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ARTIGO: APLICAÇÃO DE METODOLOGIA
CUSTO/BENEFÍCIO PARA PRIORIZAÇÃO DE MEDIDAS DE
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA NO SETOR DE
RECURSOS HÍDRICOS
RESUMO:
O setor de recursos hídricos está entre os mais afetados pelas mudanças climáticas globais. Por
esse motivo, o estudo analisa o perigo e os riscos da escassez hídrica, bem como seus impactos
econômicos, além de oferecer exemplo didático de Análise de Custo-Benefício (ACB) para
auxiliar a tomada de decisão sobre investimentos em adaptação na bacia hidrográfica do PCJ,
tendo como horizonte o ano de 2050.
As estimativas encontradas mostram que o déficit hídrico pode chegar a 18,8% da demanda
por água na bacia em 2050 em um cenário de mudanças climáticas moderadas com perdas
equivalentes a 2,8% do PIB da região. Os resultados sugerem que algumas medidas estruturais
possuem alto impacto na redução do déficit hídrico.
A ACB traz resultados objetivos que podem auxiliar tomadores de decisão, por exemplo, ao
identificar quais medidas são consideradas custo-benéficas tanto em um cenário de mudanças
climáticas moderadas, quanto extremas.

RESUMO EXPANDIDO:
O setor de recursos hídricos está entre os mais afetados direta e indiretamente pelas
mudanças climáticas globais, já afetando e tendendo a afetar ainda mais a economia e a
sociedade brasileira. Nesse contexto, medidas adaptativas devem ser pensadas como
alternativas para evitar danos maiores às pessoas e ativos sob risco.
Por esse motivo, o presente estudo buscou analisar o perigo da escassez hídrica e os riscos a
ela atrelados, bem como os impactos econômicos associados a estes, além de método para
priorização de possíveis medidas de adaptação.
A identificação de riscos e vulnerabilidades climáticas (presentes e futuras) constitui a primeira
etapa para a determinação de medidas de adaptação. Em seguida, é importante ranquear tais
riscos e vulnerabilidades de acordo com suas ameaças e impactos. Por fim, medidas de
adaptação devem ser estipuladas para abordar tais riscos e vulnerabilidades.
Assim, esse estudo configura um exemplo didático de aplicação de Análise de Custo-Benefício
(ACB) para auxiliar a tomada de decisão com relação a investimentos em adaptação em uma
bacia hidrográfica representativa, qual seja, a bacia hidrográfica dos rios Piracicaba, Capivari e
Jundiaí (PCJ) nos estados de São Paulo e Minas Gerais, tendo como horizonte temporal o ano
de 2050.
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Para tanto, utiliza-se o método Economics of Climate Adaptation como base para a condução
de ACB, buscando responder às perguntas: “Onde e de que estamos em risco?”, “Qual a
magnitude da perda esperada?” e “Como podemos responder com medidas de adaptação?”,
olhando para o uso de água para abastecimento urbano, usos industriais e usos rurais e, de
forma secundária, nos impactos na qualidade da água e comparando a projeção de situações
atuais versus alternativas, quantificando ganhos e perdas resultantes de diferentes
investimentos.
Os resultados encontrados mostram que o déficit hídrico pode chegar a 18,8% da demanda
por água na bacia em 2050 em um cenário de mudanças climáticas moderadas (RCP 4.5). As
perdas totais neste cenário seriam de R$ 9,36 bilhões em tal ano, equivalentes a 2,8% do PIB
da região. Em um cenário de mudanças climáticas extremas (RCP 8.5), os riscos climáticos
seriam menores, com déficit hídrico de 15,8% da demanda e perdas equivalentes a 2,5% do
PIB.
Olhando para as perdas esperadas para cada categoria de uso, é possível notar que, devido às
características da Bacia do PCJ, as maiores perdas em termos monetários estão associadas ao
uso de água pela indústria, tendo em vista que o risco climático atual já embute uma chance
de se deixar de produzir 5,6% do VAB industrial durante o ano de 2050 e com as mudanças
climáticas moderadas essa percentagem sobe para 7,4%, isto é, R$ 2,05 bilhões em 2050 de
produção adicional não ocorrida.
Contudo, cabe destacar que em termos de litros faltantes, o abastecimento urbano merece
atenção, com o risco climático atual já implicando uma chance de se deixar 4,6% dos
habitantes da bacia sem água durante algum momento no ano de 2050. Com as mudanças
climáticas no cenário RCP 4.5, essa percentagem sobe para 13,7% da população, havendo uma
demanda não atendida de 19,7 bilhões de litros.
Uma vez definidos o risco e a magnitude da perda esperada, o próximo passo é desenvolver e
verificar alternativas viáveis para responder a esse risco, isto é, as medidas de adaptação
possíveis, bem como seus custos e benefícios (perdas esperadas evitadas) decorrentes de suas
implementações. Cada uma dessas medidas incide essencialmente em um de dois fatores: na
vazão dos corpos d´água aumentando a oferta ou nos cenários futuros de demanda.
As medidas consideradas no estudo foram: A) Construção de barragens e adutoras; B)
Transposição de bacias; C) Aumento de eficiência da rede de distribuição; D) Ampliação do
sistema de coleta e tratamento de esgoto; D) Ampliação do sistema de coleta e tratamento de
esgoto; E) Reuso de águas cinzas em residências; F) Aproveitamento residencial de água de
chuva; G) Incentivos econômicos para o uso racional de água ; H) Aumento da tarifa de água; I)
Aumento do valor da outorga para indústria; e J) Eficiência no uso de técnicas de irrigação.
O resultado da ACB ordena as medidas adaptativas em decorrência de sua eficiência
econômica. As duas medidas que destoam das demais por terem excelentes razões de
custo/benefício e também grandes montas de perdas evitadas (benefícios) são as barragens de
Duas Pontes, no rio Camanducaia, e Pedreira, no rio Jaguari, e o aumento da tarifa da água na
outorga para os usuários industriais com auto-abastecimento.
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A análise das medidas de adaptação sugere que algumas medidas estruturais, como a
construção de barragens e adutoras, possuem alto impacto positivo na redução do déficit
hídrico, enquanto que medidas de gestão de demanda aparentam ter impacto baixo, com
exceção do aumento do valor da tarifa de água e das outorgas para o setor industrial.
O exercício de ACB realizado explicita a dificuldade inerente à gestão do recurso hídrico. Tratase, afinal, de um "recurso comum", onde há um alto grau de rivalidade (o consumo de água
por um agente subtrai o volume disponível para o outro agente) e um alto grau de nãoexclusividade (há dificuldade de excluir potenciais beneficiários).
Ainda assim, a análise conduzida traz resultados objetivos que podem auxiliar tomadores de
decisão, por exemplo, ao identificar quais medidas são consideradas custo-benéficas tanto em
um cenário de mudanças climáticas moderadas, quanto extremas.
Por fim, a aplicação conduzida na bacia do PCJ demonstra, apesar das limitações existentes em
um primeiro esforço de caráter didático, a aplicabilidade de uma ACB para o setor de recursos
hídricos e permite desenvolvimentos futuros, bem como a replicação para outras bacias no
Brasil.
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