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1 Introdução 

A complexidade envolvendo a execução de uma Análise de Custo-benefício (ACB) de medidas de 

adaptação para a bacia hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu mostrou a necessidade e pertinência 

de análises complementares, que fossem além das razões custo-benefício obtidas na última etapa 

do trabalho. Para a composição de tal número, uma sequência de exercícios metodológicos 

forneceu insumos a cada uma das fases do estudo. Nesse sentido, este relatório pretende retomar 

os resultados obtidos, aprofundá-los e expandir a percepção de suas conclusões. 

Partindo da quantificação do Risco Físico, expresso por déficits hídricos, e do Risco Climático Total, 

traduzido em valor econômico, passando pela análise dos efeitos de implantação de medidas de 

adaptação e levantamento de seus custos, até, finalmente, o ranqueamento das alternativas 

consideradas, cada etapa foi acompanhada da produção de extensas bases de resultados 

desagregados, revelando uma abundância de possibilidades para a análise. 

Nesse sentido, torna-se imperativo discutir o caráter multifacetado dos resultados, principalmente 

considerando a heterogeneidade do território, a distribuição dos resultados no tempo e a 

consequente necessidade de se revelar outros aspectos que influenciam não só a priorização, mas 

a alocação de recursos e o direcionamento de investimentos.  

Assim, o aprofundamento aqui conduzido não extrapola os limites de aplicação da ACB realizada, 

se propondo apenas a expandir seu entendimento ao se apropriar de outras dimensões de seus 

resultados, principalmente em relação àqueles que já foram produzidos, porém pouco explorados. 

Para tanto, primeiramente foram revistas as premissas de algumas das medidas avaliadas e 

identificadas como passíveis de refinamento, obtendo-se assim novos resultados de maior 

aderência. Na sequência é apresentado um diagnóstico da bacia, identificando os municípios mais 

vulneráveis e caracterizando as atividades produtivas neles desenvolvidas.  

Adicionalmente, foi dado foco em uma das estruturas mais relevantes do contexto hídrico da bacia, 

o eixo perenizado. Tais informações alimentam a análise conduzida para a definição dos 

indicadores pertinentes, que a partir de três esferas de avaliação, evidenciam as características das 

medidas no tempo e no espaço. 



 

2 Refinamento de medidas 

Após a apresentação e discussão dos resultados do Relatório 1D, foi identificada a necessidade 

de refinamento das premissas assumidas em algumas das medidas consideradas para a ACB 

(Quadro 2-1). Diante de resultados que, apesar de conduzirem a conclusões interessantes, não 

atenderam aos anseios de suas propostas, as antigas premissas foram repensadas de forma a 

aumentar sua aderência. Como parte de um processo de aprendizagem contínuo, a revisão e 

aprimoramento de tais premissas faz parte do próprio exercício de modelagem da realidade. 

A simulação de alocação hídrica conduzida para cada medida de adaptação envolveu um complexo 

processo de levantamento de informações e definição de premissas. Tal processo visa captar as 

características construtivas e operacionais de intervenções humanas no meio físico, de forma a 

modelar seus impactos na disponibilidade e distribuição de água. A partir de diferentes perspectivas, 

o debate revelou novas dimensões de compreensão, encaminhando para enunciados mais precisos 

e relevantes.  

O apêndice intitulado Refinamento de Medidas apresenta de forma detalhada cada um dos 

elementos relevantes ao processo conduzido, bem como uma análise mais aprofundada de seus 

resultados. A seguir destacam-se as características gerais que nortearam esta etapa, sendo que os 

novos resultados já foram incorporados na ACB e serão objeto de análise detalhada nas seções 

subsequentes. 

Quadro 2-1 – Lembrete: medidas contempladas na ACB 

Reservatório de Oiticica e eixo de integração (Oiticica): Construção de novo reservatório em Oiticica 
(capacidade de 524,4 hm³) e implantação de eixo de adutoras para distribuição da água, principalmente, para 
a sub-bacia do Seridó. 

Reservatório de Serra Negra e Eixo Espinharas (Serra Negra): Construção de novo reservatório em Serra 
Negra e implantação de eixo de adutoras para distribuição da água na sub-bacia do Espinharas para 
abastecimento urbano e industrial. 

PISF com Perdas (PISF c/ Perdas): Aporte de vazão na bacia a partir do PISF, de acordo com a necessidade 
para cobrir déficits hídricos no eixo perenizado; descargas máximas de 54,53 m3/s, voltadas ao atendimento 
de todos os usuários. Consideram-se as perdas em trânsito. 

PISF sem Perdas (PISF s/ Perdas): Aporte de vazão na bacia a partir do PISF, de acordo com a necessidade 
para cobrir déficits hídricos no eixo perenizado; descargas máximas de 54,53 m3/s, voltadas ao atendimento 
de todos os usuários. Desconsideram-se as perdas em trânsito em simulação hipotética do efeito destas no 
volume total demandado. 

Diferenciação da tarifa de água a partir de mínimo per capita (Tarifa): Readequação das tarifas 
praticadas, com a redução do bloco sujeito a tarifa mínima dos atuais 10m³/mês para 5,26 m³/mês 
(equivalente a 60L/hab./dia), e aumento da tarifa em 100% para demais blocos. 



 

Ampliação da capacidade de reservação de água em açudes de terceira ordem na Paraíba (Açudes): 
Construção e ampliação de 14 açudes na Paraíba, além da ampliação da capacidade de reservação de outros 
dois açudes, com média capacidade de armazenamento, para maior regularização intra-anual. 

Planta de dessalinização de grande porte (Planta Dessal.): Construção e operação de usina de 
dessalinização de grande porte na cidade de Macau/RN (capacidade de 1.500 L/s); e implantação e operação 
de adutoras para distribuição da água dessalinizada até o Canal do Pataxó para atendimento de demandas 
urbanas e de transposições. 

Redução de perdas na distribuição de água em áreas urbanas (Perdas-rede): Redução das perdas na 
rede envolve ações contínuas de busca, identificação e reparo de tais causas até o atingimento de meta 
estabelecida no Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB para a região Nordeste (33% de perdas). 

Redução de perdas em trânsito via adução paralela ao leito de rios (Perdas-Trânsito): Redução das 
perdas de água por evaporação, infiltração e desvios não autorizados ao longo de 220 km de adutoras entre 
reservatórios. As adutoras são dimensionadas para atendimento dos usos prioritários; consideram índices de 
perda de 15%, pois mesmo com a adução, ainda há uma parcela de perda ou desvio. 

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

Instalação e recuperação de dessalinizadores em regiões de terreno cristalino (Dessalinizadores): 
Instalação de 349 unidades compactas de dessalinização, instaladas de maneira distribuída em 124 
municípios nas regiões da bacia onde o terreno é cristalino e, portanto, armazena água subterrânea salobra. 
A água retirada (vazão mediana de 2,5 m³/h) é empregada nos múltiplos usos rurais. 

Construção de barragens subterrâneas em lotes rurais (Barragens Sub.): Barramentos subterrâneos que 
elevam o nível freático, constituindo-se em reservatório que permite a retirada de água para diferentes usos 
rurais. 

Instalação de cisternas-calçadão em propriedades rurais (Cist.-calçadão): Instalação de cisternas-
calçadão em propriedades rurais (reservatório de placas de alvenaria com capacidade para armazenar até 
52 mil litros de água, interligado a uma área de captação de 200 m² feita de placas de alvenaria). 

Eliminação de tecnologias de irrigação ineficientes (Irrig. Ineficientes): Substituição de métodos 
ineficientes de irrigação (irrigação por sulcos de inundação) nos perímetros irrigados de Projeto Eng. 
Arcoverde e São Gonçalo. 

Simulação do manejo eficiente das técnicas de irrigação (Manejo Irrig.): O manejo eficiente da irrigação 
envolve aplicar somente a quantidade necessária de água por meio do uso de sensores, atentando-se para 
as demandas específicas da cultura em relação ao seu ciclo de desenvolvimento e as condições climáticas 
locais. Equipamentos comumente alugados via contratos de prestação de serviços. 

Aplicação de efluente tratado proveniente de ETE na agricultura irrigada (ETEs-Irrig.): Aplicação da 
água resultante do processo de tratamento de esgotos urbanos na agricultura. Requer: i) a construção e 
operação de ETEs; ii) a extensão da rede de coleta de esgotos; e iii) a construção e operação de adutoras 
(para transporte da água tratada até a zona rural). 

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

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

Aproveitamento de água pluvial em áreas urbanas (Pluvial urbano): Instalação de estruturas (kit 
completo) de captação e armazenamento de água de chuva em residências urbanas (medida aplicada em 
158.316 domicílios). 

Fontes: Produto 1D - Relatório sobre análise de custo-benefício de medidas de adaptação; atual refinamento de medidas. 

 



 

2.1 Repensando premissas 

Nenhuma das medidas teve a pretensão de dimensionar uma obra ou tecnologia de natureza 

complexa, mas sim abarcar suficientemente suas características e influências no meio hidrológico, 

permitindo uma análise comparativa no âmbito do estudo. Nesse sentido, a partir dos resultados 

finais obtidos, foi identificada a necessidade de refinar as premissas acerca da abrangência da 

implantação, capacidade e custos das estruturas e critérios de operação para as seguintes medidas: 

1) Redução das perdas em trânsito; 

2) Cenários de vazão de bombeamento do PISF; 

3) Açudes de terceira ordem na Paraíba. 

Esta passagem consistiu, portanto, em identificar potenciais pontos para aprimoramento das 

premissas antes adotadas e, a partir de considerações complementares e novas simulações, 

aumentar a aderência do que foi proposto. A Tabela 2.1 traz de maneira resumida as principais 

considerações a respeito das medidas que passaram pelo refinamento. 

Tabela 2.1 – Justificativa e premissas para o refinamento. 

Medida Justificativa para o refinamento Novas premissas adotadas 

1) Perdas-Trânsito 

Escopo inicial muito abrangente, 
considerando um índice de perdas 
por infiltração e evaporação nos rios 
principais de apenas 15% em todos 
os momentos e vazões, o que 
demandaria infraestrutura de difícil 
dimensionamento e baixa 
factibilidade. 

Nova simulação conduzida 
considerando-se a potencial 
implementação de adutoras conectando 
os principais reservatórios e as sedes 
municipais para atendimento apenas 
dos usos prioritários, reduzindo o índice 
de perdas apenas sobre esta parcela de 
água transferida. 

2) PISF-Cenários 

Foi assumido que a água bombeada 
seria fornecida em caráter constante, 
e não de acordo com as 
necessidades identificadas. 

Readequação das premissas a partir da 
simulação de 3 cenários de vazão 

possíveis (54,5; 16,3 e 7 m³/s)1, 

arranjados em 4 configurações de 
interesse que consideram o 
atendimento ou somente dos usos 
prioritários ou de todos os usos, 
contabilizando-se ou não as perdas de 
percurso.  

                                                

1 Os valores estabelecidos para as vazões máximas levam em consideração as possíveis condições de repartição da água disponível e 
as capacidades limites dos sistemas instalados para receber tal recurso. A análise visa captar não somente como a rede responde à 
restrição da disponibilidade de água, mas também qual é a demanda considerando o aporte ótimo.  



 

Medida Justificativa para o refinamento Novas premissas adotadas 

3) Açudes 

Escopo inicial muito ambicioso, 
propondo a implantação de 14 novos 
açudes de terceira ordem na 
Paraíba. Não sendo custo-benéfica, 
levantou o questionamento acerca 
da real necessidade e 
disponibilidade de água quando da 
expansão da capacidade de 
reservação na bacia. 

A partir dos resultados obtidos, cada 
açude foi analisado em sua 
individualidade, 3 deles se destacando 
por representarem potenciais benefícios 
locais. Decorreu-se uma nova 
simulação somente com as estruturas 
selecionadas, que então se revelaram 
boas alternativas, indicando potencial 
para implementação. 

As estruturas que compõem o PISF irão requerer significativo esforço de governança e integração 

operacional, uma vez que as diretrizes para seu funcionamento ainda estão sendo delineadas, há 

considerável incerteza em relação a alguns de seus parâmetros. Dessa forma, as simulações 

conduzidas implicaram em diversas premissas, acordadas de forma iterativa com o corpo técnico 

da ANA. No Quadro 2-2 são expostas as mais relevantes ao entendimento dos resultados obtidos, 

sendo todas aprofundadas e melhor discutidas no Apêndice de Refinamento de Medidas. 

Quadro 2-2 – Premissas adotadas para simulação do PISF. 

 Entrada de vazão firme (fixa, em caráter contínuo), sem custo, de 2,7 m³/s, sendo 1 m³/s para a Paraíba 
e 1,7 m³/s adentrando a divisa com o Rio Grande do Norte, desconsiderando-se assim as perdas de 
trajeto entre os dois estados. Tal vazão foi adotada como constante tanto para as simulações hidrológicas 
quanto para as valorações econômicas. Ressalta-se a influência desta premissa, uma vez que caso não 
fosse adotada, o risco climático total da bacia seria cerca de 20% maior. 

 Diversos cenários de entradas de vazão variável (conforme necessidade, não de forma contínua), com 
custos associados, sempre a partir do Eixo Norte, adentrando o sistema pelo reservatório Engenheiro 
Ávidos e se integrando, a partir daí, à rede da bacia; 

 Os custos de adução de água, em maior ou menor vazão, pelo valor de 0,774 R$/m³. O valor atende ao 
aposto na Nota Técnica Conjunta nº 2/2016/COSER/SRE/SAS da Agência Nacional de Águas (ANA, 
2016c); 

 O custo de 0,774 R$/m³ embute dois componentes: i) disponibilidade de água (custos administrativos e 
de manutenção da estrutura do PISF); e ii) consumo de água (consumo de energia elétrica e encargos 
tributários respectivos). O custo total é dado pela multiplicação deste valor pelo volume total de água 
requerido pelo sistema, variando entre medidas e cenários climáticos. 

 Desconsidera-se os custos de construção e operação da obra de transposição em si, pois estes são, sob 
a ótica da bacia do PPA, exógenos. Sob uma perspectiva de análise de projetos, os custos já incorridos 

podem ser considerados como irrecuperáveis2, e somente os custos futuros devem ser levados em 
consideração por gestores e analistas. 

 Considerando-se os padrões de repartimento de água entre as regiões contempladas, a bacia poderia 
receber um montante de até 16,3 m³/s. Em situações críticas, em função do reservatório que recebe a 
água de entrada da transposição, este montante poderia ser de até 54,53 m³/s, assumindo a realocação 
acordada entre os estados receptores pelo Eixo Norte; 

 Foi considerada plena disponibilidade de atendimento a partir do rio São Francisco, desde que dentro dos 
limites máximos do Eixo Norte, responsável pela distribuição da água para os estados de interesse. 

                                                

2 Em economia, adota-se a terminologia “custos afundados”, ou ainda “sunk costs”, em inglês. 



 

2.2 Resultados e discussão 

A Figura 2-1 apresenta os valores finais da ACB atualizados. Na sequência são feitas algumas 

considerações a respeito dos resultados de cada uma das medidas que passaram pelo processo 

de refinamento. Observa-se que a discussão aqui apresentada apenas explora de maneira geral os 

aspectos mais relevantes dessas medidas. No apêndice de Refinamento de Medidas tais aspectos 

são discutidos com maior profundidade. 

Figura 2-1 – Resultados da ACB atualizados após processo de refinamento. 
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A implantação de adutoras ao longo do eixo perenizado para garantir abastecimento humano reduz 

de forma bastante intensa os déficits hídricos. A redução das perdas em trânsito, que acaba por 

liberar mais água para atendimento das demandas de outros usuários, é bastante significativa em 

todos os cenários. 
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Os custos, estimados de forma conservadora dado o caráter indeterminado das obras, são também 

relevantes, rendendo à medida uma RCB próxima de 1, que indica custos e benefícios equivalentes. 

Devido a estes altos custos estarem bastante concentrados no início do período de análise, bem 

como os benefícios se revelarem no longo prazo, a medida apresenta alta sensibilidade à taxa de 

desconto. Assim, ela pode ser classificada como de Baixo Arrependimento (low-regret). 

Conclui-se que esta medida gera benefícios consistentes para a bacia, beneficiando uma vasta 

gama de usuários e garantindo a segurança hídrica para o abastecimento humano. Apesar disso, 

torna-se chave estimar de forma mais precisa as intervenções necessárias e assim se ter um custo 

mais preciso, reavaliando a viabilidade da obra. 

PISF-Cenários 

Ambas as configurações propostas para a análise do PISF se mostraram custo-benéficas e, mais 

que isso, as medidas de menor RCB. Isso significa que os benefícios por elas proporcionados 

superam em muito os custos para sua viabilização. Nota-se que os custos totais do PISF são 

relativamente baixos quando comparados aos custos das demais medidas de caráter infraestrutural. 

Isso ocorre por uma combinação de dois fatores.   

Primeiramente, dado que o custo é calculado a partir do m³ bombeado (0,774 R$/m³), eles só 

ocorrem quando da necessidade de aporte de água, ou seja, além da medida simular uma operação 

consideravelmente eficiente, esses valores se concentram muito no futuro, quando a escassez é 

maior. Trazido para valor presente, o custo se dissolve.  

O outro fator também diz respeito à quantificação do custo, que como premissa, não considerou 

o valor investido para a construção das estruturas da transposição. Assim, caso estes fossem 

contabilizados, uma aproximação grosseira, em função da participação da bacia na quilometragem 

total da obra, indica este valor seria cerca de R$ 1,07 bilhão maior. 

Por outro lado, dado que o PISF representa uma nova fonte hídrica e o aporte de água na bacia é 

disponibilizado para todos os usuários, os benefícios gerados são os maiores em potencial, 

lembrando que, como premissa, foi assumida disponibilidade irrestrita de água no São Francisco. É 

interessante notar que mesmo variando-se a taxa de desconto e a margem de seus custos, as 

medidas ainda se revelam custo-benéficas, caracterizando-as como de Zero Arrependimento (no-

regret).  



 

Observa-se o caráter hipotético da alternativa PISF s/ perdas uma vez que não foram contabilizados 

em seus custos de implementação aqueles relativos às infraestruturas necessárias para a 

contenção de tais perdas. Assim, os propósitos de sua inclusão estão no estabelecimento de valores 

comparativos, pertinentes para a demonstração de quanta água está sendo desperdiçada e, da 

mesma forma, quanto esforço operacional está sendo demandado do PISF, visando a concepção 

de uma configuração mais otimizada. Nesse sentido, a medida PISF s/ perdas aparece somente 

nesse contexto comparativo, não sendo incluída na análise de indicadores. 

Açudes 

A simulação de aporte de apenas os três melhores reservatórios, Cacimba Nova, Serra Negra, 

Espinho Branco, resultou em geração positiva de benefícios, provando que o aporte de 

infraestrutura hídrica em locais estratégicos pode render ganhos à Bacia do PPA.  

Embora os três novos açudes tenham gerado benefícios econômicos, o custo de implantação 

destas infraestruturas é muito elevado. Os custos da medida, assim, não são plenamente cobertos 

pelos benefícios, rendendo à medida uma RCB superior a um, aumento conforme o cenário de clima 

mais intenso. Uma vez que tal intervenção demanda investimentos de curto prazo e estende seus 

benefícios (modestos) no longo prazo, os resultados se mostram sensíveis à taxa de desconto. 



 

3 Análise crítica dos resultados da ACB: considerações iniciais 

Uma análise baseada na razão custo-benefício (RCB) se faz apropriada por sua objetividade. Suas 

conclusões, muitas vezes, são suficientes para nortear estudos mais aprofundados e encaminhar 

ou justificar ações. É sob essa concepção que o Relatório 1D buscou qualificar as medidas de 

adaptação a partir de um ângulo pragmático, permitindo a assimilação das informações produzidas 

de maneira acessível e facilmente comunicável, trazendo os seguintes resultados por medida: 

 C/B, Benefícios e Custos (total de 50 anos); 

 Redução percentual do déficit hídrico (mínimos e máximos) total em 50 anos; 

 Redução percentual do déficit hídrico (mínimos e máximos) em 50 anos por setor usuário; 

 Benefícios (mínimos e máximos) em 50 anos por setor usuário. 

Independentemente de um valor global que caracterize determinada medida, há de se lembrar do 

horizonte temporal e a unidade territorial do estudo. Começando em 2016, a modelagem de um 

futuro possível se estende até 2065, englobando 50 anos de incertezas e premissas assumidas 

como constantes. Em sua outra dimensão, a espacial, são agregados mais de 150 municípios em 

um número final único, equalizando diferenças locais que dificilmente podem ser de fato tratadas 

em conjunto no contexto do planejamento hídrico.   

Os processos que culminaram nos valores finais são carregados de especificidades. Cada número 

apresentado em sua forma agregada – total para a bacia, por exemplo – pode ser decomposto em 

diversos outros aspectos, igualmente relevantes. Entender mais a fundo tais aspectos é um dos 

propósitos desta seção.  

Sobre os elementos analisados 

Na perspectiva apresentada, esta seção se inicia explorando as particularidades do eixo 

perenizado, o sistema hidrológico de maior importância na bacia, trazendo na sequência um 

diagnóstico dos municípios e do perfil de suas atividades. Para tanto, foi introduzido o conceito de 

municípios prioritários, que a partir das projeções de déficits hídricos para os próximos 50 anos, 

buscou identificar as unidades mais vulneráveis aos eventos climáticos modelados. Esse 

recorte pretende direcionar a análise, conferindo caráter estratégico e revelando outros ângulos do 

potencial de atuação das medidas de adaptação.  



 

Após essa caracterização no âmbito da gestão hidrológica, a seção seguinte apresenta os 

elementos considerados para o estudo aprofundado das medidas a partir de novos enfoques de 

análise, visando a identificação de seus comportamentos ao longo da bacia (Seção 4). 

Adicionalmente, se discute como as medidas atingem os municípios ao longo do território, 

destacando-se os padrões de atuação e regiões mais beneficiadas. 

3.1 O eixo perenizado  

Aspectos climáticos combinados com fatores geológicos fazem com que a bacia do PPA não 

apresente conexões hidrológicas permanentes. Diante dessa realidade, a grande maioria das ações 

visando à permanência da população e de suas atividades no sertão se deu em função da 

construção de reservatórios. Dentre as mais de 2.000 estruturas instaladas, 51 se destacam por 

atuação hidrológica estratégica, sendo que destas, três integram o eixo perenizado.  

Os três principais reservatórios, que viabilizam a perenização do Rio Piranhas, o Engenheiro Ávidos, 

o Coremas – Mãe-d’água e o Armando Ribeiro Gonçalves detém juntos 70% das possibilidades de 

reservação hídrica da bacia. Apenas estoques desta magnitude conseguem manter a regularização 

interanual, e, mesmo após mais de 5 anos de seca e próximos do colapso, ainda são responsáveis 

por grande parcela da água consumida. A Figura 3-1 ilustra tal recorte. 

Figura 3-1 – Reservatórios do eixo perenizado 
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Os aspectos mencionados demonstram a importância do eixo, de forma que parte estratégica do 

fornecimento de água depende da gestão adequada destas estruturas. Assim, a análise das 

particularidades territoriais e distributivas que acompanham os resultados obtidos na fase de 

diagnóstico da bacia, bem como dos impactos hidrológicos e econômicos potenciais das medidas 

e suas sinergias, deve compreender e considerar a centralidade e relevância deste recorte. 

Caracterização e influência relativa 

O eixo perenizado se configura quase como a espinha dorsal da infraestrutura hídrica da bacia. A 

Tabela 3.1 traz o número de municípios, de acordo com cada setor usuário, que têm pelo menos 

parte de suas demandas alocadas nos reservatórios do eixo. 

Tabela 3.1 – Número de municípios, por setor usuário, que de alguma forma dependem do eixo. 

Setor Usuário  Urbano Rural Animal Irrigação Industrial Aquicultura Transferências 

R
e
s
e
rv

a
tó

ri
o
s
 

Engenheiro 
Ávidos 

4 15 17 13 4 - 1 

Coremas– 
Mãe-d’água 

21 9 13 16 21 - - 

Armando 
Ribeiro 

Gonçalves  
35 37 37 41 35 72 3 

Alcance relativo1 45% 37% 40% 46% 45% 46% 5% 

1: Número de municípios conectados ao eixo sobre o total de municípios da bacia do PPA. 

Dessa forma, parte significativa da atuação de cada setor usuário está associada ao desempenho 

desse sistema hídrico. No total, 123 municípios estão conectados de alguma forma a estes três 

reservatórios, totalizando 79% do território da bacia. Nessa perspectiva, entender as dinâmicas de 

sua operação significa reconhecer os próprios mecanismos de disponibilidade e alocação da água. 

O eixo perenizado é a própria expressão do planejamento hídrico local. A Figura 3-2 mostra a 

influência relativa do eixo de acordo com a natureza da demanda nele alocada.  



 

Figura 3-2 – Municípios conectados ao eixo de acordo com a natureza das demandas hídricas. 

 

1.2 (a) – Urbano, transferências ou uso 
industrial. 

 

1.2 (b) – Rural, irrigação ou dessedentação 
animal.  

A visualização no espaço geográfico dos municípios que dependem do eixo revela a abrangência e 

relevância de sua operação. Em uma primeira análise, duas regiões se destacam por estarem 

menos conectadas a tal rede, sendo elas as UPHs Seridó e Piancó. Em relação à primeira, com a 

construção do reservatório de Oiticica, a montante do Armando Ribeiro Gonçalves, e o eixo de 

integração do Seridó, que consistirá em um conjunto de adutoras para a redistribuição da água entre 

as sedes urbanas locais, parte dessa região estará interligada ao eixo perenizado. Apesar de 

Oiticica estar próximo da fase de operação, o eixo de integração ainda precisa ser construído. 

Por outro lado, cabe investigar a pertinência de ações que também visem integrar a UPH Piancó, 

levando em consideração as características das atividades lá desenvolvidas. Atualmente a região 

se destaca pelo cultivo de culturas temporárias, como milho e feijão, apresentando grandes áreas 

de cultivo e inclusive sendo foco de potenciais projetos de adutoras e perímetros irrigados, como o 

Ramal do Piancó, estrutura idealizada para a distribuição da água transposta pelo PISF. 

Abrangência e vulnerabilidade  

A importância do eixo perenizado para a dinâmica hidrológica da região evidencia a fragilidade dos 

municípios que não estão (ou pouco estão) sob sua influência. Tais municípios merecem uma 

atenção especial, uma vez que além de mais vulneráveis, boa parte das medidas simuladas age 

com base na infraestrutura do próprio eixo e principalmente nas localidades por ele atendidas.  

UPH Piancó 

UPH Seridó 



 

Diagnóstico da bacia e municípios prioritários 

Dentro da bacia do Piancó-Piranhas-Açu, tanto as demandas hídricas, quanto as infraestruturas 

para seu atendimento, variam de município para município. Assim, o reconhecimento dos locais 

mais expostos ao risco deve considerar os diferentes fatores que constituem suas vulnerabilidades. 

Os resultados de Risco Físico da bacia calculados na primeira fase do estudo, ou seja, na situação 

onde não são consideradas medidas de adaptação, estimam o grau máximo de vulnerabilidade 

hídrica da região para os próximos anos. Tais informações foram agora exploradas no nível 

municipal com o objetivo de revelar potenciais padrões territoriais de ocorrência de déficits hídricos, 

delineando o conceito de municípios prioritários.  

Para a definição dos municípios prioritários, foram examinados os déficits hídricos percentuais em 

50 anos, por município, para o total da bacia e por setor usuário, visando a identificação daqueles 

mais atingidos e que, consequentemente, devem ser considerados com maior atenção. Optou-se 

por evidenciar os 25 municípios mais vulneráveis, ou seja, com os maiores déficits hídricos relativos, 

que são função de suas próprias demandas. O Quadro 3-1 discute como os cenários climáticos e 

as possibilidades de resultados foram abordados nesse processo. 

Quadro 3-1 – Cenários climáticos e municípios prioritários. 

Os déficits hídricos tomados para a análise dos municípios prioritários variam de acordo com o cenário sendo 
avaliado. No entanto, mesmo tendo o sistema respondido de forma diferente para cada uma das conjunturas 
climáticas consideradas, os municípios mais propensos a sofrer com a escassez hídrica em cada um deles 
são, de forma generalizada, os mesmos.  

Assim, os padrões finais de déficit apresentados nos diagnósticos correspondem aos do cenário Árido, 
uma vez que os focos de ocorrência de escassez de água se repetiam, variando, na maioria dos casos, 
somente em intensidade.  Ao longo do horizonte considerando, aqui tomado de forma agregada para os 50 
anos, observa-se que os graus de vulnerabilidade dos municípios variam anualmente e por cenário, no 
entanto, aqueles mais afetados no total, correspondem aos mais comumente sob risco. 

O diagnóstico da bacia conduzido na sequência, a partir de abordagem setorial, consistiu em 

contrastar os municípios prioritários com outras características das atividades em questão. Nesse 

sentido, foram considerados o valor absoluto das demandas hídricas e um parâmetro específico de 

interesse, que varia de acordo com o setor. Esse parâmetro poder ser, por exemplo, o número de 

habitantes, no caso de abastecimento humano, ou o número de cabeças de gado, para 

dessedentação animal. 

Em adição, a identificação dos municípios prioritários e das dinâmicas de seus setores produtivos 

compõe um quadro robusto de elementos a serem observados quando da análise aprofundada dos 

resultados da ACB. Entender como tais resultados se desenrolam no tempo e no espaço não 



 

significa apenas conhecer os aspectos característicos das medidas avaliadas, e sim compreender 

o plano no qual se desenrolam tais intervenções. 

Total por Município 

A análise do déficit total por município reflete três elementos cruciais da gestão hídrica local: a 

elevada demanda da irrigação, a concentração de atividades no eixo perenizado e a carência de 

infraestrutura para abastecimento humano.  

As regiões em torno de Sousa (PB) e do Baixo Açu (RN) se destacam pela intensa produção 

econômica, apresentando déficits dada a elevada necessidade hídrica da agricultura e da indústria, 

ocorrendo o mesmo ao longo do eixo perenizado. Nas UPHs Seridó e Espinharas, é destacada a 

reconhecida defasagem no suprimento de água para consumo humano; de fato, ambas são foco 

de ações estruturantes conduzidas atualmente na bacia que visam a ampliação da capacidade 

deste setor. 

Figura 3-3 – Municípios identificados como prioritários a partir do déficit hídrico total.  

 
Fonte: elaboração própria. 

Transferências e Aquicultura 

As atividades de transferência de água para bacias vizinhas e aquicultura ocorrem apenas em 

municípios específicos, não havendo necessidade de análise no território. Enquanto as 

TOTAL 

 

1° Pendências - RN 
2º São Fernando - RN 
3º Timbaúba dos Batistas - RN 
4º Jardim de Piranhas - RN 
5º Aparecida - PB 
6º Cruzeta - RN 
7º Marizópolis - PB 
8º Malta - PB 
São Vicente - RN 
10º São José da Lagoa Tapada - PB 
11º Condado - PB 
12º Ouro Branco - RN 
13º Porto do Mangue - RN 
14º São Francisco - PB 
15º Florânia - RN 
16º Ipanguaçu - RN 
17º Triunfo - PB 
18º São José de Espinharas - PB 
19º Cubati - PB 
20º São José do Sabugi - PB 
21º Sousa - PB 
22º Poço de José de Moura - PB 
23º Poço Dantas - PB 
24º Serra Negra do Norte - RN 
25º Bodó - RN 
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transferências têm caráter prioritário, sendo o primeiro setor a se beneficiar por qualquer alívio nas 

reservas hídricas, a aquicultura se desenvolve somente no litoral, estando por último na escala de 

alocação. 

Figura 3-4 – Municípios prioritários: Transferências (esquerda); Aquicultura (direita) 

 

Abastecimento Urbano e Rural 

Nos setores de abastecimento urbano e rural, a magnitude da demanda hídrica varia diretamente 

com o tamanho da população. Assim, os municípios com maior número de habitantes, necessitarão, 

proporcionalmente, das maiores quantidades de água. Isso não significa, no entanto, que as regiões 

mais vulneráveis sejam apenas aquelas onde se concentram muitas pessoas, havendo também, 

além da escassez de água, a insuficiência de infraestrutura para sua redistribuição. 

Para os municípios populosos identificados como prioritários, em grande parte já conectados às 

principais estruturas – como aquelas que constituem o eixo perenizado – o estresse hídrico ocorre 

em função do esgotamento das reservas, sendo oportunas as medidas que aliviem tais fontes ou 

promovam novos aportes de água. Os demais municípios se localizam em áreas já identificadas 

como carentes de infraestrutura, sendo provavelmente esta a razão de sua vulnerabilidade. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1º Patos - PB 
2º Passagem - PB 
3º Itajá - RN 
4º Açu - RN 
5º Pendências - RN 
6º Alto do Rodrigues - RN 
7º Cajazeiras - PB 
8º Água Branca – PB 
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1º Pendências - RN 
2º Alto do Rodrigues - RN 
3º Carnaubais - RN 
4º Ipanguaçu - RN 
5º Santana do Matos - RN 
6º Porto do Mangue - RN 
7º Açu - RN 

 

5%

10%

20%

30%

40%

50%

60% D
éf

ic
it

 H
íd

ri
co

 e
m

 5
0 

an
os

Municípios mais 
populosos



 

 
Figura 3-5 – (a) Municípios identificados como 
prioritários (b) Perfil abastecimento urbano. 



 

 

 
 

 

 

 

1º Cruzeta - RN 
2° Carrapateira - PB 
3º Água Branca - PB 
4º São Vicente do Seridó - PB 
5º Parelhas - RN 
6º Pedra Lavrada - PB 
7º Cubati - PB 
8° Juazeirinho - PB 
9º Conceição - PB 
10º Malta - PB 
11º Triunfo - PB 
12º Uiraúna - PB 
13º Joca Claudino - PB 
14º São José do Bonfim - PB 
15º Santa Teresinha - PB 
16º Itaporanga - PB 
17º São José de Piranhas - PB 
18º Monte Horebe - PB 
19º Condado - PB 
20º Jardim do Seridó - RN 
21º Caicó - RN 
22º Santana do Seridó - RN 
23º Equador - RN 
24º Santana do Matos - RN 
25º Riacho dos Cavalos – PB 
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Figura 3-6 – (a) Municípios identificados como 

prioritários (b) Perfil abastecimento rural. 



  
 
 

 

 
 

 

 
1ºOuro Branco - RN 
2º Carrapateira - PB 
3º Santa Teresinha - PB 
4º Tenente Laurentino Cruz - RN 
5º Cruzeta - RN 
6º São Vicente - RN 
7º São José do Sabugi - PB 
8º Condado - PB 
9º São Bentinho - PB 
10º Vista Serrana - PB 
11º Cubati - PB 
12º São José do Bonfim - PB 
13º Várzea - PB 
14º Pedra Lavrada - PB 
15º Nova Palmeira - PB 
16º Poço de José de Moura - PB 
17º Bernardino Batista - PB 
18º Currais Novos - RN 
19º Poço Dantas - PB 
20º São Vicente do Seridó - PB 
21º Uiraúna - PB 
22º Florânia - RN 
23º Caicó - RN 
24º Junco do Seridó – PB 
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Dessedentação Animal e Agricultura Irrigada 

Para os setores de dessedentação animal e agricultura irrigada é interessante observar que os 

municípios identificados como prioritários, em sua maioria, estão localizados no entorno daqueles 

com elevadas demandas hídricas, possivelmente indicando diferentes graus de consolidação das 

infraestruturas locais, resultando em uma maior capacidade de atendimento dos maiores centros 

de demanda em detrimento de regiões menores subjacentes.  

Na atividade de irrigação, especificamente, a relação entre área plantada e necessidade de água 

não é linear. Sendo que culturas com extensas lavouras nem sempre são de grande exigência 

hídrica. Os perímetros irrigados de São Gonçalo (PB) e do Baixo Açu (RN) são abastecidos dada a 

proximidade com grandes reservatórios e os sistemas lá instalados. Por outro lado, municípios não 

tão distantes do eixo perenizado e com demandas mais modestas, seguem vulneráveis. Nesse 

sentido, se bem direcionados, esforços de caráter moderado podem ter efeitos significativos nesses 

municípios e nesses setores. 

 

Uso Industrial 

Os municípios prioritários identificados para este setor se concentram principalmente no curso do 

rio Piranhas, entre os reservatórios de Coremas – Mãe-d’água e Armando Ribeiro Gonçalves, além 

da região à jusante deste último, local de intensa atividade produtiva. Essa vulnerabilidade se dá 

em função da baixa diversificação de fontes hídricas e do intenso consumo de água, que, conforme 

as prioridades estabelecidas, penalizam o setor industrial em detrimento do atendimento das 

elevadas demandas de irrigação.  

O setor industrial, na bacia, é uma das atividades com maior potencial de impacto no benefício 

econômico associado a cada medida de adaptação, como demostrado no Relatório 1D. Por outro 

lado, as necessidades de água associadas às suas atividades não são as mais expressivas, 

indicando que, com regras de alocação mais eficientes, tais benefícios podem ser potencializados. 

É interessante observar que uma elevada demanda hídrica não significa proporcional valor gerado. 

A depender do tipo de indústria, sua dependência com este recurso pode ser menor, e, em 

contrapartida, gerar maior bem econômico.  

 



 

 

Figura 3-7 – (a) Municípios identificados como 
prioritários  

(b) Perfil dessedentação animal. 

 

Figura 3-8 – (a) Municípios identificados como 
prioritários  

(b) Perfil agricultura irrigada. 

 

Figura 3-9 – (a) Municípios identificados como 
prioritários  

(b) Perfil Industrial 

 

  
 

 
 

 

1º São Fernando - RN 
2º São Domingos - PB 
3º São Rafael - RN 
4º Timbaúba dos Batistas - RN 
5º São Francisco - PB 
6º Vieirópolis - PB 
7º São José da Lagoa Tapada - PB 
8º São José de Espinharas - PB 
9º Lastro - PB 
10º Patos - PB 
11º Santa Cruz - PB 
12º Bodó - RN 
13º Ouro Branco - RN 
14º Malta - PB 
15º São José do Bonfim - PB 
16º Santa Luzia - PB 
17º Florânia - RN 
18º Cruzeta - RN 
19º Vista Serrana - PB 
20º Tenente Laurentino Cruz - RN 
21º Triunfo - PB 
22º São Vicente - RN 
23º Porto do Mangue - RN 
24º Itajá - RN 
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1º Mato Grosso - PB 
2º São Fernando - RN 
3º Marizópolis - PB 
4º Nazarezinho - PB 
5º Timbaúba dos Batistas - RN 
6º Serra Negra do Norte - RN 
7º Jardim de Piranhas - RN 
8º Aparecida - PB 
10º São Domingos - PB 
11º São José da Lagoa Tapada - PB 
12º São Francisco - PB 
13º São José de Espinharas - PB 
15º Vieirópolis - PB 
16º Ouro Branco - RN 
17º Bodó - RN 
18º Malta - PB 
19º Florânia - RN 
20º Cruzeta - RN 
21º São Vicente - RN 
22º São José do Bonfim - PB 
23º Triunfo - PB 
24º Ipanguaçu - RN 
25º Santana do Matos – RN 
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1º Sousa - PB 
2º São Rafael - RN 
3º Marizópolis - PB 
4º Tenente Laurentino Cruz - RN 
5º Messias Targino - RN 
6º São José da Lagoa Tapada - PB 
7º Jucurutu - RN 
8º Santa Cruz - PB 
9º Serra Negra do Norte - RN 
10º Itajá - RN 
11º São Bento - PB 
12º Caicó - RN 
13º Paulista - PB 
14º Pombal - PB 
15º Angicos - RN 
16º Pedro Avelino - RN 
17º São Vicente - RN 
18º Florânia - RN 
19º Patu - RN 
20º Bodó - RN 
21º Jardim de Piranhas - RN 
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4 Esferas de avaliação das medidas e seus indicadores 

Uma vez feito o diagnóstico, resta avaliar as medidas para além da RCB. Como mencionado, a RCB 

agrega informações de toda a bacia, para todos os setores usuários, num horizonte temporal de 50 

anos. Entre as vantagens de uma abordagem botton-up, está o fato de que tais resultados são 

construídos a partir das menores unidades possíveis de agregação e, portanto, podem ser 

facilmente desagregados para uma análise mais aprofundada. 

Os elementos analisados visam revelar outras dimensões dos resultados produzidos durante o 

processo de concepção da ACB. Tais dimensões dizem respeito ao tipo de resultado analisado, se 

físico ou econômico, e às formas como estes se apresentam no tempo, no espaço e entre os 

diferentes recortes relevantes na bacia, entre eles UPHs, municípios, setores usuários e pessoas. 

Essas dimensões foram categorizadas em 3 esferas de avaliação, apresentadas a seguir. 

Por fim, é apresentado o percurso tomado para a caracterização de cada um dos indicadores de 

acordo com as esferas de avaliação adotadas, expondo o que cada um propõe, metodologia 

empregada e os respectivos resultados. 

Esferas de Avaliação 

 Dimensão dos resultados:  

Podem ser físicos, expressos por déficits hídricos, ou econômicos, expressos em unidades 

monetárias. Os déficits hídricos servem principalmente a propósitos distributivos, 

identificando vulnerabilidades e auxiliando na abordagem das questões de equidade. Por 

outro lado, os benefícios e custos associados, agem de forma a revelar características do 

investimento, impulsionando a alocação inteligente dos recursos disponíveis.  

 Unidades de análise:  

Dizem respeito ao recorte que delimita o grau com que os resultados são agregados. Foram 

definidos 5 recortes de interesse, de forma que os indicadores propostos podem ser 

expressos em termos de valores totais para a bacia, de acordo com as UPHs, a partir dos 

municípios, por setor usuário, ou ainda, considerando o menor nível praticável, as pessoas. 



 

 Aspecto característico:

 

Define o tipo de impacto que o indicador visa identificar, podendo ser: i) de caráter territorial; 

ii) buscando delinear as influências dos aspectos distributivos; ou iii) revelar como evoluem 

os fenômenos ao longo do tempo. Assim, cada indicador é enquadrado em função de seu 

objetivo, podendo inclusive estar situado em alguma das intersecções.   

Outro ponto interessante é o horizonte temporal. Dado que 50 anos escapam às fronteiras de 

decisão de projetos em muitos contextos, optou-se por dividir, quando pertinente, os dados em duas 

frentes de investigação: os primeiros 20 anos e os 30 restantes. Dessa forma, é possível observar 

como um evento se concentra no tempo.  

Detalhamento dos indicadores 

A relevância de um indicador está na sua capacidade em simplificar o entendimento acerca de um 

comportamento específico3. É nesse contexto que se possibilita a abstração de novas conclusões 

dos resultados ACB. A Figura 4-1 introduz os indicadores considerados de acordo com a 

classificação acima proposta e a Tabela 4.1 apresenta o resumo da intenção de cada um deles, a 

unidade em que são expressos e o intervalo de seus resultados. É interessante observar que a 

própria distribuição dos indicadores nas esferas de avaliação apresentadas reafirma a 

complementariedade de seus propósitos.  

                                                

3 O exercício não consiste somente em filtrar os dados produzidos, devendo, por outro lado, identificar quais informações servem aos 
propósitos em foco, inclusive propondo a construção dessas informações se necessário. Apesar disso, os valores obtidos ao final do 
processo só serão relevantes se adequadamente interpretados. 



 

Figura 4-1 – Esferas de avaliação dos indicadores. 

 

Tabela 4.1 – Resumo dos indicadores analisados. 

Indicador Legenda Intenção Unidade Intervalo 

Aspectos 
distributivos do 
ganho hídrico 

2 – N de UPHs 
beneficiadas 

Apontar beneficiados e 
prejudicados 

% ou R$ - 3 – UPHs afetadas 

4 – Setores afetados 

Fator de impacto 

5 - Total Relacionar a redução do 
déficit com o potencial de 

pessoas afetadas 
- [-1;1] 

6 - Setores 

Grau de 
atendimento dos 
municípios 
prioritários 

15 

Revelar se as medidas 
estão atendendo regiões 

identificadas como de 
interesse 

% [0%;100%] 

Índice de 
permanência do 
déficit hídrico 

11 - Total Captar a frequência com 
que a redução do déficit se 

mantém nos municípios 
- [-100%;100%] 

12 - Setores 

TERRITORIAL

UPH

municípios

setores

Físico

Econômico

1

5

4

pessoas

7

6

bacia

8

2

3

LEGENDA

1.Indicadores de custo-efetividade
2.Nº de UPHs beneficiadas
3.UPHs afetadas
4. Setores afetados
5. Fator de impacto - Total
6. Fator de impacto - Setores
7. Custo da crise atual
8. Tempo de payback
9. Índices CAPEX e OPEX
10.Distribuição Custo e Benefício
11.Índice de permanência – Total
12. Índice de permanência – Setores
13. Índice de variabilidade – Total
14. Índice de variabilidade – Setores
15. Índice de atendimento dos municípios 
prioritários

9

10

12

11

14

13

15

1



 

Indicador Legenda Intenção Unidade Intervalo 

Indicadores de 
custo-
efetividade 

1 – Redução do déficit 
por real investido Relacionar déficit absoluto, 

benefício econômico e 
custo das medidas a partir 
de uma base única comum 

R$/m³ - 

1 – Benefício por m³ 
poupado 

Tempo de 
payback 

8 
Identificar o ano em que o 
benefício obtido supera o 

valor investido 
Ano 2016 → 2065 

Índices CAPEX e 
OPEX 

9 

Revelar as diferenças de 
investimentos iniciais e 
operacionais entre as 

medidas 

- [0%;100%] 

Distribuição 
Temporal Custo 
e Benefício 

10 

Mostrar quanto dos custos 
e benefícios estão 
concentrados nos 
primeiros 20 anos 

% [0%;100%] 

Índice de 
variabilidade do 
benefício 

13 - Total Captar a flutuação entre 
anos de aumento e anos 

de redução da perda 
econômica 

- [-1;1] 

14 - Setores 

Comparação 
com o custo da 
crise atual 

7 
Estabelecer uma base 

comparativa para ações de 
resposta e ações de crise 

% [0%;100%] 

 

Para a análise de indicadores, cada valor foi obtido em função do cenário climático correspondente. 

No entanto, quando possível, os resultados foram simplificados e apresentados em termos médios. 

Ou seja, se duas alternativas possuem um indicador de valor similar, na média, ambas se revelam 

favoráveis, de maneira que não se pretende destacar uma ou outra medida, apenas revelar seus 

atributos de maneira comparativa.  

Quadro 4-1 – Normalização de valores para a produção de indicadores. 

O recurso de normalização de valores é especialmente útil para a visualização de resultados de conteúdos 
distintos. Para tanto, diferentes métodos se fazem disponíveis, de forma que, para os propósitos do estudo, 
3 se destacaram como relevantes, sendo eles:  

 Normalização linear: equaliza os valores no intervalo [0,1] a partir do máximo e do mínimo da série. 

 Normalização por desvio padrão: considera a posição e o grau de dispersão dos valores em relação ao 
valor médio, relevante quando a magnitude relativa deve ser considerada.  

 Normalização Máx. - Mín.: distribui linearmente os dados nos intervalos, exclusos ou inclusos, entre os 
números -1 e 0 ou 0 e 1, sem descaracterizar valores negativos e/ou extremos. 

Ao trazer diferentes padrões numéricos para uma mesma faixa de análise, a fabricação de um índice a partir 
da junção de diferentes informações e posterior normalização dos resultados facilita a comunicação e o 
entendimento dos fenômenos, além de contribuir para um processo de tomada de decisão mais consciente. 
Aplicou-se cada um deles quando pertinente à análise em questão.  



 

Na sequência, cada um dos indicadores é descrito a partir de suas características gerais e 

metodologia para constituição, sendo apresentados os resultados e breve discussão acerca de tais 

indicadores. 

 

4.1 Aspectos distributivos gerais do ganho hídrico 

 

O objetivo aqui é revelar, sob o pretexto de um diagnóstico inicial mais abrangente, quem são os 

maiores beneficiados e, caso existam, os maiores prejudicados por cada medida. Nesse sentido, 

são agrupados nesta categoria de indicador três tipos de informações. Inicialmente, apresenta-se 

como as medidas afetam cada setor usuário de acordo com os diferentes cenários climáticos e 

socioeconômicos considerados na ACB. 

Além disso, a variação percentual do déficit hídrico e benefício econômico absoluto são 

dispostas para cada um dos setores atingidos, positiva e negativamente. Por fim, tal análise é feita 

também com um enfoque nas UPHs, revelando como se distribuem tais aspectos a partir do prisma 

das unidades relevantes ao planejamento hídrico local.  

Resultados 

A Figura 4-2 apresenta o número de cenários climáticos em que houve redução do déficit hídrico 

por setor usuário.  

Figura 4-2 – Número de cenários que beneficiaram cada setor usuário por medida. 

 

PISF c/ 
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Barragens 
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Negra
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ABASTECIMENTO URBANO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ABASTECIMENTO RURAL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

IRRIGAÇÃO ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DESSEDENTAÇÃO ANIMAL ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

INDUSTRIAS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
AQUICULTURA ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRANSFERÊNCIAS ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

● 0 ● 1 ● 2 ● 3 ● 4

Número de cenários em que houve redução do déficit hídrico

Medidas custo-benéficas



 

Apesar de nem todas as medidas beneficiarem todos os setores usuários nos quatro cenários de 

clima, a maioria promove benefícios em grande parte deles. Isso se evidencia pelo fato de que 

apenas 2 medidas beneficiam menos de 5 dos 7 setores usuários presentes na bacia.   

Por outro lado, 18 medidas aqui analisadas, somente 4 delas reduziram os déficits de todos os 

setores e em todos os cenários climáticos. Dessas, apenas 2 se revelaram custo-benéficas, sendo 

elas o reservatório de Oiticica em conjunto com o eixo de integração do Seridó e o aumento da tarifa 

em centros urbanos. As demais, dessalinizadores na zona rural e reúso de água cinza residencial, 

apesar de abrangentes em seus benefícios, não compensam os altos custos de investimento.   

Entre os setores, os mais beneficiados são irrigação, que teve seu déficit reduzido por todas as 

medidas em quaisquer dos cenários, e abastecimento urbano e industrial, que dentre todas as 

medidas, não foram beneficiados em um cenário apenas. Em contrapartida, com exceção dos das 

atividades de aquicultura e transposição, que se desenvolvem de maneira pontual e, portanto, são 

mais dificilmente atingidas, o setor de abastecimento rural é o menos beneficiados, de forma que 

em quase um terço das medidas, teve seu déficit foi reduzido em apenas um dos cenários ou menos.  

A Figura 4-3 apresenta o número de medidas que diminuíram (à esquerda) ou aumentaram (à 

direita) o déficit hídrico de determinada UPH. 

Figura 4-3 - Padrões distributivos do déficit hídrico por UPH. 
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Os padrões distributivos por UPH mostram que há, na análise integrada de todos usos, um 

equilíbrio qualitativo entre os benefícios e prejuízos gerados. Isso significa que, quase em toda 

bacia, nenhuma medida deixa de prejudicar, em algum grau, algum setor usuário. Mesmo que ainda 

não sejam analisadas as dimensões de redução ou aumento desses déficits, essa constatação 

revela as dificuldades em se alocar um recurso escasso e atender todos os setores usuários dadas 

as restrições de uso da água. 

Destaque se dá para as UPHs Médio Piranhas Potiguar, Peixe e Espinharas. A primeira, 

especificamente, por abrigar número significativo de indústrias e conter áreas extensas de criação 

de gado, é atingida por muitas das medidas de adaptação que atuam nesses setores. Por outro 

lado, a UPH Espinharas também se destaca pela predominância dos setores de dessedentação 

animal e o abastecimento urbano, sendo esta inclusive a região de maior alcance das medidas com 

foco neste último setor. 

Interessante observar que na UPH Piancó, as medidas testadas promovem aumento e redução de 

déficit na mesma proporção aproximada, o que pode indicar a fragilidade hídrica da região e 

possíveis disparidades territoriais entre os municípios ali localizados, de forma que a alocação de 

água nunca é completamente eficiente. 

Na Figura 4-4, os mesmos aspectos distributivos são dispostos de acordos com os setores mais 

beneficiados e mais prejudicados por cada medida. O gráfico apresenta os resultados tanto do ponto 

de vista hídrico, pela variação percentual do déficit frente ao seu total, quanto econômico, em termos 

absolutos do benefício gerado.  



 

 

Figura 4-4 – Aspectos distributivos do déficit hídrico e benefício econômico por setor usuário. 
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O setor que se destaca em relação à redução do déficit hídrico relativo é, em grande parte das 

medidas, o de transferências. Trata-se de uso prioritário, tendo tal prioridade exercida somente após 

o atendimento dos setores de abastecimento urbano e o rural. Dessa forma, ações que possibilitam 

o aumento da disponibilidade hídrica, principalmente no eixo perenizado, como PISF, Perdas-Rede, 

Perdas-Trânsito e Planta de Dessalinização, impactam diretamente esse usuário. 

É interessante notar que geralmente o setor mais beneficiado é aquele identificado como foco da 

medida. Para abastecimento urbano, por exemplo, além de ser favorecido por medidas de caráter 

infraestrutural em função de sua prioridade de atendimento, a outra parte significativa de seus 

benefícios é dada principalmente por medidas de atuação no ambiente urbano. Para medidas com 

foco no ambiente rural, em função da multiplicidade de seus usos, o setor mais impactado irá 

depender das repartições de alocação e do caráter de atuação da medida, dessalinizadores, por 

exemplo, atende primeiro consumo humano, já barragens subterrâneas, dessedentação animal.  

Em termos de valor econômico gerado, por outro lado, a lógica não é linear. O setor mais 

beneficiado, geralmente, é o industrial. Tais resultados refletem as ordens de prioridades 

estabelecidas e o valor agregado específico de cada atividade: quaisquer volumes de água 

liberados na cadeia de alocação podem resultar em geração de alto benefício econômico pelo setor 

industrial. 

4.2 Fator de impacto  

 

O fator de impacto expressa a quantidade de pessoas que determinada medida tem o potencial 

de atingir. Dado que cada município tem sua densidade populacional, uma redução de déficit é tanto 

mais impactante quanto maior o número de habitantes que ela é capaz de beneficiar. Assim, quanto 

maior o fator de impacto, maior o número de pessoas virtualmente beneficiadas. Por outro lado, um 

resultado menor que zero indica o número de pessoas potencialmente prejudicadas, uma vez que 

o sinal negativo aponta para um aumento do déficit hídrico. 

Nessa perspectiva, esse indicador multiplica a redução percentual do déficit de cada município por 

sua respectiva população, somando os resultados parciais e na sequência dividindo o total pela 

população global da bacia. Dessa forma, atribui-se um peso relativo a uma característica local, 

revelando-se padrões distributivos e territoriais. O fator de impacto foi calculado para o total da bacia 

e para os setores de abastecimento urbano e rural.  

setores pessoasTerritorial/Distributivo Físico



 

Resultados 

A Tabela 4.2 traz os resultados de fator de impacto por medida, indo da mais custo-benéfica para 

a menos custo-benéfica.  

Tabela 4.2 – Fator de impacto. 

 

Uma primeira análise revela que mesmo uma medida beneficiando fração importante da bacia, não 

necessariamente o faz concomitantemente em área urbana e rural. Destaca-se o elevado número 

de medidas que não atingem, ou atingem pouco, a população urbana. Isso se dá em função do 

alcance de tais intervenções limitado ao eixo perenizado ou do foco da medida, que pode não ser 

urbano. 

Como discutido anteriormente, o déficit deste setor não está nos municípios do eixo, assim, 

intervenções que atuem somente nessa região não impactam tal população, sendo o caso, em 

grande parte, das medidas infraestruturais, com exceção de Oiticica, que redistribui a água para 

centros urbanos ainda vulneráveis. No setor rural, por outro lado, ainda há potencial de abatimento 

para os municípios próximos ao eixo, sendo também relevantes as medidas de grande abrangência 

territorial e foco no meio rural, como barragens subterrâneas. 

Medidas TOTAL
Abastecimento 

Urbano

Abastecimento 

Rural

PISF c/ perdas 36% 0% 17%

Barragens Sub. 14% 6% 14%

Poços 1% 0% 3%

Reúso Industrial 14% 5% 2%

Oiticica-Sedes 7% 8% 4%

Manejo Irrig. 4% 1% 1%

Tarifa 6% 10% 10%

Perdas-Rede 6% 9% 7%

Planta Dessal. 16% 0% 6%

Irrig. Ineficientes 2% 0% 1%

Perdas-Trânsito 25% 0% 17%

Serra-Negra 5% 8% 2%

ETE-Irrig. 0% 0% 0%

Cist.-Calçadão 10% 2% 6%

Dessalinizadores 2% 1% 7%

Pluvial Urbano 2% 4% 1%

Açudes -100% 4% -100%

Água Cinza 3% 5% 8%



 

 

 

É interessante observar que essa fração de déficit ponderado pode ser compreendida como o limite 

da influência dessas medidas nessas populações. O PISF, por exemplo, tem potencial de atingir no 

máximo 36% da população total da bacia e 17% da população rural, mesmo sendo uma medida de 

grande aporte hídrico. Apesar disso, de forma geral, as medidas que aumentam a disponibilidade 

de água, como o próprio PISF, Perdas-Trânsito e Planta de Dessalinização, são as detêm maior 

capacidade de impactar a população positivamente.  

4.3 Índice de atendimento dos municípios prioritários 

 

Como apresentado anteriormente (Seção 0), de acordo com os critérios definidos na mesma, o 

diagnóstico realizado identificou os municípios potencialmente mais vulneráveis às condições de 

clima futuro, revelando-os como possíveis locais de interesse para ação prioritária. Nessa lógica, o 

presente indicador visa assimilar, entre estes municípios, aqueles beneficiados e a magnitude deste 

benefício, indicando o grau com que cada medida age nessas regiões de interesse.  

Desse modo, é produzido um índice normalizado que relaciona, considerando somente os 

municípios prioritários, o tamanho da redução percentual do déficit hídrico e o número de 

municípios beneficiados por tal redução. Este índice foi calculado para o total da bacia e para cada 

setor usuário.  

Resultados 

A Figura 4-5 apresenta o grau de atendimento dos municípios prioritários de cada medida e por 

setor usuário. Os valores negativos, ou seja, a dimensão com que tais municípios foram 

potencialmente prejudicados pelas medidas, é representado pelas bolas não preenchidas, e os 

valores positivos, a dimensão dos municípios prioritários beneficiados, pelas bolas cheias. 

Interessante observar que nenhuma medida aumentou os déficits dos municípios prioritários.  

Adicionalmente, a Figura 4-6 permite uma leitura da temporalidade do índice de atendimento, 

mostrando como variam os valores entre os 20 primeiros anos do horizonte de projeto e os 30 anos 

restantes desse período. 
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Figura 4-5 – Índice de atendimento dos municípios prioritários. 
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Figura 4-6 – Distribuição do índice de atendimento dos municípios prioritários entre os primeiros 20 anos de projeto e os 30 restantes. 
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A medida com maior grau de atuação total nas regiões de interesse é o PISF. Olhando entre 

os setores, no entanto, vemos que enquanto tal medida age para reduzir os déficits hídricos 

dos municípios prioritários dos setores de irrigação, industrial e dessedentação animal, sua 

influência é nula para os setores de abastecimento urbano e rural, ou seja, não teve nenhuma 

atuação nos municípios identificados como prioritários. 

Novamente são as medidas de caráter infraestrutural as com maior potencial de impacto 

positivo no total. Observa-se, no entanto, a baixa capacidade dessas medidas em beneficiar 

os setores de abastecimento urbano e rural, como discutido, em função de atuarem 

principalmente nos arredores do eixo perenizado. Nesse sentido, as medidas que mais 

atingem os municípios prioritários desses setores são aquelas que redistribuem a água ou 

que se caracterizam pela abrangência territorial, como Oiticica e dessalinizadores, no meio 

urbano, e redução de perdas na rede e aumento da tarifa de água no meio urbano.  

O que se torna bastante a partir desta análise é o fato de que, nos municípios prioritários, 

nenhuma medida atende a todos os setores usuários. Ou seja, não há medida que deixe de 

causar, pela sua implantação, alguma influência negativa para algum setor usuário. A 

conclusão reforça a conhecida realidade hídrica da bacia dos rios Piancó-Piranhas-Açu 

enfrenta.  

Por outro lado, quando se analisa a distribuição temporal deste índice, nota-se que ela ocorre 

de forma diferenciada para cada setor usuário, sendo o setor de abastecimento urbano aquele 

com maiores benefícios concentrados no início do período. Medidas como Oiticica e 

barragens subterrâneas atendem os municípios prioritários logo nos primeiros 20 anos. De 

forma geral, a maioria dos municípios prioritários são atendidos nos primeiros 20 anos. 

4.4 Grau de permanência da redução do déficit hídrico 

 

As simulações de alocação hídrica foram conduzidas mês a mês em caráter contínuo para 

um horizonte de 50 anos. Assim, a condição hídrica de um determinado município pode variar 

consideravelmente entre os anos, sendo pertinente identificar como se dá a permanência da 

redução do déficit hídrico longo do tempo, ou seja, se o município experimentou o abatimento 

de seus déficits de forma contínua no tempo, ou se, por outro lado, apresentou redução 

apenas em caráter pontual, por exemplo, somente em alguns meses.  

bacia setoresEVOLUCIONAL Físico



 

Para tanto, esse índice estabelece dois percentuais de redução de déficit – entre 20 e 60% e 

acima de 60% - e contabiliza os anos em que o município registrou abatimentos dentro de 

cada uma dessas faixas, relacionando tal somatória ao total de anos considerados. Por fim, 

tem-se a porcentagem do tempo em que a redução do déficit esteve entre 20% e 60% ou 

acima de 60%. Esta análise foi feita para o total da bacia e por setor usuário.  

Resultados 

Ao se observar a Figura 4-7, nota-se que há, de forma geral, uma preponderância de baixa 

permanência entre as medidas. Como já se fez notar por outros indicadores, as medidas que 

trazem maiores aportes de água, como PISF, Oiticica e Perdas-Trânsito, são as que reduzem 

os déficits com maior consistência ao longo do tempo.  

Para abastecimento urbano, especificamente, a medida de Oiticica e Perdas-Rede se 

destacam por suprir os déficits (entre 20 e 60%) do setor em aproximadamente um terço do 

tempo. Esse reservatório também promove abatimentos de déficit em mais de 20% do tempo 

para os demais setores usuários, provando ser a mais constante dentre as medidas nesse 

quesito. 

O PISF, em função de sua limitação para atendimento dos setores de abastecimento humano 

nas regiões que mais necessitam, a água é alocada para os demais usuários, reduzindo de 

maneira constante dos déficits dos usos produtivos, destacando-se tanto a irrigação e o uso 

industrial, quanto a dessedentação animal, para os quais reduz o déficit em mais de 60% em 

aproximadamente metade do tempo, como apresentado na Figura 4-8. 

Esse mesmo efeito sistêmico pode ser observado para a planta de dessalinização, que ao 

atender as demandas de abastecimento urbano, libera água para dessedentação animal, uso 

industrial e principalmente irrigação. As medidas de barragens subterrâneas e cisternas-

calçadão, que atuam diretamente sobre o ambiente rural da bacia, se fazem notar como 

recorrentes abatedoras de déficit hídrico moderado, entre de 20 a 60%, em um quinto do 

tempo. Tal influencia se repete para déficits severos, porém em uma parcela menor do tempo. 

Esse indicador é de extrema relevância quando se discute segurança hídrica, uma vez que 

um de seus componentes é a consistência com que os sistemas instalados atendem as 

demandas hídricas de determinada região.  Nesse contexto, a redução mais constante do 

déficit hídrico torna a rede mais confiável e os municípios dela dependentes, menos 

vulneráveis. 



 

 

Figura 4-7 – Grau de permanência da redução do déficit hídrico: % do tempo com variação entre 20 e 60%. 
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Figura 4-8 – Grau de permanência da redução do déficit hídrico: % do tempo com variação maior que 60%. 
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4.5 Indicadores de Custo-Efetividade 

 

Essa dupla de indicadores simplifica a visualização entre as três principais variáveis de 

entendimento da ACB, redução absoluta do déficit hídrico, custo das medidas e 

correspondente benefício obtido. Observados em conjunto, o primeiro pretende expor a relação 

entre o montante investido para a implantação de determinada medida e a respectiva redução, em 

metros cúbicos, alcançada a cada real dispendido. O segundo, por outro lado, relaciona o benefício 

obtido em função dessa redução, ou seja, a parcela de água poupada, em termos do ganho 

econômico por metro cúbico.  

Esses dois indicadores se caracterizam como de custo-efetividade. De certa forma, enquanto o 

primeiro indica o custo da fração do déficit que passou a não ocorrer na bacia, o segundo apresenta 

o valor que pôde ser agregado em função da presença desta água. Juntamente e com o propósito 

de estabelecer uma base comparativa, são apresentados os RCB, mínimo e máximo, de cada 

medida.  

Resultados 

Tabela 4.3 – Custo por m³ de déficit reduzido e benefício por m³ poupado 

  

baciaDISTRIBUTIVO Físico Econômico

Mín Máx

PISF c/ perdas 0,07 0,09 0,001 0,008

Barragens Sub. 0,09 0,15 0,004 0,018

Poços 0,10 0,21 0,008 0,036

Reúso Industrial 0,18 0,30 0,024 0,065

Oiticica-Sedes 0,25 0,29 0,004 0,012

Manejo Irrig. 0,25 0,57 0,001 0,002

Tarifa 0,33 0,72 0,004 0,006

Perdas-Rede 0,67 1,22 0,008 0,004

Planta Dessal. 0,90 1,05 0,015 0,012

Irrig. Ineficientes 0,53 1,33 0,003 0,002

Perdas-Trânsito 1,00 1,04 0,011 0,008

Serra-Negra 1,05 1,30 0,065 0,007

ETE-Irrig. 0,64 2,34 0,003 0,002

Cist.-Calçadão 1,43 1,91 0,107 0,035

Dessalinizadores 2,49 7,74 0,054 0,010

Pluvial Urbano 4,49 8,66 0,062 0,007

Açudes 3,98 12,66 0,025 0,012

Água Cinza 6,28 15,10 0,137 0,009

Redução de déficit 

por real investido 

(R$/m³) (20 anos)

Benefício por m³ 

poupado (R$/m³)

(20 anos)

Relação Custo/Benefício
Medidas



 

De forma geral, observa-se que o ordenamento das medidas para a relação de custo-benefício não 

é a mesma para as de custo-efetividade. Ou seja, não necessariamente as medidas que são custo-

benéficas estão trazendo reduções proporcionais de redução de déficit hídrico ou valor econômico 

gerado. Ressalta-se que o PISF, entretanto, se mantém como a melhor colocada em ambos os 

casos.  

Em relação ao volume de déficit abatido por real investido, uma inversão de posição significa que o 

custo por m3 para determinada medida é reduzido. Por outro lado, quanto ao benefício gerado por 

m3 poupado, está subentendido o perfil das atividades contempladas pela medida, pois quanto maior 

o valor associado, maior o benefício econômico por metro cúbico, o que significa que o volume 

elevado de redução do déficit por vezes, em termos relativos, não é valorado suficiente.  

O ranking das medidas de acordo com o custo dos déficits abatidos em R$/m3 certamente 

deve ser lido em complemento ao realizado pela RCB, identificando-se as medidas possuem 

desempenhos satisfatórios em ambos. A razão de redução de déficit por m3, entretanto, não traz 

uma linha de corte tal como a de custo-benefício, indicando como determinada medida pode se 

apresentar mais cara do que a outra em relação ao volume de água que fornece à bacia e aos seus 

usuários.  

Há uma grande diferença nos valores trazidos pelos dois indicadores de custo-efetividade aqui 

tratados: enquanto o custo da economia de déficit hídrico, por volume, apresenta valores em geral 

modestos, os benefícios trazidos pelo m3 poupado se apresentam em escala de valores ligeiramente 

superior, embora em amplitude bastante reduzida. Essa relação se dá pelo valor econômico 

atribuído ao uso da água. Justamente assim, a medida que apresenta o maior benefício monetário 

por m3 poupado é o de reúso industrial.  

Observa-se que a medida de reúso industrial, que também é custo-benéfica, oferece um benefício 

por m3 quase duas vezes maior que as próximas medidas mais bem colocadas nesse indicador, 

poços e cisternas-calçadão. Especificamente sobre a última, nota-se que apesar de trazer um alto 

retorno econômico pelo m3 poupado, a medida não é custo-benéfica, sendo inclusive a que traz o 

maior custo por volume de déficit reduzido, indicando que apesar de sua eficiência em reduzir o 

déficit, seus custos são extremamente elevados.   

 



 

4.6 Tempo de payback 

 

O tempo de payback indica o momento em que o benefício acumulado ao longo dos anos supera o 

custo acumulado no mesmo período. Ou seja, é o ano em que o investimento para a implantação 

da medida é superado pelo benefício por ela proporcionado. Esse indicador é interessante, pois 

coloca em perspectiva o custo de cada intervenção.  

Mesmo que seja necessário desembolsar um grande valor para a concretização da medida, se o 

benefício associado superar este valor, especialmente no curto prazo, a medida se revela uma boa 

alternativa que, além de custo-benéfica, não penaliza a alocação futura de recursos. 

Resultados 

Nota-se pela Figura 4-9 que há uma relação direta entre as medidas que são custo-benéficas e o 

tempo mais curto para seu payback. Por outro lado, aquelas cujos custos não são superados pelos 

benefícios sequer apresentam retorno positivo, não realizando a cobertura dos investimentos em 

qualquer tempo. Para as custo-benéficas, no entanto, os prazos de retorno do investimento se dão 

menos de dez anos, mesmo nas piores condições, com exceção da medida de redução de tarifa, 

que apresenta um intervalo de incerteza grande quanto a compensação de seu investimento. 

Dessa forma, pode-se dizer que a eficácia da contenção dos efeitos das alterações climáticas 

significa investimentos potencialmente elevados no tempo presente. Uma vez que não se pode 

saber qual futuro ocorrerá, mas sim deve-se estar preparado para quaisquer possibilidades, o 

princípio da precaução não retira as medidas de retorno mais longo do rol daquelas classificadas 

como boas soluções. 

Nota-se que a medidas que se paga em apenas um ano, ou seja, que apresenta o menor tempo de 

payback possível, é o PISF. Isso decorre em função da obra estar praticamente finalizada, 

resultando na premissa de que seu custo de implantação é exógeno à bacia e, portanto, não 

contabilizado na medida. Além disso, o custo para bombeamento de suas águas ocorre ao longo 

do tempo, mediante necessidade, implicando em valores reduzidos quando em comparação aos 

benefícios gerados. 

baciaEVOLUCIONAL Econômico



 

 

Figura 4-9 – Tempo de payback. 
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4.7 CAPEX e OPEX 

 

Outro aspecto relevante a ser observado é a relação entre os custos iniciais de investimento, 

necessários à instalação das estruturas próprias da medida (capital expenditures ou CAPEX) – 

sejam elas de diferentes naturezas – e os custos de operação destas estruturas (operational 

expenditures ou OPEX), aqueles que ocorrem concomitantemente e de maneira imperativa ao 

funcionamento da medida.  

Nesse sentido, esses índices expressam, de maneira simplificada e objetiva, as magnitudes desses 

dois componentes de custos das medidas. Os índices foram normalizados e expressos em 

porcentagens, sendo que aqueles mais próximos de 1 apresentam os menores custos de 

investimento ou operação em relação aos demais. Além disso, é apresentada a relação entre as 

magnitudes de CAPEX e OPEX, indicando, para cada medida, como se relacionam seus custos de 

investimento e operação.  

Resultados 

Tabela 4.4 – Índices de CAPEX e OPEX normalizados entre medidas, e relação  

CAPEX/OPEX para cada medida. 
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Medidas Índice CAPEX Índice OPEX CAPEX/OPEX

PISF c/ perdas 1,00 0,80 CAPEX = 0

Barragens Sub. 0,94 0,99 5,8

Poços 0,99 1,00 2,1

Reúso Industrial 0,73 0,77 0,7

Oiticica-Sedes 0,55 1,00 355,1

Manejo Irrig. 1,00 0,98 CAPEX = 0

Tarifa 0,97 0,98 1,1

Perdas-Rede 0,76 1,00 OPEX = 0

Planta Dessal. 0,29 0,00 0,40

Irrig. Ineficientes 0,94 1,00 OPEX = 0

Perdas-Trânsito 0,00 0,90 5,5

Serra-Negra 0,88 1,00 31,5

ETE-Irrig. 0,98 1,00 10,0

Cist.-Calçadão 0,05 0,91 5,8

Dessalinizadores 0,92 0,94 0,7

Pluvial Urbano 0,60 1,00 OPEX = 0

Açudes 0,93 1,00 OPEX = 0

Água Cinza 0,35 0,80 1,8



 

A avaliação do CAPEX não é apenas uma questão de disponibilidade financeira no momento inicial, 

mas sim de opções, ou falta delas, para financiamento. Tais formas de financiamento também se 

relacionam com as taxas de juros da economia e do contexto econômico geral, além de eventuais 

fundos internacionais de recursos, como os disponibilizados por bancos de fomento.  

Em um contexto de impossibilidade de altos investimentos, medidas que são custo-benéficas, 

porém apresentam menores índices CAPEX, são preferíveis. É o caso das medidas de barragens 

subterrâneas, irrigantes ineficientes, tarifa, ETE-irrigação, poços, manejo irrigação e PISF. Estas 

medidas implicam em apenas 10% do custo inicial da medida de redução das perdas em transito, 

a com o maior custo de investimento inicial. De todas estas medidas, nenhuma apresenta um custo 

de operação muito significativo, quando comparados aos custos das medidas restantes. 

A consideração dos custos de operação e manutenção é extremamente importante do ponto de 

vista do responsável pela implementação da medida, ou seja, da instituição que se responsabilizará 

pelo pagamento dessa conta. Deve-se estabelecer, no entanto e da mesma forma, de quem será a 

responsabilidade pelos custos de manutenção. A definição do nível hierárquico nesse quesito 

poderá viabilizar ou não a implantação de uma medida, o que faz do índice de OPEX um importante 

indicador. 

Naturalmente, nenhum indicador deve ser considerado de maneira isolada. No caso dos índices 

OPEX e CAPEX vale a pena observá-los em conjunto com o custo por m³ de déficit reduzido. Por 

exemplo, mesmo uma medida com OPEX elevado pode apresentar custo reduzido em relação ao 

seu potencial de abatimento de déficit.  

4.8 Distribuição temporal de custos e benefícios 

 

Esse indicador apresenta qual a parcela do custo e do benefício que, em termos percentuais, está 

concentrada nos primeiros 20 anos do horizonte do projeto. Ações que envolvam grandes 

investimentos, distribuídos muito no futuro e que, em contrapartida, não se traduzam em benefícios 

no mesmo prazo, podem significar um inconveniente para gerações futuras. 
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Resultados 

Figura 4-10 – Aspectos evolucionais dos custos e benefícios. 

 
 

A Figura 4-10, que também apresenta graficamente os resultados dos índices de CAPEX e OPEX 

comentados no item anterior, permite compreender que há uma maior concentração de medidas 

que detém menores custos de OPEX em relação aos custos de CAPEX. Estes são bastante 

influenciados pelas medidas de maior valor inicial, notadamente as de caráter infraestrutural.  

Novamente, é possível realizar considerações acerca do papel do financiamento em função da 

discussão da distribuição temporal dos custos. Isto é, medidas com CAPEX inicial alto podem ter 

seus custos suavizados ao longo do tempo mediante diferentes estratégias de financiamento. Tal 

estratégia é tão mais pertinente quanto mais concentrados no futuro estão os benefícios. Oiticica, 

por exemplo, apesar do elevado CAPEX, proporciona benefícios muito concentrados no início do 

período 

Em direta oposição aos custos, concentrados no curto-prazo, tem-se uma distribuição mais 

homogênea das medidas quanto à geração de benefícios. Oiticica, por exemplo, apesar do elevado 

CAPEX, proporciona benefícios muito concentrados no início do período, assim como a medidas 

de ETE-Irrigação. A maior parte das medidas apresenta distribuições homogêneas de benefícios 

ao longo do tempo, com índice ao redor de 50%. Os destaques negativos, nesse sentido, são as 

medidas de Serra Negra e Perdas-rede, cujo principal efeito se dá nos últimos 30 anos em 

detrimento dos primeiros 20.  



 

4.9 Índice de variabilidade do benefício  

 

Ao longo do horizonte de 50 anos simulados, o déficit hídrico de cada município varia ano a ano. 

Da mesma forma, o respectivo benefício econômico acompanha tal flutuação. Nesse sentido, é 

possível que haja um benefício significativo em um determinado ano, sendo seguindo por um ano 

onde haja aumento da perda. Mesmo que o saldo ao final do período seja positivo, a instabilidade, 

de qualquer maneira, não é favorável ou desejada.  

Nessa perspectiva, o índice de variabilidade do benefício propõe representar o balanço entre 

anos com aumento e anos com redução da perda econômica, partindo da análise no nível do 

município, até obter um número final que represente a tendência expressa por cada medida. 

Resultados 

A Figura 4-11 permite observar uma grande concentração de medidas que, no compilado dos 

setores usuários, mantêm reduções estáveis de déficits hídrico e com isso geram benefícios 

também estáveis. A medida que mais se destaca nesse sentido é a de barragens subterrâneas, que 

juntamente com o PISF e com Oiticica, perfaz as três opções mais custo-benéficas.  

Mesmo essas três medidas não mantêm seu nível de variabilidade estável através dos setores 

usuários, onde nota-se uma amplitude considerável para o setor de abastecimento urbano. Essa 

mesma amplitude se verifica para os demais setores, que tendem a apresentar certa concentração 

de medidas em torno de valores mais baixos, representando uma menor consistência na geração 

de benefícios.  

Juntamente com o índice de permanência da redução do déficit hídrico, a variabilidade do benefício, 

compõem os indicadores de segurança hídrica, trazendo para a análise uma componente 

econômica. Ao se identificar o quão constante é a geração de benefícios tem-se na análise um 

indicativo da sustentabilidade financeira que determinada medida pode proporcionar, seja para a 

bacia ou para um setor usuário específico.  

Pela Figura 4-12 observa-se, no entanto, que a parte mais consistente dos benefícios gerados está 

concentrada nos últimos 30 anos do período analisado, indicado que o sistema se encontra menos 

vulnerável ao fim do horizonte de projeto, quando a maioria das medidas já estão concretizadas e 

operantes. 
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Figura 4-11 – Índice de variabilidade do benefício. 
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Figura 4-12 – Distribuição do índice de variabilidade do benefício entre os primeiros 20 anos de projeto e os 30 restantes. 
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4.10 Comparação com o custo da crise atual  

 

Como parte da Atividade 1 deste contrato aditivo, foi calculado o custo da crise atual, que acometeu 

a bacia em 2012 e perdura até o presente momento. Identificou-se, então, a possibilidade de 

comparação entre tais resultados e os custos e benefícios característicos de cada medida, trazendo 

uma nova perspectiva para a análise. 

Assim, é equacionado o custo da medida e seu benefício associado, sobre o custo calculado para 

a crise atual. Desse modo, têm-se subsídios para o entendimento na natureza de ações de resposta 

ao risco em contraposição a ações de resposta à crise.  

Resultados 

Tabela 4.5 – Comparação com o custo da crise atual 
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Perda da crise atual 

(milhões)
R$ 3.139,56

Medida
Custo total 

(Milhões)

Custo da Medida/

Custo da Crise

PISF c/ perdas R$ 283,38 9%

Barragens Sub. R$ 59,49 2%

Poços R$ 9,22 0%

Reúso Industrial R$ 539,02 17%

Oiticica-Sedes R$ 343,03 11%

Manejo Irrig. R$ 34,25 1%

Tarifa R$ 44,76 1%

Perdas-Rede R$ 191,90 6%

Planta Dessal. R$ 1.981,34 63%

Irrig. Ineficientes R$ 45,12 1%

Perdas-Trânsito R$ 1.109,90 35%

Serra-Negra R$ 102,12 3%

ETE-Irrig. R$ 15,08 0%

Cist.-Calçadão R$ 895,58 29%

Dessalinizadores R$ 149,59 5%

Pluvial Urbano R$ 320,25 10%

Açudes R$ 54,24 2%

Água Cinza R$ 799,42 25%



 

A seca atual é um episódio que deve se repetir no futuro, uma vez que a mudança do clima projeta 

eventos extremos mais frequentes e reduções nos volumes pluviométricos de forma geral. Desta 

perspectiva, os resultados apresentados pelo quadro acima são alarmantes: todas as medidas 

adaptativas trazem custos em ordens de magnitude inferiores ao custo da crise atual.  

Diversas medidas que são custo-benéficas apresentam investimentos insignificantes em relação ao 

montante já sacrificado com a crise atual, o que reforça a viabilidade de diversas das medidas 

testadas. Os benefícios gerados pelas medidas, mesmo quando ocorrem mais concentrados no 

futuro, superam os custos da crise atual e proporcionam benefícios líquidos. A comparação dos 

custos das medidas com o custo da crise atual reforça, assim, a viabilidade e pertinência das ações 

simuladas. 

4.11 Outras considerações: análises qualitativas 

Da concepção à implementação  

A definição do responsável pelo investimento ou viabilização da medida irá depender do caminho 

regulatório tomado pelos gestores municipais, estaduais e federais. Determinada ação pode, por 

exemplo, ser impulsionada por meio de incentivos econômicos para sua implantação, imposta em 

caráter mandatório ou até mesmo ser inteiramente delegada ao setor privado4. É pertinente, 

portanto, analisar sempre o maior beneficiado em cada situação, de forma a identificar facilitações 

e potenciais acordos que favoreçam todas as partes. 

Discutindo incertezas e potencialidades 

A natureza da medida se relaciona com a forma como suas premissas podem influenciar os 

resultados. Medidas de caráter tecnológico, por exemplo, carregam incertezas consideráveis tanto 

em relação aos custos quanto aos benefícios. Uma determinada tecnologia, por exemplo, que 

atualmente envolva um alto investimento e apresente pouca eficiência, em 50 anos, pode obter 

avanços consideráveis, transformando-se em uma alternativa mais atraente.  

É nesse sentido que o longo horizonte temporal de análise desconsidera a mutabilidade inerente 

das premissas, sendo estas exatamente os condicionantes de tal análise. Paradoxalmente, não 

                                                

4 Caso, por exemplo, de medidas de aplicação pontual e que geram receitas (redução de despesas) para os usuários de água que as 
adotam. 



 

significa que poderia ser de outra forma. Dado que o futuro é algo indefinido, é impraticável 

simulações que considerem tal indefinição sem que sejam apenas especulações.   

O exercício pretende justamente identificar, dentro de horizontes conhecidos, caminhos que 

justifiquem investimentos de tempo e recursos. Reconhecer as limitações da modelagem não 

significa enfraquecê-la. Ao se identificar nas medidas os aspectos mais suscetíveis a variações, a 

priorização se dá de forma mais atenta e direcionada.  

A abordagem por cenários, abrangendo um espectro amplo de circunstâncias possíveis e 

plausíveis, bem como a apresentação dos resultados da ACB a partir de valores mínimos e 

máximos, expressam a preocupação da presente análise em garantir consistência científica e ao 

mesmo tempo fornecer informações pertinentes às decisões de natureza mais objetiva. 

4.12  Análise Integrada 

Essa seção pretende unir em uma mesma análise determinados indicadores que se mostraram de 

grande relevância para a compreensão aprofundada de aspectos complementares das medidas. 

Nesse sentido, retomando-se as esferas de avaliação, foram selecionados aqueles que, em seu 

conjunto, abrangessem diferentes dimensões de análise. A Figura 4-13 apresenta os indicadores 

selecionados no contexto das características propostas. Observa-se que, de forma geral, todos os 

aspectos propostos pelas esferas de avaliação foram cobertos pela seleção aqui apresentada.  

A análise integrada parte de dois conceitos centrais que guiam o entendimento e a priorização de 

medidas de adaptação. Primeiramente, são dispostos lado a lado os indicadores mais relevantes 

na consideração para alocação de recursos financeiros, sendo eles: RCB, indicadores de custo-

efetividade, índice CAPEX e OPEX, e índice de distribuição do benefício. Tais resultados são 

apresentados na Figura 4-14. 

Por outro lado, para se pensar questões de vulnerabilidade territorial e distribuição dos recursos no 

espaço, convencionou-se agrupar 4 dos indicadores propostos dentro da categoria de segurança 

hídrica, sendo eles: índices de permanência da redução do déficit hídrico (entre 20 e 60% e acima 

de 60%), grau de atendimento dos municípios prioritários e índice de variabilidade do benefício. Em 

conjunto, tais indicadores expõem como cada medida proporciona consistência na redução do 

déficit e capacidade de mitigar as vulnerabilidades e disparidades regionais. Esses resultados são 

apresentados na Figura 4-15 e na Figura 4-16. Ressalta-se que a análise se dá a partir das 

influências proporcionais relativas e não dos valores absolutos. 



 

Figura 4-13 – Indicadores selecionados para a análise integrada. 

 

Figura 4-14 – Indicadores de investimento financeiro.  
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Figura 4-15 – Indicadores de segurança hídrica para o total da bacia. 
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Figura 4-16 - Indicadores de segurança hídrica por setor usuário. 
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5 Análise direcionada: Eixo Perenizado 

Dada a importância do eixo perenizado para a gestão hídrica da bacia, a presente seção 

pretende discutir aspectos específicos dessa estrutura em função de seu caráter hidrológico 

central. O aprofundamento dos resultados da ACB incluiu a caracterização do eixo perenizado 

(seção 3.1), revelando elementos de sua atuação e confirmando a pertinência deste recorte 

para o entendimento da dinâmica regional de alocação de água.  

O estudo de indicadores conduzido anteriormente teve como base as esferas de avaliação 

definidas. No desenho proposto, 5 unidades de análise foram empregadas: bacia, UPH, 

municípios, setores e pessoas. Nesse contexto, propõem-se agora uma nova unidade, 

pertinente especificamente ao eixo perenizado, isto é, os reservatórios que o compõem. 

Esse enfoque visa explorar outros aspectos dos resultados, expondo o desempenho das 

medidas de adaptação exatamente do ponto de vista do eixo perenizado, uma vez que o 

déficit associado a esses reservatórios corresponde aproximadamente à um terço do déficit 

total da bacia. 

Análise por reservatório 

A Figura 5-1 apresenta as áreas de influência de cada reservatório assumidas no estudo e 

definidas de acordo com as realidades locais.  

Figura 5-1 – Influência relativa dos reservatório do eixo perenizado entre os municípios da 
bacia. 
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É interessante observar que ao se revelar os municípios alocados em cada um dos 

reservatórios do eixo perenizado, são expostos os limites de tal estrutura, de forma que, 

medidas com foco nesses três reservatórios estarão condicionadas a atingir, primariamente, 

apenas esses municípios. Por outro lado, podem ser observados efeitos sinérgicos, ou seja, 

ao se reduzir os déficits nas regiões contempladas, pode haver melhor distribuição de água, 

atingindo outras localidades.  

A Figura 5-2 mostra as condições de déficit hídrico, no cenário árido, antes da implementação 

de qualquer medida adaptativa. Observa-se que o reservatório Armando Ribeiro Gonçalves 

apresenta os maiores déficits relativos, em comparação com os baixos percentuais no 

Coremas – Mãe-d’água e percentuais nulos no Engenheiros Ávidos. 

Figura 5-2 – Déficit relativo no cenário Árido, sem a aplicação de medidas de adaptação, para 
os três reservatórios do eixo. 

 

A Figura 5-3 apresenta as reduções percentuais de déficits hídricos proporcionadas por cada 

medida de adaptação considerada nos reservatórios do eixo. Para o reservatório Engenheiro 
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Ávidos, dado que não havia déficit, não houve redução. Ressalta-se, no entanto, que para o 

setor industrial presente neste reservatório, o déficit que antes era nulo passou a existir em 

função das novas alocações de água. 

Figura 5-3 – Redução percentual do déficit hídrico por medida para o reservatório Armando 
Ribeiro Gonçalves. 

 

Figura 5-4 - Redução percentual do déficit hídrico por medida para o reservatório Coremas. 

 

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Abastecimento Urbano Abastecimento Rural Transferências Dessedentação Animal Irrigação Industrial Aquicultura

-100%

-90%

-80%

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

Abastecimento Urbano Abastecimento Rural Transferências Dessedentação Animal Irrigação Industrial Aquicultura



 

Figura 5-5 - Redução percentual do déficit hídrico por medida para o reservatório Mãe-D’água 

 

Influência da premissa da vazão firme  

A premissa da vazão firme pressupõe que o PISF fornece água de forma ininterrupta na 

medida de 1 m³/s na Paraíba e 1,7 m³/s na divisa com o Rio Grande do Sul foi assumida em 

todas as etapas do estudo e estabelecida como constante ao longo dos 50 anos de simulação.  

Desconsiderou-se, dessa forma, as perdas de trajeto entre a entrada do PISF e a divisa dos 

estados, sejam elas por evaporação, infiltração, retiradas permitidas e não permitidas – ou a 

somatória de todos estes. Sabe-se que a premissa descola da realidade atual da bacia, e sua 

adoção seguiu as justificativas pertinentes à fase de conclusão da obra e da expectativa de 

cumprimento da vazão firme de 2,7 m3/s nos pontos estabelecidos. 

Uma vez que a adoção dessa premissa se manteve constante tanto na estimativa do risco 

climático como na simulação das medidas adaptativas, não foram geradas distorções quanto 

à avaliação comparativa das diversas possibilidades levantadas e avaliadas pela metodologia 

de avaliação de custo-benefício.  

Para fins de análise da situação da bacia sem a entrada de vazão firme do PISF, cabe avaliar 

a resposta do sistema caso não fosse considerada a entrada contínua da vazão firme e, assim, 

compor resultados comparativos sobre a importância da utilização das águas da transposição.  

A Figura 5-6 apresenta os déficits hídricos relativos de cada setor, com e sem a consideração 

da vazão firme, no reservatório Armando Ribeiro Gonçalves. São apresentados os resultados 
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apenas deste reservatório uma vez que nos demais não houveram alterações significativas 

em função desse contexto de entrada das águas do PISF. 

Figura 5-6 – Influência da vazão firme no déficit relativo de cada setor no reservatório Armando 
Ribeiro Gonçalves.  

 

A maior influência da premissa de vazão firme do PISF se dá nos usos prioritários 

(abastecimento urbano, rural e transferência). Uma vez que estes usos são primeiramente 

beneficiados pela entrada firme de 2,7 m3/s, são justamente os que mais apresentam 

variações nos déficits caso essa entrada fosse suprimida, chegando a serem completamente 

suprimidos em função do novo aporte de água.  
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A Figura 5-7 e a Figura 5-8 mostram quantas das medidas, dentre as consideradas, 

beneficiam cada um dos municípios. A avaliação agregada no território oculta o potencial das 

medidas em impactar áreas para além do eixo perenizado, reconhecidamente mais 

vulneráveis.  

Os municípios mais frequentemente contemplados pelas medidas se encontram exatamente 

ao longo deste trecho, especialmente para os setores de dessedentação animal, irrigação e 

indústria. Por outro lado, para abastecimento urbano e rural, dado que as localidades 

próximas ao eixo não correspondem àquelas mais vulneráveis, em função da discutida 

influência da vazão firme, poucas medidas agem nessas regiões. 

Observa-se, no entanto, que as áreas identificadas como prioritárias para estes setores, as 

UPHs Seridó e Espinharas, estão entre as mais alcançadas. Ressalta-se ainda a baixa 

incidência de medidas na região da UPH Piancó que pode estar relacionada aos baixos 

percentuais de déficits observados na região, demandado menor atuação hídrica. Tais 

constatações indicam, caso necessário, uma possibilidade de ampliação do escopo das ações 

propostas.  

Figura 5-7 – Distribuição territorial do alcance das medidas simuladas por setor usuário. 
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Figura 5-8 - Distribuição territorial do alcance das medidas simuladas para o total da bacia. 

 

Considerações gerais 

Foi observado que o maior potencial de abatimento de déficit para medidas com foco no eixo 

perenizado são os setores de dessedentação animal, irrigação e industrial. Isso ocorre em 

função da vazão firme ter sido suficiente para zerar os déficits de usos prioritários neste trecho. 

Dessa forma, as regiões que apresentam déficit de abastecimento urbano e rural continuam 

vulneráveis mesmo com medidas que fornecem grande aporte de água, como o PISF, uma 

vez que não estão conectadas às estruturas receptoras de tal água.  

Em função da entrada do PISF se dar no reservatório Engenheiro Ávidos, seu alcance se 

restringe aos municípios abastecidos pelo eixo perenizado. Por esse motivo, seu potencial de 

abatimento de déficit também está limitado às respectivas carências hídricas desses 

municípios, ou seja, sem um projeto que redistribua a água para as localidades mais 

deficitárias da bacia, os atendidos pela transposição serão sempre os mesmos, aumentando 

o risco de desperdício e dificultando a alocação inteligente de tal recurso. 

Segurança hídrica implica em diversidade de fontes e redundância de estruturas. Assim, para 

atender às demandas dos municípios mais deficitários, será necessário expandir a influência 

do eixo perenizado, bem como buscar por medidas que atuem em regiões não contempladas 

e de formas alternativas, em contraposição à centralização exclusiva em tal trecho.  
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6 Considerações finais 

A bacia do PPA apresenta um considerável risco climático decorrente de eventos de escassez 

hídrica. Esse risco chega a 4% do PIB gerado no local, projeção essa que converge com o 

custo da crise atual que se abate sobre o semiárido brasileiro. Segundo estimativas 

apresentadas na Atividade 1 deste Aditivo, a escassez hídrica que se iniciou em 2012 custou, 

até meados de 2017, mais do que R$ 3 bilhões, valor equivalente a 3,07% do PIB da bacia.  

Nesse contexto, foram demonstradas as potencialidades das medidas de adaptação 

analisadas, que em seus diferentes âmbitos de atuação, se devidamente compreendidas e 

planejadas, podem reduzir significativamente o risco ao qual a bacia está submetida. 

O presente relatório aprofundou os resultados da ACB, mostrando que o processo decisório 

pode se beneficiar de resultados objetivos, como a RCB, mas também deve considerar outras 

informações pertinentes à priorização de medidas de adaptação. A análise detalhada de 

alternativas auxilia no entendimento de variáveis complexas, que refletem uma realidade 

igualmente complexa. A consideração de diferentes fatores, trazidos para uma base 

comparativa palpável, confere relevância ao estudo de medidas e robustez à tomada de 

decisão. 

No âmbito prático da gestão hídrica, um conjunto de ações é mais provável do que uma 

implantação isolada. Nesse sentido, a atividade 3 do aditivo pretende explorar o contexto de 

implementação de mais de uma medida concomitantemente, propondo novas simulações e 

avaliando potenciais efeitos sinérgicos.  

 


