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Capítulo 1: Introdução
1.1

A NATUREZA DESTA DIRETRIZ

Esta Diretriz constitui um documento passo-a-passo em forma de “guia prático” para a avaliação dos
aspetos económicos da gestão de risco de inundação (GRI) no que diz respeito à decisão do grau de
proteção necessário de cada intervenção destinada a reduzir o risco de inundação, bem como aos
padrões de segurança contra inundações que essas intervenções proporcionam.
Combinando as linhas de orientação contidas neste documento com a informação acerca dos custos
dos projetos e dos planos em termos dessa gestão de risco, o utilizador será capaz de avaliar a
relação entre os benefícios e o custo das decisões de investimento. Essa comparação deverá permitir
aos utilizadores identificarem os planos e os projetos de gestão de risco que maximizam o retorno
económico para o seu país e que, portanto, representam a proposta mais vantajosa por serem
financeiramente eficientes. Simultaneamente, poderão decidir o grau de proteção que determinada
intervenção deverá proporcionar, o que, por sua vez, determina o grau de segurança contra o risco de
inundação proporcionado.
Esta Diretriz foi elaborada com o intuito de complementar a Diretriz produzida no âmbito do projeto
FLOOD CBA anterior e respetivo relatório (ver Apêndice 3 1). Não pretendemos repetir esse material
aqui (ver Apêndice 1), mas sim concentrarmo-nos na relação entre a análise de custo-benefício (bem
como as normas de conceção dos projetos de gestão de risco de inundação) e as considerações de
segurança inerentes à escolha de uma determinada norma de conceção em vez de outro. Assim,
apesar de esta diretriz constituir um guia passo-a-passo não é um documento independente, já que
deve ser consultado em conjunto com a diretriz do projeto FLOOD CBA acima referida.
O termo “projeto” aqui não pretende significar apenas projeto de engenharia, já que inclui tanto formas
de engenharia estrutural para reduzir o risco de inundação ou de erosão, como também alternativas
não-estruturais (aviso de inundação; respostas de emergência; ordenamento do território; etc.). O
termo “projeto” será usado doravante por uma questão de simplicidade.
Esta Diretriz destina-se a permitir que a apreciação dos projetos de gestão de risco de inundação e de
erosão costeira seja efetuada com o mínimo esforço. Uma dimensão importante dessa apreciação é
avaliar o tempo e os recursos alocados às fases mais importantes do processo de avaliação dos
benefícios. Essa importância é aferida de três formas:


Concentração nos componentes dos benefícios totais que são maiores quando comparados
com o esforço despendido na sua avaliação (por exemplo, as propriedades não-residenciais
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quando há uma mistura de propriedades residenciais e não-residenciais em risco, porque os
danos por unidade não-residencial são geralmente muito mais elevados dos que os danos
provocados às propriedades residenciais);


Garantia de que os dados dos quais a avaliação do risco depende são mais precisos (ou
menos imprecisos) nos casos em que mais afetam os resultados finais (por exemplo, garantir
que os dados relativos à probabilidade de uma inundação são da mais alta qualidade e estão
facilmente disponíveis);



Garantia de que as diferentes normas de proteção oferecidas pelos diferentes tipos de
intervenção são comparáveis de modo que possa ser feita uma opção genuína relativamente
ao grau que se pode conseguir e qual o grau de proteção e de segurança que, desse modo, é
proporcionado.

1.2 AS PRINCIPAIS RAZÕES PARA LEVAR A CABO UMA ANÁLISE DE CUSTOBENEFÍCIO
São inúmeras as razões válidas que justificam uma avaliação rigorosa dos projetos de gestão de risco
de inundação, incluindo uma comparação tão sistemática quanto possível entre os custos das
intervenções para reduzir o risco e os benefícios que as mesmas proporcionam. Consideramos que as
principais razões são as seguintes:
1. Facilitar o raciocínio e a aprendizagem. A obrigação de definir os custos totais ao longo de
todo o período de vida do investimento é importante, porque há custos que podem ser
inadvertidamente ignorados ou omitidos se isso não for bem feito. Uma obrigação de avaliar os
benefícios também nos fornece informação relativamente aos ganhos para a sociedade, para
as comunidades e mesmo para os indivíduos em termos de redução do risco de inundação
que enfrentam, o que requer uma abordagem sistemática e a maior quantificação possível.
Ambos estes processos, relacionados com os custos e com os benefícios, requerem um
grande esforço e envolvem algumas tarefas de aprendizagem importantes, mas isto implica
pensarmos detidamente sobre os nossos objetivos, o que é um papel importante
desempenhado pelos decisores.
2. Maximizar a eficiência do investimento público. A maioria dos projetos de redução do risco
de inundação é financiada por organizações governamentais ou paragovernamentais e esse
financiamento vem sobretudo do erário público. Uma grande parte das contribuições para o
erário público advém de pessoas que não se encontram em risco de inundação e que tendem
a constituir a maioria da população num determinado país ou região. Por conseguinte, temos
para com esses contribuintes o dever de garantir que os gastos necessários para a redução do

risco daqueles que, de facto, se encontram em risco são tão eficientes quanto possível. Uma
das principais conclusões do projeto FLOOD CBA apontou para o facto de que a norma de
proteção ótima, sendo os restantes fatores iguais, é aquela em que existe a maior diferença
entre os benefícios e os custos já que, nesse caso, o retorno do investimento encontra-se no
ponto máximo.
3. Decidir quanto se vai gastar na redução do risco. Há diversas abordagens à avaliação do
investimento do sector público, incluindo a análise de custo-benefício (ACB) e a análise
multicritério (AMC). Apesar de a segunda análise ter vantagens por ser mais abrangente e
incorporar aspetos não-quantificáveis, não diz ao decisor quanto dinheiro deverá ser gasto nos
investimentos que estão a ser considerados. Uma grande vantagem da ACB é indicar a
quantia que deve ser investida para maximizar o retorno para os contribuintes relevantes e
outros financiadores.
4. Maximizar a transparência do processo de avaliação. Ao levar a cabo uma ACB, o analista
tem de estabelecer de forma não ambígua os aspetos quantificados da sua avaliação, de
preferência fornecendo todos os pormenores acerca dos pressupostos que foram tidos em
consideração. Desta forma, o processo é inerentemente transparente e é possível terceiros
avaliarem (ou mesmo repetirem) os processos e os cálculos envolvidos de modo a verificarem
eles próprios os méritos das conclusões resultantes.
Isto, claro está, não significa que a ACB seja perfeita. Com efeito, a ACB tem muitas deficiências,
principalmente no que diz respeito à quantificação dos chamados componentes “intangíveis”, tanto dos
benefícios, quanto dos custos. Se esses componentes intangíveis forem fundamentais para uma
potencial decisão, então a análise de custo-benefício pode ser redundante ou até vista como
distorcida. A única forma que o analista tem para evitar essa situação é identificando, numa narrativa
paralela aos cálculos que efetuou, os aspetos que não podem ser facilmente quantificados ou que não
podem ser quantificados de todo. Essa narrativa deverá ser tão detalhada quanto necessário de modo
a transmitir a importância do aspeto que está a ser descrito. Isto significa que o decisor tem acesso a
toda a informação relevante, embora parte dessa informação seja quantificada e outra parte não o
seja. O decisor terá, assim, toda a liberdade para ponderar os aspetos não-quantificados como
desejar, contextualizando dessa forma os aspetos quantificados. Este processo implica discernimento
uma vez que não é uma questão meramente matemática.

1.3

A BASE DO PROJETO FLOOD CBA: PREVER O FUTURO

Nunca devemos esquecer que a análise de custo-benefício das medidas de redução do risco de
inundação diz respeito ao futuro e, como é do conhecimento geral, prever o futuro é difícil, mesmo com

a análise científica mais sofisticada. Portanto, a incerteza é inerente a todo este processo, pelo que
temos de avançar com toda a cautela.
A razão pela qual nos preocupamos com o futuro é porque qualquer análise de custo-benefício procura
aferir a direção futura provável dos danos provocados por uma inundação e usa essa informação para
prever quanto valerá a pena gastar para mitigar, ou mesmo prevenir, a ocorrência desses danos no
futuro. Não se trata simplesmente de aferir esse nível de investimento com base nos danos
provocados por inundações anteriores, porque as probabilidades de voltarem a ocorrer no futuro são
muito variadas. Aquilo que importa fazer é definir os danos anuais que serão provavelmente
provocados por inundações no futuro e compará-los com o custo anual da prevenção desses mesmos
danos (convertidos numa quantia monetária em € ou £). Qualquer outra análise será extremamente
difícil e pode levar a suposições muito erradas.
Isto não significa que não haja pressão política no sentido de se prevenir o tipo de danos que
ocorreram na última grande inundação. Devemos resistir a pressões dessa natureza, porque a
avaliação dos gastos com base no que ocorreu no passado em eventos únicos será, muito
provavelmente, errada.

1.4

EFICIÊNCIA ECONÓMICA: O ÚNICO CRITÉRIO

Também não podemos esquecer que a análise de custo-benefício usa a eficiência económica como o
único critério para guiar o processo da tomada de decisão. A eficiência económica é medida como o
equilíbrio entre a produção e os recursos empregues e só quando esse equilíbrio está no seu ponto
máximo é que se atinge a eficiência económica.
Assim, no exemplo mais extremo, é economicamente mais eficiente proteger de inundações as
pessoas que têm mais bens (isto é, os lares abastados ou as fábricas valiosas) do que proteger os
pobres e os que têm poucos bens. Isto pode levar a decisões que não são vistas como “justas”, mas a
equidade não tem lugar numa análise de custo-benefício. Na verdade, a distribuição dos resultados ―
sob a forma de benefícios de proteção contra inundações ― não é uma questão para a economia em
termos gerais, já que olha simplesmente para o rendimento agregado das decisões particulares e não
para a sua distribuição por toda a sociedade.
Podemos contrariar esta possível “injustiça” de duas formas, pelo que esta diversidade de situações e
de ferramentas de planeamento tem de ser aqui reconhecida:


Empregando ponderações dentro da ACB para aumentar os benefícios aparentes da proteção
dos pobres, como é agora prática comum no Reino Unido (Defra, 2005; EA, 2010). Assim, a
análise de custo-benefício fica enviesada a favor de certos resultados, tal é expetável em

termos políticos. Além disso, uma vez que a maior parte da despesa relacionada com a
proteção contra inundações é financiada através dos impostos, podemos defender a ideia de
que o público deve decidir de que forma os dinheiros públicos são gastos e não os
economistas com os seus rácios de custo-benefício!


Empregando o ordenamento do território, fora da ACB da GRI, como é feito, por exemplo, em
Espanha. O ordenamento do território desempenha aqui um papel muito importante na
distribuição da riqueza e no equilíbrio socioeconómico das regiões. ACB e distribuição da
riqueza.

1.5

O QUE FAZER QUANDO NÃO EXISTEM DADOS DE QUALIDADE

É importante repetirmos aqui uma conclusão fundamental do relatório Flood CBA (Apêndice 3) (FHRC,
2014). Em muitos casos, e em muitos países, não existirão dados de boa qualidade para a aplicação
de uma ACB. Isso não pode ser motivo para não se proceder a alguma forma de análise económica.
As estratégias, nesses casos, deverão envolver uma ou mais das seguintes hipóteses:


Utilização dos dados com a melhor qualidade possível antes de se proceder a uma melhoria
da qualidade dos dados;



Utilização de substitutos (por exemplo, o número de propriedades afetadas se não tivermos
acesso ao valor dos danos);



Utilização de dados de outras regiões ou países (por exemplo, do Reino Unido, onde há um
ambiente rico em dados para GRI-ACB);



Utilização de opiniões abalizadas e do exercício do juízo profissional!

Pelo menos, nem que seja a última abordagem das que acabámos de enumerar desencadeará o
“processo de reflexão” que está incorporado na ACB e que é, na verdade, um dos seus principais
objetivos.

1.6

MAIS ALGUMAS ADVERTÊNCIAS

À semelhança do nosso relatório relativamente à Diretriz do projeto Flood CBA (Apêndice 3) (FHRC,
2014), é inevitável que alguns fatores não possam ser incluídos numa análise económica tradicional de
medidas de gestão de risco de inundação. No processo de apreciação, tal como defendido acima,
deve ser feita uma descrição o mais pormenorizada possível desses fatores para que os decisores os
possam ter em consideração.



Muitos efeitos chamados “intangíveis” podem ser tidos em consideração através da utilização
de uma abordagem multicritério, o que pode envolver a classificação de cada elemento que
está a ser tomado em consideração e depois a atribuição de ponderações a esses elementos
para se alcançar um resultado multicritério. Com efeito, este processo envolve a conversão
desses efeitos “intangíveis” em valores pecuniários, utilizando como parâmetro de referência
um dos fatores que tenham sido quantificados em termos monetários durante a análise
económica.



Há fatores que são ainda mais difíceis de quantificar, tais como as perturbações, os
inconvenientes e o ruído provocados durante a construção de grandes obras de engenharia.



A perda de vidas provocada por uma inundação é, muitas vezes, uma consideração
importante; porém, a sua quantificação pecuniária não é pacífica, apesar de as companhias de
seguros que trabalham no ramo vida fazerem isso rotineiramente.



Certos aspetos ambientais também são difíceis de quantificar em termos económicos e têm de
ser acompanhados por descrições pormenorizadas. Particularmente difícil é a eliminação total
de locais de valor científico, de alguma espécie ou de um conjunto de vegetação. Essas
perdas podem ser avaliadas ao custo de as substituir, quer no próprio local, quer num local
alternativo, mas essa prática é controversa e, muitas vezes, não se acredita que tais
transferências de valor possam funcionar como uma verdadeira dimensão do efeito que as
medidas de gestão de risco poderão vir a ter sobre os valores ambientais.

Tal como indicado acima, a melhor abordagem, nestes casos, é descrever todos os efeitos potenciais
― positivos ou negativos ― do projeto de gestão de risco e deixar ao critério dos decisores essa
tomada de decisão, na qual serão auxiliados por essas descrições e pela análise económica fornecida.
A esse respeito, ferramentas como Quadros-Síntese da Análise ou Pró-formas (ver Apêndice 2) podem
ser úteis para uniformizar a abordagem a essas descrições, mas não constituem nenhuma panaceia.
Existe sempre, claro está, o risco de que as considerações mais importantes sejam aquelas que
tenham de ser descritas desta forma e a análise económica leva em consideração apenas os aspetos
que são facilmente quantificáveis. Não há nenhuma forma fácil de contornar este dilema, a não ser
sublinhando novamente que a análise económica serve para orientar o processo da tomada de
decisão e não é um sistema que decida “por si só”.
Tal como foi sublinhado pelos grupos de interesses questionados na Tarefa B3 do projeto FLOOD
CBA (ver relatório B3, Figuras 4 a 6), também não podemos esquecer que um verdadeiro envolvimento
por parte dos grupos de interesses é um mecanismo fundamental, através do qual estas
considerações relativas à avaliação do investimento passam para primeiro plano, em vez de serem
deixadas ao critério de analistas especializados e decisores. Deste modo, uma vertente crucial do

papel dos grupos de interesses a este respeito é apresentar considerações que não possam ser
facilmente quantificadas para que a equipa de avaliação e os decisores as possam discutir e rever de
forma abrangente.

Capítulo 2: Passos do processo de avaliação
Neste capítulo, indicamos os passos necessários para a avaliação de qualquer intervenção no campo
da gestão de risco de inundação. A este respeito referimo-nos amplamente à Diretriz produzida no
âmbito do projeto Flood CBA, onde estes passos são apresentados com muito mais pormenor
(Apêndice 3) (FHRC, 2014). Assim, o objetivo deste documento é identificar os passos principais do
processo de modo a perceber as diferentes normas de proteção e segurança nesse contexto.

2.1 PASSOS NECESSÁRIOS CONFORME DESCRITOS NA DIRETRIZ DO
PROJETO FLOOD CBA (FHRC, 2014) [ver Apêndices 1 e 3]
Passo 1: Situar o problema de inundação e a “área de benefício” [Diretriz Flood CBA 2.1, 2.6 e
2.4]
Qualquer avaliação das intervenções no âmbito da gestão de risco de inundação começa com algum
tipo de caracterização da natureza da inundação que se enfrenta no local em questão (Figura 1). Para
tal, é útil conhecermos o historial de inundações, bem como quaisquer informações relacionadas, além
dos mapas da extensão das inundações que ocorreram no passado. Diagramas em jornais, fotografias
e textos também podem ajudar a identificar a natureza do problema e a sua provável gravidade. O
envolvimento dos grupos de interesses é fundamental nesta fase porque as populações locais
frequentemente possuem informações acerca dos problemas de inundações locais que não vêm
mencionados nas bases de dados nacionais e nas avaliações globais.

Figura 1. Fases da recolha de dados relevantes

Tradução para português dos termos em inglês da Figura 1
INGLÊS

PORTUGUÊS

Define maximum extent of future flooding and
decide on benefit area for this assessment

Assemble depth/ damage data for properties in
the benefit area
Calculate discounted annual average flood
damages to be avoided by the scheme options
and the present value of these damages

Definir a extensão máxima das inundações no
futuro e decidir uma área de intervenção para
esta avaliação
Recolher dados relativos à ocupação do solo e a
outras características da área de intervenção
Reunir dados hidrológicos/hidrográficos e
hidráulicos para definir o problema das
inundações
Reunir dados relacionados com a gravidade/os
danos patrimoniais na área de intervenção
Calcular os danos médios anuais descontados
que seriam evitados pelas várias opções e o
valor presente desses danos

Compare costs and benefits and select
prospective scheme

Comparar custos e benefícios e escolher o
projeto prospetivo

Collect data on the land use and other
characteristics of the benefit area
Assemble hydrologic/hydro-graphic and
hydraulic data defining flood problem

A “área de benefício” é a área onde a inundação é mais provável, dentro da qual as propriedades
estão em risco, mas beneficiariam da redução do risco de inundação (Figura 1). A área com maior
probabilidade de inundação não tem necessariamente a mesma extensão das inundações passadas,
porque as inundações passadas podem não ter excedido um determinado limiar de gravidade que
poderá vir a ser excedido no futuro. Além disso, pode ser vantajoso proteger as áreas que se
encontrem mesmo nas margens da zona da inundação, porque essas verão o seu risco reduzido
mediante determinadas intervenções que resultem na melhoria dos canais ou das derivações,
reduzindo assim o nível das águas pluviais ao longo de toda a planície aluvial. A estes benefícios dáse o nome de “Benefícios em situações que ultrapassam os níveis previstos”.
Relativamente às alterações climáticas, poderá ser necessário ampliar a área de benefício existente,
ou seja, a área com probabilidade de vir a ficar inundada no presente, até áreas onde a gravidade das
inundações possa piorar devido às alterações climáticas que provocam um aumento da precipitação, a
elevação do nível do mar ou possivelmente até o aumento do caudal dos rios. As áreas urbanas são
particularmente suscetíveis às chuvas de convecção estivais de grande intensidade, as quais, segundo
mostram as previsões meteorológicas, vão aumentar de maneira significativa e, por isso, o alcance das
inundações nestas situações poderá vir a chegar bastante mais longe do que as áreas
tradicionalmente inundáveis.
Passo 2: Compilar a informação e os mapas relevantes [Diretriz Flood CBA 2.5]
Dentro da área de benefício, é importante identificar os diferentes usos do solo porque esses
diferentes usos do solo representam potenciais de danos diferentes, que têm de ser reconhecidos em
qualquer avaliação. É particularmente importante distinguir entre propriedades residenciais e
propriedades não-residenciais, sobretudo porque os dados sobre os danos relativos à segunda
categoria geralmente são representados como danos por metro quadrado da área útil dos edifícios em
questão.

Os dados relativos aos danos potenciais provocados pelas inundações ou dados relativos a
profundidade/danos podem ser recolhidos no local em questão, com base no historial de inundações,
ou então os analistas podem usar os dados “sintéticos” de inundações disponíveis na Universidade de
Middlesex (FHRC, 2014). Estes dados podem ser adaptados aos diferentes países ajustando o
coeficiente do PIB do Reino Unido ao PIB do país em questão de modo a aumentar ou reduzir estes
valores em consonância.
Os dados hidrológicos são essenciais para qualquer avaliação das intervenções contra o risco de
inundação (Figura 1). Basicamente, estes dados devem quantificar os períodos de retorno das
inundações que afetem o local (o período médio entre episódios de magnitude semelhante) com base
em análises do historial ou na modelização. Em zonas costeiras, os dados hidrográficos são obtidos
através dos períodos de retorno das ondulações fortes durante as marés, representando as
profundidades máximas alcançadas pelas inundações. É necessário obter uma série de períodos,
começando com um período de retorno da inundação que tenha causado danos. Uma série de
períodos de retorno geralmente é caracterizada por inundações em 5, 10, 25, 50 e 100 anos, mas
podem ser usados outros períodos. Em algumas circunstâncias, é necessário ir mais além e compilar
os períodos de retorno de 200 e 500 anos. Isto acontece, em parte, porque essas inundações são
importantes quando se estuda o efeito das inundações que ultrapassam o nível previsto, como descrito
acima.
Embora a precisão seja importante no que toca a todos estes dados, em muitas situações não
dispomos de dados com uma elevada qualidade. O nosso conselho nesses casos é que se usem os
dados disponíveis para se efetuar algum tipo de análise de sensibilidade, quando os resultados
estiverem disponíveis, para testar a sensibilidade dos resultados a alterações nos dados que possam
ser de qualidade duvidosa. Uma abordagem deste tipo é muito superior a não levar a cabo qualquer
tipo de análise, sobretudo porque alguns dados têm muito pouca influência nos resultados finais,
particularmente nos danos potenciais das inundações mais extremas, dado que estas são raras e o
seu contributo para os danos médios anuais é pequena. A importância económica dos episódios muito
raros é frequentemente mal interpretada.
Passo 3: Projetar a curva de probabilidade de perdas e calcular os Danos Médios Anuais
deduzidos [Diretriz Flood CBA 2.2 e 2.6]
A curva de probabilidade de perdas é essencial para qualquer avaliação das intervenções para a
redução do risco de inundação (Figura 2). O diagrama da Figura 2 reúne os dados hidrológicos e de
danos, traçando a relação entre a probabilidade de inundações e os danos sob a forma de uma curva
de probabilidade de perdas. A diferença entre estas duas curvas com e sem intervenções é a média
anual de benefícios das ditas intervenções.

Figura 2: Derivação da curva de probabilidade de perdas (canto inferior direito)

Tradução para português dos termos em inglês da Figura 2
INGLÊS

PORTUGUÊS

Flood stage ― discharge

Nível de inundação ― descarga

Probability ― discharge

Probabilidade ― descarga

Flood stage ― damage

Nível de inundação ― danos

Probability ― damage

Probabilidade ― danos

Before flood alleviation

Antes da mitigação da inundação

After flood alleviation

Após a mitigação da inundação

Annual damages averted by the scheme

Danos anuais evitados pelo projeto

Residual annual damages

Danos anuais residuais

É preciso ter-se o cuidado de incluir um número suficiente de inundações futuras para representar com
precisão a curva de probabilidade de perdas. Isto significa que se devem estudar pelo menos 5
inundações, incluindo aquela que indica o início dos danos (ver acima).
A área sob a curva de probabilidade de perdas corresponde aos danos médios anuais naquele local.
Esta soma em € ou £ deve ser descontada ao longo da vida útil dos projetos de intervenção previstos
(digamos 50 ou 100 anos, ou menos no caso de algumas medidas não-estruturais) de modo a gerar o
montante de capital que vale a pena investir nessas intervenções para obter os benefícios esperados.
A razão pela qual descontamos essas somas é que, na sociedade em geral, os recursos futuros são
menos valorizados do que os recursos presentes, sobretudo porque se tivéssemos esses recursos

agora e os investíssemos produziriam um rendimento durante um período de tempo futuro. Existem
outras razões para esse desconto que são abordadas em FHRC (2014).
As taxas de desconto variam segundo o país, geralmente dependendo do uso alternativo do capital em
questão, mas no Reino Unido existe uma taxa de desconto reduzida por tempo (de 3,5 a 2,5%), de
modo que os benefícios num futuro distante não sejam subestimados porque a aplicação desta taxa de
desconto de 3,5% para gerar valores presentes implica que esses ditos valores podem ser muito
baixos.
Passo 4: Interpretar os resultados [Diretriz Flood CBA Capítulo 3]
Os passos enumerados acima resultam no cálculo do montante de capital que vale a pena investir
para reduzir os riscos representados pelas inundações futuras incluídas nos cálculos. Os benefícios
calculados têm de ser comparados com os custos deduzidos do projeto, incluindo os custos de capital
e os custos de manutenção (bem como quaisquer custos de desmantelamento).
Desta forma, podemos calcular a relação entre custos e benefícios, o que indica quais os projetos cuja
implementação compensa em termos económicos. Contudo, adicionalmente, é necessário calcular os
benefícios menos os custos porque isso mostra a rentabilidade do investimento. Geralmente, são
calculados ambos os índices, sendo que um indica a relação entre custos e benefícios e o outro a
diferença entre ambas as somas.
Se a relação entre custos e benefícios for menor do que 1,0 isso significa que a intervenção em
questão não compensa, pelo menos em termos económicos. Os rácios de custo-benefício acima de
10,0 devem ser considerados com algum ceticismo porque, muitas vezes, esses valores elevados
resultam de erros de cálculo; para se alcançar um valor tão elevado seria preciso que ocorressem
inundações graves ao longo de muito tempo, o que é geralmente improvável, principalmente porque é
provável que já se tivesse lidado com a questão ou que a propriedade não se situasse naquele local
(ou estivesse abandonada).
2.2

“PRÓ-FORMAS” FLOOD CBA 2 [VER APÊNDICE 2]

No Apêndice 2, expomos uma série de pró-formas que correspondem aos passos acima descritos, se
bem que com muito mais pormenor. Estes pró-formas foram preparados para ajudar os analistas a
recolher os dados relevantes e usá-los para calcular os benefícios de diferentes intervenções
destinadas a reduzir o risco de inundação num local em particular.
Para ajudar o analista nesta tarefa, fornecemos já exemplos de Oxford sobre como estes dados
podem ser recolhidos e utilizados. Este não é o local adequado para descrever o sistema de mitigação
de inundações de Oxford, que será apresentado noutro documento (FLOOD CBA 2, Relatório D1).
Estes pró-formas destinam-se a ser utilizados pelos parceiros da Grécia, Espanha e Portugal nas
análises que efetuarem aos seus estudos de caso e também em materiais de formação apresentados
aos grupos de interesses no outono de 2017. A este respeito, devemos ter em conta que os próformas resumem o processo de avaliação de custos e benefícios das intervenções destinadas a
reduzir o risco de inundação e que a definição da norma de segurança proporcionada, bem como
qualquer avaliação global que se faça de um projeto prospetivo real, deve começar com estes próformas, considerando que uma avaliação exaustiva e rigorosa exigirá um maior nível de pormenor.

Capítulo 3: Normas de segurança e proteção contra inundações
3.1

QUESTÕES GERAIS

Quando procuram alcançar a norma de proteção contra inundação mais exigente possível (para o qual
haja verba) e, consequentemente, a norma de segurança mais elevada, os decisores têm de avaliar a
natureza das inundações que podem ocorrer no local em questão e examinar os benefícios que
determinadas medidas de proteção irão gerar em termos dos danos futuros evitados (ver acima).
Idealmente, devem examinar as ditas medidas de proteção com diferentes normas de proteção e
selecionar aquelas que maximizarão os benefícios e minimizarão os custos em relação a esses
benefícios. Deste modo, maximiza-se a norma de segurança em relação ao custo de a proporcionar.
Esta é uma Análise de Custo-Benefício (ACB) clássica e os pró-formas no Apêndice 2 definem em
pormenor toda a abordagem. Obviamente, existem alguns benefícios que não são mensuráveis, pelo
que a Análise Multicritério (AMC) tem de ser usada para levar estas questões em consideração. Esta
abordagem é particularmente relevante quando se consegue avaliar os efeitos de diferentes opções,
mas é difícil atribuir-lhes um valor monetário. A abordagem da AMC também pode ser aplicada quando
apenas parte dos benefícios de uma medida de prevenção de inundações possa ser captada em
termos monetários e quando se espera que os efeitos não passíveis de quantificação monetária
venham a ser significativos para os resultados da análise. As considerações de custo-benefício podem
ser incluídas como um dos critérios (ainda que central) numa análise multicritério, mas
simultaneamente complementadas por outros fatores não monetários.

3.2

ACB INCREMENTAL E NORMAS DE SEGURANÇA

A descrição do processo de avaliação de projetos exposta neste documento até ao momento guia o
analista no sentido de obter uma relação custo-benefício para intervenções concretas. Esta relação
indica os méritos independentes de cada decisão de investimento proposta. Esta era a abordagem
utilizada no Reino Unido até há alguns anos quando se detetaram dois problemas:
1. Em muitas circunstâncias, um rácio de custo-benefício mais elevado surge associado a
intervenções com níveis ou normas de proteção muito baixos. O exemplo típico, neste
caso considerando as propriedades residenciais, é fornecer à habitação em risco dois
sacos de areia: um para a porta da frente e outro para a de trás! Esta é uma medida pouco
dispendiosa, mas também muito pouco eficiente. Ou melhor, até consegue ser eficiente na
prevenção de pequenas inundações, mas os sacos de areia são muito ineficazes no que
toca a lidar com as inundações de longa duração (porque vazam) ou muito profundas

(idem). Por conseguinte, uma avaliação do aspeto económico das intervenções tem falhas
porque essas intervenções só são eficazes nos episódios mais leves.
2. À medida que progredimos para intervenções mais ambiciosas, o rácio de custo-benefício
pode continuar a ser favorável (isto é > 1,0), mas essas intervenções apresentam uma
menor rentabilidade do que as de menor alcance. De facto, geralmente é isto que se
passa porque à medida que as intervenções se vão tornando cada vez mais ambiciosas,
os custos sobem inexoravelmente. O incremento dos custos geralmente suplanta o
aumento dos benefícios produzidos: é uma relação desproporcional.

A solução para este problema passa por examinar os rácios de custo-benefício incrementais. Isto
significa que, em qualquer intervenção, há que examinar o incremento dos benefícios de uma
intervenção menor e compará-lo com o aumento dos custos. Se o incremento dos custos for maior do
que o dos benefícios, dizemos que o rácio de custo-benefício incremental é menor do que 1,0. Tal
intervenção não compensaria, ou não compensaria tanto quanto a intervenção menor. Este assunto é
abordado no Pró-forma F, no Apêndice 2.
Em geral, os analistas não devem limitar-se a garantir que um rácio de custo-benefício “independente”
seja maior do que 1,0, mas sim a investigar os rácios de custo-benefício de outras intervenções de
maior e menor alcance para ver se esse rácio individual reflete, de alguma forma, o ótimo.
Relativamente à segurança, o rácio de custo-benefício incremental indica a intervenção que maximiza
a diferença entre os custos e os benefícios num determinado local. Possivelmente, isso não
corresponderá ao nível máximo de segurança, definido como uma probabilidade muito baixa de
inundação que provoque pouquíssimos danos materiais e nenhuns ferimentos ou perdas de vidas. Isto
significa que a solução economicamente ótima provavelmente não implica o nível máximo de
segurança, porque este só ocorre, na maioria das circunstâncias, quando a norma de proteção é muito
alta, o que implica custos elevados.
Os decisores frequentemente interpretam mal esta questão, obrigando os analistas a justificar normas
de proteção muito altas (e pouco realistas) e, consequentemente, normas de segurança muito altas (e
pouco realistas). Porém, isto pode ser um desperdício económico e os decisores deviam reconhecer
que os níveis de segurança altos são, com frequência, excessivamente dispendiosos e podem desviar
recursos que podiam ser utilizados para financiar outros projetos, como a construção de hospitais,
bibliotecas ou lares para idosos. Ao fim e ao cabo, a economia é um processo que consiste na tomada
de decisões difíceis relativamente a investimentos alternativos e proporcionar o nível mais elevado de
segurança contra inundações frequentemente não compensa em termos económicos.
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Apêndice 1
Relatório “Diretriz” FLOOD CBA (FHRC, 2014)

Apêndice 2
Estudos de Caso do projeto FLOOD CBA 2: ‘Pró-formas’ orientadores
para a recolha de dados
O objetivo aqui é comparar os benefícios da redução do risco de inundação futuras (e não “controlo”
ou “defesa” contra inundações) com os custos que dela derivam. Para tal, são necessárias estimativas
dos possíveis danos futuros evitados pelas intervenções, bem como ter em conta os custos de capital
e os custos recorrentes produzidos pelas mesmas possíveis intervenções destinadas a prevenir tais
danos.
Deste modo, é preciso examinar todos os aspetos das inundações na área de um estudo de caso e
efetuar algumas estimativas (se não se dispõe de dados melhores) do custo de possíveis
intervenções.
Formulamos esta investigação como uma série de 27 tarefas especificadas e agrupadas em seis
“Pró-formas”, de “A” a “F”. Em cada caso, o Pró-forma constitui uma série de tarefas. Propomos nos
Pró-formas a percentagem aproximada do esforço total que se deve dedicar a cada pró-forma e às
suas tarefas.
Se LHE FALTAREM ALGUNS DADOS (bons, maus ou indiferentes) EM QUALQUER ETAPA,
PODERÁ TER DE EFETUAR ESTIMATIVAS (até mesmo SUPOSIÇÕES), enquanto aguarda por
dados melhores. Pode sempre testar, no final, se os dados com pouca qualidade têm influência no
resultado final; poderá ficar surpreendido.

Fundamentação

Descrição: Tarefas para realizar

Recolher
informação
relativamente ao
local que vai ser
avaliado.

No local:
1.
2.

Pró-forma A

Pró-forma

Pró-forma

3.

4.

Fundamentação

Mapa topográfico da bacia hidrográfica em que
o local está inserido (por ex. 1: 100.000).
Mapa detalhado do local (por ex. na escala 1:
5.000 ou 1: 10.000), mostrando as
propriedades individuais.
As autoridades administrativas relevantes no
local (por ex. para o planeamento urbano, a
gestão do risco de inundação, a resposta de
emergência).
Quaisquer regras de avaliação e orientações
de gestão de risco de inundação (GRI)
aplicáveis ao local.

Descrição: Tarefas para realizar

5%

Percentagem
aprox.
do
esforço total

Pró-forma B

Comentários

A maioria dos
países já dispõe de
mapas como os
que
são
aqui
solicitados.

Comentários

Investigar todos os
dados
recolhidos
para a aplicação da
Diretiva Inundações
no seu país.

Recolher
5.
pormenores sobre
(a) a situação
atual de risco de
inundação e
(b) os elementos
fundamentais em
risco
de
inundação
no
local hoje e no
futuro.

No local (no passado): Recolher informação
acerca do alcance/historial de inundações
anteriores (mapas das inundações; número e tipo
de propriedades afetadas [por exemplo,
residenciais, não-residenciais, etc.]; fotografias,
etc.).
6. No local (no passado): Recolher informação
sobre danos e/ou interrupção da atividade
económica devidos a inundações anteriores (por
exemplo, trânsito, vias férreas, agricultura.
7. No local (no passado): Recolher pormenores
acerca de ferimentos e perdas de vida causados
por inundações anteriores naquele local.
8. No local (agora e no futuro): Recolher dados
hidrológicos do local (caudais; períodos de retorno
e alcance das inundações, etc.).
9. No local (agora e no futuro): Recolher
informação (por exemplo, mapas) do alcance
modelizado ou estimado de inundações futuras
(áreas geográficas) por período de retorno (por
exemplo, 2, 5, 10, 20, 50 ou 100 anos). Isto
poderá ser possível com e sem dados da Tarefa 8
acima (isto é, pode não estar diretamente
relacionado com os dados de caudal, mas pode
estimar-se segundo outros dados/avaliações).
10. No local (agora e no futuro): Recolher dados
acerca do número e do tipo de propriedades em
cada uma das áreas (por exemplo, residenciais,
não-residenciais, etc.).
11. No local (agora e no futuro): Recolher dados
relativos ao número de habitantes (estimado) em
cada uma dessas áreas.

Percentagem
aprox.
do
esforço total

20%

O ponto 9 é de
especial
importância, já que
é a base das
Tarefas 9, 10 e 11.

Fundamentação

Descrição: Tarefas para realizar

Resumo
dos
impactos
previsíveis em
cenários de “não
fazer nada” ou
de “referência”.

12. Investigar todos os dados disponíveis da função
profundidade/dano que possam ser usados na
avaliação (propriedades Residenciais e Não
Residenciais)..
13. Atribuir valores (em €) aos danos futuros
prováveis para cada propriedade e período de
retorno,
empregando
quaisquer
dados
disponíveis, incluindo aproximações.
14. Valor total dos danos para cada área dos períodos
de retorno.
15. Listar a função de probabilidade de perdas para
calcular os danos médios anuais futuros no local
como um todo (ver Quadro C11 no Anexo C para
um exemplo detalhado). O resultado é a média
anual dos ditos danos.

Pró-forma C

Pró-forma

Pró-forma D

Pró-forma

Fundamentação

Uma
avaliação
das
possíveis
alterações e/ou
intervenções
futuras
que
podem afetar o
local

Descrição: Tarefas para realizar

16. Rever todas as intervenções possíveis para
reduzir o risco de inundação no local e as suas
vidas úteis prováveis (isto é, durante quanto
tempo continuarão a manter a eficiência).
17. Fazer uma pré-seleção de cerca de 3-6
intervenções com custos diferentes e, portanto,
com diferentes normas de proteção.
18. Estimar o custo de toda a vida útil de cada uma
das intervenções anteriores (isto é, custos de
capital e custos de manutenção recorrentes)
como custos económicos (sem incluir, por
exemplo elementos relacionados com a
tributação).

Percentagem
aprox.
do
esforço total

Comentários

25%
Tarefa 15: A análise
não pode continuar
sem se quantificar a
função
de
probabilidade
de
perdas.

Percentagem
aprox.
do
esforço total

25%

Comentários

Obtenha uma visão
o
mais
ampla
possível
das
intervenções que
devem ser tidas em
consideração: não
inclua
apenas
projetos com custos
elevados.

Pró-forma E

Pró-forma

Pró-forma

Fundamentação

Avaliar
o 19. Descontar os danos médios anuais (da Tarefa15)
durante a vida/as vidas das intervenções
potencial de uma
propostas (por exemplo, multiplicando a média
série de medidas
anual por 29,9% para uma taxa de desconto de
de prevenção do
3,5% por um período de vida útil do projeto de 100
risco
de
anos). O resultado é o “valor atual” dos ditos
inundação e a
danos (ver Quadro no Anexo C11, última
sua
eficácia
coluna, para um exemplo e o Anexo E15 para a
explicação do desconto).
baseada
nos
métodos
ACB 20. Descontar os custos de manutenção recorrentes
estimados para cada intervenção, de modo a
e/ou AMC.
obter um valor atual completo dos custos de cada
intervenção.
21. Fazer um quadro das intervenções (por ordem
ascendente de custo), mostrando (a) o valor atual
de todos os danos a evitar e (b) o valor atual de
todos os custos.
22. Calcular o rácio benefícios/custos. Calcular o valor
dos benefícios menos os custos.
23. Efetuar uma análise de sensibilidade variando os
inputs essenciais, por exemplo:
 Alterando o período de retorno de algumas
inundações futuras;
o (a) o período de retorno da inundação
mais leve (isto é, dividindo-o ao meio ou
duplicando-o)
o (b) o período de retorno de uma inundação
que tenha causado perdas leves (isto é
dividindo-o ao meio ou duplicando-o)
 Alterando a taxa de desconto;
 Duplicando e depois dividindo ao meio o
tamanho médio das propriedades nãoresidenciais;
Indique os resultados dos testes de sensibilidade
em folhas de cálculo separadas.

Fundamentação

Possibilitar
extração
conclusões.

Pró-forma F

Descrição: Tarefas para realizar

a
de

Descrição: Tarefas para realizar

24. Avaliar todos os custos e benefícios que não
tenham sido tidos em consideração na análise
anterior. Avaliar o possível alcance dos mesmos:
se podem suscitar uma “mudança de decisão”.
Nesse caso, considerar uma AMC completa.
25. Extrair conclusões sobre a eficiência económica
de cada intervenção proposta.
26. Extrair conclusões sobre a viabilidade de cada
intervenção proposta.
27. Formular recomendações sobre quais as
intervenções que devem ser realizadas com (a)
consultas públicas, etc., e (b) desenho
detalhado.

Percentagem
aprox.
do
esforço total

Comentários

Assegure-se de que
compreende
a
necessidade
de
descontar os custos
e benefícios (isto é,
levá-los todos ao
mesmo momento: o
presente).

10%

Percentagem
aprox.
do
esforço total

15%

Comentários

Certifique-se de que
tem
tempo
suficiente para a
interpretação de um
estudo
de
caso/projeto: não
invista todos os
recursos
na
modelização e na
economia!

Anexos (numerados segundo os pró-formas: o Anexo A2 refere-se ao Pró-forma 2,
etc.)
Anexo A2
Este tipo de mapa pode ser obtido a partir de diversas fontes. Essas fontes podem ser plantas de
cidades, cartografia de estudos oficiais, mapas de tributação ou até mesmo mapas turísticos. O
fundamental é que apareçam as propriedades individuais se possível ou, caso não o seja, grupos de
propriedades que possam ser comprovados no terreno, para além de uma ideia/estimativa da área útil
das propriedades não-residenciais, já que os dados relativos aos danos nestes casos frequentemente
são contabilizados por metro quadrado e não por propriedades completas. Os consultores de
engenharia têm frequentemente acesso a mapas digitais com um elevado grau de resolução que, na
medida do possível, devem ser utilizados. Quanto mais detalhe os mapas tiverem, melhor, já que
serão essenciais para todo o processo de avaliação de potenciais danos futuros devidos a inundações
com diferentes níveis de gravidade.

Anexo A4
Estas normas frequentemente são publicadas pelo Ministério das Finanças. No Reino Unido,
concretamente, existe um “Livro Verde” que estabelece as normas de avaliação do investimento do
erário público em infraestruturas como estradas, telecomunicações, meio ambiente, energia, etc. (HM
Treasury, 2003). Dentro dos diferentes setores da administração pública, existem manuais próprios do
dito setor; por exemplo, a Agência Ambiental do Reino Unido desenvolveu uma série de normas muito
complexas, baseadas no citado Livro Verde do Ministério das Finanças, para guiar o investimento em
projetos de gestão de risco das inundações que envolvam a contribuição do governo ao nível dos
custos. É provável que noutros países haja pelo menos alguma documentação que detalhe as normas
para o investimento do erário público, normas essas que devem ser observadas e cumpridas dentro do
possível. Próprias destas normas são as comparações dos benefícios derivados dos ditos
investimentos em infraestruturas públicas em relação aos custos de implementação para o governo (e
para o estado). Estas normas de custo-benefício podem ser simples ou complexas, dependendo da
tendência do governo para definir, ou não, esse tipo de critérios de eficiência económica.

Anexo B4
Com o intuito de calibrar a importantíssima curva de probabilidade de perdas para se obter uma
estimativa dos danos médios anuais no local em estudo, é necessária a avaliação de pelo menos 5
inundações futuras com gravidades e períodos de retorno diferentes. Deste modo, conseguir-se-á uma
boa definição da curva côncava ascendente (“D” abaixo), em vez de uma área triangular se só forem
consideradas 2 inundações (ver Penning-Rowsell et al., 2013, 61).

Anexo C11
DMA
descontados
(milhares de
£/€)

Cálculo de probabilidade de perdas (£ ou €)
Período
de
retorno
(anos)
2
5
10

25

50

100

200

300

Probabilidade
de
excedência
Danos
0,500
34 774 £
0,200

544 680 £

0,100

1 126 566
£

0,040

0,020

0,010

0,005

0,003

Probabilidade do Danos
intervalo
médios

Danos do
Danos do intervalo
intervalo cumulativos

0,300

289 727 £

86 918 £

86 918 £

2 599 £

0,100

835 623 £

83 562 £

170 480 £

5 097 £

0,060

1 527 714
£

91 663 £

262 143 £

7 838 £

0,020

2 224 713
£

44 494 £

306 637 £

9 168 £

0,010

2 965 820
£

29 658 £

336 296 £

10 055 £

0,005

4 032 474
£

20 162 £

356 458 £

10 658 £

0,002

4 887 397
£

8 146 £

364 604 £

10 902 £

1 928 861
£
2 520 565
£
3 411 074
£
4 653 874
£
5 120 921
£
Total anual de
benefícios/danos
totais =

364 604
£

Este quadro representa, na verdade, a integração do Gráfico D da Figura 2 (quadrante inferior direito):
a área das zonas cor de laranja e amarela. É a forma habitual de quantificar a área situada por baixo
de uma curva, neste caso, tomando “partes” da probabilidade de inundação (“probabilidade do
intervalo”) e multiplicando-as pelos valores médios de danos das ditas partes (“danos médios”). O
resultado representa os danos médios anuais (ou benefícios, se os danos puderem ser evitados).

Anexo E15
Desconto (Wikipédia):
Uma vez que uma pessoa pode obter um rendimento do dinheiro investido durante um período de tempo, a
maioria dos modelos económicos e financeiros assume que o rendimento de desconto é o mesmo que a taxa
de retorno que a pessoa poderia receber se investisse esse dinheiro noutro lado (em ativos com um risco
semelhante) durante um período de tempo determinado, coberto pelo atraso no pagamento. Este conceito está
associado ao custo de oportunidade por não utilizar aquele dinheiro durante o período de tempo coberto pelo
atraso no pagamento. A relação entre o rendimento de desconto a taxa de retorno de outros ativos financeiros é
geralmente discutida no âmbito de teorias económicas e financeiras que implicam a inter-relação entre os
diferentes preços de mercado a obtenção da eficiência de Pareto através das operações no mecanismo de
preços capitalista, bem como no âmbito da discussão da hipótese de mercado (financeiro) eficiente.
No Reino Unido, emprega-se uma taxa de desconto reduzida para não diminuir demasiado os benefícios dos
investimentos que possam vir a ser feitos num futuro distante. Assim, com uma taxa de desconto de teste de
3,5% reduzida para 3% a 30 anos e para 2,5% a 75 anos e com um prazo previsto de 100 anos, o fator de
desconto correspondente é 29,9 (HM Treasury, 2003). Foi isto que se usou no Quadro do Anexo C11 do
presente documento. Tenha em atenção que a coluna DMA (Danos Médios Anuais) está indicada em milhares
de £/€. Não confunda estes “a 30 anos” ou “a 75 anos” com os períodos de retorno das inundações: estes “a 30
anos” e “a 75 anos” são o número de anos de vida útil do projeto.

Anexo E17 Programa de Atenuação de Inundações de Oxford: resumo económico (de
CH2MHill)
Número da opção

Opção 1

Opção 2a

Nome/pormenores da opção

Não
fazer
nada

Fazer
mínimo

Opção 2b
o

Opção 3

Opção 4

Opção 5

Fazer
o
mínimo
(ampliado)

Defesas

Canalização
e
Saneamento

Canalização,
Saneamento
e Defesas

CUSTOS:
Valor atual (VA) dos custos
de capital

0,0

4,0

7,6

92,9

96,5

VA dos custos de operação e
manutenção

17,4

17,4

17,6

20,4

20,6

0,0

17,4

21,4

25,1

113,3

117,0

1 237,4

315,2

297,8

267,9

122,1

89,8

922,2

939,6

969,5

1 115,3

1 147,6

315,2

297,8

267,9

122,1

89,8

922,2

939,6

969,5

1 115,3

1 147,6

315,2

297,8

267,9

122,1

89,8

922,2

939,6

969,5

1 115,3

1 147,6

Valor atual líquido (VAL)

905

918

944

1 002

1 031

Rácio custo-benefício médio
(RCB)

52,8

43,8

38,6

9,8

9,8

VA total dos custos em
milhares de £
BENEFÍCIOS:
VA de danos devidos a
inundações monetizados
VA de danos devidos a
inundações
monetizados
evitados
VA
total
de
danos
monetizados em milhares
de £

1 237,4

VA total de benefícios
monetizados em milhares
de £
VA total de danos em
milhares de £
VA total de benefícios em
milhares de £

1 237

CRITÉRIOS
PARA
A
TOMADA DE DECISÕES:
Excluindo contribuições
Baseado no VA total dos
benefícios (incluindo os de
pontuação e ponderação e
os serviços ambientais)

Rácio
custo-benefício
incremental (RCBI)

4,3

8,1

1,9

1,9

