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INTRODUÇÃO E OBJETIVO 
 
A avaliação de cenários de inundações depende da sistematização da informação coletada, 
sobretudo de fontes regionais e continentais. Por exemplo, estimativas preliminares das 
inundações no Brasil entre janeiro e março de 2004 apontam impactos diretos da ordem de 
US$ 500 milhões e impactos indiretos de até US$ 5 bilhões. As inundações urbanas são as 
mais expressivas. Casos de inundações urbanas em Latino América são reportados em Tucci 
& Bertoni (2003). O objetivo deste artigo é apresentar cenários de impactos decorrentes de 
inundações a partir de diferentes critérios de avaliação qualitativa de cenários usando consulta 
de especialistas e usuários na busca de protocolos de longo prazo. O conceito propõe a adoção 
da narrativa de um “problema hídrico virtual” (“Virtual Water Problem” – VWP em inglês). 
Para esses VWPs, as situações de curto prazo, p.ex. a não-linearidade do processo chuva-
vazão, a propagação de vazões e a exposição ao risco em áreas de inundação, são abordados 
de forma heurística e controlada pelo especialista e usuário do cenário. Os cenários foram 
assumidos temporalmente fixos no tempo, com iguais forças atuantes em retrospectiva e 
prospectiva, porém sem mudanças climáticas no balanço hídrico regional. Exemplos de 
VWPs com mudança climática estão disponíveis para consulta no Núcleo Integrado de Bacias 
Hidrográficas www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica da EESC/USP. 
 
METODOLOGIA 
 
Para o presente VWP relacionado às enchentes são propostos diferentes simulações de 
cenários de grupos de especialistas, ditos A, B e C, propostos para os anos 1950, 2004 e 2050, 
com e sem políticas públicas. A escala espacial abrange o caso brasileiro decorrente das 
inundações de 2004. Foram propostos itens “Moradias e móveis”, “Escolas”, “Cestas 
Básicas”, “Desemprego”, “Desabrigados”, “Saúde”, “Agricultura” e “Infra-estrutura”, 
adaptados segundo critérios ambientais, sociais e econômicos.  Os cenários compreendem 
uma metodologia de aplicação de retrospecção e prospecção a partir da condição atual, dada 
por meio de um evento de características extra-regionais, p.ex. normalmente associados às 
anomalias climáticas e/ou frentes de umidade pouco freqüentes que acompanham às 
enchentes de tempo de retorno acima da média regional. Foram simulados 3 cenários de 
políticas públicas futuras (PP) enquanto à ocupação de áreas de risco de inundação: A-
“política pública permissiva”, B-“política pública moderada”, e C-“política pública rigorosa”, 
incluindo incertezas nos cenários passados e presentes. Foram avaliados coeficientes x1, 
comparando os custos relativos de políticas públicas até 2050 e os custos presentes, e x2 
comparando a eficiência das políticas públicas até 2050 com cenários tendenciais, sem 
políticas públicas, até 2050. Os cenários foram convertidos para US$(2004) = R$ 3,00. 
 
Cenário A em 2004 (2004_A): para um total de 78.000 famílias e 170.000 pessoas afetadas 
as Moradias e móveis compreendem que 40% estejam totalmente destruídos e 60% 
danificados. Assumindo um custo de construção de R$ 250/m2, para se construírem 31.200 
moradias de 60m2, para moradias danificadas, simula-se uma ajuda de R$500,00, e 
oferecendo um auxílio de R$1.000 para a reposição dos móveis. Neste cenário, foram 757 
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Escolas afetadas, com um valor mediano de área a ser re-construído de 350m2 com R$ 
300,00/m2. A distribuição de Cestas básicas de R$ 20,00 durante 3 meses para os habitantes 
atingidos. Para Desemprego, considera-se que 30% dos afetados são a População 
Economicamente Ativa (PEA) e fiquem sem emprego por 4 meses e com salário mediano de 
R$ 480,00 e  atendimento para Desabrigados a um custo mensal de R$ 480,00/desabrigado 
durante 9 meses. Devido a veiculação de doenças hídricas em Saúde estima-se que 85% dos 
afetados necessitem cuidados médicos de R$ 500/cap., incluindo internações, consultas e 
medicamentos. Na Agricultura, mais de 104.000ha de plantações destruídas causaram uma 
perda mediana de R$5.000/ha. Dados oficiais do Governo apontam danos de Infra-estrutura 
com um total de R$ 178 milhões.  
 
Cenários 1950 e 2050 (1950_A ; 2050_A): A partir dos custos para o cenário 2004, foram 
aplicados coeficientes para cenários de retrospectiva e prospectiva. Em média, os custos 
unitários de cada setor foram mantidos constantes. Para a estimativa dos custos com 
Moradias, Escolas, Cestas básicas, Desemprego e Saúde, os custos atuais foram 
multiplicados pela razão entre população urbana no cenário considerado e a atual (2004) e por 
um fator fmag que considera a variação da freqüência e magnitude das enchentes bem como a 
vulnerabilidade da população ao desastre. Em relação à Agricultura, usou-se o fmag e o fator 
multiplicador fagr que diz respeito à variação na produção agrícola do país. Para Infra-
estrutura, adota-se a variação existente no cenário pelo fator finf e o custo total dado pelo 
produto do valor atual, fmag e finf.   
 
Cenário A em 2050 com política pública (2050_A_PP): As políticas públicas são de 1) 
Zoneamento e Lei de Uso e Ocupação do Solo, 2) Sistema de Alerta Antecipado de 
Enchentes, 3) Programa Integrado de Planos de Bacias, 4) Gerenciamento dos Planos 
Diretores de Drenagem, Saneamento e Coleta de lixo, e medidas estruturais localizadas que 
variam caso a caso. Os coeficientes para 1950_A, 2050_A e 2050_A_PP são 0,45, 2,00, e 
1,40 (fmag), 0,60, 1,30 e 1,30 (fagr), e 0,55, 1,45 e 1,45 (finf), respectivamente.  
 
Cenário B em 1950, 2004 e 2050 (1950_B, 2004_B, 2050_B e 2050_B_PP): O cenário do 
ano de 2004 contém dados dos impactos das enchentes ocorridas entre janeiro e março e 
tomados com base para a estimativa por regressão para o cenário de 1950 e para a estimativa 
por extrapolação para 2050, com e sem políticas públicas. Os impactos dos setores apontados 
na Tabela 1: 1) Recuperação de Moradias afetadas, considerando R$ 2.700/moradia, 2) 
Reconstrução de Escolas, com 700m2 de área construída e respectivo custo de R$ 600/m2, 3) 
Apoio às pessoas afetadas pelas enchentes, com fornecimento mensal de 1 Cesta básica por 
pessoa durante 5 meses, 4) Custo previdenciário com o Desemprego, considerado um de 25% 
da PEA com o amparo do seguro desemprego de R$ 449/pessoa durante 5 meses, 5) Amparo 
aos Desabrigados: foi considerado um custo de R$ 6.500 por desabrigado, 6)  Custos com 
Saúde, que 20% das pessoas contraíram algum tipo de enfermidade de veiculação hídrica, 
custando em média R$ 150 durante 4 meses, 7) Perdas na Agricultura, estimado um valor R$ 
5.100/ha, entre prejuízos com o capital investido, custo de oportunidade de dividendos e 
danos da infra-estrutura para irrigação e escoamento da produção. 
 
Cenário C em 2004 (2004_C): baseada nos dados de enchentes ocorridos de janeiro a março 
de 2004, considerando: 78.000 moradias afetadas, 170.000 habitantes afetados, 120 mortes, 
405 cidades afetadas, 104.000 ha perdidos na agricultura, 757 escolas danificadas e 15.000 
desabrigados. Os custos unitários dos setores são comuns para cada cenário (valores 
monetários corrigidos para 2004). Para Moradias afetadas, considerou-se um custo médio de 
uma residência nas áreas de enchentes de R$ 8.000 e moradias afetadas em média um 40% do 
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seu valor venal. Em Escolas, considerou-se R$ 400/m² como custo de área destruída de escola 
e com tamanho médio de 750 m²/escola. Para Desemprego, considerou-se que 40% das 
pessoas afetadas fazem parte da PEA das regiões afetadas, e que receberam de indenização R$ 
450 durante 2 meses. No item Saúde, 40% das pessoas afetadas tem problemas com custo de 
R$ 45/pessoa, entre consultas e medicamentos. Já na Agricultura considerou-se um custo 
médio de R$ 5200/ha de campo alagado. A Infra-estrutura tem perdas em rodovias, em 
sistemas de abastecimento de água e energia. O item Desabrigados tem um custo de R$ 
7.000/desabrigado. As Cestas Básicas (população afetada) são estimadas a partir que cada 
pessoa recebe uma cesta básica em um período de 2 meses, custando R$ 15 /pessoa.  
 
Cenários C para 1950 e 2050 (1950_C ; 2050_C): foi utilizado um fator de redução da 
população afetada de 15 % e um fator de diminuição da taxa de impermeabilização de locais 
afetados de 0,6 % da taxa atual; para um cenário 2050, utilizou-se um crescimento 
populacional de 1,32 da população atual e um fator de 1,50 de crescimento da taxa de 
impermeabilização urbana da taxa atual; o crescimento vegetativo adotado em média para os 
cenários futuros é de 1%. Cenário C para 2050 com políticas públicas (2050_C): foram 
considerados um fator de crescimento populacional (1,32 da população atual), um fator de 
diminuição da taxa de impermeabilização urbana (0,70 da taxa atual) e fator de diminuição da 
população em zonas de risco (0,5 da população atual).  

 
DISCUSSÃO 
  
Resultados de custos de impactos de inundações por setor e por área unitária aparecem na 
Tabela 1 e Figura 1, respectivamente. Por um lado, “políticas públicas mais permissivas” (tipo 
A) enquanto controle de inundações diminuem até 30 % (x2= -30 %) os custos de cenários 
tendenciais. Essas políticas não impedem que exista aumento de 100 % (x1 = +106%) nos 
custos atuais das inundações.  Por outro, “políticas públicas mais rigorosas” (tipo C) 
diminuem mais de 70 % (x2=-77%) os cenários tendenciais, e conseguem diminuir os custos 
futuros em até 50 % (x1=-54%) comparados com os presentes. Políticas públicas moderadas 
(Tipo B) têm aumento razoável (x1=+16%) dos custos presentes, dentro da faixa de incerteza 
absoluta dos custos atuais (29%), e reduz 25 % dos cenários tendenciais respectivos. Políticas 
de compatibilização podem ser abordadas com protocolos de médio e longo prazo como 
instrumentos de gestão dos comitês de bacia, especialmente naquelas bacias transfronteiriza 
(internacional, inter-estadual e/ou intermunicipal). Os casos teóricos e práticos desta gestão 
podem ser abordados em Dourojeanni et al (2002).  
 
Tabela 1. Custos (US$) dos impactos setoriais conforme cenários das inundações no Brasil. 
Base: 1 US$ = R$ 3 (2004). Fonte: www.shs.eesc.usp.br/laboratorios/hidraulica  

Tempo 1950 2004 
2050 (sem Políticas 

Públicas) 
2050 (com Políticas 

Públicas) 

Cenário  A  B C  A  B C  A  B C  A  B C 

Moradias 13,1 10,2 7,6 189,8 70,5 83,2 605,0 108,1 164,2 423,5 81,1 38,3 

Escolaridade 1,8 30,6 6,9 26,5 106,0 75,7 84,5 162,5 149,4 59,1 121,9 34,9 

Alimentação 0,2 0,6 0,2 3,4 4,0 1,7 10,8 6,5 3,4 7,6 4,8 0,8 

Desemprego 2,2 3,7 1,9 32,6 25,5 20,4 104,0 41,5 40,3 72,8 31,1 9,4 

Desabrigados 1,5 4,8 3,2 21,6 33,3 35,0 68,9 51,1 69,1 48,2 38,3 16,1 

Saúde 1,7 0,5 0,1 24,1 1,7 1,0 76,8 2,8 2,0 53,7 2,1 0,5 

Agricultura 46,8 51,0 16,5 173,3 176,7 180,3 450,7 270,9 355,7 315,3 203,2 83,0 

Infra-estrutura 14,7 17,1 16,7 59,3 59,3 83,3 172,1 96,7 164,5 120,4 72,5 6,7 

Total 82,0 118,5 53,1 530,7 476,9 480,6 1572,7 740,0 948,4 1100,7 555,0 189,6 
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Figura 1. Custo dos cenários sem e com políticas públicas para as inundações. 

 
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
Dos resultados da Tabela 1 e Figura 1, nota-se a necessidade de aplicação de políticas 
públicas do tipo não-estrutural, voltadas para o controle rigoroso com planejamento, 
gerenciamento e prevenção. Políticas moderadas são compatibilizadas unicamente através de 
os protocolos (mecanismos) de gestão adaptativa. Assim, evitam-se cenários permissivos 
(emergencial e corretivo), pela ocupação de áreas de inundações e aumento da exposição ao 
risco. A falta de planejamento e controle da ocupação dos espaços onera novas obras como 
bacias de detenção. A difusão do pensamento de que a evolução das enchentes (hidrologia 
física) é uma resposta da natureza à intrusão antrópica, incentiva o surgimento de subsídios 
aos planejamentos de longo prazo para a melhor adaptação e mitigação dos cenários de 
inundações (gestão de políticas públicas). Tomando o presente exemplo de cenários 1950, 
2004 até 2050 para o Brasil, recomenda-se a adoção da compatibilização de políticas públicas 
nas esferas governamentais federal, estadual e municipal na América do Sul, por meio de: 1) 
sistematização da coleta de dados, como subsídio para o planejamento através da criação de 
departamentos específicos conjugados às administrações públicas e órgãos associados, como 
GWP-SAMTAC e NU-CEPAL,  2) elaboração de protocolos de planejamento e gestão de 
ações a serem tomadas no curto, médio e longo prazo, com a integração das esferas 
administrativas baseadas em cenários de ocupação das bacias; 3) assessoramento on-line às 
administrações quanto a elaboração de medidas mitigadoras dos danos causados das 
inundações; 4) sistemas de alerta antecipada com redes telemétricas associadas a modelos de 
previsão em tempo real; 5) criação de rede de grupos de consultores voltadas aos estudos, 
projetos e orçamentos a serem implantadas no médio e longo prazo.  
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