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1. Introdução 

 

Uma Análise Custo-Benefício (ACB), quando aplicada a um projeto qualquer, pretende 

principalmente explorar, de maneira comparativa, o potencial desempenho de diferentes 

alternativas possíveis a partir de um ponto de vista econômico, auxiliando assim o processo de 

tomada de decisão. Para tanto, se concentra em monetizar os custos e benefícios associados à 

eventual implantação de determinado empreendimento, englobando assim, na categoria de custos, 

os valores despendidos para sua construção, operação e manutenção, enquanto que, na categoria 

dos benefícios, contabiliza os retornos positivos por ele proporcionados.  

 

Quadro 1.1 
Aplicação e Abrangência de uma ACB 

Cada circunstância considerada para uma ACB carrega, assim, suas próprias necessidades e correspondente 
encadeamento lógico, chegando, no entanto, todas ao objetivo comum de levantamento dos valores, 
investidos e retribuídos, associados a cada empreendimento considerando sua virtual implantação. Tal 
método impõe, contudo, que tanto os custos quanto os benefícios sejam quantificados em termos monetários, 
ainda que muitos dos fatores que os influenciam sejam, muitas vezes, de caráter menos tangível.  

Apesar disso, ao se conduzir uma ACB, aspectos econômicos essenciais são evidenciados e postos em 
debate, de modo que, independentemente de suas restrições, tal análise se revela abrangente dentro de seus 
propósitos e de grande relevância no processo de arbitragem estratégica. Isto posto, a ACB surge como uma 
importante ferramenta, mas não única, e é igualmente relevante a condução de análise complementar sob 
outras perspectivas e, principalmente, a partir de critérios que transcendam a esfera econômica. 

 

A Análise Custo-Benefício no contexto do estudo 

 

Especificamente para o setor de recursos hídricos, a perda econômica esperada é dada a partir do 

que será aqui definido como o Risco Físico, caracterizado pelos padrões de distribuição e 

disponibilidade de água, por sua vez resultantes das interações entre os aspectos de clima e 

economia. Isso significa que, sendo a disponibilidade hídrica dada pelas vazões que afluem nos 

sistemas naturais considerados e a distribuição dada pelos padrões de uso de tal recurso, o Risco 

Físico é representado por meio dos potenciais déficits resultantes da insuficiência de água frente às 

demandas por seu consumo, ou seja, a vulnerabilidade do conjunto hidrográfico de interesse.   

 

A caracterização do Risco Físico carrega intrinsecamente o componente da mudança do clima 

nos padrões de disponibilidade de água que considera e, ao projetar cenários climáticos para 

o futuro, propõe identificar o incremental de perdas, em relação ao cenário tendencial, associado à 
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variabilidade de tais padrões. Na sequência, faz-se, a partir de métodos de estimação, o cálculo da 

perda econômica associada aos déficits quantificados.  

 

Os riscos incrementais decorrentes da potencial variabilidade climática em conjunto com os riscos 

correntes associados aos padrões atuais de desenvolvimento definem, então, o Risco Climático 

Total (RCT), dado em valor monetário e que representa as perdas econômicas (hipotéticas) dessas 

duas variáveis.  

 

A avaliação das medidas de adaptação subsequente considera que cada alternativa irá agir na 

disponibilidade, alterando a oferta, a demanda ou a distribuição de água e, portanto, caracterizando 

novas situações de Risco Físico e consequentemente Risco Climático Total. 

 

Por fim, ao se contrapor o RCT quantificado anteriormente à implantação da medida e seu valor 

após a adoção desta, tem-se seu correspondente benefício, ou seja, a perda econômica por ela 

evitada. A Figura 1.1 apresenta o encadeamento lógico de tais conceitos elucidando o processo 

conduzido para a ACB em recursos hídricos.  

 

Figura 1.1 
Framework Empregado para a ACB de Medidas Adaptativas no Setor de Recursos Hídricos 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Apresentação e estrutura  

 

Não se pretende no presente documento retomar de maneira intensa o conteúdo teórico, mas sim 

expor a forma como tais formulações foram aplicadas no contexto de um propósito prático e 

essencialmente voltado para a aplicabilidade da ACB e de suas implicações em um recorte espacial 

específico, no caso, a Bacia Hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu.  

 

Adicionalmente, o presente estudo também é composto por diversos Apêndices Técnicos que se 

destinam a detalhar o espectro mais denso e científico do percurso trilhado, especificando métodos, 

procedimentos e proposições empregados em cada fase da análise, constituindo-se eles mesmos 

em relatórios independentes, porém contextualizados. Nesse sentido, para as etapas de 

caracterização do Risco Físico e cálculo do Risco Climático Total foram produzidos quatro 

Apêndices Técnicos (que se encontram no Volume 2), relacionado a seguir e na Figura 1.2. 

 

 Apêndice 1 - Composição de Cenários Climáticos Consensuais: Séries de Vazões 

Futuras, que apresenta a especificação da metodologia proposta para a composição dos 

cenários climáticos, como ela foi empregada, resultados obtidos e detalhamento dos 

cenários empregados.  

 

 Apêndice 2 - Demandas Futuras, que primeiramente compila os dados de demandas 

atuais, especificando fontes e valores finais empregados. Em seguida é mostrado como se 

relacionam as dinâmicas econômicas e populacionais no que diz respeito à composição das 

demandas futuras, para posteriormente apresentar o método de projeção adotado, os 

cenários socioeconômicos considerados e os resultados obtidos. 

 

 Apêndice 3 - Simulações de Alocação de Água na Bacia a partir de um Sistema de 

Suporte à Decisão (AcquaNet), que traz as principais considerações a respeito de software 

de alocação hídrica utilizado, apresentando seus elementos constitutivos e as principais 

premissas adotadas no âmbito da simulação conduzida especificamente para o presente 

estudo.  

 

 Apêndice 4 - Estimação de perdas econômicas, que apresenta como foi feita a estimação 

das perdas econômicas para cada setor usuário. Uma vez que cada atividade irá se 

relacionar de uma forma distinta com a escassez de água, o apêndice traz as principais 
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considerações e premissas adotadas para cada setor, como a produção potencial se 

relaciona com o déficit hídrico simulado e seu respectivo rebatimento em termos de valor 

econômico.  

 

Figura 1.2 
Apêndices Técnicos: como se relacionam com as etapas do estudo e descrição das 

principais características 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Logo, as seções aqui apresentadas refletem a lógica das etapas da ACB proposta, evidenciando 

como cada passo foi conduzido, principais 

pressupostos adotados e significados 

apreendidos, de maneira que os detalhes de 

sua constituição são especificados nos 

referidos Apêndices Técnicos.  

 

 

O conteúdo apresentado propõe abranger o fundamental de 
maneira funcional e objetiva, possibilitando o entendimento 

dinâmico das questões mais relevantes ao processo de 
tomada de decisão. 
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2. A Bacia de Estudo e suas Particularidades: o semiárido brasileiro 

como região de interesse 

 

A escassez hídrica, ou sua configuração mais intensa, a seca, carrega expressivo potencial para 

gerar impactos econômicos, uma vez que grande parte das atividades humanas depende da água. 

Ademais, um impacto desta natureza comumente extrapola a esfera financeira e se traduz em 

danos sociais significativos. Com a possibilidade de agravamento dos eventos de escassez hídrica 

em decorrência da mudança do clima, tais impactos podem se exacerbar e estressar ainda mais 

sistemas já considerados vulneráveis.  

 

Assim, o processo de definição do sistema de interesse para a aplicação da ACB proposta 

considerou o risco prioritário a ser abordado, no caso eventos de escassez hídrica, e regiões que 

analogamente fossem mais expostas e vulneráveis a tais eventos. Complementarmente, o recorte 

espacial adotado é naturalmente a bacia hidrográfica, sendo esta a principal unidade de gestão em 

recursos hídricos sob incidência de políticas públicas quando coordenadas à mitigação de riscos de 

escassez. 

 

Dentro do território nacional, o Nordeste do país constantemente se destaca por sua suscetibilidade 

a desastres naturais intensos, que se dão em decorrência de condições hidroclimáticas intrínsecas, 

representando sua vulnerabilidade biofísica. Além disso, a região apresenta padrões de ocupação 

e desenvolvimento particulares que, neste contexto, a tornam igualmente vulnerável no âmbito 

socioeconômico. Dessa forma, a bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu surge como sistema 

vulnerável de interesse, por se localizar no núcleo do semiárido setentrional - onde suas 

características se fazem máximas - e ao emergir como um dos perímetros de grande fragilidade 

frente a esses fatores.  

 

A Figura 2.1 apresenta a bacia de interesse no contexto do território nacional, expondo suas 11 

Unidades de Planejamento Hidrológico (UPHs) e 51 reservatórios estratégicos. 
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Figura 2.1 
Unidades de Planejamento Hidrológico (UPH) e Reservatórios Estratégicos 

 
Fonte: (ANA, 2016). 
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Contexto local e histórico da questão hídrica 

 

O semiárido setentrional, região onde se localiza a bacia de interesse, se caracteriza principalmente 

pelo regime de precipitação intermitente. Em razão de toda a precipitação nessa localidade ocorrer 

essencialmente nos meses de fevereiro a março, o restante do ano se define principalmente pela 

escassez de chuva e consequente condição de aridez. Outros fatores como relevo e formação 

geológica contribuem de maneira expressiva para que a chuva que incide de maneira concentrada 

não contribua efetivamente para a manutenção de fluxos perenes de água.  

 

A discussão acerca da escassez de água no semiárido, e eventualmente das secas severas, está 

principalmente relacionada com a forma como tal recurso se distribui no tempo e espacialmente 

entre as estruturas físicas e humanas lá instaladas.  

 

Desde o início da ocupação do semiárido brasileiro, as políticas públicas voltadas para a 

permanência da população e desenvolvimento de uma economia local, fundamentada em grande 

parte na agricultura, envolveram quase que de maneira exclusiva a construção de reservatórios e 

açudes. De fato, tal infraestrutura proporcionou maiores condições de convivência no sertão, 

diminuindo os impactos causados pela seca e permitindo a expansão das comunidades lá fixadas 

(CAMPOS, 2015). 

 

Quadro 2.1 
Forçantes Climáticas no Nordeste 

Três sistemas meteorológicos atuam no clima do Nordeste, as Ondas ou Perturbações de Leste, as Frentes 
Frias e, agindo mais especificamente na região do semiárido e respondendo diretamente pelos padrões de 
precipitação da região, a Zona de Convergência Intertropical (ZCTI). O posicionamento e intensidade da ZCTI 
são determinados por variações na temperatura superficial do oceano em regiões específicas do Atlântico 
Norte e Sul, que podem ser influenciadas pelas águas do Pacífico Oriental e pela costa oeste da América do 
Sul.  

Nesse contexto, fenômenos como o El Niño/Oscilação do Sul (ENOS) e o Dipolo do Atlântico afetam 
particularmente a quantidade de chuva incidente no semiárido, sendo estes responsáveis por grande parte 
das flutuações de precipitação registradas na zona de irradiação das secas e havendo estudos que indicam 
correlações de até 90% entre a atuação desses fenômenos e a marcante variabilidade observada.  

Séries históricas de diferentes parâmetros hidrológicos indicam que, dos 28 anos nos quais foram registradas 
secas regionais, 21 coincidiram com o El Niño. Por outro lado, apesar do El Niño ter sido observado apenas 
em um dos 11 anos chuvosos identificados, cinco dos nove anos extremamente chuvosos registrados 
ocorreram concomitantemente ao fenômeno, reafirmando sua influência na propagação de eventos extremos. 

Fonte: (ANA, em andamento). 

 

 

Aspectos climáticos, hidrológicos e estruturais da bacia 
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As parcelas da bacia localizadas no estado do Rio Grande do Norte e da Paraíba se destacam por 

reproduzir a variabilidade extrema do semiárido. Tal unidade de planejamento hídrico é denominada 

bacia por convenção técnica e institucional, funcionando na prática como um sistema de 

reservatórios nem sempre interligados: a dificuldade em se manter os trechos perenes fora dos 

períodos chuvosos acaba por isolar os reservatórios com menor capacidade de armazenamento.  

 

Em contrapartida, quando chega o período das chuvas, a incidência de água supera o volume de 

reservação mesmo dos maiores hidrossistemas, estressando tais infraestruturas. Somando-se a 

esta dinâmica peculiar, de tempos em tempos, a seca acomete a região. Sem a precipitação de 

fevereiro a maio, a região encontra dificuldades em manter o provimento de água, sendo agravado 

por condições de persistência da mesma, que pode se estender por anos sequenciais.  

 

De forma geral, observa-se no semiárido, e da mesma maneira na bacia de estudo, a ocorrência de 

três anos de seca consecutivos a cada 10 anos de comportamento registrado dentro da normalidade 

(ANA em andamento). A mudança do clima, no entanto, pode alterar esses padrões, condicionando 

a região a secas mais longas, menos espaçadas e possivelmente mais severas. 
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3. Etapa 1 - Caracterização do Risco Físico: onde e de que estamos em 

risco? 

 

A caracterização do risco físico é a primeira etapa da ACB proposta. A definição de cenários 

climáticos e econômicos, elementos que em seu conjunto a compõem, representam, nessa ordem, 

o perigo que estressa os sistemas hídricos da região, e que se agravará considerando-se a 

mudança do clima, e a vulnerabilidade interna de tais sistemas, representada pelas demandas por 

água de cada setor usuário relevante. 

 

A análise conduzida não pretende um diagnóstico, ou prognóstico, intenso da região, mas sim 

estabelecer parâmetros consistentes que a represente de 

maneira significativa, possibilitando a aplicação de uma 

ferramenta de priorização de medidas. Assim, foram 

adotadas premissas e simplificações no sentido de se obter 

o entendimento dentro dos objetivos maiores do estudo.  

 

Estudos de apoio e fontes consultadas 
 

Entre as diferentes etapas que envolveram a caracterização do risco físico, três estudos se 

destacaram como principais fontes de dados e informações, a Tabela 3.1 apresenta a forma como 

tais estudos foram referenciados no presente documento, bem como nos apêndices técnicos 

relacionados, e suas principais contribuições. Observa-se que as colaborações individuais de cada 

uma das referências citadas serão resgatadas quando pertinente.  

 

Outras fontes de dados como IBGE, SNIS e Cadastro Nacional de Outorgas também foram 

intensamente utilizadas, sendo que cada apêndice irá detalhar as referências pertinentes às suas 

respectivas etapas. Destaca-se ainda, a imprescindível contribuição direta do corpo técnico da ANA 

através de reuniões, oficinas de trabalho e revisão e disponibilização documental.  

 

A ACB antecede uma virtual implantação, 
quando da continuidade do processo de 
adoção de determinada medida, estudos 

complementares são imprescindíveis para 
avaliar detalhes não capturados. 
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Tabela 3.1 
Principais Referências Consultadas 

Referência e 
Fonte 

Documento Contribuições 

Estudo dos 204 
reservatórios do 
semiárido (ANA, 
em andamento) 

Estudo para Refinamento do Balanço 
Hídrico e Definição de Diretrizes, 
Metodologias e Ferramenta para 
Subsidiar o Estabelecimento de Regras 
Operativas para 204 Reservatórios 
Localizados na Região Semiárida, 
Contemplando Estimativas de Oferta 
Hídrica e Demandas Associadas, 
Criação de Base de Dados e Aplicação 
de Ferramenta de Suporte e Decisão 
(ANA, em andamento). 

 Diagnóstico hidroclimático e econômico;  

 Levantamento de demandas hídricas 
atuais; 

 Perfil das atividades econômicas por 
município;  

 Elaboração de séries pseudo-históricas de 
evaporação, precipitação e vazão por 
reservatório; e 

 Elaboração de rede de fluxo em software de 
suporte à decisão. 

Estudo da 
Funceme 
(FUNCEME, em 
andamento) 

Adaptação do Planejamento e da 
Operação dos Recursos Hídricos à 
Variabilidade e Mudanças Climáticas 
na Bacia Estendida do Rio São 
Francisco. Projeto de Cooperação 
Técnica ANA-UFC Nº 033/2013 
(FUNCEME, em andamento). 

 

 Dados de precipitação e evaporação, 
estimados para o passado e projetados 
para o futuro, gerados por 21 Modelos 
Climáticos Globais do IPCC para os 
cenários de emissão RCP 4.5 e 8.5; 

 Valores mensais para os 30 anos anteriores 
e 70 posteriores a 2011, nos dois maiores 
hidrossistemas da bacia de interesse, o 
Coremas - Mãe-d’água e o Engenheiro 
Ribeiro Álvares; e 

 Séries de vazão para o mesmo período, 
obtidas por modelagem hidrológica. 
 

PBH - PPA 
(ANA, 2016) 

Plano de Recursos Hídricos da Bacia 
do Piancó-Piranhas-Açu (ANA, 2016). 

 Caracterização das atividades econômicas; 
e 

 Levantamento de demandas hídricas 
atuais. 
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Premissas e considerações  
 

Em relação aos recortes geográficos adotados, buscou-se compatibilizar, a partir de diferentes 

fontes, aqueles de interesse para o estudo, associando os pontos de vista hidrológico e 

socioeconômico. Assim, se por um lado a principal unidade hídrica adotada (sobretudo para a 

apresentação das informações relevantes) é a UPH (Unidade de Planejamento Hidrológico), todos 

os resultados e cálculos econômicos subsequentes são organizados por município e setorialmente. 
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O horizonte temporal de análise abrangeu o período iniciado em 2016, se prolongando até 2065, 

de forma a considerar um intervalo razoável para os desdobramentos potenciais da mudança do 

clima, sem se distanciar excessivamente da fronteira pertinente à tomada de decisão.  

 

Nesse sentido, foi conduzida a simulação contínua das condições estabelecidas em 50 anos, não 

sendo consideradas possíveis medidas de adaptação adotadas neste intervalo, ou seja, mantendo 

os padrões de consumo hídrico atuais. Apesar de não conceber um comportamento provável, tal 

ponderação representa o cenário de referência necessário para as próximas etapas de acordo com 

o propósito comparativo do estudo, configurando assim uma situação conjectural de déficit hídrico 

potencial.  

 

Por fim, uma das principais orientações que norteiam todas as etapas do estudo é a abordagem por 

cenários. Tal concepção considera que a melhor perspectiva sob determinada situação deve refletir 

acerca de seus vários desdobramentos possíveis e respectivas implicações. Ou seja, avaliar, por 

exemplo, potenciais medidas de adaptação, apenas de acordo com uma única hipótese de futuro 

não irá evidenciar a melhor alternativa disponível, uma vez que cada contexto revela um aspecto 

das características analisadas. Dessa forma, buscou-se no estudo compor um arranjo de cenários 

possíveis, climáticos e econômicos, que abarcassem diferentes espectros da mesma expectativa, 

revelando de maneira consistente, dentre todas, a alternativa mais robusta.  

 

Quadro 3.1 
Planejamento sob Incerteza e a Abordagem por Cenários 

O hábito de tentar prever o futuro, para posteriormente planejar, permeia diferentes esferas da convivência 
pública, sendo especialmente influente no setor de planejamento hidrológico. Nesse sentido, em função dos 
indícios da mudança do clima, a perspectiva de um ecossistema cada vez mais descontinuado e mutável 
impõe ao exercício de planejamento em recursos hídricos a consideração mais imediata das possíveis 
incertezas a ele associadas.   

Adicionalmente, a mudança do clima implica em contextos diferentes, além de escalas temporais e 
geográficas que testam a sistematização, fazendo com que a mera extrapolação a partir de médias históricas 
não seja mais uma abordagem razoável. Independente das fronteiras do entendimento humano sobre os 
mecanismos da natureza, se o exercício de planejamento aceitar suas limitações frente ao futuro, poderá se 
revelar adequado e, portanto, mais funcional. 

Isto significa que, a partir de um arranjo suficientemente completo de cenários futuros, que em sua amostra 
represente uma totalidade satisfatória de situações possíveis, os diferentes desdobramentos visados são 
contemplados de maneira a proporcionar um planejamento hipotético estratégico e consciente, contornando 
assim de maneira mais eficiente as potenciais incertezas.   
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3.1 Projeções Socioeconômicas Locais e Demandas Hídricas Futuras 

 

A caracterização do risco físico futuro passa pelo entendimento e definição dos fatores de 

vulnerabilidade do sistema (bacia) à escassez hídrica. Esses fatores de vulnerabilidade podem ser 

internos ou externos aos sistemas socioeconômicos. Esta seção foca na determinação do principal 

fator interno de vulnerabilidade do sistema: demanda hídrica futura dos diferentes setores expostos 

à escassez. 

 

A projeção dos padrões de uso de água na bacia impõe o levantamento das demandas atuais para, 

a partir de elementos balizadores, que traduzem interações sociais e econômicas, definir trajetórias 

futuras das demandas por setor usuário. Os referidos elementos balizadores são dados a partir da 

consideração das dinâmicas socioeconômicas, ou seja, de indicadores populacionais e de 

produtividade da bacia, sendo que cada setor usuário estará diretamente relacionado a uma 

dinâmica específica e relacionada a uma dinâmica própria mais global.  

 

Demandas hídricas presentes  

 

Os setores usuários foram definidos considerando-se a expressividade de cada atividade na bacia. 

Usos consuntivos se dividem entre abastecimento urbano e rural, transposição1 entre bacias - que 

se destina essencialmente ao suprimento da população dos estados vizinhos, agricultura irrigada 

(vide Quadro 3.2 para discussão sobre agricultura de sequeiro), dessedentação animal e indústria. 

Como uso não-consuntivo, foi considerada apenas a aquicultura.  

 

Cada setor usuário teve sua demanda atual quantificada a partir das fontes relevantes a seu 

determinado perfil, de forma que, para cada uso, os dados procederam de uma origem particular 

identificada como prioritária em razão de sua abrangência e consistência frente às demais. A 

composição das demandas foi realizada no nível municipal, sendo por vezes agregada por 

Unidades de Planejamento Hidrográfico (UPHs) e estado, para fins de representação.  

 

                                                

 

1 Observa-se que o setor de transposição se refere às doações de água partindo da bacia de interesse para regiões vizinhas e que se 
destinam majoritariamente ao abastecimento das populações urbanas. 
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Quadro 3.2 

A Agricultura de Sequeiro no Contexto do Estudo 

A agricultura de sequeiro é uma atividade de expressiva relevância na bacia de interesse. Grande parte da 
área plantada na região, e consequentemente da produção, advém desta prática de cultivo que, além de 
exercer função de subsistência, reponde por grande parte do valor agregado produzido. Assim, para o 
semiárido, tal dinâmica sustenta importantes fatores sociais e econômicos.  

Uma vez que a produtividade de tal atividade depende exclusivamente da precipitação incidente na plantação, 
a agricultura de sequeiro é especialmente vulnerável a potenciais variações hidroclimáticas. Dessa forma, a 
possibilidade de a mudança do clima impactar seus níveis de produção, uma vez que presumivelmente irá 
alterar o volume e distribuição das chuvas, se faz relevante.  

O presente estudo, por sua vez, concentrou-se nos efeitos dos eventos de escassez sobre os sistemas 
hídricos da região, delimitados pelo conjunto de reservatórios integrados, e das atividades que deles 
dependem que, agrupadas, correspondem à parcela mais significativa da produção econômica de tal área. 

Assim, o risco climático quantificado não inclui a agricultura de sequeiro, já que esta não se relaciona com os 
sistemas que prioritariamente sustentam a dinâmica da bacia. Observa-se, no entanto, a pertinência da 
atividade, sendo imprescindível sua consideração em estudos complementares que eventualmente sejam 
conduzidos na região.  

 

Dinâmicas socioeconômicas e os balizadores das demandas futuras 

 

O entendimento de como, a partir de comportamentos atuais, pode-se estabelecer as demandas 

para o futuro passa pela compreensão dos padrões evidenciados por indicadores populacionais e 

de produção, que, por sua vez, concentram dinâmicas específicas. Tais dinâmicas socioeconômicas 

irão rebater diretamente no consumo de água, de forma que os elementos balizadores 

característicos delas direcionam as projeções a serem realizadas para, em última análise, 

estabelecer os ritmos de crescimento ou diminuição das demandas hídricas.  

 

Em relação à população, segundo o último censo demográfico (IBGE, 2013) a Bacia Hidrográfica 

do Piancó-Piranhas-Açu abriga uma população total de 1,55 milhão de habitantes. Desses, 1,05 

milhão residem em área urbana (68%), enquanto que 560 mil habitam áreas rurais.  

 

Por outro lado, sobre a economia da bacia, destaca-se a importância do setor agropecuário, 

ocupando expressiva área de 2,8 milhões de hectares distribuídos entre criação de animais (55% 

da área total) e a agricultura, que se divide entre lavouras temporárias (36%) e permanentes (5%), 

segundo o censo realizado para o setor em 2006. Em contrapartida, a atividade industrial não detém 

grande influência relativa. Adicionalmente, a aquicultura se concentra principalmente na UPH 

Bacias Difusas do Baixo-Açu, distinguindo-se pela considerável expansão a partir de 1990.  
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Assim, define-se como elementos balizadores a população urbana e rural e a produção econômica 

setorial (valor agregado agropecuário, industrial e de serviços). Os respectivos parâmetros de 

consumo de água são dados então pelo consumo per capita da população e pelo consumo de água 

da atividade agrícola - ou industrial, ou da aquicultura - pelo valor da produção, de acordo com o 

respectivo setor.  

 

Tabela 3.2 
Setores Usuários e seus Elementos Balizadores 

Setor Usuário Elemento Balizador Parâmetro de consumo de água 

Abastecimento urbano População urbana m³/hab./dia 

Abastecimento Rural População rural m³/hab./dia 

Agricultura Irrigada 
Valor agregado agropecuário 
(50%) e valor agregado 
industrial (50%) 

m³/prod./dia 

Dessedentação Animal Valor agregado agropecuário m³/prod./dia 
Abastecimento Industrial Valor agregado industrial m³/prod./dia 

Aquicultura 
Valor agregado agropecuário 
(50%) e valor agregado 
industrial (50%) 

m³/prod./dia 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Logo, enquanto o parâmetro de consumo de água é obtido a partir da razão entre a demanda atual 

e o valor presente do elemento balizador pertinente, a projeção de tal elemento balizador para o 

futuro multiplicado pelo parâmetro inicialmente obtido e fixado irá resultar na demanda hídrica futura. 

Tal sistemática é conduzida individualmente 

em cada município da bacia, para cada setor 

usuário nele expressivo, respeitando as 

dinâmicas municipais e setoriais próprias. 

  

Ressalta-se que os parâmetros encontrados foram mantidos 
fixos ao longo do tempo, principalmente considerando-se as 
etapas subsequentes de simulação de medidas adaptativas 

relacionadas à gestão da demanda por água. 
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Cenários de desenvolvimento 
 

Os elementos balizadores e, por conseguinte, suas projeções, irão nortear a definição das 

demandas hídricas no futuro. Assim, para se obter tais projeções, foram definidas condições de 

desenvolvimento a partir de três cenários potenciais:  

 

 Tendencial, que reproduz os comportamentos dominantes do passado;  

 Acelerado, que considera a possibilidade de uma conjunção de fatores propícios ao 

desenvolvimento socioeconômico; e 

 Estagnado, que em contraposição, estabelece uma conjunção menos favorável. 

 

Projeções econômicas e populacionais 

 

A partir dos cenários de desenvolvimento 

estabelecidos são realizadas as respectivas 

projeções econômicas e populacionais, ambas 

a partir da metodologia mutatis-mutandi. Tal 

metodologia estabelece que os ritmos de crescimento dos agregados maiores irão influenciar 

as partes mutáveis dos agregados menores, estabelecendo-se assim que tais ritmos entre os 

agregados e suas contribuições relativas são mais importantes do que as respectivas magnitudes. 

Isto é, cada município crescerá em consonância com seu próprio histórico e de acordo com o ritmo 

de crescimento passado e através dos agregados maiores nos quais ele se insere. Assim, a 

projeção de população, ou de valor agregado, é efetuada somente para o Brasil, maior agregado 

de todos, e com os coeficientes de contribuição relativa, rebatidas para os estados e na sequência 

para os municípios.  

 

Ou seja, partindo-se, por exemplo, da população do agregado maior, o Brasil, e da população de 

seu agregado imediatamente inferior, o estado (Paraíba ou Rio Grande do Norte), a razão entre 

esses dois valores, a cada ano, irá estabelecer o coeficiente das contribuições relativas entre estes 

agregados. Da mesma forma, a partir do estado, têm-se com os municípios os mesmos coeficientes 

relativos. Adicionalmente, o passado exerce forte influência na projeção do futuro somente no curto 

prazo, perdendo efeito ao longo do tempo para a tendência do agregado, e respondendo, no longo 

prazo, por apenas uma fração da trajetória conjecturada.  

 

As projeções são extrapolações ajustadas a partir de 
tendências atuais, não sendo, portanto, contemplados 

eventos de ruptura, dada a própria natureza imprevisível 
de seu acontecimento e magnitude. 
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Para as projeções de população optou-se por utilizar a trajetória de crescimento populacional média 

entre as projeções de baixo crescimento da ONU e a do IBGE, resultando em um Brasil com 207 

milhões de habitantes em 2050, tendo como pico 214 milhões no ano de 2035. Observa-se que 

nos três cenários adotados o comportamento da população é o mesmo. As projeções da 

economia, em cada um dos cenários socioeconômicos, tiveram como base: 

 

 Cenário tendencial: projeção base do FMI, balizado pelos ritmos do passado e mantidas 

as proporções atuais dos valores agregados bruto por setor; 

 

 Cenário acelerado: projeção base da OCDE, com retomada do mercado interno e forte 

recuperação industrial, fazendo com que a participação no valor agregado do setor industrial 

pare de cair (como dado pelo tendencial) e ainda aumente até 2028; e 

 

 Cenário estagnado: projeção base do FMI (idem ao tendencial), porém com retomada do 

crescimento via mercado externo e pouca dinamização de mercado interno, levando à 

recuperação econômica mais lenta, com continuidade da redução do setor industrial no curto 

prazo. 

 

Gráfico 3.1 
Resultados das Projeções para a Bacia Piancó-Piranhas-Açu até 2065 

(a) População (b) Produto Interno Bruto (R$) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Cabe destacar que o cenário Estagnado, após a análise dos primeiros resultados, foi descartado 

dos cálculos subsequentes, por não apresentar diferença significativa que justificasse sua 

manutenção dentro dos objetivos do estudo. 
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Concebendo demandas hídricas futuras  

 

Por fim, os cenários de demandas futuras resultam do rebatimento dos elementos balizadores 

projetados, e sua tradução em consumo de água através de seu parâmetro característico 

inicialmente fixado. As principais premissas estabelecidas para a composição final das demandas 

hídricas futuras consideraram que: 

 

 Não foi considerado o consumo de água subterrânea;  

 

 As demandas de transposição foram assumidas como constantes no tempo;  

 

 O setor de abastecimento urbano não se limita exclusivamente ao uso residencial, ou seja, 

considera o uso que se faz pelo abastecimento via rede geral, que engloba também serviços 

e indústrias menores;  

 

 Não foi considerada, para nenhum setor, a possibilidade de movimento expressivo de 

redução de demanda por unidade produzida em razão do emprego de técnicas mais 

eficientes, de forma que tal situação será abordada como medidas de adaptação; 

 

 As projeções foram realizadas considerando-se o intervalo de um mês; 

 

 As demandas da agricultura foram distribuídas ao longo do ano considerando suas 

interações com as condições climáticas específicas de cada período, recebendo percentuais 

relativos de consumo em relação ao volume máximo requerido, de acordo com os momentos 

em que há ou não chuva; e 

 

 Após a análise dos primeiros resultados, o cenário denominado Estagnado foi descartado 

dos cálculos subsequentes, por não apresentar diferença significativa em relação aos 

demais cenários que justificasse sua manutenção dentro dos objetivos do estudo, o que será 

aprofundado nas seções seguintes. 

 

Ressalta-se que a metodologia apresentada para o levantamento das demandas atuais, 

estabelecimento de cenários socioeconômicos e projeção das demandas futuras é detalhada no 

Apêndice Técnico - Demanda Futuras. 
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O Gráfico 3.2 apresenta a demanda projetada para os anos de 2016, 2041 e 2065, último ano no 

horizonte de projeto, por setor usuários e para os dois cenários socioeconômicos finais 

considerados (tendencial e acelerado). 

 

Gráfico 3.2 
Demanda Projetada por Setor Usuário para 2016, 2041 e 2065, nos dois Cenários 

Socioeconômicos Considerados 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.2 Cenários Climáticos de Vazão Futura 

 

A abordagem por cenários norteia a ACB conduzida no presente estudo na medida em que 

condiciona a análise a diferentes conjunturas climáticas e econômicas. Nesse sentido, é na etapa 

de composição dos cenários climáticos que tal abordagem se faz mais pertinente e direciona a 

metodologia ora empregada. Tal metodologia se desprende, ao reconhecer sua 

impossibilidade em fazê-lo, da pretensão de prever o futuro mais provável e concentra-se, 

por outro lado, em encontrar a estratégia de planejamento que melhor responda aos 

diferentes possíveis e plausíveis futuros. 

 

Assim, a composição dos cenários de vazão futura considerou a análise integrada dos resultados 

produzidos por um número amplo de Modelos Climáticos Globais (MCG). Esses modelos fornecem 

como resultado séries passadas e futuras para uma gama de variáveis hidrológicas, sendo que no 

presente estudo utilizou-se valores de vazão obtidos a partir de modelagem hidrológica conduzida 

com base em tais resultados.  

 

Em posse de séries de vazão e diante da variedade, como esperado, de futuros potenciais 

constatados entre os cenários prospectados pelas modelagens - dado que cada modelo, com suas 

premissas e particularidades ocasionou em um resultado distinto - parte-se do estudo de tais 

resultados sob um olhar crítico em meio a sua pluralidade.  

 

Ao não se alienar à apenas um modelo, buscou-se constatar tendências majoritárias entre todos 

eles, selecionar aqueles que poderiam ser tomados como representativos e reproduzir um conjunto 

de cenários que abarcasse as expectativas do planejamento sob incerteza. Esta abordagem propõe 

expandir os resultados dos MCG de maneira consistente com uma aplicação prática, servindo ao 

propósito do estudo de maneira substancial.    

 

Modelos climáticos globais, incerteza da modelagem preditiva e o estudo de base 

 

Os Modelos Climáticos Globais (MCG) integram diferentes variáveis de naturezas distintas, no 

entanto, produzem representações de um futuro condicionado às limitações de suas próprias 

premissas. O avanço desta ciência é fundamental, mas a complexidade do que ela pretende não 

pode ser ignorada, de forma que o teor de imprecisão em seus resultados deve direcionar sua 

interpretação.  
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À vista disto, o emprego do produto de uma modelagem - por exemplo, um cenário que expresse 

os padrões de precipitação para daqui a 50 anos - no contexto de uma aplicação prática (como a 

definição de estratégias de adaptação à mudança do clima) pode conduzir a concepções 

inapropriadas, eventualmente resultando em custos, monetários e sociais, expressivos. 

 

A despeito das reconhecidas limitações dos MCG, seus resultados ao serem criticamente 

examinados, podem inspirar e direcionar deliberações táticas e inclusive serem instrumentalizados 

como uma ferramenta de gestão da incerteza. Nesse sentido, a partir das séries de vazão (Quadro 

3.3) produzidas pela FUNCEME (em 

andamento) teve-se o principal insumo da 

abordagem proposta para a composição dos 

cenários climáticos. 

 

Quadro 3.3 
Estudo de Base: possibilitando a abordagem proposta 

O estudo conduzido pela FUNCEME (2015) na bacia estendida do Rio São Francisco, abrangendo as áreas 
do Jaguaribe e do Piancó-Piranhas-Açu, compilou os resultados de 21 Modelos Climáticos Globais (MCG) 

do IPCC, para os cenários de concentração RCP2 4.5 e 8.5, simulados simultaneamente para o perímetro da 
região. Os produtos de tal estudo foram a principal motivação e insumo da metodologia empregada para 
entendimento das forçantes climáticas futuras potenciais.  

Além da análise dos dados de precipitação e evaporação, estimados para o passado e projetados para o 
futuro, por cada modelo, o referido estudo conduziu ainda uma modelagem hidrológica com tais dados para 
a obtenção de séries de vazão. Assim foram produzidos valores mensais de vazão nos 30 anos anteriores e 
70 posteriores a 2011, para os dois maiores hidrossistemas da bacia de interesse, o Coremas - Mãe-d’água 
e o Engenheiro Armando Ribeiro Gonçalves.  

 

ABORDAGEM PROPOSTA: CONSUBSTANCIANDO MODELAGENS CLIMÁTICAS 

 

Nesta perspectiva, a abordagem proposta não pretende julgar a qualidade, adequação ou natureza 

dos modelos simulados e de seus respectivos produtos, mas sim, instrumentalizar seus resultados 

de forma a proporcionar conteúdo técnico adequado e consistente a uma análise robusta de 

medidas adaptativas.  

 

                                                

 

2 Representative Concentration Pathways (RCPs) são as trajetórias (quatro possibilidades: 2.6; 4.5; 6.0 e 8.5) de concentração (não 
emissões) de gases do efeito estufa adotadas no 5º Assessment Report (AR5) do IPCC lançado em 2014. 

Em detrimento das de precipitação, as análises foram 
conduzidas a partir das séries de vazão por estas 

carregarem embutidas em seus valores as influências da 
evaporação, fator de grande relevância na região. 
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Assim, a partir das séries de vazões  produzidas pela FUNCEME (em andamento), definiu-se cada 

uma das 423 modelagens resultantes como cenários independentes, de forma que, por meio de 

análises estatísticas contextualizadas e criteriosas, conduziu-se o mapeamento de três parâmetros 

hidroclimáticos que em seu conjunto caracterizam as particularidades de uma série de vazão. Na 

sequência as modelagens foram comparativamente analisadas a partir desses parâmetros e suas 

tendências majoritárias postas em destaque, para definir quais modelos poderiam ser assumidos 

como representativos dos cenários de interesse. 

 

Mapeamento de parâmetros hidroclimáticos 

 

O mapeamento dos parâmetros hidroclimáticos considerou que os fatores que diferenciam as séries 

projetadas, atribuindo-lhes suas peculiaridades, dizem respeito à magnitude de um evento de 

vazão, à frequência com que cada um desses eventos ocorre e a maneira como eles se 

distribuem ao longo do tempo.  

 

Tais parâmetros hidroclimáticos revelam quais tendências entre as modelagens se sobressaem e 

de que forma configuram um cenário de interesse, identificado, por sua vez, como um futuro 

possível, plausível e relevante ao contexto local. Para o mapeamento dos parâmetros de interesse, 

em razão da não-homogeneidade característica das séries de dados da região (Quadro 3.4), 

agrupou-se as informações em classes de 

eventos definidas de acordo com a 

magnitude e probabilidade de ocorrência 

de cada evento de vazão.  

 

Assim, estabeleceu-se cinco classes de eventos – muito secos, secos, normal, chuvosos e muito 

chuvosos – subdividindo-se, então, a série histórica em partes identificadas por atributos similares, 

de forma que, a partir desta delimitação, viabiliza-se o estudo independente de cada classe com 

base em parâmetros reconhecidos.  

 

                                                

 

3 21 modelos em dois cenários RCP de concentração de gases do efeito estufa. 

A análise dos parâmetros não foi conduzida em cima dos 
resultados brutos das modelagens, mas sim sobre as variações 
previstas por cada uma delas, ou seja, tendo-se seu passado 
estimado e futuro projetado, analisa-se como a magnitude, a 
frequência e a distribuição de tais variações se caracterizam. 
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Quadro 3.4 
Análise por Classes de Eventos 

Como as chuvas na região se concentram entre os meses de fevereiro a maio, período no qual os volumes 
de água incidentes chegam até a superar as capacidades de armazenamento dos reservatórios e, 
considerando que nos demais meses a precipitação é praticamente inexpressiva, o entendimento de como 
se constituem a magnitude, a frequência e a distribuição dos eventos de vazão ao longo do tempo deve refletir 
suas características específicas.  

Uma vez que as análises hidrológicas tradicionais assumem distribuições próximas de uma distribuição 
normal, ou seja, com padrões de variabilidade constantes em torno da média, as abordagens comumente 
empregadas não são aplicáveis no caso de séries de valores extremos, como é o caso da bacia de interesse.  

Dessa maneira, optou-se por categorizar os eventos mensais de vazão em classes definidas a partir de 
percentis separatrizes, que são valores tomados a intervalos regulares e que possuem uma probabilidade de 
ocorrência associada. Por exemplo, o percentil 15 de uma série de dados aleatória qualquer, tem seu valor 
superado pelos demais valores da amostra exatamente em 15% por das observações. Tais percentis integram 
a técnica dos quantis, que, por sua vez, agrupa dentro dos intervalos definidos as vazões de acordo com sua 
magnitude e probabilidade de ocorrência.  

 

À classificação dos eventos de vazão seguiu-se uma análise comparativa em relação às tendências 

majoritárias de cada classe e, consequentemente, dos modelos que as reproduzem. Foi 

identificado, por exemplo, que 70% das modelagens indicam o aumento de eventos muito secos 

tanto em magnitude quanto em frequência, sendo esta tendência reproduzida pelos cenários finais. 

Dessa forma, uma triagem contextualizada definiu os modelos representativos, que em suas 

variações previstas reproduzem as situações climáticas de interesse, denominadas enfim de 

cenários consensuais.  

 

COMPONDO CENÁRIOS CONSENSUAIS DE VAZÕES FUTURAS 

 

Os cenários consensuais são então obtidos com a aplicação das variações previstas por cada 

modelo selecionado nas séries históricas de vazão da região, consolidadas pela ANA (em 

andamento). Dessa forma, as séries de vazões futuras se constituem a partir de informações 

historicamente observadas que recebem o incremental de variação previsto pelos modelos 

selecionados como representativos, sendo também alocadas no tempo de acordo com as 

distribuições por eles previstas. 

 

Deste processo emergiram três cenários climáticos de vazão futura, cada um apresentando uma 

característica específica: 

 

 Árido - cenário mais seco de todos, com episódios de escassez hídrica prolongados e que 

aumentam progressivamente com o tempo; 
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 Extremos - extremos hidrológicos se agravam positiva e negativamente, ou seja, secas 

intensas periódicas e sequenciais, intercaladas em alguns momentos por chuvas muito 

fortes; e 

 

 Moderado - contraponto aos cenários mais graves, agindo de maneira estratégica no âmbito 

comparativo, inclusive com os cenários econômicos. Nele os padrões observados 

historicamente são continuados havendo apenas um sensível aumento das condições de 

escassez.  

 

Ressalta-se que a metodologia apresentada para o mapeamento de parâmetros hidroclimáticos a 

partir de classes de eventos, triagem dos modelos representativos e composição dos cenários 

consensuais é detalhada no Apêndice Técnico - Composição de Cenários Climáticos 

Consensuais: Séries de Vazões Futuras. 

 

As características gerais de cada cenário climático, incluindo também os econômicos anteriormente 

discutidos, são apresentadas no infográfico a seguir.  
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3.3 Distribuição e Disponibilidade de Água: déficits hídricos 

 

Uma vez definido o principal componente de vulnerabilidade futura do sistema exposto, através das 

demandas projetadas, e do componente de perigo hidroclimático, através dos cenários de oferta 

sob efeito de mudanças do clima, a combinação de ambos comporá o risco de escassez, traduzido 

na forma de déficits hídricos sofridos pelos setores distribuídos no espaço e no tempo. 

 

O software de suporte à decisão empregado 
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Em posse das séries de vazão e padrões de demandas futuras, para analisar os padrões de 

alocação hídrica na bacia, foi utilizado o Sistema de Suporte à Decisão LabSid AcquaNet 2013, 

desenvolvido no Laboratório de Sistemas de Suporte a Decisões da Escola Politécnica da USP 

(Universidade de São Paulo) - LabSid. 

 

O AcquaNet é um modelo integrado para análise de sistemas complexos em recursos hídricos, de 

forma que simula a alocação de água na rede a partir de interações contínuas no tempo que 

modelam o encadeamento entre a disponibilidade hídrica, as demandas dos usuários e suas 

respectivas prioridades de atendimento, considerando ainda premissas específicas como 

necessidade de armazenamento, eventuais perdas, entre outras.  

 

A rede-base e a rede consolidada: pressupostos e adequações 

 

O estudo conduzido nos 204 reservatórios do semiárido (ANA, em andamento) desenvolveu, com 

o objetivo de analisar as condições de balanço hídrico, uma rede de fluxo AcquaNet específica para 

a Bacia do Piancó-Piranhas-Açu, aqui mencionada como rede-base. Em função da abrangência 

dos componentes de tal rede, optou-se por adequá-la de maneira a melhor atender aos objetivos 

da ACB proposta, adicionando-se os elementos e premissas pertinentes, compondo a rede 

consolidada.  

 

Dessa forma, instrumentalizou-se tal rede-base, empregada como principal insumo na estruturação 

da rede consolidada, constituída especificamente para os propósitos de simulação do presente 

estudo. 

 

A configuração da rede final consolidada segue o padrão de sub-bacias, representadas, por sua 

vez, pelos reservatórios estratégicos. A Tabela 3.3 apresenta como foram estabelecidas as 

prioridades entre os setores usuários da bacia4.  

 

                                                

 

4 Destaca-se que em função de seu escopo a rede-base não considerava a prioridade das demandas de transposição e aquicultura, de 
maneira que estas foram incluídas para os fins da presente simulação. Da mesma forma, nem todos os municípios e reservatórios haviam 
sido abrangidos inicialmente, sendo estes adicionados conforme necessário. 
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Tabela 3.3 
Prioridades de Uso por Setor Usuário 

Setor usuário Prioridade no atendimento 

Abastecimento Urbano 1 
Abastecimento Rural 2 
Transposição entre bacias 3 
Irrigação 4 
Dessedentação Animal 5 
Indústria 6 

Aquicultura 7 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Além das demandas dos setores usuários, estabelece-se um componente denominado volume 

meta, que representa a parcela de água a ser destinada para reservação. Respeitando-se as 

prioridades estabelecidas, o armazenamento hídrico aparece como última prioridade do sistema, 

acumulando água apenas quando as demais demandas foram satisfeitas.  

 

Quadro 3.5 
Premissas Adotadas na Simulação da Rede Consolidada 

Como principais premissas específicas da simulação conduzida no presente estudo têm-se que:  
1. O volume inicial dos reservatórios foi adotado como metade do volume operacional; 
2. Sobre o Projeto de Integração do Rio São Francisco (PISF): 

- Contribuições do PISF como parte do cenário base, ou seja, conjuntura dada, a partir da qual serão 
propostas medidas de adaptação; 

- O aporte da vazão prevista é considerado desde 2016 em função do andamento das obras; e 
- Garantia de lançamento das vazões prometidas sem considerar eventuais perdas de montante, ou seja, 

1 m³/s no reservatório Engenheiros Ávidos e 1,7 m³/s no nó de passagem que representa a divisa dos Estados 
da Paraíba e Rio Grande do Norte. 
3. Para a simulação de uso não-consuntivo, no caso aquicultura: considerado última prioridade condicionada 

a um retorno de 100% da vazão retirada, posicionado em um ponto imediatamente a jusante; e 
4. Para se contornar a diferença entre demanda de anos secos e anos úmidos: alocar as demandas, e da 

mesma maneira as ofertas, móveis dos reservatórios menores em reservatórios maiores, e, portanto, 
com capacidade de perenização, localizados dentro de zonas de influência dos últimos, de forma que o 
balanço hídrico global da bacia não seja afetado.  
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Simulando cenários climáticos e econômicos 

 

A combinação entre quatro cenários climáticos, um reproduzindo parâmetros históricos (referência) 

e três representando potenciais situações de mudança do clima, e três cenários socioeconômicos 

resultou em um total de 12 cenários de distribuição e disponibilidade hídrica simulados. Ressalta-

se que foram consideradas ainda mais quatro situações representando somente o balanço hídrico, 

sem considerar demandas, para fins de análises de sensibilidade dos resultados (além do cenário 

de estagnação econômica, descartado). A Tabela 3.4 apresenta a relação dos cenários simulados. 

 

Tabela 3.4 
Relação de Cenários Simulados 

Cenários Socioeconômicos de 
Demanda de Água 

Cenários Climáticos de Oferta de Água 

Histórico Árido Extremos Moderado 

Zero (Cenário sem demandas) Z-H Z-A  Z-E Z-M 

D
e
m

a
n

d
a

s
 

fu
tu

ra
s

 Tendencial Te-H Te-A Te-E  Te-M 

Acelerado Ac-H Ac-A Ac-E Ac-M 

Estagnado Es-H Es-A Es-E Es-M 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Observa-se que nem todos os cenários simulados foram adotados na análise do Risco Físico. Os 

resultados foram analisados e selecionou-se um arranjo final de cenários pertinentes. Tal processo 

é debatido na seção seguinte. A estrutura constitutiva do software empregado na simulação, dados 

de entrada, diferenças e semelhanças entre a rede base e a consolidada, além do detalhamento 

das principais premissas adotadas é apresentado no Apêndice Técnico - Simulações de 

Alocação de Água na Bacia a partir de um Sistema de Suporte à Decisão (AcquaNet). 

 

 

3.4 Resultados  

 

Cenários finais adotados para análise 

 

Concluiu-se que as simulações que tiveram como base socioeconômica o cenário Estagnado não 

se diferenciaram suficientemente daquelas consideradas a partir do Tendencial, de forma que as 

situações por este contempladas abarcavam satisfatoriamente aquelas trazidas pelo anterior. Da 

mesma forma, os cenários climáticos Extremos e Moderado, não representaram, em seu conjunto, 

grandes adições quando contrapostos entre o Tendencial e o Acelerado.  
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Dessa forma, optou-se por tomar o cenário tendencial como base comparativa de análise, 

avaliando-se assim os diferentes cenários climáticos sobre uma mesma premissa socioeconômica. 

Por outro lado, manteve-se os cenários Histórico e Árido para o contexto socioeconômico 

Acelerado, estabelecendo-se tais conjunturas como situações limites que norteiam a avaliação de 

elementos econômicos e permitem estabelecer patamares e analogias: no primeiro caso para 

quando tais elementos são examinados individualmente e no segundo, na situação crítica, 

socioeconômica e climática, hipotética. 

 

Quadro 3.6 
Selecionando Cenários Finais Pertinentes à Análise 

Foram simulados 12 cenários resultantes das possíveis interações entre situações hipotéticas de caráter 
socioeconômico e climático. Assim, têm-se um espectro variado de configurações de Risco Físico. Essas 
possibilidades, no entanto, existem dentro de uma faixa de futuros plausíveis definida por um limite superior 
e inferior, de maneira que os resultados associados aos cenários limites contemplam soluções praticáveis em 
cenários intermediários. 

Observa-se, portanto, que não é necessário aprofundar todas as possibilidades de Risco Físico simuladas na 
primeira etapa, uma vez que as contribuições individuais dos muitos cenários, quando contrapostos entre si, 
não oferecem conclusões diferenciadas o bastante. À vista disso, selecionou-se entre os cenários simulados 
aqueles que, ao comporem um conjunto final, se distinguem suficientemente, abrangendo de maneira 
satisfatória um arranjo funcional de situações de interesse.  

 

Tabela 3.5 
Cenários Finais Adotados 

Cenários Socioeconômicos de 
Demanda de Água 

Cenários Climáticos de Oferta de Água 

Histórico Árido Extremos Moderado 

D
e
m

a
n

d
a

s
 

fu
tu

ra
s

 Tendencial Te-H Te-A Te-E  Te-M 

Acelerado Ac-H Ac-A Ac-E Ac-M 

Estagnado Es-H Es-A Es-E Es-M 
      

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 3.3 
Déficit Acumulado Total em 50 Anos dos Setores de Uso Consuntivo por Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 3.4 
Déficit Acumulado Total da Bacia (2016 a 2065) e Incrementais por Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Gráfico 3.5 
Déficit Anual (médio de 10 anos a cada 5 anos) ao Longo do Horizonte de Projeto por 

Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 3.6 
Déficit Acumulado Total da Bacia (2016 a 2065) e Incrementais Decenais por Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria.   
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Gráfico 3.7 
Distribuição do Déficit Médio Absoluto (m³/s) ao Longo dos Meses do Ano por Período nos 

Cenários 

 

Fonte: Elaboração própria.   
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Gráfico 3.8 
Distribuição do Déficit Médio Absoluto (m³/s) de 20 Anos a Cada 10 Anos ao Longo dos 

Meses por Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 3.9 
Déficit Acumulado Total da Bacia (2016 a 2065) Relativo e Absoluto de Cada Setor Usuário 

(consuntivo) por Cenário 

 
Fonte: Elaboração própria.   
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Gráfico 3.10 
Déficit Acumulado Total (2016 a 2065) Relativo e Absoluto de Usos Consuntivos da Bacia 

por UPH 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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4. Etapa 2 - Cálculo do Risco Climático Total: qual a magnitude da perda 

esperada? 

 

Os valores de déficit hídrico – distribuídos temporalmente, espacialmente e setorialmente na bacia 

– obtidos pela simulação dos cenários potenciais, socioeconômicos e climáticos, configuram o Risco 

Físico ao qual a região está submetida, especificado na Etapa 1. Em posse destes valores, a 

segunda etapa da ACB proposta consiste na estimação das perdas econômicas decorrentes de tais 

déficits.  

 

O Risco Climático Total é representado então pela soma da perda econômica associada à trajetória 

de desenvolvimento e da parcela incremental resultante das alterações dos padrões climáticos, 

estando estas em função da mudança do clima. Ao fim desta etapa tem-se a magnitude da perda 

esperada para a região, sem considerar a implantação de medidas adaptativas. 

 

Considerando os sistemas humanos que fazem uso da água, um evento de escassez hídrica é 

passível de gerar, em diferentes níveis, perdas econômicas diretas e indiretas. O exercício de 

estimar tais perdas associadas a um evento crítico, no caso alterações na disponibilidade hídrica 

em função da variabilidade climática, facilita a assimilação de seus possíveis danos sem subestimar 

sua profundidade e complexidade, auxiliando assim o processo de tomada de decisão. 

 

Nesse sentido, a estimativa representada pelo Risco Climático Total não pretende capturar todo o 

valor econômico potencialmente perdido em razão de tais eventos, e sim funcionar como referencial 

para a quantificação dos benefícios, ou seja, da perda evitada, por cada uma das medidas 

adaptativas a serem analisadas na etapa seguinte. 
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Quadro 4.1 
Tipos de Perdas Econômicas: definindo o escopo pertinente à ACB 

É necessário delimitar os tipos de perdas econômicas existentes e como elas se fazem pertinentes ou não no 
contexto da ACB. Tal divisão pode ser inicialmente feita de acordo com a incidência do impacto de um evento 
de escassez sobre a unidade de interesse, sendo definidas como perdas de 1ª ordem aquelas que atingem 
diretamente o recorte analisado (instalação, setor ou região) e, na mesma linha, como de 2ª e demais ordens 
aquelas que ultrapassam tais limites e se caracterizam em função das consequências dos impactos sobre a 
ordem anterior.  

Adicionalmente, classifica-se ainda as perdas em tangíveis e intangíveis, sendo as primeiras possíveis de 
serem traduzidas em unidades monetárias, geralmente decorrentes do uso direto de um bem ou serviço, 
enquanto as demais, complementarmente, se caracterizam pela subjetividade em relação ao seu valor 
econômico, a exemplo dos impactos sobre a saúde, cultura e serviços ecossistêmicos.  

Há ainda uma discussão em torno do número de métodos a serem empregados no processo de estimação 
de perdas, do nível de detalhamento atingido por cada um e da abrangência do serviço ou recurso valorado. 
Sobre isso, recomenda-se a utilização da melhor técnica disponível aplicada da forma mais aprofundada 
possível, em contraposição à utilização superficial de diversas técnicas com graus difusos de aprofundamento 
(VAN BEUKERING, ZWARTS, et al., 2005).  

 

Métodos econômicos de estimação de perdas para uma ACB 

 

A quantificação, em termos econômicos, dos serviços ambientais prestados pela água, que 

inerentemente trazem à tona seu valor e, como consequência, mensuram eventuais perdas 

decorrentes de sua ausência, deve ser realizada no âmbito da economia. Essa quantificação 

demanda, assim, o emprego de métodos de estimação econômica de recursos naturais, discutidos 

a partir de uma abordagem conceitual no Apêndice Conceitual - Métodos de Estimação de 

Perdas Econômicas. 

 

Diferentes métodos econômicos podem ser empregados para a tradução de parâmetros físicos em 

monetários, de forma que a escolha da técnica mais apropriada irá depender dos limites espaciais 

e temporais de interesse e, sobretudo, do objetivo da análise. Considerando eventos de escassez 

no contexto da ACB, a complexidade de fatores sociais e econômicos intrincados impõe uma 

abordagem que permita a análise comparativa consistente dos resultados, mesmo que isso implique 

na estimação de apenas uma fração das perdas e de seu potencial de impacto econômico sistêmico. 

 

Em especial, numa ACB, a adoção de um método que funcione a partir de uma ótica bottom-up, 

permite que na etapa em que são avaliadas as medidas adaptativas, suas influências físicas e 

econômicas sejam capturadas com a sensibilidade imperativa à comparação e, posteriormente, à 

priorização de alternativas. Com esse objetivo norteador, e sabendo que tais medidas se darão e/ou 

serão sentidas essencialmente no nível dos usuários diretos da água, define-se então que o cálculo 
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econômico deve estimar, da mesma forma, exatamente as perdas destes usuários (agricultores, 

aquicultores, criadores de animais, indústrias e sistema de abastecimento urbano e rural etc.).  

 

Em outras palavras, a fim de se obter consistência e sensibilidade suficientes que permitam 

diferenciar as medidas avaliadas, o método empregado deve capturar prioritariamente impactos 

tangíveis e, portanto, principalmente de 1º ordem, em cada setor usuário. É importante observar 

que tais impactos ao usuário direto da água naturalmente afetam usuários indiretos, detendo, assim, 

efeitos de 2ª ordem, geralmente, muito superiores aos identificados na 1ª ordem. 

 

 

4.1 Estimando Perdas Econômicas por Setor Usuário: a abordagem 

pelo método função de produção 

 

Especificamente no contexto desta ACB, para a estimação das perdas econômicas associadas aos 

déficits simulados foi empregado o método de função de produção. Tal método é baseado na 

relação existente entre determinado insumo (bem ou recurso natural) e o correspondente nível de 

produção de uma atividade econômica. 

 

O método de função de produção estabelece que na posse de valores de demandas e déficits 

hídricos, a passagem sistemática para perdas na produção considera que o insumo afetado, no 

caso a água, por um fenômeno adverso, no caso sua escassez, irá impactar um determinado 

parâmetro do sistema produtivo de interesse que, por sua vez, afetará na mesma medida o volume 

de produto que naturalmente seria gerado e sua equivalente potencial arrecadação segundo o valor 

de mercado pago ao usuário direto da água. Para tanto, o método segue as seguintes etapas:  

 

1) Entendimento da relação física entre o insumo, no caso a água, e a produção dos setores 

usuários: este exercício consiste em identificar como se caracteriza um evento de escassez, 

aqui definido pelos déficits hídricos, e por meio de qual parâmetro o insumo afetado se 

relaciona com a produção do setor.  

2) Produção esperada na condição habitual: estimativa do montante previsto de ser produzido 

sem considerar a ocorrência de um evento adverso, ou seja, não havendo déficits hídricos 

(Quadro 4.2).  

3) Produção esperada quando da ocorrência de um evento adverso: quantificação da redução 

potencial da produção em função dos déficits hídricos impostos ao setor.  
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4) Cálculo das perdas econômicas: o valor em risco se dá pelas receitas não realizadas, para 

o produtor, em decorrência da redução da produção. 

 

Ressalta-se que o método empregado capta o valor mínimo que determinado insumo fornece a um 

sistema produtivo específico, representando apenas uma parcela do valor econômico total de tal 

recurso para a sociedade. Em caráter comparativo, foram empregados outros métodos que 

identifiquem, por exemplo, alguns dos impactos de 2ª ordem, como o método de reposição ou 

substituição. A seção 4.2 apresenta brevemente tal método, bem como os resultados de sua 

quantificação comparativamente ao método de função de produção adotado. 

 

Quadro 4.2 
Valor da Atividade Calculado a partir dos Diferentes Métodos de Estimação 

O exercício de estimação de perdas econômicas associadas a eventos de escassez revela o custo hipotético 
de determinada atividade em decorrência de tais fenômenos. Para tanto, de acordo com o método escolhido 
para o cálculo econômico, tem-se em que medida um déficit de água afetará a produção de determinado bem 
ou serviço e, consequentemente, o valor monetário por ela gerado.  

Nesse sentido, a quantificação da perda econômica pressupõe a comparação entre o que seria produzido na 
condição normal de operação do sistema e a parcela deste afetada pelo evento adverso. Eis que a produção 
habitual de um setor é exatamente o valor da atividade por ele desenvolvida.  

A forma com que se considera o valor da atividade irá variar de acordo com o método de estimação econômica 
empregado na análise, de maneira que tal valor segue a mesma segregação de ordens de impacto dos 
métodos aos quais se aplica. No presente estudo, faz-se relevante o entendimento de dois métodos, sendo o 
segundo empregado apenas em caráter comparativo: 

Método função de produção: Captura o valor das atividades em 1ª ordem, ou seja, o valor que os usuários 
diretos da água geram, considerando-se o preço pago ao produtor, mediante a utilização de tal recurso em 
suas funções produtivas. 

Método Custo de Reposição ou Custo de Substituição: Captura os valores para além da 1ª ordem, 
refletindo o uso direto e indireto da água. Tal quantificação considera o valor da atividade ao preço de 
mercado, e não ao preço do produtor. A lógica de derivação deste valor é a mesma para todos os setores 
usuários, e se baseia na relação entre o valor total da produção versus aquele gerado por cada setor de 
atividade econômica específica.  

Ao se demonstrar o valor da atividade, se estabelece a ordem de grandeza dos impactos associados aos 
eventos de escassez hídrica, estipulando-se um parâmetro de importância relativa dentro do contexto 
determinado pelo método de estimação empregado.  

 

Cálculo da perda econômica por setor: considerações importantes 

 

Para estabelecer o vínculo entre um parâmetro físico, definido aqui pelo déficit hídrico, e a 

consequente perda na produção que se traduz no valor monetário em risco, o método de função de 

produção impõe o entendimento dos sistemas produtivos de cada setor e de seus aspectos 

específicos. Nesse sentido, a redução da disponibilidade hídrica irá impactar uma atividade de 

acordo com sua dinâmica de utilização do insumo afetado, no caso, a água.  
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Na ausência de dados empíricos que estabeleçam a relação física da água como fator de produção, 

considerando a variação de magnitude e frequência dos eventos de escassez, são necessárias 

escolhas, entendimentos e sensibilidade para que se aproxime ao máximo os cálculos da realidade. 

Cada setor usuário, por mais que se utilize do mesmo método de valoração - função da produção - 

apresenta particularidades, carregando, assim, suas próprias premissas inerentes ao processo. 

 

O Apêndice Técnico - Estimação de Perdas Econômicas apresenta detalhadamente as 

características de cada setor representativo na bacia, bem como as premissas e sistemáticas 

empregadas para a estimação das perdas econômicas em cada um deles. Este documento traz 

como o método de estimação de perdas empregado se constituiu para cada atividade, mostrando 

o nível de desagregação aplicado aos setores, o grau de simplificação ou complexidade adotado 

nos cálculos e, por fim, as escolhas metodológicas envolvendo os recortes espaciais e temporais. 

A definição de tais parâmetros de análise dependeu essencialmente de dois fatores: 

 

 Da condição intrínseca a qualquer estudo dessa natureza: disponibilidade de informações; 

e 

 Da essência metodológica de análise: as premissas e métodos de cálculo aplicados à fase 

de estimação de perdas devem atender às necessidades da fase seguinte (Etapa 3), ou 

seja, a aplicação de medidas adaptativas no atual cenário referencial.  

 

Assim, o nível de detalhamento e desagregação dos cálculos deve acompanhar aquele (mínimo) 

necessário ou (máximo) possível do nível observado para as medidas, permitindo assim o grau 

adequado de diferenciação física e econômica necessária à comparação e pertinente em termos 

de simplificação e representatividade. A Tabela 4.1 apresenta como foram decompostas em níveis 

de desagregação as atividades de cada setor usuário para fins de estimação de perdas e posterior 

avaliação do desempenho de medidas adaptativas.  

 

Tabela 4.1 
Nível de Desagregação Empregado na Análise para Cada Setor Usuário 

Setor usuário Nível de desagregação da atividade 

Abastecimento Urbano Companhias de abastecimento de água da zona urbana. 

Abastecimento Rural 
Sistemas multicomunitários e unicomunitários avaliados a partir de consórcios 
intermunicipais que prestam o serviço. 
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Setor usuário Nível de desagregação da atividade 

Transposição de Bacias5 
Companhias de abastecimento de água da zona urbana de regiões vizinhas 
aos entornos externos à bacia que dela recebem água. 

Agricultura Irrigada 

Culturas identificadas na bacia como mais expressivas em termos de 
consumo de água, área plantada e tamanho da produção, dividindo-se as 
lavouras em duas modalidades analisadas separadamente, sendo elas: 

1. Permanentes - banana, coco-da-baía, manga, goiaba e forrageiras 
para corte. 

2. Temporárias - milho, feijão, arroz, melão, melancia. 

Dessedentação Animal 

Rebanhos de animais presentes na bacia, divididos em quatro grupos, 
analisados separadamente: 

1. Bovinos e bubalinos; 
2. Suínos; 
3. Caprinos e Ovinos; e 
4. Galináceos. 

Industrial 
Classificação a partir da quantidade de funcionários (que se relaciona com o 
consumo de água) e o setor de atividades, totalizando 24 modalidades (nem 
todas presentes na bacia). 

Aquicultura 
Sistema e modalidade de criação característico da carcinicultura local (viveiros 
escavados operados em regime semi-intensivo). 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

4.2 Resultados 

 

Para a análise dos resultados de Risco Climático Total considerou-se o setor de aquicultura para a 

contabilização dos montantes totais, uma vez que, em termos de valor econômico, não se faz 

diferença entre usos de água consuntivos e não-consuntivos. 

 

                                                

 

5 Lembrando que a transposição de água entre bacias se destina majoritariamente ao abastecimento das populações urbanas dos 
perímetros vizinhos à bacia.  
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Gráfico 4.1 
Perda Econômica Acumulada Total em 50 Anos por Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 4.2 
Perda Econômica Total Acumulada da Bacia (2016 a 2065) e Incrementais por Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Gráfico 4.3 
Perda Econômica Média Anual na Bacia de Cada Decênio por Cenário 

 

Fonte: Elaboração própria.  
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Gráfico 4.4 
Perda Econômica Total Acumulada (2016 a 2065) Relativa e Absoluta por UPH 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 4.5 
Perda Econômica Total Acumulada da Bacia (2016 a 2065) Relativa e Absoluta de Cada 

Setor Usuário por Cenário 

 
Fonte: Elaboração própria.   
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Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 
  

Gráfico 4.6 
Perda Econômica Média Anual de cada Setor Usuário em cada Decênio no Cenário 
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4.3 Resultados Comparados de Risco Físico e Risco Climático Total 
 

Gráfico 4.7 
Déficit Total (2016 a 2065) Incremental por Setor (à esquerda) e Perda Total Incremental por Setor (à direita) 

 
Fonte: Elaboração própria.  
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Gráfico 4.8 
Participação Relativa do Déficit e Perda Absoluta e Relativa (à direita) e Déficit e Perda Acumulada Total por Setor Usuário por UPH no 

Cenário Tendencial Árido (à direita) 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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1776 5,2%
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1538 4,5%

1536 4,5%

TOTAL
33936

Totais por setor
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Fonte: Elaboração própria. 

Cód Municípios Pop (2010)

2 Patos - PB 100.674       

3 Sousa - PB 65.803         

4 Caicó - RN 62.709         

5 Cajazeiras - PB 58.446         

6 Açu - RN 53.227         

7 Currais Novos - RN 42.652         

8 Pombal - PB 32.110         

9 São Bento - PB 30.879         

10 Macau - RN 28.954         

11 Catolé do Rocha - PB 28.759         

12 Itaporanga - PB 23.192         

13 Princesa Isabel - PB 21.283         

14 Parelhas - RN 20.354         

15 São J. de Piranhas - PB 19.096         

16 Conceição - PB 18.363         

17 Picuí - PB 18.222         

18 São Jº do Rio do Peixe - PB 18.201         

19 Jucurutu - RN 17.692         

20 Juazeirinho - PB 16.776         

21 Piancó - PB 15.465         

22 Coremas - PB 15.149         

23 Taperoá - PB 14.936         

23 Taperoá - PB 14.936         

24 Santa Luzia - PB 14.719         

25 Uiraúna - PB 14.584         

26 Teixeira - PB 14.153         

27 Tavares - PB 14.103         

28 Lagoa Nova - RN 13.983         

29 Ipanguaçu - RN 13.856         

30 Santana do Matos - RN 13.809         

31 Jardim de Piranhas - RN 13.506         

32 Pendências - RN 13.432         

33 Brejo do Cruz - PB 13.123         

34 Upanema - RN 12.992         

35 Guamaré - RN 12.404         

36 Alto do Rodrigues - RN 12.305         

37 Jardim do Seridó - RN 12.113         

38 Patu - RN 11.964         

39 Paulista - PB 11.788         

40 Angicos - RN 11.549         

41 Imaculada - PB 11.352         

42 Acari - RN 11.035         

43 Cerro Corá - RN 10.916         

44 Afonso Bezerra - RN 10.844         

45 Bonito de Santa Fé - PB 10.804         

46 Manaíra - PB 10.759         

47 Lajes - RN 10.381         

48 Serra do Mel - RN 10.287         

49 São Vicente do Seridó - PB 10.230         

50 Juru - PB 9.826          
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Fonte: Elaboração própria. 
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4.4 Análise Comparativa: empregando outros métodos de estimação 

de perdas 

 

Outro método de valoração econômica de recursos naturais que também captura o valor de uso 

direto do recurso via preços de mercado é o de custo de reposição ou substituição, que igualmente 

se baseia em funções de dose-resposta (ou ação-reação). A distinção em relação ao método de 

função da produção é que, enquanto este contabiliza a água (e seu custo), enquanto insumo da 

produção, aquele contabiliza exatamente o valor de reposição deste insumo para que a produção 

seja realizada (hipoteticamente) mesmo na ausência de tal recurso ou, ainda, o valor incorrido para 

a substituição daquele bem ou serviço que deixou de ser produzido na ausência de água. 

 

Quadro 4.3 
Método de Custo de Reposição ou Substituição 

O método de custo de reposição ou substituição se baseia na estimação dos custos de determinado insumo 
quando reposto ou substituído (o produto), em contraposição à tentativa de se recuperar ou reparar tal recurso 
afetado. A escolha entre um ou outro irá depender do grau hipotético de viabilidade de cada uma destas 
ações, sendo este determinado a partir das características próprias da atividade analisada. 

Enquanto o custo de reposição considera apenas o valor do m³ a ser fornecido por um carro-pipa, para a 
substituição, tem-se que a contabilização econômica se dá por auferir hipoteticamente o valor da produção 
perdida em função da escassez de água. Neste caso, assume-se os mesmos pressupostos para a relação 
física e efeitos das diferentes magnitudes de déficit hídrico, que resultam em volumes distintos de produção. 

Assim, para cada setor uma abordagem, reposição ou substituição, será mais adequada. Nesse sentido, o 
método de reposição é adequado para os setores de abastecimento, urbano e rural, e transposição de bacias, 
enquanto que para os demais, agricultura irrigada, dessedentação animal, indústria e aquicultura, prioriza-se 
o método de substituição. 

 

Os métodos de função de produção e de custo de reposição ou substituição, no âmbito do presente 

estudo, se diferenciam justamente por capturarem ordens distintas de impactos, uma vez que ao 

contabilizar o recurso pelo valor de sua reposição (ou substituição), inclui-se eventualmente 

impactos de ordens superiores (2ª ou mais). Estes, por sua vez, são mais abrangentes do que os 

de 1ª ordem, dado que consideram mais usuários e repercussões do mesmo evento de escassez.  

 

O uso deste método no presente estudo não se faz necessário para o emprego da ACB, embora 

sua demonstração evidencie de forma complementar o valor de escassez da água em si, ou seja, 

se aproxima mais do valor do insumo sob risco de perdas. Ademais, tais métodos baseados em 

custos não permitem uma diferenciação e sensibilidade econômica da adoção de medidas 

específicas por setor na etapa seguinte. Assim, são apresentados na busca de um novo referencial 
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de valores globais, não pretendendo substituir ou contradizer o demonstrado pelo método anterior, 

mas complementando e expandindo a sua percepção. 

 

O detalhamento da estimação de perdas econômicas a partir do método de custo de reposição ou 

substituição é apresentado no Apêndice Técnico - Estimação de Perdas Econômicas, sendo 

especificado como tal método se aplica em cada setor usuário e principais considerações a respeito 

de suas contribuições no âmbito de uma análise comparativa.  

 

Gráfico 4.9 
Perda Calculada com Diferentes Métodos de Estimação: acumulada em 50 anos 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Gráfico 4.10 
Análise Comparativa entre a Perda Calculada com Diferentes Métodos de Estimação: perda 

total acumulada por setor em 50 anos no cenário tendencial extremos 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Gráfico 4.11 
Análise Comparativa entre a Perda Calculada com Diferentes Métodos de Estimação: perda 

total acumulada por setor em 50 anos no cenário tendencial árido 

  

Fonte: Elaboração própria.  
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4.5 Taxa de Desconto 

 

A mensuração do valor econômico sob risco na Bacia do Piancó-Piranhas-Açu, em decorrência da 

mudança do clima, considera os diversos cenários consensuais de vazão ao longo de um horizonte 

de cinquenta anos no futuro.  Eis que a consideração de fluxo tão longo de perdas estimadas requer, 

no exercício de custo-benefício, uma mensuração no conceito de valor presente líquido - VPL. 

 

O cálculo do VPL trata de agregar o fluxo de valores monetários futuros (de custos, mas igualmente 

de benefícios) em um único “valor presente”. Esse valor representa a somatória de todos os valores 

esperados, porém descontados por uma taxa que pondera o futuro como menos valioso do que o 

presente. O termo “valor presente líquido” advém do fato que, uma vez trazido a valor presente, um 

fluxo futuro se torna comparável a qualquer outra escolha monetária possível no presente. A 

definição da taxa de desconto, no entanto, é sempre assunto delicado quando se trata de análise 

custo-benefício, embora seu cálculo seja simples. 

 

A taxa de desconto aqui adotada será a taxa de juros real de financiamento de longo prazo do 

Governo Federal, pois é sob a ótica de recursos públicos que se dá a lógica de investimento em 

mitigação da mudança do clima. Concluindo-se, uma vez que a ACB propõe demonstrar a ordem 

de grandeza do risco para a sociedade em função da mudança do clima, ser necessário considerar 

o custo de oportunidade do recurso financeiro, tal como em um projeto de investimento. 

 

Entretanto, é sempre recomendada a realização de testes de sensibilidade e a adoção de alguns 

cenários alternativos que permitam a compreensão mais completa dos efeitos de diferentes taxas 

de desconto sobre os resultados encontrados. Logo, também será contemplada, particularmente, a 

uma taxa de desconto inferior ao custo de financiamento do setor público, por exemplo, para refletir 

eventual preferência da sociedade em proteger a atual provisão de fluxos naturais.  

 

Por fim, cabe notar que a discussão acerca de taxas de desconto também se faz pertinente quando 

da comparação de medidas de adaptação, uma vez que custos e benefícios de diferentes medidas 
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se distribuem de maneiras distintas ao longo do tempo6, e será, portanto, retomada na próxima 

etapa da ACB (Etapa 3). 

 

Quadro 4.4 
Implicações e Discussão 

O que a taxa de desconto representa é uma preferência de tempo demonstrado quando se compara algo hoje 
contra este mesmo algo amanhã. Uma vez que o amanhã detém uma utilidade menor, para realizar essa 
“troca”, este algo amanhã deve ser maior do que no presente. Intrínseco à ponderação do valor de algo no 
tempo está o conceito de custo de oportunidade, isto é, o valor futuro deve permitir que ao mínimo se cubra 
o tempo de inação entre o que se pode realizar hoje com o recurso e o que se poderá realizar amanhã caso 
este recurso deixe de ser utilizado hoje.  

A literatura apresenta frequentes disparidades nas taxas de desconto aplicadas e sugere que estas sejam 
definidas de acordo com o objeto da valoração, bem como com o horizonte temporal vislumbrado. Eis que a 
análise de custo-benefício aqui realizada não intenta mensurar o valor da natureza per se, e nem sequer o 
equilíbrio ecológico na bacia, mas sim os efeitos que os diferentes estados do clima implicarão na relação 
dos usuários de suas águas superficiais. Em resumo: adota-se um ponto de vista puramente antrópico e de 
usos-diretos.  

Nesse sentido, a taxa real de juros é aquela que desconta as expectativas de inflação e é o reflexo do que os 
agentes econômicos estão dispostos a realizar em termos de “trade off” de consumo presente para o consumo 
futuro. Afinal, as taxas de mercado refletem as preferências sociais. Assim, pode-se utilizar o custo de 
financiamento do governo federal como balizador da taxa de juros de longo prazo, descontando-se as 
expectativas inflacionárias. 

 

                                                

 

6 Por exemplo, uma medida de adaptação cujos benefícios se concentram majoritariamente em prazos mais longos aparentará ser 
menos atrativa caso se adote uma taxa de desconto elevada e que, portanto, desconta intensamente o futuro. 
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Gráfico 4.12 
Cálculo da Perda Econômica Acumulada Total na Bacia (2016 a 2065) Usando Diferentes 

Taxas de Desconto 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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