Recálculo das perdas esperadas utilizando novos parâmetros das medidas

Uma vez com as novas perdas calculadas para cada medida analisada, basta subtraí-las das
perdas calculadas no cenário sem medidas (pergunta 2), sua diferença sendo a perda evitada
pela medida, logo seu benefício (Figura 36).
Figura 36: Cálculo do benefício – perda evitada

Na aplicação, foram criados novos cenários para cada uma das medidas e calculado suas perdas,
e seu benefício utilizando os mesmos modelos e métodos apresentados nas seções anteriores.
Detalhes dos resultados físicos e da valoração para cada medida estão descritos no anexo 2.
Outros benefícios econômicos das medidas
É importante notar que as medidas podem trazer benefícios correlatos, não relacionados a
perda evitada. Por exemplo, a adoção de técnicas mais eficientes de irrigação pode acarretar
em maior rendimento na produção. Esses benefícios podem ser calculados, mas dentro da
metodologia devem ser descontados dos custos de implementação da medida e não somados
aos benefícios da mesma. A existência destes benefícios econômicos pode, por exemplo,
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superar os custos de implementação (no resultado final de custo-benefício, a medida teria um
valor negativo, ou seja, um custo negativo).
Na aplicação, por simplificação, não foi considerado nenhum benefício correlato das medidas,
embora é sabido que existam. A escolha de levá-los em consideração passa pelos mesmos
critérios da valoração como um todo.
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9

APLICAÇÃO - RESULTADOS: CUSTO-BENEFÍCIO DAS MEDIDAS

As medidas adaptativas e os respectivos resultados da análise custo-benefício são apresentados
nessa seção. Inicialmente, os resultados são apresentados em forma de gráficos e figuras a fim
de explicitar e confrontar alguns aspectos das mesmas, como:
 Influência na demanda em relação ao cenário sem medida;
 Influência nos déficits previstos;
 Análise custo-benefício (ACB) através da razão Custo/Benefício em 2050;
 Seus benefícios (perda evitada) totais e por uso em 2050;
Embora os gráficos tragam alguns comentários, ao final, são apresentados comentários gerais
analisando as medidas sob todos aspectos combinados.
Para um detalhamento de resultados de cada medida, consultar o Anexo 2: Descrição e análise
das medidas adaptativas.

9.1
9.1.1

IMPACTOS FÍSICOS DAS MEDIDAS (DEMANDAS E DÉFICITS)
Impactos das medidas na redução de demanda

A Figura 37 indica o impacto que cada medida tem sobre a demanda por água em 2050. Como
esperado, as medidas A- Barragem, B-Transposição e D-Saneamento não impactam a demanda
por água. A medida C-Redução de perdas, apesar de caracterizada como gestão da oferta, para
fins de simulação afeta a demanda de água do município, que diminui devido à redução das
perdas. Tal medida apresenta uma redução da demanda maior que 20%.
Todas as outras medidas reduzem a demanda por água de abastecimento com exceção da
medida I-Outorga indústria e J-Tecnologia irrigação, as quais reduzem a demanda de água
industrial e rural respectivamente.
Importante observar a ordem de grandeza das reduções percentuais: medida I-Outorga
indústria tem redução da demanda industrial maior que 60%, as medidas C-Redução de perdas
e H-Tarifa têm reduções maiores que 20% da demanda de abastecimento, e as outras não
chegam a 10%, inclusive a G-Incentivos $ (3,7%)
Figura 37: Redução percentual de demanda com a aplicação das medidas adaptativas
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9.1.2

Impactos das medidas na redução do déficit hídrico

O conjunto de figuras abaixo (Figura 38, Figura 39 e Figura 40) mostra como cada medida
contribui com a redução do déficit hídrico previsto para 2050 para cada medida nos dois
cenários de clima futuro. As três medidas infraestruturais (A, B, C) possuem alto impacto
positivo. A medida D-Saneamento apresenta um aumento de déficit. Isso se explica pela
realocação de água na bacia devido a maior coleta e tratamento de água. Com exceção da
medida H-Tarifa, o impacto geral das medidas de gestão de demanda é baixo.
Com relação aos três usos, a redução de déficits afeta de maneira relativamente equilibrada
cada uso, com exceção da medida I-Outorga indústria que reduz em cerca de 40% o déficit
industrial, mas aumenta o rural.
Importante notar que nenhuma medida, nem combinações delas, foi capaz de reduzir mais de
60% do déficit, logo, mesmo com sua implementação haveria ainda déficits e custos residuais.
Figura 38: Variação percentual no déficit hídrico com aplicação das medidas adaptativas para os
cenários RCP 4.5 e RCP 8.5
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Figura 39: Redução do déficit hídrico com aplicação das principais medidas as adaptativas para o
cenário RCP 4.5 em (l/s)

Figura 40: Redução do déficit hídrico com a aplicação das principais medidas para o cenário RCP 8.5
(em l/s)
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9.2

RAZÃO CUSTO/BENEFÍCIO DAS MEDIDAS

Uma vez calculados os custos de implementação das medidas e seus benefícios gerados em
2050, a Tabela 4 elenca, para cada cenário, as razões de Custo/Benefício (C/B) de cada medida.
Existem medidas que mudam bastante a razão entre os cenários, assim as mesmas foram
ordenadas do menor (melhor custo-benefício) para o maior (pior custo-benefício) de acordo
com a média dos cenários. A linha verde separa as medidas que se apresentaram custobenéficas (CB menor que 1) nos dois cenários daquelas que em pelo menos um cenário tiveram
seu C/B maior que 1.
Tabela 4: Razão Custo/Benefício nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5
C/B (RCP 4.5) C/B (RCP 8.5)
A-Construção de barragens e adutoras

0,01

0,01

I-Aumento do valor da outorga para a indústria

0,04

0,04

Combinação (A+I)

0,04

0,04

B-Transposição de bacias

0,15

NA

J-Eficiência no uso de técnicas de irrigação

0,09

0,23

Combinação (C+D)

0,43

0,62

C-Eficiência da rede de distribuição

0,47

0,72

Combinação (D+E)

0,92

0,65

F-Aproveitamento residencial de água de chuva

0,83

1,22

E-Reúso de águas cinzas em residências

1,04

1,24

G-Incentivos econômicos para uso racional da água

0,80

1,49

D-Ampliação do sist. de coleta e tratamento de esgoto

2,15

0,31

H-Aumento da tarifa de água

3,14

4,06

A medida B-Transposição não apresentou benefício no cenário 8.5 e, portanto, não tem C/B para
o mesmo. Rigorosamente, a medida apresentou um C/B infinito, ou seja, só apresenta custos e
nenhum benefício neste cenário. No entanto, foi mantida como a quarta colocada para fins de
apresentação e comparação. Interessante notar a discrepância de resultados entre os cenários
para a medida D-Saneamento, bastante vantajosa no cenário 8.5, mas pouco atrativa no 4.5.
As figuras exploram os resultados da análise econômica das medidas:
 Figura 41: Custo/Benefício (esquerda) e Benefício total em milhões R$ (direita) das
medidas adaptativas: elenca as medidas acima ordenadas de acordo com seus C/B (à
esquerda nos dois cenários. A linha verde evidencia o CB igual a 1, com as medidas
situadas abaixo sendo custo-benéficas. À direita, a figura mostra o montante total de
benefício anual das mesmas (perdas evitadas) pela implementação da mesma em
milhões de R$ em 2050. Nota-se uma discrepância entre o benefício gerado pelas três
primeiras com o restante.
 Figura 42: Benefício por setor com a aplicação das medidas nos cenários RCP 4.5 e RCP
8.5: permite avaliar o benefício gerado por cada medida em cada categoria de uso
analisada. As medidas afetam os usos de maneira distinta, refletindo seus impactos na
demanda e oferta, conforme descrito anteriormente. É importante notar que, embora
todas as medidas apresentem benefícios totais positivos, quando discretizados por uso,
existem muitos casos em que há um benefício negativo em determinado uso, ou seja,
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causa uma perda maior naquele uso do que no cenário sem medidas. Isso é
particularmente frequente no caso da qualidade da água.
Figura 43: Curva Custo/Benefício e Benefício total (milhões R$) das medidas
adaptativas no cenário RCP 4.5 e 8.5: representa o resultado final da aplicação do
método Economics of Climate Adaptation, onde as informações de CB e benefício total
(perdas evitadas) das medidas são sintetizadas em um gráfico. A altura das barras
representa o C/B de cada medida, sendo aquelas abaixo de 1 custo-benéficas naquele
cenário. Já as larguras das barras representam o total de benefício (perda evitada) das
mesmas.

Na sequência são apresentados comentários gerais sobre os resultados.
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Figura 41: Custo/Benefício (esquerda) e Benefício total em milhões R$ (direita) das medidas adaptativas
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Figura 42: Benefício por setor com a aplicação das medidas nos cenários RCP 4.5 e RCP 8.5
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Figura 43: Curva Custo/Benefício e Benefício total (milhões R$) das medidas adaptativas no cenário RCP 4.5 e 8.5
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9.2.1

Comentários gerais

O resultado da análise de custo-benefício ordena as medidas adaptativas em decorrência de sua
eficiência econômica. Medidas cujos benefícios superam os custos são elencadas como
positivas, ou seja, as perdas evitadas superam os valores de implantação. A leitura da Figura 41
demonstra que além da razão de custo/benefício, o montante total de benefício varia de forma
bastante expressiva ao longo das medidas adaptativas. Nota-se uma discrepância entre o
benefício gerado pelas três primeiras com o restante.
As duas medidas que destoam das demais por terem excelentes razões de custo/benefício
e também grandes montas de perdas evitadas (benefícios) são as barragens e o aumento da
tarifa de outorga para os usuários industriais com auto-abastecimento. A combinação destas
medidas (Combinação A+I) é igualmente notável em trazer baixos custos relativos aos altos
retornos.
Uma análise detalhada da distribuição destes benefícios pelas três categorias de uso valoradas
(abastecimento, indústria e usos rurais), ilustrada pelas figurasFigura 38, Figura 39,Figura 40,
denota que a indústria é a maior beneficiária – afinal, é aquela com o maior risco climático total.
O resultado não surpreende, uma vez que há preponderância econômica da indústria na bacia
do PCJ, responsável por R$ 59,77 bilhões em VAB (2012), 18,5% do VAB industrial paulista.
Adicionalmente, a Lei Federal nº 9.433/1997, conhecida como a "Lei das Águas", traz em seu rol
de princípios a priorização do uso da água para consumo humano e animal mediante situações
de escassez. Dessa forma, a indústria tem seu abastecimento comprometido antes dos outros
dois usos, e é a combinação dos maiores déficits de água com os maiores valores sob risco que
fazem com que o benefício para essa categoria se torne tão volumoso. Inclusive, essa categoria
de uso encontra-se em outra escala de valores por completo: enquanto o risco climático total
para os usos rurais é de aproximadamente R$ 160 milhões e aproximadamente R$ 800 milhões
para o abastecimento, para a indústria tais riscos somam aproximadamente R$ 8 bilhões (ver
seção 7).
A medida A – Construção de barragens e adutoras é mensurada pela implantação das barragens
de Duas Pontes, no rio Camanducaia, e Pedreira, no rio Jaguari. Tal como descrito no anexo
respectivo, a medida parte do pressuposto que a operação conjunta dos reservatórios resultaria
em ganhos na disponibilidade hídrica entre 7,0 e 11 m³/s (tendo como base a Q95%). A escolha
para a simulação destes dois reservatórios em particular advém do estudo que identificou sete
possíveis eixos barráveis na bacia do PCJ e concluiu por estes como sendo as melhores
alternativas (Engecorps, 2008).
Os reservatórios se localizam em sub-bacias com pouca demanda hídrica, justamente por isso
são combinados com obras de adução dessa água reservada para a sub-bacia do rio Jundiaí,
onde há, ao contrário, muita demanda (municípios de Jundiaí e Indaiatuba como principais) e
não há regularização de vazão por nenhum reservatório significativo. Dessa forma, as águas
armazenadas por uma sub-bacia de menor demanda podem fluir - principalmente nos meses
secos - para a sub-bacia de maior demanda.
Já a medida I - Aumento do valor da outorga para indústria é mensurada pela simulação de
aumento de 100% na tarifa cobrada pelo consumo de um metro cúbico pelos usuários industriais
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com auto-abastecimento. Ou seja, as duas medidas mais custo-benéficas influenciam
preponderantemente a vazão disponível para a demanda de uso industrial. A combinação entre
as duas medidas (Combinação A+I), embora some os custos de ambas medidas, traz como
resultado físico a expressiva mitigação do risco climático para o uso industrial.
Tal como demonstrado na seção 7, as mudanças climáticas agravarão uma situação já
estressada33. A continuidade prevista de expansão das atividades industriais encontra
municípios maiores e mais urbanos, além de um aumento no uso rural da água. O que o presente
exercício de ACB incita, além das possibilidades de avaliação metodológica e técnica de medidas
adaptativas contra os efeitos prejudiciais das mudanças climáticas, é a dificuldade inerente em
gerir o recurso hídrico em si. Trata-se, afinal, de um "recurso comum", onde há um alto grau de
rivalidade (o consumo de água por um agente subtrai o volume disponível para o outro agente)
e um alto grau de não-exclusividade (há dificuldade de excluir potenciais beneficiários).
A gestão das águas transpassa diversas esferas de influência, de interação e de fronteiras, sendo
dinâmica por essência. Toda a população da bacia hidrográfica do PCJ está correlacionada
espacial e temporalmente - usuários a montante e a jusante interagem, mesmo que
indiretamente, e afetam uns aos outros; conexões hidrológicas entre águas superficiais e
subterrâneas têm reflexos sobre os mais diversos usuários. As interações são tantas que mesmo
os usos mais singelos podem potencializar reações em cadeia.
Prova dessa interação advém da própria medida I - Aumento do valor da outorga para indústria.
Ao promover, via encarecimento da outorga, uma redução de demanda de uso industrial, as
interações entre disponibilidade de água e seu fluxo (de montante a jusante) na bacia permitem
que mais indústrias captem água que, não fosse pela medida, não estaria disponível. Eis que, ao
permitir a captação industrial em alguns municípios, outros ainda mais a jusante receberão
volumes menores de água ao ponto de tornar deficitária a disponibilidade de uso rural. Esse
déficit rural acarreta perdas financeiras, porém de menor magnitude que os benefícios auferidos
pela indústria. Não obstante, há uma questão distributiva implícita que não pode ser ignorada.
A metodologia de ACB, muito embora revele as questões distributivas, não as fatora no
ranqueamento das alternativas. Novamente, trata-se de um ordenamento sob a lógica exclusiva
da eficiência econômica. O prejuízo de usuários rurais (a jusante) em prol de usuários industriais
(a montante) não invalida o exercício. Ao contrário, o que a razão de custo-benefício demonstra
é que os ganhos econômicos com as medidas permitem que os usuários beneficiados
compensem financeiramente os usuários prejudicados e ainda gerem excedentes34.

33

Nota-se que a bacia do PCJ encontra-se muito próximo ao limite hídrico. Em 2008, segundo o Plano de
Bacia, já eram captados 91% da disponibilidade hídrica total, perfazendo um consumo (COBRAPE, 2011)
de 20,1 m3/s. Segundo o mesmo documento, as projeções de demanda consuntiva indicam uma
capacidade limitada de atendimento no ano de 2018, mesmo após a adoção de medidas "locais e ou de
viabilidade facilitada". A partir de então, apenas medidas "integradas e/ou complexas" conseguiriam fazer
frente às demandas. Dentre estas medidas integradas estão as duas barragens ora estudadas.
34
A teoria sublinhada pela ACB é a da eficiência de Pareto, onde uma redistribuição de benefícios deve
ser realizada desde que pelo menos um usuário seja beneficiado sem que traga prejuízo a outros usuários.
Há, ao menos na teoria, um benefício líquido à sociedade. Uma vez que à água é dotada de valor
econômico, a descentralização democrática da gestão do recurso hídrico (BRASIL, 2009) permite
negociações privadas entre beneficiados e prejudicados por medidas adaptativas - ou outras alterações
nas formas de alocação e uso do recurso.
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É fundamental notar que as medidas adaptativas podem trazer efeitos positivos e negativos
correlatos, não relacionados à perda evitada, que não foram valorados. A adoção de técnicas
mais eficientes de irrigação, por exemplo, pode acarretar em maior rendimento da produção. A
reservação e adução de água nas barragens de Duas Pontes e Pedreiras para a sub-bacia do rio
Jundiaí pode prejudicar usuários a jusante dos barramentos, bem como diminuirá a vazão
ecológica. Parte desse efeito indesejável está valorado pela perda de qualidade em quatro e três
municípios, sob os cenários climáticos RCP 4.5 e 8.5, respectivamente, que têm seus custos de
tratamento de água aumentados. A realocação de volumes de água da bacia ao longo do tempo
e do espaço (balanço hídrico) também faz com que as quatro medidas adaptativas que reduzem
a demanda por água de abastecimento (medidas E, F, G e H) causem uma não desejável piora
na qualidade da água para um município especificamente.
Outra categoria de uso significativamente afetada por alterações no balanço hídrico é a
pertinente aos serviços ecossistêmicos. Após os usos para abastecimento, industrial e agrícola,
as vazões restantes devem diluir efluentes e prover habitat para a fauna aquática, que por sua
vez alimenta as aves aquáticas e assim sucessivamente, influenciando todo o equilíbrio
ecológico. Embora tais efeitos se façam nítidos do ponto de vista físico, suas valorações
pecuniárias não encontram parâmetros de mercado e demandam, assim, outras técnicas de
valoração.
Em conclusão, o exercício apresentado demonstra a metodologia e a técnica de compreensão
da magnitude dos riscos climáticos, magnificados pelas mudanças climáticas.
Demonstra, mensurando em valor monetário, como a complexa rede de interações hídricas e
socioeconômicas responderia ao extenso rol de medidas mitigadoras. Todas as categorias de
uso interagem, somando efeitos que podem resultar em problemas de abastecimento,
assoreamento, regularização de vazões com impactos sobre as várzeas e as atividades
produtivas. Se submetidas a uma estratégia integrada de gestão das águas mediante
instrumentos como os aqui apresentados, podem resultar em benefícios líquidos para todos.
9.2.2

Comentários gerais por medida

Medidas que afetam a oferta
Por serem medidas adaptativas relacionadas a oferta de água, um dos benefícios comuns,
independente do custo dessas medidas é o aumento da oferta do recurso, sem que seja
necessária mudança no padrão de consumo em nenhum grupo de usuários. Dentre essas
medidas a que representa maior custo de implementação é a “C - Eficiência da rede de
distribuição” e a mais barata é a “B - Transposição de bacias”, tendo custo mais baixo do que
medidas como coleta de água de chuva e incentivos econômicos para redução do uso de água.


Medida A-Construção de barragens e adutoras: Apesar do baixo custo, a medida “A Construção de barragens e adutoras” tem um efeito negativo sobre a qualidade da água,
porém apresenta a melhor relação custo benefício em ambos os cenários, assim como
uma diminuição substancial no déficit hídrico para abastecimento.



Medida B-Transposição de bacias: Apesar do alto custo inicial a medida B apresenta
baixo custo total e bom custo benefício no cenário RCP 4.5. No entanto, a diminuição
no déficit hídrico não é muito significativa nesse cenário e não se altera no cenário RCP
8.5, não gerando nenhum benefício econômico. Além disso, alguns municípios sofreriam
perda na qualidade da água com a aplicação da medida em ambos os cenários.
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Medida C-Eficiência da rede de distribuição: A medida C é custo-benéfica em ambos os
cenários e é a única, dentre todas as medidas analisadas a trazer, no cenário RCP 4.5,
benefícios para todos os grupos valorados em quantidade e qualidade. Porém, é válido
ressaltar que essa medida representa o segundo maior custo de implementação.

Medidas que afetam a qualidade
 Medida D – Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto: A medida se
mostra eficiente em cumprir seu objetivo de melhorar a qualidade da água. Segundo a
aplicação 16 municípios tem a classe de seus rios melhorada no cenário RCP 4.5 e 23
municípios a tem no cenário RCP 8.5. Porém, o custo-benefício dessa medida é muito
alto no cenário RCP 4.5 e só seria economicamente vantajosa no cenário RCP 8.5. De
qualquer maneira, é importante considerar que existem diversos benefícios não
valorados vinculados à maior qualidade da água, como a possibilidade de usos
recreativos, de pesca e biodiversidade. Ressalta-se que essa medida não altera as
demandas, apesar de afetar a quantidade devido à realocação de água na bacia para
tratamento.
Medidas que afetam a demanda (geral)
Das 6 medidas que afetam a demanda analisadas neste estudo, 4 não são custo benéficas em
pelo menos um dos cenários com mudança climática, ou seja, apresentam o custo de
implementação maior do que o benefício que trazem. Sendo que as medidas “E – Reúso de águas
cinzas em residências” e “H – Aumento de tarifa de água” não são custo benéficas em ambos os
cenários RCP 4.5 e RCP 8.5.


Medida E – Reúso de águas cinzas nas residências: O investimento necessário para a
implementação da Medida E é de R$ 3,4 bilhões, sendo a mais cara dentre as medidas
que visam a redução de demanda aplicadas a residências. Com a aplicação da medida,
a redução é de 3,6% da demanda total e 6,5% da demanda de abastecimento. Não
obstante, os custos para tanto são muito altos e a medida se torna inviável em ambos
os cenários RCP 4.5 e RCP 8.5.



Medida F - Aproveitamento residencial de água de chuva: A reservação individual é
custo-benéfica apenas no cenário RCP 4.5, e por conta do alto custo, é inviável no
cenário 8.5. A leitura é similar à medida E, uma vez que apresenta benefícios em relação
à quantidade reduzida, sendo 1,8% de redução da demanda total e 3,3% da demanda
de abastecimento, mas inviável por conta da demanda de investimentos. O
investimento necessário, em VPL, é de R$ 1,2 bilhão.



Medida G – Incentivos econômicos para uso racional de água: A medida G apresenta
bom custo benefício apenas no cenário RCP 4.5. Além de não promover alterações na
qualidade da água é menos eficiente na redução de demanda do que a medida E. Em
percentuais, a economia é de 2,0% da demanda total e 3,7% da demanda de
abastecimento. A medida custa, em VPL, R$ 1,17 bilhão, ou seja, próximo a quantia da
medida F. A análise realizada aponta, entretanto, mais adequado o financiamento da
instalação de reservação individuais (captação de água de chuva) uma vez que as razões
de custo-benefício são melhores. Ambas as medidas F e G apresentam melhor relação
custo-benefício do que a medida E, embora esta traga maior economia de água.
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Medida H – Aumento na tarifa de água: A medida que simula o aumento na tarifa de
água representa uma economia, bastante significativa, no volume total demandando da
ordem de 13,7%, ou 25% da demanda de abastecimento. Seu custo, entretanto, é
extremamente alto, fazendo desta a medida mais cara, com o custo de R$ 41 bilhões.
Esse é o valor, em VPL, que os consumidores da rede pública de abastecimento
dispenderiam ao longo dos próximos 35 anos, reduzindo assim suas demandas. Em
termos de custo-benefício, a medida apresenta os piores resultados dentre as 10
medidas analisadas e é 4,7 vezes mais cara do que a medida “C – Aumento de eficiência
da rede de distribuição”, que é a segunda mais cara.
O baixo grau de elasticidade-preço da demanda por água (demanda inelástica) reflete o
alto grau de necessidade do recurso hídrico. De forma análoga, a insensibilidade ao
preço através das classes de consumo, como detalhado na descrição da medida,
demonstra que o custo do recurso deve aumentar em muito para motivar mudanças de
hábitos - refletindo o baixo valor cobrado atualmente. Sendo assim, os resultados
ilustram a amplitude das mudanças econômicas que necessitariam ocorrer para se
aproximar os valores de cobrança pelo recurso do valor de escassez do recurso. Outra
constatação interessante é que a maior parte dos benefícios econômicos dessa medida
são auferidos pela indústria, que consegue captar água com menos restrições de
volume.



Medida I - Aumento do valor da outorga para indústria: Dentre as medidas relativas a
demanda, a medida I se mostra a mais eficiente em relação ao custo-benefício, ficando
atrás somente da medida A, relacionada a oferta de água. A própria indústria, nesse
caso, é quem mais se beneficiaria da sua redução de demanda e substituição do recurso
por outros fatores de produção. O custo para as indústrias no PCJ, que é compilado de
acordo com o perfil industrial vigente na bacia, é de R$ 3,53 bilhões em VPL, que são
amplamente repostos pelos benefícios resultantes de uma economia de 19% na
demanda total de água. Essa redução de demanda é a mais significativa de todas as
medidas adaptativas analisadas, fruto da redução de 65,8% na demanda industrial.
Tamanha redução se faz possível mediando os altos graus de elasticidade do recurso
hídrico para a indústria, diferentemente da inelasticidade para o abastecimento
humano mostrada no resultado da medida H.



Medida J – Eficiência no uso de técnicas de irrigação: A aplicação da medida que
aumenta a eficiência na irrigação é custo-benéfica, significando que sua realização traz
benefícios superiores aos seus custos de implantação e operação em ambos os cenários
climáticos analisados. A economia no volume total de água é de apenas 1,3%, fruto de
uma redução de 8,5% na demanda para usos rurais. Porém, essa medida é a que
apresenta menor custo entre as 10 consideras nesse estudo, com um VPL de R$ 228
milhões.

Medidas combinadas


Medida (A+I) - Construção de barragens e adutoras + Aumento do valor da outorga
para a indústria: As medidas A e I são aquelas que trazem as melhores razões de custobenefício, sendo que a primeira delas aumenta a disponibilidade hídrica enquanto a
segunda, altera a demanda por água. O resultado continua, portanto, com uma
excelente razão de custo-benefício de 0,04 em ambos os cenários climáticos. Ou seja,
os investimentos de R$ 4,11 bilhões (em VPL) são amplamente superados pelos
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benefícios. A redução na demanda por água é igual à ocorrida na medida I, equivalente
a 19% do total. Essa redução, quando combinada com a maior disponibilidade hídrica,
faz com que o déficit esperado sob a condição climática no cenário RCP 4.5 seja reduzido
em 38%. Essa redução era de 30% com a medida A e de 10% com a medida I, o que faz
dessa combinação uma excelente estratégia para minimizar prejuízos futuros.
A categoria de uso que mais se beneficia no cenário RCP 4.5 é a industrial, que tem seu
déficit reduzido em 57%. Já sob o cenário RCP 8.5, o déficit que era reduzido em 29%
pela medida A, quando combinado com a redução de apenas 2% da medida I, resulta
em uma redução total de 39%. O risco de desabastecimento é, assim, minimizado em
grande parte. A indústria, nesse caso, tem seu risco de desabastecimento reduzido em
65%.


Medida (C+D) - Eficiência da rede de distribuição + Ampliação do sistema de coleta e
tratamento de esgoto: Tanto a medida de “C – Aumento de eficiência da rede de
distribuição” como “D – Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto” estão
contempladas pelo Programa de enquadramento da Bacia PCJ (COBRAPE, 2014) e
detém recursos pré-destinados. A primeira delas ataca a ineficiência da distribuição de
água, reduzindo perdas. Já a segunda medida traz maior qualidade ao efluente gerado.
A aplicação única da medida C era custo-benéfica em ambos os cenários climáticos. Já a
medida D não atingia eficiência econômica no cenário RCP 4.5. A combinação das duas
medidas, no entanto, resulta em índices de custo-benefício menores do que 1, ou seja,
há retorno do investimento em termos de perdas evitadas. Essa combinação resulta em
uma redução no déficit hídrico de 28% em 2050 em um clima sob cenário RCP 4.5. A
redução no déficit chega a 31% sob cenário RCP 8.5, sendo essa a mais expressiva
redução encontrada nas medidas. Para implementar conjuntamente ambas as medidas
prescritas, o custo em VPL é de R$ 8,42 bilhões.



Medida (D+E) - Ampliação do sistema de coleta e tratamento de esgoto + Reúso de
águas cinzas em residências: Enquanto a medida D melhora a qualidade do efluente
gerado, a medida E promove a redução de demanda por água de abastecimento por
meio do reúso de águas cinzas. Ambas as medidas não eram custo-benéficas no cenário
RCP 4.5 e passam a ser quando combinadas. Já no cenário RCP 8.5, a medida D era custobenéfica, enquanto a E não era. Quando combinadas, os benefícios passam a superar os
custos que são da ordem de R$ 4,56 bilhões.
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10 CONCLUSÃO
A partir das primeiras seções teóricas e metodológicas e das últimas focadas na aplicação prática
da ACB na bacia escolhida, o presente estudo cumpre com seu objetivo geral de avaliar o método
de custo benefício proposto por meio de uma aplicação teórica e didática do mesmo. Foi
aplicado em tema de interesse conjunto do MMA e ANA, ou seja, recursos hídricos em um
recorte territorial comum no planejamento da ANA, uma bacia hidrográfica federal, utilizando
sempre que possível e conveniente dados reais.
Explorou a fase de escolha e priorização de medidas de adaptação a serem implementadas
aprofundando o entendimento do método de análise de custo-benefício de medidas utilizando
como base o método Economics of Climate Adaptation (CLIMATEWORKS FOUNDATION, 2009)
na região e tema definidos.
A execução concomitante de oficinas de trabalho, assim como videoconferências com as
equipes do MMA e ANA também contribuiu positivamente para a execução do estudo e
principalmente com seu objetivo didático permitindo a capacitação das equipes no método,
assim como a coleta de informações, críticas e percepções durante o processo de elaboração.
A escolha para a aplicação, feita em conjunto com o MMA e ANA, da bacia hidrográfica dos rios
Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ), se mostrou muito favorável aos objetivos do estudo. Se por
um lado a complexidade socioeconômica e sua, igualmente complexa, interface com os recursos
hídricos presente na bacia do PCJ fosse um grande desafio para aplicação, por outro, a qualidade
e quantidade de dados disponíveis para a mesma, assim como de estudos e ferramentas
específicas (por exemplo, o SSD-PCJq), foi um facilitador em diversas fases da aplicação.
Mostrou-se relevante desde a validação e calibração dos dados de projeção climática até a
caracterização das medidas adaptativas.
Por fim, é importante ressaltar que apesar do esforço de se utilizar métodos e dados os mais
próximos da realidade, a aplicação serve para um olhar crítico quanto ao método aplicado e seus
resultados não devem ser utilizados e interpretados para tomada de decisão sem que haja uma
revisão crítica e contextualizada dos mesmos, uma vez que existem simplificações e incertezas
que devem ser consideradas, como previsto nos seus objetivos. No entanto, devido seu alto grau
de aderência com a realidade, próximos estudos mais aprofundados e completos podem usá-lo
como ponto de partida.
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ANEXO 1: AVALIAÇÃO DAS PROJEÇÕES CLIMÁTICAS E MODELO CHUVA-VAZÃO
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ANEXO 2: DESCRIÇÃO E ANÁLISE DAS MEDIDAS ADAPTATIVAS
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ANEXO 3: PRODUTO 3.1.2 – RELATÓRIO DA OFICINA RELATIVA AO PRODUTO 3.0
(2/07/2014; BRASÍLIA)
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