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1. Contextualizando
A modelagem sistêmica de alocação de água, realizada para seis cenários potenciais, traz como
resultado os déficits hídricos (m³/s) mês a mês para cada reservatório da Bacia do PiancóPiranhas-Açu (PPA). Sabendo-se as proporções em que se dividem as demandas por água em
cada reservatório, setorialmente e espacialmente, tem-se os correspondentes níveis de deficiência
de água em cada município, que refletem a disponibilidade e distribuição de tal insumo e em seu
conjunto caracterizam o Risco Físico sobre o qual a bacia está sujeita.
Assim, após a primeira e etapa de identificação de riscos e vulnerabilidades físicas – presentes e
futuras – deve-se estimar economicamente as perdas potenciais associadas, quantificando-se
enfim o Risco Climático Total da região. Nesse sentido, diferentes métodos de estimação de
perdas podem ser empregados dependendo de seus propósitos específicos. A Figura 1.1
apresenta a etapa da Análise Custo-Benefício proposta abordada pelo presente apêndice.

Figura 1.1
Etapa da ACB Abordada por este Apêndice Técnico
ETAPA

Caracterização do Risco Físico

ETAPA ❷ Cálculo do Risco Climático Total

Onde e de que estamos em risco?

Qual a magnitude da perda esperada?

Cenários climáticos:
alterações nos padrões
hidrometeorológicos

Cenários de
distribuição e
disponibilidade
hídrica:

Padrões de vazão futura
(oferta)

Métodos de estimação de perdas
por setor usuário

[I]

Perdas econômicas para cada cenário:
RISCO CLIMÁTICO TOTAL

RISCO FÍSICO
Trajetórias socioeconômicas
locais (demandas)

[IV]

Novo
Risco Físico

[III]

Perdas econômicas recalculadas

[V]

[II]
Novas vazões

Novas demandas

parâmetros
alterados pelas
medidas

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
IDENTIFICADAS

Custos das
medidas

ETAPA ❸ Avaliação de medidas
Como responder?

Fonte: elaboração própria.
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Perdas
evitadas:
benefícios das
medidas

RELAÇÃO
CUSTO/BENEFÍCIO

A quantificação das perdas econômicas associadas à escassez de água no setor de recursos
hídricos, no entanto, não é trivial, uma vez que os serviços prestados por tal insumo tangenciam
todas as atividades humanas. Não obstante sua importância e onipresença, o valor da água pode
ser contestado e será dependente do contexto considerado, ou seja, das condições de seu uso
em um determinado local, durante um momento específico e para um propósito característico.

Além disso, a água pode ser abundante em termos absolutos, porém restrita em termos relativos,
de forma que eventos de escassez hídrica geram perdas econômicas para os seus diversos usos,
diretos e indiretos. Assim, o entendimento de como determinado evento de escassez altera
efetivamente a produtividade de um sistema decorre das características deste sistema e das
interações entre a água demandada e o volume deficitário.

Na posse de valores de demandas e déficits hídricos, a passagem sistemática para perdas na
produção considera que o insumo afetado, no caso a água, por um fenômeno adverso, no caso
sua escassez, irá impactar um determinado parâmetro do sistema produtivo, que por sua vez,
afetará na mesma medida o volume de produto gerado e sua equivalente arrecadação segundo o
valor de mercado. Assim, cada setor usuário carregará suas próprias premissas, inerentes ao
processo de estimação das perdas econômicas associadas, a serem apresentadas neste
documento.
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2. Conceitos Aplicados à Estimação de Perdas Econômicas
A quantificação dos serviços ambientais prestados pela água, que inerentemente trazem à tona
seu valor e, como consequência, mensuram eventuais perdas decorrentes de sua ausência, deve
ser realizada no âmbito da economia. Essa quantificação demanda, assim, o emprego de métodos
de estimação econômica de recursos naturais, discutidos a partir de uma abordagem conceitual
no Apêndice Conceitual – Métodos de estimação de perdas econômicas.

De forma reduzida, as técnicas de estimação se dividem basicamente em duas categorias:
 As que utilizam os próprios instrumentos de mercado; e
 Aquelas cujo elo é comportamental, isso é, que desvendam os valores por meio de
preferências reveladas ou explicitadas, conforme ilustra-se na Tabela 2.1.

Tabela 2.1
Métodos de Estimação de Perdas Econômicas
INSTRUMENTOS DE MERCADO
Funções de Dose-Resposta
Função de
Custo de Reposição,
Produção
Substituição ou custo Evitado

INSTRUMENTOS QUE NÃO DE MERCADO
Preferência Revelada
Preferência Explicitada
Preços
Custo de
Valoração Contingente
Hedônicos
Viagem

Fonte: Elaboração própria.

O emprego de cada técnica de estimação deve se adequar a cada contexto específico de uso da
água, de forma a quantificar seu valor. Cada técnica, por sua vez, apresenta vantagens e
desvantagens, sendo que por vezes a própria disponibilidade de dados e seu grau de
confiabilidade condicionam o emprego de uma ou outra.

Dentre os métodos existentes, aquele que atende com mais rigor aos propósitos da ACB é
o de função da produção, a ser detalhado no próximo item. Tal método reflete o uso da água
como elemento de uma função de produção de bens e serviços diversos, ou seja, como um
insumo do processo produtivo (vide Quadro 2.1), contabilizando seu valor de forma mais aderente
ao contexto local.

A estimação econômica deve mensurar as perdas potenciais, bem como os ganhos de possíveis
medidas adaptativas, frente a cenários climáticos, para os usuários diretos da água, como:
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agricultores, aquicultores, criadores de animais, indústrias e sistema de abastecimento urbano e
rural. Dessa forma, tem-se uma importante distinção: a estimação de perdas econômicas pelo
método de função da produção capta o valor mínimo que aquele recurso fornece ao sistema
produtivo, espelhando uma fração do valor econômico total daquele recurso para o homem e
para a natureza como um todo.

Nesse contexto, tal método de estimação é especialmente adequado à ACB, pois capta os
impactos de 1ª ordem – definidos como aqueles que acometem aos usuários diretos da água na
unidade de análise considerada. Assim, a função de produção revela um valor mínimo do recurso,
não o real valor de escassez. Dessa forma, seu emprego não seria adequado caso o propósito
fosse revelar o valor do recurso em si, ou seja, o valor da água, sendo nesse caso mais adequado
o emprego de outras técnicas de estimação que, por sua vez, capturem impactos de 2ª ordem –
que acometem usuários diretos e indiretos de tal recurso – como, por exemplo, o método de custo
de reposição ou substituição.

2.1

Métodos de estimação empregados no contexto da ACB

Conforme apresentado, a estimação das perdas monetárias associadas ao risco físico na Bacia
do Piancó-Piranhas-Açu será realizada sob os impactos de 1ª ordem em concordância com as
finalidades da ACB proposta.

Método função de produção
O método de cálculo empregado, e que funciona a partir de uma ótica bottom-up, é o da função de
produção, que se baseia fundamentalmente em duas etapas:

I.

A primeira delas é o estabelecimento da relação física entre o evento crítico, no caso, a
escassez hídrica, e a produção de determinado bem ou serviço, ou seja, das quantidades
físicas dessa produção;

II.

A segunda etapa é a interpretação de quanto desta parcela física, cujo evento crítico levou
a uma redução, causou interferência econômica na produção que, se não fosse a restrição
imposta pelo fenômeno climático, teria sido realizada.
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Ao se interpretar um determinado nível de impacto físico sobre a produção de um bem ou serviço,
estabelece-se a dependência entre a disponibilidade de água e a geração do valor econômico.
Trata-se assim da mensuração dos impactos de 1ª ordem, uma vez que se monetizam as
repercussões diretas ao volume físico da produção e, consequentemente, ao valor econômico
dessa produção diretamente impactado pelo evento de escassez hídrica.

Esse impacto de 1ª ordem, calculado apenas para o usuário direto da água, detém repercussões
de 2ª ordem ao afetar usuários indiretos de tal recurso. Tais impactos de 2ª ordem tendem a ser
maiores do que os de primeira, uma vez que consideram mais usuários e repercussões do mesmo
evento de escassez. Não obstante, os impactos de 1ª ordem representam o uso mais tangível do
recurso, representando assim valor "líquido e certo" de impacto.
Quadro 2.1
Água como Insumo e a Valoração de Eventos de Escassez Hídrica
Mesmo empregando-se um método que capte a relação física de primeira instância, a valoração dos
eventos de escassez hídrica não é trivial. A água pode ser um insumo direto na produção de um
determinado bem ou serviço, inclusive de forma linear, a exemplo de uma lavanderia ou de uma indústria de
bebidas. Outras vezes, entretanto, a água é um dos diversos fatores de produção que compõe sistemas
produtivos mais complexos, cujo uso não está necessariamente relacionado ao produto final de maneira
explícita ou mesmo linear.
Há, ainda, a complexidade de se computar os efeitos da escassez hídrica em todo o seu dinamismo: os
cenários de mudanças climáticas apontam para eventos de escassez com diferentes magnitudes e
frequências, intensos, porém com durabilidade restrita; eventos de menor escassez e que perduram por
anos sequenciais; além de uma miríade de situações intermediárias.

Na ausência de dados empíricos que estabeleçam a relação física da água como fator de
produção, considerando a variação de magnitude e frequência dos eventos de escassez, são
necessárias escolhas, entendimentos e sensibilidade para que se aproxime ao máximo os
cálculos da realidade. Cada setor usuário, por mais que se utilize do mesmo método de valoração
- função da produção - apresenta particularidades que merecem discussão e explicitação para que
se interprete corretamente o valor deles derivado. Estas especificidades são discutidas para cada
setor usuário, apresentados no próximo capítulo.

Método custo de reposição ou substituição

Outro método de valoração econômica de recursos naturais que também captura o valor de uso
direto do recurso via preços de mercado é o de custo de reposição ou custo de substituição, que é
11 / 92
FGV Projetos CE Nº 1826/16

igualmente baseado em funções de dose-resposta (ou ação-reação). A distinção em relação ao
método de função da produção é que enquanto este contabiliza a água (e seu custo) enquanto
insumo da produção, o método de custo de reposição contabiliza exatamente o valor de reposição
deste insumo para que a produção seja realizada (hipoteticamente) mesmo na ausência do
recurso. De forma análoga, o custo de substituição considera o valor incorrido para a substituição
daquele bem ou serviço que deixou de ser produzido na ausência do insumo água.

Esta distinção diferencia os métodos justamente pelo fato de capturarem ordens distintas de
impactos, uma vez que ao contabilizar o recurso pelo valor de sua reposição, inclui-se os impactos
de 2ª ordem. Estes são mais abrangentes do que os de 1ª ordem, uma vez que consideram mais
usuários e repercussões do mesmo evento de escassez. Dessa forma, o uso deste método no
presente estudo não se faz necessário para o emprego do método de Análise de Custo-Benefício,
embora sua demonstração evidencie de forma complementar o valor de escassez da água em si,
ou seja, se aproxima mais do valor do insumo sob risco de perdas.

Importante destacar que o emprego do método não demanda aderência com a aplicabilidade de
sua forma de cálculo, pois o conceito de reposição ou substituição é utilizado para extrair o valor
de uso do recurso natural naquele contexto (Quadro 2.2), para aquele usuário e seus impactados
de 2ª ordem (também sob o ponto de vista antrópico) – e não para se adaptar ao evento de
escassez.
Quadro 2.2
Exemplos: custos de reposição e de substituição
Em exemplo prático, tem-se que o custo de reposição de 10 m3 de água tratada em uma residência seja
exatamente o valor de um carro-pipa que forneça, paralelo à rede de abastecimento, esse mesmo volume
de água. Caso, em uma situação de escassez, uma cidade inteira permaneça por dois meses
completamente sem água na rede de abastecimento, compreende-se que o valor em risco é idêntico ao de
se fornecer este exato volume demandado por meio exclusivo de carros-pipa (substituto mais próximo). Tal
cálculo trata de uma representação do valor, independendo de sua real possibilidade de aplicação, o que,
quando considerada, o condiciona a uma medida adaptativa.
Como outro exemplo, tem-se o valor de substituição da água: ao invés de se contabilizar o efeito que sua
falta faz como insumo de produção agrícola, se contabiliza seu valor pela substituição do bem não
produzido, a preços de mercado. Ou seja, tem-se que o valor de substituição do bem ou serviço não
produzido é espelho do valor do seu insumo fundamental. Da mesma forma que para o custo de reposição,
este pressuposto traz consigo impactos aos usuários indiretos, ou seja, de 2ª ordem.

As premissas adotadas para a estimação das perdas econômicas por meio do método de custo de
reposição ou substituição em cada setor usuário são abordadas na seção 5, sendo apresentadas
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principalmente dado seu caráter complementar de sua aplicação em relação aos resultados
obtidos a partir do emprego do método de função da produção.
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3. Etapas metodológicas para a estimação de perdas por setor usuário
presente na Bacia – Método função de produção
3.1

Abastecimento

URBANO

Do déficit hídrico aos impactos no provimento de água

A estimação das perdas econômicas associadas ao abastecimento urbano, que incluí residências,
serviços e pequenas indústrias, ilustra claramente a necessidade de um recorte conceitual que
diferencie impactos de 1ª e 2ª ordem. Neste setor usuário, um evento de escassez hídrica
acomete, em 1ª ordem, diretamente as companhias de abastecimento de água que, na ausência
de seu principal insumo, interrompem seu serviço. Ou seja, a parcela referente ao déficit diz
respeito à fração do serviço não prestado, que por sua vez, corresponde às atividades de
captação, tratamento e distribuição não realizadas pela companhia no fornecimento de água
tratada a seus clientes.

É evidente que o não provimento de água aos diferentes usuários residentes no perímetro urbano
irá gerar reflexos na perda de produtividade da economia como um todo, ou seja, os mencionados
impactos de 2ª ordem. No entanto, opta-se por estimar a perda do setor a partir do usuário de
água em primeira instância - a companhia de abastecimento - uma vez que é esta quem se utiliza
do insumo de produção água.
Principais premissas e parâmetros adotados

Posto que as perdas econômicas deste setor irão refletir justamente o serviço não prestado em
decorrência do insumo água estar deficitário e, lembrando que a simulação foi conduzida
considerando uma unidade de tempo mensal, tem-se que:


Sendo a água seu insumo básico, a relação entre a produção das companhias de
abastecimento e o volume hídrico necessário para a prestação de seus serviços é
direta;
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O volume de déficit incorrido (m³) dentro de cada mês corresponde à perda da
capacidade da companhia em entregar esse exato volume de água tratada; e



O déficit de abastecimento de um mês considera como pressuposto que houve
depleção total do insumo para distribuição, ou seja, haverá falta de água
independentemente da existência de um volume reservado, que geralmente é
1

estabelecido em da vazão máxima diária.
3

Assim, um determinado déficit do setor de abastecimento, em um mês qualquer, é função do não
atendimento de suas demandas, ou seja, do volume de água imperativo na captação para
satisfatoriamente acolher as necessidades de seus consumidores. Observa-se que as demandas
do setor de abastecimento foram quantificadas considerando o atendimento total dos usuários da
rede urbana (incluindo residências, indústrias, comércios e serviços atendidos pela rede).

Nesse sentido, significa que um déficit de 0,001 m³/s no mês de julho no município de Água
Branca, por exemplo, se traduz exatamente na falta de 0,001 m³/s de água provida para os
habitantes desta região específica, dentro deste intervalo temporal. Dessa maneira, evidencia-se a
relação linear entre o déficit apontado pela modelagem e o que se deixa de ter, na ótica das
companhias de abastecimento de cada um dos municípios da bacia, em termos de água bruta.

Rebatimento no valor econômico
Para a mensuração dos riscos físicos no setor de abastecimento urbano, traduzidos aqui em
valores econômicos, tem-se que o impacto direto do déficit hídrico nas companhias de
abastecimento de água se dá pelos custos que tais companhias deixaram de incorrer na
prestação insuficiente de seus serviços. Assim considera-se que:


O abastecimento de água é um serviço de utilidade pública, fornecido por empresas
monopolistas, justamente para garantir a cobertura de toda a população e não apenas
de quem pode pagar pelo sistema; e



Em decorrência disso, os custos não incorridos pela falta de insumo espelham, mesmo
que em valor mínimo, a perda de serviços prestados.

Apesar das companhias de abastecimento serem de fato as consumidoras primárias na cadeia de
fornecimento de água aos perímetros urbanos, são estas também empresas públicas, que detém
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o monopólio natural do serviço e não visam a atividade econômica para além do suprimento
satisfatório de toda a população. Ressalta-se ainda que o valor pago pelo consumidor referente à
água entregue é em grande parte subsidiado pelo Estado, de forma que este não reflete o valor
total despendido para o provimento de água.

Uma vez que o valor associado ao abastecimento é financiado pelo consumidor em conjunto
com subsídios do setor público, o gasto não incorrido para as companhias em função da não
realização de suas atividades – adução, tratamento e distribuição – e consequente não
provimento de água para a população, representam diretamente o custo da escassez de tal
recurso para a sociedade, uma vez que esta é quem mantém exclusivamente o propósito de
funcionamento e insumos financeiros das companhias de abastecimento.

Ainda se utilizando do exemplo de Água Branca, tem-se que a Companhia de Águas e Esgotos da
Paraíba, que faz o atendimento no município, deixou de distribuir 0,001 m³/s no mês de julho, o
que corresponde, como apresentado, exatamente ao montante que não mobilizou esforços na
prestação do serviço, ou seja, não foi aduzido, tratado nem distribuído.

O cálculo econômico resulta assim do valor despendido com tais serviços, em determinado
município, e contabilizado a partir do m3 de água tratada faturado (R$/m³), que representa, por
sua vez, diretamente o valor global desembolsado pela companhia e financiado pela sociedade, e
multiplicado pelo volume hídrico deficitário.
Isso significa que, caso a despesa com o m3 no município de Água Branca seja de R$ 5,14, a falta
deste 0,001 m3/s no mês de julho, que representa um volume de 2.592 m3, se traduz em R$
13.322,88 de perda monetária.

Os valores das despesas com os serviços incorridos são obtidos a partir do Sistema Nacional de
Informações sobre Saneamento - SNIS, indicador codificado como IN003.

Quando da existência de lacunas nos dados entre os municípios no intervalo entre 2012 e 2014, é
adotado o valor médio ponderado pela população das despesas das companhias de
saneamento estaduais, considerando os valores registrados para municípios de porte equivalente
de acordo com o estado no qual se inserem (Paraíba ou Rio Grande do Norte). As faixas
populacionais consideradas para tal segregação em porte municipal são as mesmas utilizadas no
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Atlas de abastecimento (ANA, 2010): municípios menores que 5 mil habitantes; entre 5 mil e 35
mil habitantes; entre 35 mil e 75 mil habitantes; e maiores que 75 mil habitantes.
Dessa forma, a Tabela 3.1 apresenta os valores médios adotados para os municípios sem
informação no SNIS.

Tabela 3.1
Valor Médio das Despesas por m3 e Faixa Populacional
Estado
Paraíba
Rio Grande do Norte

Até 5 mil
habitantes
4,67
4,53

Entre 5 e 35 mil
habitantes
4,51
4,33

Entre 35 e 75
mil habitantes
2,49
2,76

Maior que 75
mil habitantes
4,41*
2,74**

* Valor referente exclusivamente a Patos.
** Valor referente exclusivamente a Mossoró (cuja sede não se encontra na Bacia).

TRANSPOSIÇÃO ENTRE BACIAS

Durante o processo de levantamento das demandas hídricas de cada setor usuário da bacia,
como apresentado no Apêndice Técnico – Demandas Futuras, foi constatado que as
transposições existentes na região, que fornecem água para as bacias situadas nos arredores, se
destinam majoritariamente ao atendimento de necessidades de abastecimento urbano. Dessa
forma, a estimação das perdas econômicas associadas aos impactos de seus déficits é valorada
da mesma maneira que para o setor de abastecimento urbano da bacia, seguindo a mesma lógica
apresentada anteriormente.


A água transposta para fora do perímetro de interesse, em se destinando para fins de
abastecimento urbano, tem suas perdas econômicas associadas à relação linear entre o
valor do m3 de água (R$/m³) e o volume hídrico deficitário, acompanhando, assim, o
realizado para os municípios inseridos na bacia; e



Como a transposição de água se dá entre bacias vizinhas, as despesas totais das
concessionárias de água são assumidas similares.

Assim, os valores da despesa total com os serviços por m³ faturado (R$/m³) levantados a partir do
SNIS, são adotados como os valores de despesas das companhias respectivas dos locais
receptores das águas do Piancó-Piranhas-Açu. Considerou-se o valor médio ponderado para
17 / 92
FGV Projetos CE Nº 1826/16

municípios com população entre 35 e 75 mil habitantes, respectivo aos municípios de cada
estado, na Bacia do PPA como o valor adotado. Ou seja, tem-se para as transposições da
Paraíba o valor de R$ 2,49 por m3, e para as transposições do Rio Grande do Norte, R$ 2,76 / m3.
RURAL

A lógica para a estimação de perdas do setor de abastecimento rural é a mesma apresentada
para o abastecimento urbano. O usuário direto, no entanto, não é a companhia de abastecimento,
uma vez que, no meio rural, não se operam redes de distribuição e sim sistemas comunitários
e/ou captações individuais. Dessa forma, estabelece-se novamente uma relação linear entre o
volume do déficit, em m³, em um determinado mês e os custos não incorridos em decorrência da
parcela de água não veiculada pelo sistema.

Tais custos associados à infraestrutura de abastecimento característica do meio rural são,
entretanto, menos óbvios em comparação àqueles registrados para zona urbana, que apenas
evidenciam os montantes investidos nos serviços prestados pelas companhias fornecedoras de
água tratada. Nesse sentido, o estudo desenvolvido por Garrido, Rocha, et al. (2016) analisa, em
escala local, diferentes experiências em torno dos serviços de abastecimento de água nas zonas
rurais. Trata-se de sistemas multicomunitários e unicomunitários desenvolvidos no Brasil e que
merecem destaque por se caracterizarem como alternativas institucionais, sociais, técnicas e
financeiras sustentáveis.

De forma geral, os sistemas ideais para o abastecimento rural demandam universalidade da
cobertura, regularidade de abastecimento, adequação do tratamento de água, micromedição
efetiva e, na maioria deles, funcionamento automático de bombas com controle de nível de
reservatórios. Ainda, tem-se que o sistema ideal deva ter sistema de faturamento informatizado,
sendo os agentes arrecadadores externos às comunidades para redução de inadimplência e
transparência de operação. Já em termos de tarifa de água média, espera-se que esta cubra os
custos de operação e manutenção, mantendo o padrão razoável de serviço oferecido.
A Tabela 3.2 apresenta o perfil dos modelos avaliados pelo referido estudo.
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Tabela 3.2
Perfil dos Modelos Avaliados em Cada Estado Considerado
Estado
Bahia
Ceará
Minas Gerais
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio Grande do Norte

Multicomunitários
1
1
1
0
0
1
1

Unicomunitários
1
2
2
3
4
2
2

Fonte: Garrido, Rocha et al. (2016).

Observa-se que nem todos os modelos acima, claramente, cumprem com os requisitos de um
sistema ideal de abastecimento rural, sendo intuito do referido estudo analisar principalmente os
aspectos de sucesso identificados em cada um deles para propor eventuais replicações.
A análise dos sistemas de abastecimento rural conduzida por Garrido, Rocha et al. (2016) no
estado do Rio Grande do Norte abrange municípios inseridos na bacia de interesse,
contribuindo significativamente no contexto da aplicação prática da ACB proposta. Sendo eles:


Comunidade de Caatinga Grande, no município de São José do Seridó (UPH Seridó); e



Região de Serra do Santana e suas localidades filiadas de Mar Vermelho e Santana, no
município de Lagoa Nova (UPH Seridó).

A região de Serra do Santana opera o modelo multicomunitário do CONISA1. Trata-se de um
consórcio público com caráter autárquico que presta serviços nas comunidades rurais da região,
formada pelos municípios de Bodó, Cerro Corá, Florânia, Lagoa Nova, Santana do Matos, São
Vicente e Tenente Laurentino Cruz, todos eles inseridos na Bacia do PPA.

Especificamente sobre os serviços de abastecimento, a CONISA atua no sistema multicomunitário
das comunidades Mar Vermelho e Santana, operando uma ETA completa e que atende,
respectivamente, 44 e 56 ligações. A comunidade de Lagoa da Onça, onde opera um modelo
unicomunitário com 64 ligações, também é atendida pelo mesmo tipo de sistema. Já a

1 Consórcio Intermunicipal de Serra de Santana.
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comunidade Caatinga Grande, com 70 ligações, é unicomunitária e opera por meio de
dessalinização.
O consórcio, CONISA, compra água da adutora de Serra do Santana, da CAERN2, e distribui para
as comunidades atendidas. O levantamento de custos de operação e manutenção do sistema
incluiu as despesas com pessoal, energia e outros, tais como materiais para o tratamento da água
e de manutenção, serviços de terceiros e despesas gerais.
Especificamente para a CONISA, os valores identificados para os modelos multicomunitários
analisados foram os seguintes (GARRIDO, ROCHA, et al., 2016):


Custo médio de operação e manutenção: R$ 13,44 por ligação por mês, ou R$ 1,86/m3;
e



Valor médio da tarifa: R$ 15,92 por ligação por mês, ou R$ 2,20/m3.

Há, no consórcio CONISA, uma diferença de 18% entre a receita e os custos, observando-se que
para a operação conseguir se manter economicamente acessível ao usuário e ao mesmo tempo
cumprir sua função de prover acesso à água tratada no meio rural, a Companhia Estadual de
Abastecimento realiza um subsídio no custo da captação de água (GARRIDO, ROCHA, et al.,
2016).

Compreende-se, assim, que para efeitos de consideração das despesas do serviço de
abastecimento rural para fins de aplicação na valoração econômica via função de produção, devese considerar o valor equivalente à receita. Essa lógica advém do fato de que sem subsídio,
este seria uma melhor estimação do custo efetivo, que, por sua vez, mais se aproxima dos
demais serviços de abastecimento rural estudados.

Eis que o estudo de referência encontrou uma grande variação de valores entre os diversos
modelos analisados em termos de custos de operação e manutenção mensal por ligação, tendo

2 Companhia de Água e Esgoto do Estado do Rio Grande do Norte.
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como exemplos o SISAR3, que no Ceará registra o valor de R$ 12,97/mês/ligação, em
contraposição com a CENTRAL4, que na Bahia pratica um valor de R$ 19,35/mês/ligação.
É apontada a relação existente entre o custo de operação e manutenção e os pagamentos com
energia elétrica por conta dos bombeamentos necessários para as reservações. Também para
efeitos de comparação, tem-se que o valor do m3 no SISAR, tido como uma das experiências de
maior sucesso, é de R$ 2,01 (em 2014).
Dessa forma, adota-se como despesas para os serviços de abastecimento rural o valor de R$
2,20 por m3, praticado pelo CONISA, como representação dos demais sistemas de abastecimento
rural da Bacia do PPA.

O fluxograma abaixo resume o processo de estimação de perdas econômicas para o setor de
abastecimento, sendo aplicável de maneira genérica em suas três modalidades possíveis.
Figura 3.1
Fluxograma: estimação da perda econômica no setor de abastecimento urbano e rural
Simulação
de alocação
de água

Déficits hídricos
mensais
Companhias de
abastecimento de
água de cada
município

Volume hídrico
deficitário

m3 de água tratada
faturado (R$/m³)

O volume de déficit
incorrido (m³) em um
mês corresponde à
perda da capacidade
da companhia em
entregar tal volume
de água tratada

Os custos não
incorridos em razão
da água não aduzida,
tratada e distribuída,
representam os
impactos de primeira
ordem

PERDA
ECONÔMICA

Fonte: Elaboração própria.

3 Sistema Integrado de Saneamento Rural.
4 Central das Associações Comunitárias para Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água e Esgotos Sanitários.
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3.2

Agricultura Irrigada

Do déficit hídrico aos impactos na produtividade das culturas

A perda econômica deste setor, quando do acontecimento de um evento de escassez, será
proporcional ao impacto observado na produtividade das culturas plantadas em função do
rebatimento do déficit hídrico no processo de irrigação. Tal impacto na produtividade, no
entanto, se desenvolve de maneira distinta entre modalidades de cultivo, variando
consideravelmente entre lavouras permanentes e temporárias. Uma vez que se variando a
cultura, varia-se também a resposta da produção a uma possível falta de água, a abordagem
proposta irá refletir o perfil e as principais características das plantações na bacia cultivadas.
Principais premissas e parâmetros adotados

A Tabela 3.3 abaixo traz a distribuição da área de cada cultura irrigada por UPH da bacia,
agregando-se estas em grupos principais de acordo com a característica de cultivo, seja
temporário ou permanente.
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Tabela 3.3
Distribuição da Área Irrigada por Grupo de Cultura
UPH
PIANCÓ
ALTO PIRANHAS
PEIXE
ESPINHARAS
MÉDIO PIRANHAS
PARAIBANO
SERIDÓ
MÉDIO PIRANHAS
PARAIBANO/POTIGU
AR
MÉDIO PIRANHAS
POTIGUAR
PARAÚ
PATAXÓ
BACIAS DIFUSAS DO
BAIXO PIRANHAS
TOTAL

Temporárias

Permanentes
Frutas
Forrageira
permanentes
s para
5
corte
8%
1%
10%
1%
56%
11%
8%
3%

Área
irrigad
a (ha)

Arro
z

Feijão

Milh
o

2.177
294
5.533
72

8%
9%
3%
0%

42%
29%
5%
23%

31%
48%
24%
12%

Melão e
melanci
a
0%
0%
0%
8%

1.691

1%

59%

18%

1%

6%

9%

7%

1.260

0%

12%

5%

9%

3%

58%

14%

769

5%

56%

17%

0%

0%

0%

23%

139

0%

51%

45%

0%

1%

0%

2%

8
9.558

0%
0%

0%
30%

0%
32%

0%
1%

0%
28%

100%
2%

0%
7%

2.244

0%

35%

23%

8%

25%

4%

5%

23.745

2%

28%

27%

2%

28%

8%

7%

Outro
s
10%
3%
1%
45%

Fonte: (ANA, em andamento).

Nota-se que não há na região uma cultura específica que prepondere em questão de área
irrigada, no entanto, observa-se que:


O milho e o feijão se destacam como as principais culturas irrigadas, representando a
maior parcela em termos de extensão da plantação;



Em relação às frutas permanentes, a banana e o coco-da-baía são as culturas mais
significativas, complementadas ainda pela goiaba e pela manga; e



Embora as culturas do arroz, do melão e da melancia sejam pouco expressivas em área
irrigada, optou-se por incluí-las como grupos independentes uma vez que:


O arroz demanda água em quantidades notadamente superiores a outras culturas
e,



O melão e a melancia são frutas de grande valor agregado.

5 Grupo caracterizado pela parcela mais expressiva entre as culturas plantadas dentro desta modalidade, quais sejam: o coco-da-baía,
a banana, a manga e a goiaba.
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Quadro 3.1
Observações a Respeito do Perfil da Agricultura na Bacia
Ressalta-se que nem todas as culturas produzidas na bacia são irrigadas, havendo uma parcela relevante
que corresponde a plantios de sequeiro e que não dependem de captações de caráter hídrico. Apesar
disso, as culturas irrigadas tendem a render mais do que as não irrigadas, sendo, portanto, a água um
diferencial na geração de valor e inclusive o insumo que viabiliza a produção de variedades de alto valor
agregado, como no caso do melão e da melancia.
Há ainda outras culturas irrigadas na região, porém com expressividade individual pequena, são elas (em
ordem alfabética): abóbora, acerola, alface, algodão arbóreo e herbáceo, batata, caju, cana-de-açúcar,
cebola, coentro, fava, fumo, graviola, hortaliças, limão, mamão, mandioca, maracujá, pinha, pupunha, sorgo
forrageiro e em grão e tomate.

A modelagem de alocação de água na bacia considerou as demandas hídricas do setor de
agricultura, de acordo com cada município, como um agregado único de consumo global da
atividade, não sendo, portanto, diferenciadas à qual cultura particular estas demandas se
relacionam. Dessa forma, é necessário o rateio de tal demanda total entre os grupos de
culturas considerados, sendo este obtido a partir da necessidade de água específica de cada
plantação.
A demanda de água particular de cada cultura é definida por sua lâmina de irrigação, ou seja, a
quantidade de água solicitada por hectare plantado de tal cultura ao longo dos meses do ano. Isto
significa que, a partir da lâmina, é dada a relação entre a necessidade de água da cultura e sua
época ideal de cultivo, incluindo ainda a variação entre as demandas hídricas de suas diferentes
fases fenológicas. Os valores mensais das lâminas características de cada cultura foram
compilados pela ANA (em andamento), de forma que, a partir deles, pode-se realizar o rateio
entre a demanda total de um município e as demandas individuas das culturas nele plantadas.

Da mesma forma que é feito o rateio da demanda entre as culturas, faz-se a divisão dos déficits
correspondentes. Em posse do déficit hídrico de cada cultura, em cada município e em cada mês
do ano, estabelece-se a relação entre um episódio de falta de água e sua consequência para o
crescimento e desenvolvimento das plantações. Tal passagem, embora a evidente dependência
entre água e produção, não é trivial, dado que se deve respeitar as fases fenológicas de cada
cultura, bem como compreender exatamente em que proporção um determinado déficit afeta cada
uma delas.

Tem-se assim uma primeira e importante distinção entre as culturas temporárias e permanentes:
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Para as culturas temporárias, a falta de água - mesmo que pequena - quando na fase
mais crítica de seu desenvolvimento, pode implicar na perda total da safra; e



Para culturas permanentes, a produtividade irá resultar principalmente de uma
combinação entre a frequência e a magnitude dos déficits hídricos.

CULTURAS PERMANENTES

Apesar de a banana ser uma cultura de ciclo temporário longo, levando mais de um ano para
completar seu período de crescimento, as plantações desta cultura compreendem plantas em
diversos estágios de crescimento, que requerem água constantemente e produzem frutos de
maneira ininterrupta, funcionando, na prática, como uma cultura permanente. Assim as árvores
produtoras de coco-da-baía e banana, as principais deste grupo, devem ser irrigadas ao longo de
todo o ano, em primeiro lugar para garantir a saúde da árvore e, em seguida, para garantir uma
boa produtividade.

Dessa forma, considera-se que:


O impacto de um fenômeno de escassez sobre as diferentes safras irá depender de
como tais culturas respondem às possíveis configurações de frequência e magnitude de
déficits hídricos;



A análise da ocorrência desses parâmetros no tempo contínuo, ou seja, a magnitude e
frequência entre eventos sequenciais, irá definir as condições de permanência dos
fenômenos de escassez; e



A cada condição de permanência distinta é associada uma perda de produtividade
potencial.

I.

Em relação à magnitude e frequência dos déficits

O enquadramento dos déficits em classes de eventos de escassez hídrica de acordo com suas
magnitudes permite o entendimento de como esses déficits estão distribuídos, ou seja, a
frequência de tais eventos ao longo do ano. Dessa forma, torna-se possível, por exemplo,
identificar um déficit considerado pequeno e que se mantém por muito tempo ou, da mesma
forma, um déficit de grande magnitude, porém pontual.
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Para a definição de tais classes e, consequentemente, das perdas de safra associadas, buscou-se
referências que indicassem a possível influência de um evento de escassez sobre uma cultura de
ciclo permanente. No entanto, em decorrência do maior dinamismo de tal modalidade de cultivo à
carência de água, apenas aspectos qualitativos são comumente registrados. Assim, estabeleceuse valores arbitrários que representassem de maneira satisfatória os possíveis efeitos de um
déficit hídrico.

Define-se assim três classes de magnitude de déficit:


Classe 1 - Perceptível: % de déficit entre 10% e 30% da demanda;



Classe 2 - Acentuado: % de déficit entre 30% e 60% da demanda; e



Classe 3 - Severo: % de déficit maior que 60% da demanda.

Assim, a quantidade de vezes com que as classes que relacionam as possíveis magnitudes dos
déficits hídricos se apresentam ao longo do tempo caracteriza a frequência de tais eventos.
Abaixo é apresentado, em caráter expositivo, um exemplo da sistemática empregada para
classificação dos déficits e entendimento da frequência dos eventos de escassez.
Exemplificação - Magnitude e frequência de déficits hídricos

II.

Mês / Ano

Déficits resultantes da
simulação

...

...

...

Jan. / 2018

15%

Classe 1

Intensidade

Fev. / 2018

25%

Classe 2

Frequência

Mar. / 2018

25%

Classe 2

...

...

...

Classificação dos Déficits

Em relação à permanência dos déficits

A consideração em conjunto destes dois importantes fatores, magnitude e frequência,
caracterizam, por sua vez, as condições de permanência dos déficits, ou seja, a forma como tais
eventos se distribuem no tempo, resultando em configurações de interações possíveis ao longo
dos meses. Nesse sentido, cada arranjo de permanência se relaciona então com as
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características biológicas das culturas permanentes e os efeitos resultantes de um fenômeno de
escassez e, portanto, sobre a produtividade final da safra.

Tem-se, assim, que uma condição específica de permanência irá relacionar possíveis classes de
magnitude de déficit, que em conjunto configuram diferentes frequências e ocasionam as perdas
de safra associadas.

Assim, para a definição das condições de permanência dos déficits é entendido que:


Um déficit pontual, por maior que seja, dificilmente incorrerá na perda do valor da
produção de uma cultura durante todo o ano;



A ocorrência de uma sequência de meses com déficit, por menor que sejam, irá
ocasionar em alguma perda da produção, seja via quebra de parte da safra ou ainda por
desenvolvimento da cultura aquém do esperado para se realizar o valor de mercado
desejado; e



Caso a magnitude e a frequência do déficit sejam ambos severos, dentro do intervalo de
um ano, tem-se a perda total da safra (ou seja, a totalidade do valor da produção de um
ano, subtraída de um valor residual de 10%6).

Por fim, são definidos os impactos físicos das condições de permanência, ou seja, como cada
configuração de magnitude e frequência irá impactar efetivamente a produtividade de uma safra.
A perda física é dada de acordo com a análise da permanência resultante entre as classes de
déficits:


Alta permanência de déficits Severos: perda máxima definida como 90% da safra (10%
residual);



Alta permanência da interação de déficits Severos e Acentuados: perda de 70% da
safra; e



Permanência não tão intensa entre as possíveis configurações das três classes de
déficits: perda de 50% da safra.

Exemplificação - Algumas configurações possíveis de permanência

6 Valor arbitrariamente adotado como razoável considerando-se que mesmo quando da ocorrência de uma seca severa, com déficits
de água elevados e alta permanência, mediante diferentes ações abstratas o produtor é capaz de manter uma parcela da safra
comercializável.
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Mês / Ano

Alta
permanência de
déficits de
classe 3

Alta
permanência da
interação de
déficits de
classe 3 e 2

Permanência não tão
intensa entre as
possíveis
configurações das
três classes

0
3
3
3
0

3
2
2
2
0

1
2
0
3
0

Permanência
menos intensa
entre as
possíveis
configurações
das três classes
0
1
2
0
2

90%

70%

50%

20%

Jan. / 2018
Fev. / 2018
Março. / 2018
Abril / 2018
Maio / 2018
Perda da safra
correspondente (ano)

Tais premissas e metodologia são aplicadas igualmente para todas as culturas identificadas como
permanentes. Ressalta-se que os valores estabelecidos para as porcentagens de perda de safra
associada às possíveis configurações de permanência de déficits foram arbitrariamente
determinados considerando-se uma resposta potencial das culturas frente à escassez hídrica.
CULTURAS TEMPORÁRIAS

A maneira como um déficit hídrico, ou uma sequência deles, irá afetar a produtividade de uma
lavoura temporária irá depender das características biológicas da cultura e, mais especificamente,
do momento em que determinado déficit ocorreu. Dados compilados localmente indicam que entre
as quatro mesorregiões abrangidas pela bacia (Oeste Potiguar, Central Potiguar, Sertão
Paraibano e Borborema), o período de plantio das culturas de milho, feijão e arroz variam
discretamente. A Tabela 3.4 mostra como se dividem as áreas irrigadas dessas culturas entre as
mesorregiões.
Tabela 3.4
Distribuição do Plantio entre Mesorregiões
Mesorregião
Oeste Potiguar

Feijão

Cultura
Milho

Arroz

55,5%

63,1%

0,0%

Central Potiguar

6,9%

6,4%

8,7%

Sertão Paraibano

37,5%

30,5%

91,3%

Borborema

0,2%

0,1%

0,0%
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Por outro lado, considerando-se as mesorregiões que mais contribuem para a produção de cada
cultura, a Tabela 3.5 apresenta como os períodos de plantio se configuram ao longo do ano em
cada uma delas.
Tabela 3.5
Período de Plantio entre as Mesorregiões mais Expressivas
Mesorregião
Oeste Potiguar

Feijão
2ª quinzena de janeiro final de abril

Cultura
Milho
2ª quinzena de janeiro final de maio

Arroz
2ª quinzena de janeiro final de maio

Início de janeiro - 2ª
quinzena de abril

Início de janeiro - 2ª
quinzena de maio

Início de janeiro - 2ª
quinzena de maio

Sertão Paraibano

Assim, apesar da época de plantio das culturas variar ligeiramente entre os municípios, os
padrões apresentados se caracterizam como majoritários e, portanto, foram assumidos como
balizadores das respectivas etapas de desenvolvimento. Dessa forma, a Tabela 3.6 mostra como
foram fixados, dentro de um ano, os períodos de plantio para cada cultura.
Tabela 3.6
Época de Plantio para cada Cultura Temporária
Jan.

Fev.

Mar.

Abr.

Maio

Jun.

Jul.

Ago.

Set.

Out.

Nov.

Dez.

Milho
Feijão
Melão
Melancia
Arroz
Fonte: (ANA, em andamento).

Uma vez que as culturas temporárias estão sujeitas ao replantio a cada novo ano, seus ciclos
produtivos são consideravelmente menores em relação ao de culturas permanentes e, portanto,
mais sensíveis às condições de estresse hídrico. Isto ocorre em função de seu estado de
maturação final estar condicionado principalmente ao desempenho de um período específico,
restrito a dias ou semanas, dentro das etapas mais críticas de seu crescimento.

Dessa forma, para essa modalidade de cultivo, mais do que frequência e magnitude de eventos, é
necessário o entendimento do ciclo produtivo da cultura e de sua potencial resposta a diferentes
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déficits pontuais, especialmente quando distribuídos em suas fases fenológicas mais cruciais. As
duas culturas temporárias predominantes na bacia, como apresentado, correspondem ao milho e
ao feijão, de maneira que a Figura 3.2 e a Figura 3.3 ilustram as fases fenológicas dessas
culturas e como elas se relacionam com a necessidade de água e o desenvolvimento final da
planta.

Figura 3.2
Fases Fenológicas do Milho
Fase Vegetativa

Fase Reprodutiva
Definição da densidade dos grãos
Maior necessidade hídrica: déficits
nesse período provocam maiores
reduções de produtividade

DIAS APÓS A POLINIZAÇÃO

12

Definição do
tamanho da espiga

24

36

48

Emergência

0

Rápido
Crescimento

Pendoamento

06

08

SEMANAS APÓS A EMERGÊNCIA

Embonecamento
55
e Polinização
09 a 10

Período de maior vulnerabilidade
às condições do ambiente

Fonte: elaboração própria com base em informações da Embrapa (2015).
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Maturação
Fisiológica

Figura 3.3
Fases Fenológicas do Feijão
Fase Vegetativa

Fase Reprodutiva
Máxima necessidade hídrica: déficits
nesse período provocam maiores
reduções de produtividade

Germinação

Florescimento

0

35

Formação de Vagens
Enchimento dos Grãos

Maturação
Colheita
55

80

DIAS APÓS A GERMINAÇÃO

Fonte: elaboração própria com base em informações de diferentes fontes.

Quadro 3.2
Fases Fenológicas, Escassez de Água e Produtividade da Cultura
Durante seu ciclo produtivo, uma planta exposta ao ambiente natural irá com ele interagir e responder às
condições ora impostas, de forma que, a cada nova fase de seu desenvolvimento suas necessidades e
retornos biológicos se transformam. Neste contexto, o sistema de irrigação age no sentido de suprir as
maiores demandas da cultura nos períodos críticos de seu crescimento, evitar o estresse vegetal e
maximizar a produtividade. Isso significa que o rendimento da produção estará condicionado ao suprimento
hídrico e correto manejo de tal insumo, uma vez que tanto a falta quanto o excesso podem prejudicar o
processo de maturação da cultura.
É reconhecido, no entanto, que um déficit hídrico em determinadas fases fenológicas é um dos fatores que
afetam mais diretamente a produtividade final da cultura, dada a influência direta da água na assimilação da
matéria seca e formação dos grãos ou frutos. Na cultura do milho, como exposto na Figura 3.2, o período
que começa próximo ao pendoamento, passando pelo embonecamento e polinização, até
aproximadamente 24 dias do início do processo de enchimento dos grãos, é identificado como o mais crítico
para o estabelecimento das condições de quantidade e qualidade da espiga maturada.
Da mesma forma, para a cultura do feijão, o período fundamental de seu desenvolvimento está
compreendido entre o florescimento, formação das vagens e, assim como para o milho, o enchimento dos
grãos. Cada tipo de lavoura irá apresentar um intervalo de tempo específico entre os estágios de sua
evolução, podendo tais padrões variar inclusive entre espécies de uma mesma cultura, além de estarem
estreitamente condicionados às características específicas do local onde foram plantadas.
Fontes: Embrapa (2003, 2015).

A literatura a respeito dos diferentes sistemas de cultivo, compreendendo inclusive as culturas
aqui consideradas – além do milho e feijão, o arroz, o melão e a melancia – aponta que,
usualmente, as fases fenológicas mais intimamente relacionadas à produtividade da lavoura e,
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nas quais um potencial déficit hídrico implicará nas maiores perdas em quantidade e qualidade,
abrangem o período entre o florescimento, a fertilização e o enchimento dos grãos ou frutos.

Assim, de maneira geral, o ciclo de crescimento e maturação vegetal das culturas temporárias
apresenta um encadeamento de etapas até certo ponto genérico que, dadas as peculiaridades
dos variados cultivares da região, pode ser entendido da mesma forma para todas as lavouras da
bacia. A Figura 3.4 apresenta as principais características de tais fases do ciclo produtivo.

Figura 3.4
Descrição Geral das Fases Fenológicas das Culturas Temporárias
Emergência da planta e
crescimento vegetativo

Período de fertilização: quando o
potencial de produção é fixado

Fase Reprodutiva

Fase Vegetativa

Desenvolvimento

Fecundação

GERMINAÇÃO

FLORESCIMENTO

Maturação
COLHEITA

Enchimento dos grãos/Formação dos frutos:
aumento da deposição de matéria seca

Iniciação floral e desenvolvimento da
inflorescência: quando o número
potencial de grãos/frutos é determinado

Menor necessidade de
água

Maior necessidade de
água

Menor necessidade de
água

Fonte: Elaboração própria.

É importante ressaltar que tal pressuposto se faz válido principalmente no contexto do presente
estudo que, em função de estimar as perdas econômicas associadas ao setor de agricultura
irrigada, pretende uma aproximação razoável, porém consistente, buscando o equilíbrio entre
aproximação e representatividade. Nesse sentido, assumindo-se que o período que vai do
florescimento ao início da maturação afetará diretamente a produtividade, podendo inclusive
representar a perda total da safra, a Figura 3.5 mostra os intervalos de tempo, em dias, entre os
estágios de desenvolvimento de cada cultura.
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Figura 3.5
Intervalos entre os Estágios de Desenvolvimento das Culturas Temporárias
Fase Reprodutiva

Fase Vegetativa

Desenvolvimento

Fecundação

Emergência/Crescimento

Enchimento dos grãos/Formação dos Frutos

GERMINAÇÃO

Maturação

FLORESCIMENTO

110

120

35

75

90

35

84

105

Milho

60

Feijão

Melancia

40 - 60

Melão

COLHEITA

Flores masculinas

70

Embonecamento

45 - 60

Arroz

Diferenciação Floral

45 - 75

75 - 135

72 - 98

100 - 120

Flores femininas

Florescimento

DIAS

Fonte: Elaboração própria.

Apesar de conhecido o momento em que um déficit hídrico pode ser mais crítico à produtividade
final da cultura, a relação entre a magnitude de tal déficit e a respectiva perda na produção é um
tanto obscura. Nesse sentido, a Tabela 3.7 apresenta informações levantadas para o melhor
entendimento da possível influência de um déficit hídrico na produtividade das culturas.

Tabela 3.7
Escassez Hídrica e Produtividade para o Milho e o Feijão
MILHO
 Dois dias de estresse hídrico podem
reduzir até 20% de produtividade e
estresse hídrico de quatro a oito dias
diminui a produção em mais de 50%
(EMBRAPA, 2015)
 Déficit anterior ao embonecamento reduz a
produtividade em 20 a 30%. No
embonecamento, em 40 a 50%, e após
isso, em 10 a 20%. A extensão do período
de
déficit
também
é
importante
(EMBRAPA, 2015)
 Para o período de 30 dias após o
pendoamento, bem como para o intervalo
mais crítico de 2 antes e 7 dias depois do
pendoamento, a relação entre déficit
hídrico e produtividade dos grãos é
quadrática (BERGAMASCHI, DALMAGO,

FEIJÃO
 Disponibilidade hídrica escassa durante as
fases de floração e formação das vagens na
cultura do caupi, reduziu a produção em 44 e
29%, respectivamente, quando comparado com
o tratamento que não sofreu déficit hídrico
(LABANAUSKAS, SHOUSE e STOLZY, 1981)
 Estresse durante os estágios de florescimento e
enchimento das vagens exerceu influência
negativa reduzindo, entre 35 a 69%, a produção
de grãos (SHOUSE, DASBERG, et al., 1981)
 Redução de 22% na produtividade do feijoeiro,
quando o efeito do déficit hídrico ocorreu nos
estágios de floração e enchimento de grãos
(BRITO, 1993)
 Redução de 30,9% em relação ao tratamento
sem déficit hídrico, nos estágios de floração e
enchimento de grãos (BEZERRA, ARARIPE, et
al., 2003)
 Produtividade menor em 10,1%, 35,8 e 5,4%
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MILHO

FEIJÃO
quando da supressão da irrigação na
Emergência, Enchimento e Maturação. Quando
da Floração, a produtividade do feijoeiro reduziu
em 76,2% quando comparado com a irrigação
em todas as fases (MIORINI e SAAD, 2011)

et al., 2006)

Fonte: Elaboração própria.

Dada a complexidade em definir como uma falta de água irá impactar a produção final para cada
cultura considerada, visto a própria diversidade de conclusões compiladas a partir de diferentes
pesquisas, optou-se por estabelecer uma relação entre o momento do déficit, sua magnitude e a
perda na produção, que fosse igualmente aplicável para todas as culturas, resguardando-se o teor
de aproximação assumido.
Nesse sentido, a Figura 3.6 apresenta, de acordo com o exposto na Figura 3.5 os meses mais
críticos em termos de necessidade de água para cada cultura destacados em vermelho. Apesar
do período crítico de algumas culturas não compreender exatamente dois meses completos,
optou-se por estender um pouco este intervalo e assim não subestimar a perda de safra potencial,
dada a relevância deste momento em seus processos de crescimento.
Figura 3.6
Mês de Desenvolvimento Crítico para Cada Cultura
Jan. Fev. Mar. Abr. Maio Jun. Jul. Ago. Set. Out. Nov. Dez.
Milho
Feijão
Melão
Melancia
Arroz
Fonte: Elaboração própria.

Assim, estabelece-se na Tabela 3.8 como um evento de escassez de água irá impactar a
produção desta modalidade de plantio.

Tabela 3.8
Relação entre Déficit Hídrico e Perda na Produção para Culturas Temporárias
Momento de Ocorrência
do déficit

Magnitude do déficit
Entre 20 e 40%

Entre 10 e 20%
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Maior que 40%

No período antes ou
após o mês mais crítico
No mês mais crítico

Perda de 10% da
Produção
Perda de 40% da
Produção

Perda de 20% da
Produção
Perda de 70% da
Produção

Perda de 25% da
Produção
Perda da safra, com
5%7 de residual

Fonte: Elaboração própria.

Rebatimento no valor econômico

Uma vez definida a forma como cada cultura, permanente ou temporária, irá responder
fisicamente a um déficit hídrico, ou seja, como sua produtividade final será afetada por um evento
de escassez, parte-se para o estabelecimento da relação econômica que, por sua vez, indicará a
perda monetária decorrente do valor não incorrido em razão da produção afetada.

Assim, o valor da produção perdida é função da parcela física da safra não produzida, sendo esta
obtida a partir da área irrigada de cada cultura e cada município. Esta passagem é realizada com
base nos dados da PAM - Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, que traz, por unidade de
interesse, a área plantada e a quantidade produzida, permitindo inferir a produtividade em
toneladas por hectare de acordo com a lavoura e espaço geográfico.

Vale ressaltar que o levantamento da PAM não diferencia a produtividade de áreas irrigadas e não
irrigadas, apesar das áreas irrigadas se apresentarem mais produtivas do que as de sequeiro.
Sabe-se, portanto, que a produtividade média de cada cultura dada por esta base apresenta-se
enviesada, representando um valor inferior ao observado na prática em lavouras irrigadas.

Dessa maneira, como forma de contornar tal viés nos valores de produtividade média por cultura
irrigada, adota-se a seguinte mecânica:


Primeiramente, compara-se as áreas plantadas totais e aquelas irrigadas, por cultura,
nos municípios da Bacia do PPA;



Em seguida, destaca-se os municípios que detém a maior fração da área plantada sob
irrigação;

7 Valor arbitrariamente assumido como razoável do residual de uma safra frente a condições críticas de déficit hídrico. Observa-se que
o residual para as culturas temporárias é inferior ao das culturas permanentes dada sua maior sensibilidade à escassez pontual de
água, considerando-se estas portanto menos resistentes à tais eventos.
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Realiza-se então o cálculo da produtividade por hectare a partir da média ponderada
destes municípios;



O resultado obtido é por fim aplicado para as áreas irrigadas no restante da Bacia;



Realizado o cálculo da produtividade média por hectare das culturas irrigadas, atribui-se
o valor econômico à produção não realizada devido à escassez hídrica. Novamente, a
PAM traz os valores, por cultura e por município, auferidos pelo produtor. Torna-se
importante reforçar que, por se tratar de um método de estimação de perda econômica
baseado no valor de produção e com foco nos impactos de primeira ordem, é o produtor
o usuário em primeira instância da água de irrigação e, portanto, justamente o agente
que deixa de arrecadar o valor não incorrido pela perda de safra.



Em relação ao valor econômico da produção, ressalta-se que:


Uma seca acomete a região desde 2012, se estendendo até o presente momento; e



Ao compreender-se que a situação atual não corresponde à situação usual, serão
considerados os valores de produtividade das safras imediatamente anteriores à
seca, ou seja, aquelas de 2010 e 2011.

Assim, o valor da produção reflete o valor pago aos produtores, de acordo com o montante da
cultura produzida e em cada município, dado que a saca de milho vale a mesma coisa
independente de ter sido produzida em área irrigada ou não. Dessa forma, ao se quantificar o
valor (total) da produção a partir da quantidade produzida, tem-se o valor por tonelada de cada
produto, que é então, por sua vez, aplicado à porção da produção física perdida, ou seja, não
realizada.

A alocação do valor da produção em relação aos diferentes perfis de cultura se dá da seguinte
forma:


Para culturas temporárias com uma safra anual a perda máxima é o valor total daquela
produção, considerando-se o residual imposto;
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Já para culturas temporárias anuais com mais de uma safra, a perda máxima se dá por
safra, tendo como balizador a produtividade (ton/ha) de cada uma das safras;



Para culturas permanentes, na quais a safra ocorre ao longo do período fixo de um ano,
assume-se que as perdas máximas alcançam 90% da produção daquele ano
específico, representando, como justificado anteriormente, um residual de 10%;



Para essas culturas (permanentes), pressupõe-se ainda que por mais intensos e
frequentes que sejam os déficits hídricos, não há perda do estoque, ou seja, as árvores
responsáveis pela produção não morrem, mas apenas deixam de produzir seus frutos,
comercializáveis, a cada safra. Muito embora saiba-se que as árvores (estoque) de fato
podem ser prejudicadas a ponto de não mais produzirem no futuro, a modelagem de
tais fatos incorre pressupostos e potenciais erros para além das margens de tolerância
do presente exercício.

O fluxograma abaixo resume o processo de estimação de perdas econômicas para este setor.
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Figura 3.7
Fluxograma: estimação da perda econômica no setor de agricultura irrigada.
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Fonte: Elaboração própria.
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Impactos potenciais
na produção em
função da cultura e do
momento de
ocorrência do déficit

3.3

Dessedentação Animal

Do déficit hídrico aos impactos na produção da criação animal

A perda econômica deste setor estará associada ao impacto direto do déficit hídrico sobre os
animais de criação que, em razão da insuficiência de água, não terão suas necessidades
fisiológicas atendidas. O cálculo da demanda da atividade considera a necessidade padrão para
cada tipo de animal de criação em litros por dia. Uma vez que se conhece o perfil dos rebanhos
em cada município por meio dos dados da PPM - Pesquisa da Pecuária Municipal do IBGE e as
particularidades de consumo de água de cada animal, traça-se o paralelo entre eventos de
escassez e perda na produção, em cada município e mês a mês.
Principais premissas e parâmetros adotados

Os rebanhos na Bacia do PPA podem ser divididos em quatro grupos de animais, de acordo com
suas similaridades relativas à demanda por água. A Tabela 3.9 apresenta a distribuição dos
rebanhos entre as UPHs, mostrando ainda o total de cabeças por grupo de animais. Na tabela, é
possível observar a predominância de bovinos, que perfazem quase um milhão de cabeças. Por
outro lado, ovinos e caprinos, somados, também alcançam valor significativo, 678 mil cabeças.
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Tabela 3.9
Distribuição dos Grupos de Rebanhos na Bacia
Unidade de Planejamento Hídrico (UPH)
PIANCÓ
ALTO PIRANHAS
PEIXE
ESPINHARAS
MÉDIO PIRANHAS PARAIBANO
SERIDÓ
MÉDIO PIRANHAS
PARAIBANO/POTIGUAR
MÉDIO PIRANHAS POTIGUAR
PARAÚ
PATAXÓ
BACIAS DIFUSAS DO BAIXO
PIRANHAS
TOTAL

Bovinos e
Bubalinos
226,945
43,478
112,674
71,106
78,122
240,858

40,129
5,564
13,037
8,463
3,020
27,353

Ovinos e
Caprinos
143,673
10,933
34,505
67,709
20,614
182,013

60,170

2,351

23,978

66,704

50,843
8,341
47,035

4,161
1,160
3,770

53,094
9,674
68,105

35,990
6,883
30,655

26,588

3,419

63,916

19,016

966,160

112,427

678,214

2,015,560

Suínos

Galináceos
726,416
62,657
293,821
139,686
144,791
488,941

Fonte: Elaboração própria.

Em relação ao perfil do rebanho na bacia, ressalta-se que:


Uma seca acomete a região desde 2012, se estendendo até o presente momento; e



Ao compreender-se que a situação atual não corresponde à situação usual, será
considerado o levantamento imediatamente anterior à seca, ou seja, aquele realizado
em 2010 e 2011.

O teste de aderência realizado, a ser apresentado na seção 4, mostrou que, contraintuitivamente,
o rebanho de ovinos e caprinos aumentou durante os anos em que foi registrada a última seca
severa. Tal fenômeno pode estar relacionado às próprias características desses animais, que em
relação aos bovinos, apresentam maior capacidade de adaptação e proporcionam dinamismo em
relação à produção de carne e leite, consumindo menos água e rendendo de maneira mais
otimizada.

Por outro lado, no mesmo teste, para o grupo dos suínos a relação entre escassez de água e
tamanho do rebanho não se mostrou tão óbvia, de maneira que o número de animais não foi
significativamente afetado durante os anos de seca. Diante dessas constatações, optou-se por, ao
realizar a estimação de perdas econômicas deste setor, incluir um gradiente de sensibilidade
relacionando diferentes graus de resposta em relação aos eventos de escassez.
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Assim, para os grupos de bovino, bubalinos e galináceos foi fixado para tal gradiente um valor
mais elevado, principalmente em razão da maior representatividade desses rebanhos na bacia. Já
para os rebanhos de ovinos, caprinos e suínos, foram adotados parâmetros menos rigorosos de
sensibilidade ao déficit hídrico, uma vez que o histórico demonstrou que apesar dos animais
sofrerem com a falta de água, a resposta do rebanho se dá de maneira menos evidente. Dessa
forma, o gradiente de sensibilidade não representa apenas características físicas, mas também
dinâmicas locais, uma vez que considera em caráter abrangente que há uma disseminação de
rebanhos de caprinos nos períodos de seca e, da mesma forma, uma possível permanência do
número de suínos.

Quadro 3.3
Papel da Pecuária na Atividade Econômica Sertaneja
Os quantitativos de rebanhos bovinos denotam que a pecuária é uma das principais atividades realizadas
na Bacia do PPA. O detalhamento do uso do solo, como apresentado pelo Plano de Bacias corrobora que a
principal cobertura é a caatinga esparsa, na qual pode-se produzir, embora com baixa produtividade, gado.
A produção de gado tem a intrínseca vantagem de ser ambivalente, garantindo por meio do leite o
suprimento próprio e abrindo espaço para comercialização tanto deste produto quanto pela agregação de
valor de seus derivados queijos, manteiga, entre outros. Por outro lado, a produção de gado de corte
representa um fator de segurança para os pequenos produtores, especialmente diante da informalidade e
da escassez de recursos adicionais que os previnam contra imprevistos futuros, que se somam a facilidade
e liquidez na venda de tais animais.
Para a produção e venda de leite e carne como forma de subsistência, um pasto mesmo que não muito bem
manejado consegue suprir minimamente as necessidades de uma família sertaneja, agregando importante
valor ao conjunto de estratégias de sobrevivência, dentre elas o cultivo de milho e feijão. Em termos de
lotação e produtividade, verifica-se que há poucos produtores com sistemas semi-intensivos e lotações
relativamente grandes, sendo que a maior parte da produção é extensiva e de pequena escala, com
lotações baixas.
Este perfil produtivo leva a crer que a redução de rebanhos entre o período averiguado pelo teste de
aderência (entre 2011 e 2014) pode estar relacionada ao uso do gado como poupança. Ou seja,
independente da escassez hídrica, parte da redução do rebanho pode ter vinculação à necessidade de
renda por parte do pequeno produtor rural, ou seja, também como em decorrência da seca, mas por outros
motivos que não aspectos físicos.
Fonte: elaborado a partir de ANA (2016).

Ressalta-se que o gradiente de sensibilidade foi adotado de forma a captar de maneira ampla
comportamentos específicos e consequentemente complexos identificados no teste de aderência.
De fato, caprinos são reconhecidamente uma medida de adaptação, pretendendo-se, portanto,
melhor compreende-los nas etapas subsequentes da análise, aprofundando-se seus contextos e
implicações como alternativa adaptativa.
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A Tabela 3.10 apresenta a necessidade de água dos grupos de rebanhos existentes na bacia,
para o consumo médio e mínimo, sendo justamente o bovino o animal de maior exigência hídrica
diária, demandando cinco vezes mais que ovinos e caprinos. Em contrapartida, os galináceos, que
preponderam na bacia em número de cabeças, demandam, devido ao seu pequeno porte em
relação aos bovinos, a menor quantidade de água.

Tabela 3.10
Demanda hídrica diária por grupo de rebanho
Grupo de Rebanho
Bovinos e Bubalinos
Suínos
Ovinos e Caprinos
Galináceos

Necessidade de Água
Média
Mínima
50 l/dia
20 l/dia
18,7 l/dia
7,5 l/dia
10 l/dia
4 e 5 l/dia
220 ml/dia
120 ml/dia
Fonte: (ANA, em andamento)

Os valores apresentados na Tabela 3.10 são assumidos como a demanda padrão de cada grupo,
ou seja, o montante suficiente para que o animal atinja sua plena capacidade de desenvolvimento
e, consequentemente, possa ser comercializado pelo maior valor de mercado possível. A partir
desses valores deve-se então encontrar a relação física que correlaciona, de acordo com cada
animal, uma menor oferta de água e sua resposta potencial em relação ao incremento físico do
rebanho.

Assim, entende-se que:


A necessidade mínima de água fixada é suficiente para garantir a sobrevivência do
animal, porém sem promover seu desenvolvimento satisfatório; e



O tamanho do déficit de água terá influência progressiva no desenvolvimento físico do
animal, que será, por sua vez, limitado pelo volume mínimo de água requerido para sua
sobrevivência.

Assim, a partir da demanda hídrica específica de cada animal, define-se, da mesma forma que
para as culturas permanentes irrigadas, relações entre frequência e magnitude de déficit que
resultarão em diferentes graus de permanência e, consequentemente, em perdas associadas na
produção. Nesse sentido, são definidas classes de magnitude de déficit para cada grupo de
rebanho, considerando que o déficit limite de cada animal será aquele que iguala sua necessidade
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mínima de água. Assim, a Tabela 3.11 apresenta os intervalos que estabelecidos para as classes
em cada grupo de rebanho.
Tabela 3.11
Classes de magnitude de déficit por grupo de rebanho
Classe 1: Acentuado
Déficit entre 10 e 20%
da demanda

Classes de déficits
Classe 2: Severo
Déficit entre 20 e 40%
da demanda

Suínos

Entre 10 e 20%

Entre 20 e 40%

Ovinos e Caprinos

Entre 11 e 23%

Entre 23 e 45%

Galináceos

Entre 14 e 27%

Entre 27 e 55%

Grupo de Rebanho
Bovinos e Bubalinos

Classe 3: Agudo
Déficit maior que 40%
da demanda
Maior que 40% da
demanda
Maior que 45% da
demanda
Maior que 55% da
demanda

Fonte: Elaboração própria.

O déficit incorrido em um mês se traduz em animais que passam sede e, em casos extremos,
chegam a óbito, de forma que o estado final do rebanho e seu valor de comercialização irão
depender dos efeitos das condições de permanência dos déficits. Para tanto são assumidas as
mesmas premissas adotadas anteriormente para culturas permanentes irrigadas:


Um déficit pontual, por maior que seja, dificilmente incorrerá na perda do valor da
produção de um animal durante todo o ano;



A ocorrência de uma sequência de meses com déficit, por menor que seja, irá ocasionar
alguma perda da produção, seja via perda parcial de animais, ou ainda pela restrição no
desenvolvimento dos animais que não atingem características de mercado desejado;



Caso a magnitude e a frequência do déficit sejam ambos severos, dentro do intervalo de
um ano, tem-se a perda total do valor da produção daquele ano, considerando-se ainda
um valor residual; e



É assumido um residual de 40% do valor da produção em caso de perda do rebanho,
uma vez que se considera a possibilidade de realizar alguma compensação econômica
pela venda da carne e/ou de couro ou outros itens comercializáveis.

Quadro 3.4
Deslocamento de rebanhos em situações extremas.
Sabe-se também que, diante de situações críticas de escassez, os produtores agropecuários podem ainda
movimentar seus rebanhos em busca de outras fontes de água, adentrando reservatórios vizinhos e até
áreas de proteção ambiental. Tal conjuntura circunstancial não é possível de ser considerada em uma
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simulação em tempo contínuo, uma vez que o deslocamento dos animais ocorre apenas em função de
acontecimentos transitórios e imprevisíveis.
Nesse sentido as demandas por dessedentação animal são alocadas em seus respectivos reservatórios e
neles permanecem durante toda a modelagem de alocação de água. Conceber variações espaciais de tais
demandas implicaria um estresse incremental nos reservatórios vizinhos, de ocorrência pontual e
passageira, o que não é possível no contexto do software utilizado. Dessa forma, o elevado valor residual
de perda de produção pretende em algum nível contemplar as medidas emergências tomadas pelos
produtores em ordem de preservar alguma parte de seu rebanho.
Sem dúvida, a modelagem dessa dinâmica ao longo do tempo, entre todos os municípios, requereria a
contemplação de iterações entre a própria demanda hídrica que, por sua vez, acompanharia os rebanhos e
a factibilidade de deslocamento - adicionando uma nova camada de complexidade.

Assim, como apresentado, as possíveis configurações de magnitude e frequência de classes de
déficits, denominadas condições de permanência, estarão associadas a uma perda específica de
rebanho, dadas segundo os pressupostos abaixo:
 Alta permanência de déficits Agudos: perda máxima definida como 60% da produção,
sendo, como justificado, 40% referente ao residual;
 Alta permanência da interação de déficits Severos e Acentuados: perda de 20% da
produção;
 Permanência não tão intensa entre as possíveis configurações das três classes de
déficits: perda de 10% da produção; e
 Permanência menos intensa entre as possíveis configurações das três classes de
déficits: perda de 5% da produção.

Compreende-se que a alocação dos percentuais acima é, até certo ponto, arbitrária, inclusive
dado que os rebanhos podem migrar de um local para outro em busca de água, como
apresentado no Quadro 3.4. Estando fora do escopo do presente trabalho, entende-se que a
forma de modelagem apresentada se aproxima com razoável precisão para fins de ilustrar a perda
potencial do setor associada a eventos escassez hídrica.
Rebatimento no valor econômico

A perda física da produção animal se converte em valor econômico não auferido pelo produtor. Da
mesma forma que para a agricultura, compreende-se que o valor que o pecuarista receberia,
sendo este o usuário direto da água não ofertada, é exatamente o que deve ser contabilizado
como impacto de primeira ordem. No entanto, não havendo dados do IBGE que compilem o valor
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do estoque ou da produção de corte da criação de animal, buscou-se, para cada grupo de
rebanho, o valor de comercialização de cada animal no portal do setor agropecuário Agrolink8.

Uma vez que não foram encontradas cotações diretas dos estados da Paraíba ou do Rio Grande
do Norte, por não se tratarem de centros comerciais de porte notável, adotou-se um valor de
desconto de 10% em relação ao valor da cotação para representar a perda potencial pela
distância aos maiores centros de comércio.
Adicionalmente, para se capturar, como nos demais usos, o valor de 1ª ordem, ou seja, os
valores representativos da água como insumo de produção, adotou-se o seguinte método para
descontar das cotações de mercado o valor que o produtor de fato receberia:
 A partir da tabela de usos de bens e serviços a preço de consumidor, componente da
Matriz Insumo-Produto Nacional do IBGE (IBGE, 2005)9, observou-se que a atividade de
Pecuária e Pesca (código 102 da matriz a nível 55) apresentou um valor da produção de
71,8 bilhões, tendo agregado um valor de R$ 34,9 bilhões;
 Por mais que estes valores façam referência ao ano de 2005, compreende-se por suas
magnitudes que existe uma proporção de aproximadamente 51,4% de insumos; e
 Pode-se alocar tal proporção como sendo o retorno que a atividade gera em termos de
valor total da produção, necessitando-se descontar essa razão dos valores de mercado
para obter a leitura do custo efetivo ao produtor.

Por meio do ajuste da cotação a mercado para aquela ao produtor no local, parte-se para a
compreensão de qual é a fração do rebanho total que está sob risco de sofrer pela não
comercialização em um período de escassez hídrica. Para tanto, o valor de cada animal deve ser
compatibilizado com a quantidade efetiva de animais que seria usualmente comercializada dentro
de um determinado ano.

8 www.agrolink.com.br/cotacoes/.
9 A Matriz Insumo-Produto proporciona uma visão detalhada da estrutura produtiva brasileira e permite avaliar o grau de interligação
setorial da economia bem como os impactos de variações na demanda final dos produtos mediante a identificação dos diversos fluxos
de produção de bens. Seu nível de agregação se dá em 55 setores de atividade. Disponível em:
www.ibge.com.br/home/estatistica/economia/matrizinsumo_produto/default.shtm.
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Significa multiplicar o valor de cada animal pelo estoque em cada município, e depois dividir tal
valor pelo tempo necessário ao rebanho para atingir a maturidade e ser enfim encaminhado para
venda. Embute-se assim o pressuposto de que o animal, assim que atinge porte para
comercialização, é comercializado. Como forma de se contemplar um eventual custo no giro de
estoque ou ainda a não comercialização imediata do animal após atingimento de sua maturidade,
considerou-se acréscimo de 25% no prazo de maturidade. A Tabela 3.12 apresenta o período de
desenvolvimento imperativo a cada grupo de rebanho considerado.
Tabela 3.12
Tempo necessário para o rebanho atingir a maturidade
Grupo de Rebanho
Bovinos e Bubalinos
Suínos
Caprinos e Ovinos
Galináceos

Ciclo de desenvolvimento
3 anos
175 dias
1 ano
68 dias

Dessa forma, atribui-se às relações de perda física oriundas de déficits hídricos, a fração do valor
econômico que teria sido auferido caso os rebanhos recebessem toda a quantidade de água
demandada para o seu bom desenvolvimento.
Nota-se que a técnica estima o valor mínimo do rebanho, pois contabiliza apenas a
possibilidade de corte e não de rendimento produtivo com lã, leite e ovos.

O fluxograma abaixo resume o processo de estimação de perdas econômicas para este setor.
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Figura 3.8
Fluxograma: estimação da perda econômica no setor pecuário
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Fonte: Elaboração própria.

47 / 92
FGV Projetos CE Nº 1826/16

PERDA
ECONÔMICA

3.4

Aquicultura

Do déficit hídrico ao impacto na produção

A demanda da atividade de aquicultura foi compilada a partir da base de outorgas mais recente
(ANA, em andamento). No entanto, a atividade não utiliza de fato os volumes discriminados em
tais registros, uma vez que a vazão outorgada representa apenas o volume máximo requerido em
algum momento da operação do sistema e não sua necessidade constante de água.

Assim, a partir de parâmetros técnicos e premissas sobre o sistema produtivo, define-se a
demanda real de água e sua correspondência com os déficits simulados, que, por sua vez, se
relacionam diretamente com o volume de água disponível para criação, a densidade do estoque e,
por fim, a produtividade esperada.
Principais premissas e parâmetros adotados

Como apresentado, as demandas consideradas na simulação foram levantadas a partir das
outorgas registradas na região. Sabe-se que a vazão outorgada corresponde à necessidade
máxima da atividade em algum momento durante sua operação, não sendo, portanto, um valor de
demanda de água constante.

Dessa maneira, para se estabelecer a relação exata entre demanda hídrica, déficit simulado e
parcela da produção afetada, é imperativo o entendimento de como a necessidade de água real
da produção se relaciona com a vazão solicitada na outorga. Para tanto, faz-se fundamental a
compreensão de aspectos técnicos e operacionais dos sistemas de criação presentes na região.
O Quadro 3.5 apresenta algumas características do setor na bacia.

Quadro 3.5
Perfil do setor de Aquicultura na Bacia de Interesse.
A atividade de aquicultura na Bacia do Piancó-Piranhas-Açu (PPA) se dá em duas modalidades possíveis:
tanques-rede, nos quais a água circula por entre estruturas posicionadas diretamente no interior dos
reservatórios e açudes; ou viveiros escavados, que são recipientes construídos próximos aos sistemas de
armazenamento hídrico e que deles se abastecem para a manutenção dos fluxos de água necessários.
Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia, o levantamento do perfil da produção revelou que sua
parcela mais expressiva, equivalente a aproximadamente 98% do valor gerado, se deve à carcinicultura
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concentrada na UPH Bacias Difusas do Baixo Piranhas (RN). Foi observado ainda que tal produção de
camarão da região é conduzida majoritariamente em viveiros escavados, sendo que o restante da atividade,
que se desenvolve na UPH Piancó (PB), se caracteriza pela criação, principalmente de tilápias e tambaqui,
em tanques-rede.
Em relação à água demandada por este setor, observa-se que, além da UPH Bacias Difusas do Baixo
Piranhas ser responsável pela maior parcela da produção, nela, como esperado, também se concentra a
maior necessidade hídrica, respondendo por quase 93% do total. Tais demandas da atividade de
aquicultura consideradas na simulação foram obtidas a partir de uma atualização das outorgas utilizadas na
elaboração do Plano de Bacia Hidrográfica.

As demandas consideradas na simulação foram compostas a partir dos valores levantados pelo
Plano de Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu (PBH-PPA) e, posteriormente no âmbito
deste estudo, atualizados a partir da base de outorgas recentes. Uma vez que as proporções de
uso entre as UPHs se mantiveram semelhantes em ambas as fontes consultadas, foi assumido
que os dados de demanda hídrica inseridos na modelagem apresentam o mesmo perfil
previamente identificado no PBH-PPA, ou seja, carcinicultura em viveiros escavados na UPH
Bacias Difusas do Baixo Piranhas e criação de peixes em tanques-rede na UPH Piancó.

A vazão outorgada para a piscicultura desenvolvida em tanques-rede, por ser conduzida no
interior do próprio volume do reservatório, apresenta parâmetros operacionais pouco claros. Logo,
a estimação da demanda hídrica para a
modalidade e a resposta da produção a
potencial déficit de água são de caráter ainda
subjetivo e pouco consolidado, o que não

A produção da UPH Piancó, caracterizada pela
piscicultura em tanques-rede, corresponde à cerca de
1,5% do total da produção da bacia e, da mesma forma, o
consumo de água da atividade nesta modalidade fica por
volta de 6% da demanda global do setor.

ocorre para a criação em viveiros escavados.

Considerando o perfil da atividade na bacia, assumiu-se:


A parcela significativa da produção, e do consumo de água, corresponde à
carcinicultura concentrada na UPH Bacias Difusas do Baixo Piranhas (RN);



A criação de camarão nessa região se dá em viveiros escavados; e



A produção de peixes em tanques-rede na UPH Piancó (PB), em função de sua
complexidade e concomitante baixa representatividade, será desconsiderada.

Para a criação de camarão em viveiros escavados, a

Apesar da Aquicultura ser classificada como de uso
não-consuntivo, reconhece-se que, na prática, a
vazão outorgada
atividade demanda uma pequena parcela,
necessária para compensar eventuais perdas e
manter o fluxo hídrico do sistema. Tais perdas, no
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é função da vazão bombeada e do

volume do viveiro. Tais variáveis, por sua vez, consideram que a demanda da atividade decorre
do volume exigido para o enchimento do viveiro, que ocorre apenas periodicamente, e para o
suprimento da taxa diária de renovação de água, que inclui a compensação necessária das
perdas por evaporação e infiltração, bem como, as necessidades mínimas para manutenção dos
padrões de qualidade da água.

A partir das características da atividade e de sua relação com a vazão outorgada, foi entendido
que:
 A atividade se sustenta na maior parte do tempo apenas com a água de renovação;
 O enchimento dos viveiros é necessário somente no início de cada novo ciclo de
produção e, portanto; e
 Os déficits quantificados a partir da simulação representam apenas déficits virtuais,
sendo os déficits reais função apenas das parcelas da demanda de renovação de água
diária e das etapas de enchimento não atendidas.

Para o entendimento de como os déficits hídricos afetam a renovação mínima de água necessária
e consequentemente a produtividade do setor, estabeleceu-se algumas premissas a respeito dos
sistemas empregados na região e seus respectivos parâmetros operacionais, sabendo-se que o
consumo de água da atividade irá variar de acordo com os procedimentos empregados. A Figura
3.9 apresenta como se caracterizam os tipos de sistemas existentes para a criação de camarão.
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Figura 3.9
Sistemas de criação na carcinicultura
Produtividade média por ciclo

1 ton/ha

2 ton/ha

6 ton/ha

Viveiros não adubados

Viveiros adubados
Características

Adubo e ração
Adubo, ração, renovação de água e aeração
mecânica
Gerenciamento técnico especializado, viveiros
uniformes, ração balanceada, investimentos
elevados de capital
Sistemas fechados de circulação

SEMI - INTENSIVO

EXTENSIVO

INTENSIVO

Sistema de criação

Fonte: Elaboração própria.

Para se aferir o tipo de sistema de criação majoritário na bacia é necessário entender o perfil da
produção local. A Tabela 3.13 mostra características gerais da carcinicultura no Rio Grande do
Norte, onde observa-se a predominância de microprodutores, sendo que, no entanto, a maior
parte da produção é proveniente de médios e grandes produtores.

Tabela 3.13
Perfil da carcinicultura no Rio Grande do Norte
Tipo de
Produtor
Micro
(Até 5 ha)
Pequeno
(Até 10 ha)
Médio
(Entre 10 e 50
ha)
Grande
(Acima de 50
ha)

N° de
produtores

%
Produtores

Área
(ha)

Produção
(Ton)

Produtivida
de (Ton/ha)

Ton/
Produtor

Distribuição
da
Produção

168

47%

322

1.075

3,34

6,40

6%

76

21%

565

1.611

2,85

21,20

9%

89

25%

1.84
6

4.790

2,59

53,82

27%

28

8%

3.80
7

10.350

2,72

369,64

58%

Fonte: (ABCC, 2013).
É interessante notar que a produtividade média pouco depende do porte do produtor, sendo esta
algo semelhante entre os quatro tipos considerados. Sabe-se que diferentes sistemas de criação
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são empregados na região, entre eles principalmente regimes extensivos e semi-intensivos.
Apesar disso, os valores médios de produção por hectare registrados no estado, bem como com
as características da produção local da bacia, são compatíveis principalmente com atributos
próprios do processo semi-intensivo.

A partir do enquadramento da produtividade média local e das particularidades dos produtores da
bacia, considera-se que:
 O sistema de criação predominante na bacia é o semi-intensivo.

Com base no sistema de criação empregado, para o cálculo da taxa de renovação diária, do
volume do viveiro e consequentemente da produção potencial, foram adotados os seguintes
parâmetros operacionais:

Parâmetros técnicos e operacionais adotados para viveiros escavados:
 5% do volume do viveiro como sendo a taxa de renovação diária de água (FARIA,
MORAIS et al., 2013);
 Tempo ótimo de enchimento do viveiro de 72 horas;
 Profundidade média dos viveiros de 1,5m;
 Espelho d’água padrão de um viveiro qualquer igual a 1 hectare;
 Profundidade mínima, abaixo da qual a produção não se sustenta, de 0,6m;
 Ciclo produtivo do camarão de cerca de 100 dias, ou seja, 3 ciclos produtivos por ano;
 Para a despesca do camarão, é costume esvaziar o tanque em 2/3 para não apenas
facilitar a captura, como para repor a água já saturada em matéria orgânica (FARIA,
MORAIS et al., 2013). Ou seja, demanda-se 2/3 do volume de enchimento durante 3
meses do ano; e
 Para a modalidade considerada, a produtividade do sistema está entre 4.000 a 10.000
kg/ha/ano.

A partir de tais parâmetros chega-se ao volume final estimado de camarões produzidos e ao
consumo real de água em relação às demandas, derivadas dos registros de outorgas e
consideradas na simulação.
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Nesse sentido, foi observado que a demanda real referente à renovação de água diária
corresponde, em fluxo, a 15% da vazão outorgada.

Tem-se ainda, no contexto de uma modelagem em tempo contínuo, a necessidade em considerar
que, apesar de não ser possível definir exatamente quando cada ciclo será finalizado, deve-se
fixar a quantidade de vezes e em que épocas ele ocorrerá dentro de um ano, de maneira a
contabilizar os efeitos que esta demanda pontual pelo enchimento do viveiro terá na continuidade
da produção.

Assumiu-se que a despesca do camarão, ocorrendo três vezes ao ano:
 Será realizada sempre nos meses de abril, agosto e dezembro; e
 Nesses meses, o sistema sempre irá demandar 2/3 de seu volume necessário para o
reenchimento do viveiro e início de um novo ciclo, enquanto que nos meses restantes a
necessidade de água fica fixada como apenas a parcela referente à taxa de renovação.
Rebatimento no valor econômico

Definido como a vazão outorgada se relaciona com a demanda real da atividade, e
consequentemente, com o déficit simulado, estabelece-se, por fim, como tal déficit irá afetar a
quantidade final produzida e, na mesma proporção, o valor perdido em função do volume de
animais não incorrido para comercialização.

A estimação de perdas econômicas no âmbito do presente estudo, para definir a relação entre
produtividade e déficit hídrico considera que:
 Uma vez conhecida a densidade do estoque, considera-se linear a relação entre
disponibilidade de água e o volume de camarões produzidos, haja vista que a
manutenção da densidade de produção requer o correspondente atendimento da
demanda hídrica; e
 Admite-se ainda um valor residual da produção, fixado em 10%, que considera a
possibilidade dos produtores, em tempos de seca, alternarem de um regime semi-
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intensivo para um regime extensivo, conseguindo assim, apesar de com uma
produtividade menor, se manterem independente da renovação de água.

Logo, conclui-se que a produção depende diretamente do atendimento da demanda da água de
renovação. Sendo o déficit fornecido pela modelagem do AcquaNet referente a porcentagem da
vazão outorgada que não foi atendida, têm-se que, o déficit real é essa porcentagem da demanda
total que realmente prejudica o atendimento da água de renovação.

O déficit hídrico afetará a produção, e consequentemente o valor econômico, na medida em que:
 Enquanto a vazão residual do déficit for superior à vazão de renovação, não há
consequências para a produção;
 Uma vez que o déficit é tão grande que afeta a demanda de renovação, têm-se que a
produção é prejudicada na mesma proporção da deficiência de água, considerando-se a
densidade de animais por volume do tanque; e
 Nos meses de despesca, o déficit hídrico se relaciona na mesma proporção,
considerando agora o enchimento de 2/3 do volume do viveiro e novamente a densidade
do estoque, de forma que o não atendimento desta demanda, obedecendo-se ainda a
profundidade mínima estabelecida, pode ocasionar na perda total da produção do ciclo
subsequente.

O fluxograma abaixo resume o processo de estimação de perdas econômicas para este setor.
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Figura 3.1
Fluxograma: estimação da perda econômica no setor de aquicultura
Vazão
Outorgada

Simulação
de alocação
de água

Déficits hídricos
mensais em
relação à vazão
outorgada
É mês de despesca?

Modalidade e sistema
de criação

O déficit é maior que a
necessidade da água
de renovação?

Dimensões do viveiro
Taxa diária de
renovação de água

O ciclo foi perdido
restando apenas o
residual?

Ciclo produtivo

A profundidade
mínima do viveiro foi
mantida?

Produtividade média

Parcela da vazão
outorgada que
efetivamente se
relaciona com a
água demandada
para a produção.

Relação demanda
real, déficit efetivo e
efeito na produção
de acordo com a
densidade do
estoque.

Fonte: Elaboração própria.
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3.5

Abastecimento industrial

A parcela dos recursos hídricos disponíveis na bacia que é utilizada pelo setor industrial, quando
se olha para o total das demandas por água da região, não representa a maior fração entre os
usos de tais recursos. Uma vez que estas atividades se dão em municípios de maior porte, sua
produção não se faz significativa em termos de abrangência, quando em comparação à produção
de outros setores, por exemplo, para a população da bacia.

No entanto, nestes poucos municípios onde ocorre, a atividade industrial gera importante fração
do valor econômico agregado, além de impulsionar empregos formais e agir como relevante
contraponto econômico às próprias atividades agropecuárias.

A estimação das perdas econômicas associadas a esse setor contempla e considera:
 Indústrias que dependem de captação própria superficial para sua produção e que,
portanto, detém outorga; e
 São quantificados apenas os impactos diretos sobre esta modalidade de consumidor de
água, independente de outros usos, também de caráter industrial, que sejam abastecidos
por demais canais, como a rede urbana ou captações subterrâneas.

Quadro 3.6
Modalidades de abastecimento industrial e suas implicações
A distinção entre a modalidade de abastecimento industrial faz-se necessária uma vez que as companhias
de abastecimento de água, sejam serviços autônomos de água e esgoto ou companhias estaduais da
Paraíba e do Rio Grande do Norte, atendem também indústrias de menor porte que optam por utilizar os
serviços da rede urbana, geralmente por um custo maior, em detrimento da captação própria. Dessa forma,
tem-se que comumente o porte da indústria diferencia sua opção por modalidade de abastecimento, dado o
custo do m³ fornecido pela rede urbana e os grandes volumes requeridos por unidades maiores de
produção.
Assim, mesmo que indústrias de grande porte existam em pequeno número, a elas são atribuídas grandes
demandas por água. Da mesma maneira, as indústrias abastecidas pela rede urbana geralmente não
possuem grandes necessidades hídricas, uma vez que dependem da água para fins mais comuns e não
intrinsecamente vinculados à sua produção industrial e que, portanto, não justificam os esforços imperativos
a um sistema de captação própria.
Observa-se ainda que há situações em que a indústria pode ser abastecida tanto pela rede urbana quanto
por um sistema de captação própria. Nesses casos, isolar um ou outro abastecimento é um exercício
complexo; em uma situação hipotética onde, devido à menor prioridade de uso, ocorre um déficit a partir do
sistema de captação própria, a indústria provavelmente aceitaria pagar um valor mais alto para manter seu
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abastecimento pela rede urbana, que, por sua vez, não necessariamente estaria pronta para atender
grandes volumes de água não planejados.
Independente do porte da indústria, uma vez que esta seja abastecida pela rede urbana, suas
demandas e, consequentemente seus déficits, estão contabilizados conjuntamente às demandas de
abastecimento urbano. A prioridade de alocação da água para fins de abastecimento humano não faz,
inclusive, distinção entre estes usos, uma vez que a rede de abastecimento é a mesma e atende todos os
usuários a ela conectados (casa, apartamento, loja, indústria, comércio etc.).

Principais premissas e parâmetros adotados

O cálculo das demandas atuais, base para as demandas projetadas no futuro, considerou como
pressuposto que as indústrias que empregam mais de 50 funcionários são as que detêm
captação própria. Por meio dos cadastros de outorgas junto aos órgãos estaduais de recursos
hídricos e outorgas de nível federal, realizou-se a segregação entre as demandas captadas por
meio subterrâneo e superficial.

Em seguida, para se obter os respectivos volumes de água demandados, partiu-se da:
 Classificação das indústrias em cada município de acordo com a quantidade de
funcionários mantida e o setor de atividades10 e;
 A partir do número de funcionários e setores econômicos por município, possibilitou-se a
utilização da matriz de uso de água por funcionário, que correlaciona o consumo hídrico
com as atividades industriais11.

Em posse da demanda hídrica do setor industrial de cada município, composta a partir do perfil de
suas indústrias, tanto em porte de funcionários como em relação ao caráter de suas atividades,
tem-se que um eventual déficit no atendimento desta demanda será distribuído da mesma forma
(proporcionalmente) entre tais indústrias.

10 Código CNAE a nível 2.0 do IBGE. A fonte destas informações advém dos microdados do Programa de Disseminação de
Estatísticas do Trabalho do Ministério do Trabalho.
11 Tal matriz advém da Agência Nacional de Água. São os setores industriais: Fabricação de produtos alimentícios; Fabricação de
bebidas; Fabricação de produtos de fumo; Fabricação de produtos têxteis; Confecção de artigos do vestuário e acessórios; Preparação
de couros e fabricação de artefatos de couros e calçados; Fabricação de produtos de madeira; Fabricação de celulose, papel e
produtos de papel; Impressão e reprodução de gravações; Fabricação de coque, de produtos derivados de petróleo; Fabricação de
produtos químicos; Fabricação de produtos farmoquímicos e farmacêuticos; Fabricação de produtos de borracha e de material plástico;
Fabricação de produtos minerais não metálicos; Metalurgia; Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos;
Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrônicos; Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos; Fabricação
de máquinas e equipamentos; Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias; Fabricação de outros equipamentos de
transporte, exceto automotores; Fabricação de móveis; Fabricação de produtos diversos; Manutenção, reparação e instalação de
máquinas e equipamentos.
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Uma vez que se desconhece a relação entre o insumo água e a produção de cada um dos bens,
assume-se como pressuposto que:
 A água é um insumo essencial para as indústrias que demandam captação própria; e
 Em um episódio de escassez hídrica, a perda econômica potencial da indústria será
proporcional ao valor da produção, de forma linear, na proporção de representatividade
dos insumos.

Por exemplo, se em Cajazeiras um setor específico da indústria recebe apenas 30% da água
demandada no mês de outubro, a produção daquele mês, naquele setor, passa a ser menor em
lineares 30%. Em decorrência do desconhecimento
sobre a verdadeira função da água na estrutura
produtiva das indústrias, reconhece-se esta como
uma aproximação razoável, embora imprecisa.

Desconsidera-se, por exemplo, que tecnologias
distintas permitem que duas plantas industriais de
mesmo porte, de mesmo setor industrial e que
trabalhem lado a lado, tenham duas respostas
diferentes ao mesmo evento de falta de água.

Dessa maneira, um evento de déficit de 0,005 m³/s, no mês de maio no município de
Cajazeirinhas, por exemplo, afeta diretamente as indústrias que detém abastecimento próprio no
município, ou seja, aquelas com número de funcionários maior do que 50, de acordo com a
premissa assumida. Este volume de déficit (m³/mês) é distribuído então pelo conjunto de
Ao fim desta relação física, tem-se a
fração volumétrica do déficit para cada
setor industrial, para cada município e a
cada mês.

indústrias no município12. Uma vez que o volume do déficit já
é uma fração do que foi demandado apenas pela captação
superficial, este rateio também pressupõe a mesma
modalidade de abastecimento.

Rebatimento no valor econômico

A partir do pressuposto da linearidade entre um episódio de escassez hídrica e a perda da
produção dentro de um determinado intervalo temporal (no caso, mês a mês), deve-se relacionar
o valor econômico desta produção na mesma razão do déficit. No entanto, como apresentado, é
desconhecido o valor da produção de cada indústria na Bacia do PPA, tendo-se, em contrapartida,
seu valor agregado bruto (VAB) total, por município.

12 Subdivididos pelo perfil industrial do CNAE 2.0 naquele exato município.
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Deve-se, assim, considerar:
 O desmembramento desse único valor agregado bruto entre os mesmos setores
industriais que detiveram déficit hídrico, ou seja, que apresentam sistemas de captação
própria; e
 Dada a ausência de aproximações mais precisas, adota-se que o valor agregado bruto da
indústria é gerado igualmente por cada funcionário do setor em cada um dos municípios
da bacia.

Por exemplo, caso o município de Cajazeirinhas tenha um VAB de R$ 10 milhões e um total de
1.000 funcionários na indústria, pressupõe-se que cada um destes funcionários seja responsável
pela produção de R$ 10 mil. Uma vez que estes valores são anuais, lineariza-se a produção ao
longo dos doze meses do ano, sendo que cada funcionário produz, como exemplo, R$ 833 por
mês na indústria.

A partir do estabelecimento da relação VAB Industrial por funcionário, aplica-se a mesma lógica
de alocação da demanda hídrica por captação própria, considerando-se indústrias com mais de
50 funcionários, para o valor econômico da atividade, também subdividido nas tipologias
industriais.

Uma vez conhecendo-se o perfil industrial e o número de funcionários de cada município,
considera-se também no valor agregado da atividade o quanto cada setor é dependente da água
para sua produção. Importante destacar que será mantida fixa a proporção de indústrias com
captação própria que se utilizam de água superficial e de água subterrânea, refletindo-se essa
mesma divisão na alocação do valor econômico pela métrica de VAB por funcionário.
O Valor Agregado Bruto embute, além dos custos e despesas, os retornos da atividade. Sendo
necessário, no método de função da produção, captar apenas os custos e despesas,
novamente adotou-se os parâmetros de retorno da atividade extraídos da Matriz Insumo-Produto
da economia brasileira (IBGE, 2005):
 A partir da tabela de usos de bens e serviços a preços do consumidor, observou-se que a
relação média entre o valor da produção dos vinte e quatro setores industriais
considerados e o valor por eles agregado foi de 70,1%; e
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 Ou seja, tem-se que os insumos representam cerca de 70% do valor gerado pela
atividade, compreendendo-se assim que esta é a proporção do VAB que está sob risco
de perda dado os eventos de escassez hídrica, refletindo o valor do insumo via método
de função de produção.

A relação estabelecida entre o físico e o econômico se dá pela quantidade de funcionários na
indústria. Os funcionários em cada setor industrial passam a ser a unidade de conversão entre
todas as etapas da consideração da água na
indústria: tanto na determinação da demanda por
água, como na alocação dos eventos de déficit
hídrico, até a alocação do valor gerado por cada setor
industrial

e,

consequentemente,

do

valor

Compreende-se que a imprecisão embutida nos
pressupostos de conversão demanda-déficit-valor
pelo número de funcionários de cada setor
industrial é diminuída pela consistência das
unidades.

não

produzido em função dos eventos de escassez.

O fluxograma abaixo resume o processo de estimação de perdas econômicas para este setor.
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Figura 3.11
Fluxograma: estimação da perda econômica no setor industrial
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3.6

Geração de Energia Elétrica

Existe na bacia uma usina geradora de energia elétrica, denominada Usina Coremas, suprida pelo
reservatório homônimo. Embora esta detenha discreta capacidade de geração, com duas
unidades geradoras de 1,76 MW, totalizando 3,52 MW, a usina atende a 20 cidades por meio de
440 km de linhas de transmissão. Importante destacar que estas cidades são parte do Sistema
Integrado Nacional, gerido pelo Operador Nacional do Sistema e que, consequentemente, não
dependem exclusivamente da Usina Coremas para o fornecimento de sua energia elétrica.

Sabe-se que a geração de energia elétrica a partir de uma fonte hídrica irá depender do volume
de água disponível no reservatório associado, motivo pelo qual se pode assumir que a partir de
uma determinada queda no nível de água armazenada, a produção de energia hidrelétrica é
interrompida por falta de pressão d'água.

Assim, assume-se que a parada da usina cessa a produção de energia elétrica que, por sua vez,
ora gerada seria comercializada ao valor ao produtor do MW/h. No entanto, a produção de energia
elétrica neste reservatório em especial está sujeita às demais prioridades de uso da água
estabelecidas no local, gerando energia apenas quando se faz possível, e não como via de regra.

Dessa forma, a consideração das perdas econômicas associadas a este setor, no contexto da
análise custo-benefício proposta, carrega algumas considerações importantes:
 O cálculo do risco climático, sob cenários de mudança do clima, aponta uma interrupção
dos fluxos financeiros oriundos da comercialização dos MW/h produzidos pela Usina
Coremas;
 As condições atuais de operação da Usina Coremas pressupõem benefícios que não são
esperados como padrão, mas sim como um valor que se agrega quando possível;
 As cidades abastecidas pela Usina não dependem de sua energia de forma exclusiva,
pois são parte do Sistema Interligado Nacional;
 Sob estas características, não há razão para se calcular perdas sob benefícios não
esperados, mas sim como vantagens eventuais da instalação estar disponível quando
favorável; e
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 Conclui-se, dessa forma, que a contabilização das perdas associadas à potencial
redução na capacidade de produção de energia elétrica da Usina Coremas não se faz
pertinente.
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4. Teste de Aderência dos Parâmetros Adotados
É reconhecido que a região semiárida, desde 2012 até os dias atuais, se encontra em um período
de significativa restrição hídrica. Assim, os resultados do estudo do atual perfil produtivo da bacia
de interesse carregam influências que podem ser atribuídas às atuais condições de seca
identificadas – sejam estas relativas às medidas adaptativas ora implantadas ou a perdas de
produção devido à baixa disponibilidade hídrica. De certa forma, portanto, parte dos impactos que
a diminuição da oferta de água pode causar na bacia já estão ocorrendo no presente, embora não
se possa atribuí-los diretamente à mudança do clima.

Portanto, é importante que a leitura dos indicadores mais recentes das atividades econômicas na
Bacia do Piancó-Piranhas-Açu seja criteriosa, uma vez que estes já carregam parte da
variabilidade que se almeja demonstrar. Dessa forma, sob este propósito, considera-se que:
 Em primeiro lugar, é necessário identificar o reflexo dos efeitos da atual crise nos dados:
em caso afirmativo, deve-se utilizar os dados pré-crise, uma vez que esse é o estado de
mundo sobre o qual as perdas econômicas em decorrência de situações de escassez
potencialmente irão ocorrer (e, para a aplicação do estudo, independem de estarem de
fato ocorrendo). Mensurá-las a partir de dados que não representem a situação habitual
subestima a valoração do real impacto; e
 Na sequência, ainda em caso afirmativo, utilizar-se das diferenças entre os dados pré-crise
e na crise como um balizador dos parâmetros e pressupostos adotados no exercício de
valoração. Este teste de aderência dos resultados, embora apenas possível devido à
configuração da situação de seca atual, permite maior segurança na interpretação dos
resultados da valoração.

Dessa forma, identifica-se em quais setores usuários o teste de aderência das premissas
utilizadas no processo de estimação das perdas econômicas associadas a eventos de escassez
se faz pertinente. Para aqueles que tiveram suas projeções baseadas em informações que
refletem os efeitos da indisponibilidade de água, os dados anteriores à atual seca podem ser
contrastados com os característicos de tais condições, de forma que os parâmetros adotados na
formulação do método de função de produção podem assim ser confirmados ou vistos como não
adequados.
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Abaixo explicitam-se, para cada setor usuário, as ressalvas feitas em relação aos dados do
período mais recente da bacia, ou seja, após a seca que teve início em 2012.
ABASTECIMENTO

Urbano, rural e transposição entre bacias
O setor de abastecimento urbano – análogo ao serviço prestado pela transposição de bacias –
envolve residências, comércios, serviços e indústrias que se abastecem a partir das redes
operadas pelas companhias de abastecimento (serviços autônomos ou estaduais). Sabe-se que
tais usos, de fato, irão ser impactados por eventuais déficits hídricos, afetando negativamente
suas atividades econômicas, sendo exatamente essa influência a que a técnica de estimação de
perdas pretende contemplar, traduzindo os impactos físicos em impactos econômicos.

No entanto, os efeitos da crise hídrica vigente não se refletem nos parâmetros ou bases de dados
utilizados para a projeção das demandas por água. Nesse sentido, as projeções de demanda
variam de acordo com a quantidade de habitantes existentes na área urbana de cada município,
não sendo estes alterados em razão das condições atuais de seca, inclusive porque os dados do
IBGE, utilizados para os cálculos, são estimados com base nos resultados do Censo Demográfico
de 2010. Assim, caso tenha havido migrações por conta da situação atual, essas não são
refletidas nos dados.

Da mesma forma, os valores das despesas totais pela prestação dos serviços de adução,
tratamento e distribuição de água pelas operadoras dos sistemas de cada município, utilizados
para a quantificação do valor econômico em risco, não se alteram. Ou seja, a crise hídrica atual
não modifica a interpretação e uso dos dados utilizados para o cálculo das perdas econômicas do
setor de abastecimento urbano na bacia.

O abastecimento rural, de forma análoga ao abastecimento urbano, não advém de dados que
possam ter sido modificados em decorrência da crise hídrica atual, uma vez que partem das
projeções de população rural e essas também são estimadas. Nesse sentido, eventuais
migrações, que reduziriam a demanda, também não se refletem nas bases de dados utilizadas.

AGRICULTURA IRRIGADA
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Na agricultura irrigada, diferentemente dos setores anteriores, espera-se um reflexo direto da crise
hídrica atual nos dados utilizados. A Pesquisa Agrícola Municipal – PAM do IBGE reporta os
dados de área plantada e de quantidade produzida por cultura e por município ano após ano,
sendo 2014 o mais recente. Dessa forma, os anos mais recentes, a partir de 2012, carregam
reflexos da atual crise. Para a análise de aderência da atividade agrícola na bacia, foi
primeiramente realizado o ordenamento dos dez municípios que mais detém fração de suas áreas
irrigadas. Para tanto, considerou-se as principais culturas na bacia, segundo demonstrado
anteriormente e conforme a extensão contabilizada para cada plantação (ANA, em andamento).

Da lista dos dez principais municípios irrigantes por cultura, realizou-se a somatória das áreas
plantadas em 2011 e em 2013, capturando assim os efeitos da crise – mesmo que de forma
demonstrativa – sobre a área plantada. Pressupõe-se, assim, que 2011 é um ano característico da
situação normalmente observada na região, ou seja, no pré-crise hídrica, e que, em contrapartida,
2013 é representativo do ano sob plena crise hídrica. Da mesma forma, somou-se a produção de
cada cultura em cada um destes municípios, de maneira a demonstrar o efeito potencial da crise
hídrica na quantidade produzida e, consequentemente, nos índices de produtividade.

Optou-se por realizar a somatória dos dados dos maiores municípios produtores de cada cultura,
considerando apenas os irrigantes, para se obter comparativamente a situação observada entre
os municípios da bacia, haja vista a impossibilidade de distinção entre as perdas ocorridas
especificamente para os agricultores desta modalidade. A Tabela 4.1 apresenta os principais
parâmetros de produção entre os dez municípios produtores (em área irrigada) na bacia.
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Tabela 4.1
Comparação da situação anterior e durante a atual crise hídrica dos dez municípios que
detém a maior razão de área irrigada na Bacia do PPA
Parâmetro
Área irrigada dos 10 municípios com a maior
fração de irrigação na Bacia do PPA (em ha)*
Representatividade em relação ao total da área
irrigada na Bacia do PPA*
Representatividade em relação ao total da área
plantada em nos 10 municípios
Área plantada em 2011 (irrigada e de sequeiro,
em ha)**
Diferença na área plantada entre 2011 e 2013
Produção em 2011 (irrigada e de sequeiro, em
ton)**
Diferença na produção entre 2011 e 2013
Produtividade em 2011 (irrigada e de sequeiro,
em ton/ha)
Diferença na produtividade entre 2011 e 2013

Arroz

Feijão

Milho

Melancia

Coco

Banana

326

1.182

1.691

152

57

457

79%

18%

27%

83%

2%

16%

21%

43%

35%

63%

34%

66%

1.537

2.768

4.765

240

167

689

-89%

-79%

-80%

-66%

-34%

-32%

2.363

1.036

4.738

4.295

1.429

21.698

-98%

-73%

-98%

-63%

-53%

-44%

1,54

0,37

0,99

17,90

8,56

31,49

-81%

29%

-90%

10%

-29%

-18%

Fontes: *(ANA, em andamento); **(IBGE, 2015).

Resultados e análise

Das culturas com a maior quantidade de área plantada, o feijão e o milho, observa-se redução
equivalente de 79% e 80% na área plantada, respectivamente, entre 2011 e 2013. Sem dúvida
essa redução pode ter ocorrido em maior proporção nas áreas de sequeiro em detrimento às
áreas irrigadas, mas sabe-se que as irrigadas também foram atingidas por conta de sua grande
representatividade em relação à área total plantada nestes municípios. De qualquer forma, tratase de redução severa e expressiva, denotando as grandes proporções da situação atual.

Para a cultura do feijão, a redução na área plantada foi um pouco maior, proporcionalmente, que a
redução da quantidade produzida, que caiu, em 2013 em relação a 2011, em 73%. Em ordens de
magnitude, entretanto, o efeito é o mesmo. Já para o milho, os efeitos na produção foram
amplificados, passando por reduções proporcionalmente maiores em relação às áreas reduzidas.
Ou seja, enquanto plantou-se 80% menos de milho, teve-se praticamente a perda total da
produção dessa pouca área plantada remanescente, pois a quantidade produzida reduziu-se m
98% em 2013 quando comparado a 2011.

Outra cultura de comportamento similar ao do milho foi o arroz, que teve sua área plantada
reduzida em 89% em 2013 em comparação a 2011, contabilizando uma queda de 98% na
quantidade total colhida em relação ao mesmo período. A melancia também apresentou queda na
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área plantada, mas em proporções levemente inferiores às das demais culturas temporárias:
queda de 66% em 2013 em relação a 2011, sendo que a produção se reduziu em 63%.

Já em relação às culturas permanentes de coco-da-baía e banana, tem-se reduções de áreas
iguais a 34% e 32%, respectivamente, revelando-se assim consideravelmente similares.
Importante notar que se trata de áreas destinadas à colheita, ou seja, não necessariamente houve
queda no estoque (mortandade de árvores), mas sim uma colheita que se deu em menores áreas
devido à perda de produtividade e/ou a reduzida capacidade de irrigação. Ou ainda, uma provável
combinação destes e outros fatores.

A perda de produção de ambas as culturas permanentes foi proporcionalmente maior à queda na
área plantada, ou seja, cada hectare colhido de coco-da-baía e de banana rendeu um pouco
menos do que conseguia antes da crise, mesmo com a redução na área destinada à colheita. A
explanação mais razoável para tal resultado advém da influência da ausência de água na perda
de capacidade hídrica, pois as culturas permanentes rendem frutos menores e/ou fora dos
padrões de mercado quanto submetidas a estresse hídrico, produzindo menor quantidade por
hectare do que na situação habitual. Os municípios que entraram na composição dos dez maiores
irrigantes, por cultura, estão listados abaixo, juntamente com as áreas de plantio e a produção, de
acordo com a PAM/2011.

Tabela 4.2
10 municípios mais irrigantes da cultura do arroz
Município
Piancó - PB
Riacho dos Cavalos - PB
Santa Helena - PB
Pedra Branca - PB
Cajazeirinhas - PB
São José de Piranhas – PB
Sousa - PB
Curral Velho - PB
Triunfo - PB
Itaporanga - PB

HA Plantada
(PAM, 2011)
50
20
40
230
10
120
615
60
92
300

HA Irrigada (ANA,
no prelo)
29
11
12
64
2
28
129
8
10
31

Produção em
toneladas (PAM, 2011)
15
12
20
115
6
80
1845
24
111
135

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.3
10 municípios mais irrigantes da cultura do feijão
Município

HA Plantada
(PAM, 2011)

HA Irrigada (ANA,
no prelo)
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Produção em
toneladas (PAM,

São Bento - PB
Aparecida - PB
Carnaubais - RN
Condado - PB
Coremas - PB
Jucurutu - RN
São Fernando - RN
Itajá - RN
Jericó - PB
Pendências - RN

350
180
650
90
120
158
150
180
280
350

2011)
171
43
260
52
52
58
36
76
84
151

316
156
429
45
59
43
28
29
44
42

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.4
10 municípios mais irrigantes da cultura do milho
Município

HA Plantada
(PAM, 2011)

HA Irrigada (ANA,
no prelo)

São Bento - PB
Pombal - PB
Carnaubais - RN
Sousa - PB
Cruzeta - RN
São Fernando - RN
Coremas - PB
Jucurutu - RN
Paulista - PB
Itajá - RN

330
500
420
2500
50
80
260
150
325
150

170
223
185
882
15
22
65
34
66
29

Produção em
toneladas (PAM,
2011)
99
420
168
3600
20
6
188
60
117
60

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.5
10 municípios mais irrigantes da cultura da melancia
Município
Cruzeta - RN
Afonso Bezerra - RN
Patos - PB
Carnaubais - RN
Parelhas - RN
Caicó - RN
Acari - RN
São José do Seridó - RN
Jardim do Seridó - RN
São José do Bonfim - PB

HA Plantada
(PAM, 2011)
30
70
10
75
5
21
8
17
2
2

HA Irrigada (ANA,
no prelo)
27
62
6
44
1
6
2
3
0,2
0,1

Produção em
toneladas (PAM, 2011)
450
1400
200
825
75
525
240
510
30
40

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.6
10 municípios mais irrigantes da cultura do coco-da-baía
Município

HA Plantada
(PAM, 2011)

HA Irrigada (ANA,
no prelo)
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Produção em
toneladas (PAM, 2011)

Diamante - PB
São João do Sabugi - RN
Nazarezinho - PB
Condado - PB
Pombal - PB
Catingueira - PB
Caicó - RN
Boa Ventura - PB
São José de Piranhas - PB
Piancó - PB

2
3
30
2
20
20
14
20
6
1

2
2
18
1
7
6
4
5
1
0,2

8
13
600
20
200
60
70
100
108
4

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.7
10 municípios mais irrigantes da cultura do coco-da-baía
Município
Parelhas - RN
Itaporanga - PB
Sousa - PB
São José de Piranhas - PB
Pombal - PB
Boa Ventura - PB
Jericó - PB
São João do Rio do Peixe PB
Conceição - PB
Coremas - PB

HA Plantada
(PAM, 2011)
5
10
545
6
60
5
3

HA Irrigada (ANA,
no prelo)
4
7
382
4
36
3
2

Produção em toneladas
(PAM, 2011)
78
150
19075
120
1080
70
60

10
5
10

4
2
4

200
65
300

Fonte: Elaboração própria.

A comparação realizada da situação anterior e posterior às condições de seca representa uma
das possíveis formas de se comparar o impacto de tal evento nas culturas irrigadas na Bacia do
PPA. Uma vez que inexistem metodologias próprias para esse tipo de comparação, pontua-se
abaixo outra forma, complementar, de se vislumbrar o efeito em potencial da crise hídrica.

Parte-se do ranking dos dez principais municípios produtores das culturas analisadas no ano de
2011 (estabelecido em razão do mesmo critério anteriormente adotado), mas dessa vez pelo total
de suas áreas plantadas e não em relação àqueles que mais as irrigam. Em posse da série
histórica da área plantada em cada um destes municípios desde 2005 (série de dez anos em
relação ao último ano disponível, 2014), calcula-se o coeficiente angular como forma de se inferir
sua tendência de comportamento.

Assim, caso um município hipotético detenha em 2011 uma área de 250 hectares plantados com
milho e o coeficiente angular de sua série histórica seja de 20 hectares, pode-se esperar para os
anos de 2012, 2013 e 2014, áreas plantadas de respectivos 270, 290 e 310 hectares. Observa-se
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que se trata de uma projeção simplificada da tendência passada, mas que viabiliza uma
interessante comparação. As etapas da análise são detalhadas abaixo.
 Obtém-se a média da área projetada para esses três anos, de acordo com a tendência
demonstrada pela série histórica;
 Compila-se a média da área de fato plantada em 2012, 2013 e 2014, durante a crise
hídrica (dados da PAM-IBGE); e
 Por fim, calcula-se a diferença entre estas duas áreas para com isso inferir os efeitos da
crise hídrica.

A Tabela 4.8 traz o resultado da análise descrita, que se diferencia na medida em que:
 A composição do ranking dos 10 municípios que possuem a maior parcela de área
plantada de cada cultura, em contraposição aos municípios que mais detém área irrigada
como anteriormente considerado; e
 A comparação entre a tendência projetada e a de fato verificada.
Tabela 4.8
Comparação da situação anterior e durante a atual crise hídrica entre os dez municípios
com a maior área plantada em relação ao observado e ao projetado

Cultura

Arroz
Feijão
Milho
Melancia
Coco-dabaía
Banana

Área plantada
em 2011
(somatória da
área, em ha, dos
dez maiores
produtores)

Variação entre a área
plantada em 2013
com a estimada em
2013 (somatória da
área dos dez maiores
produtores)

2.625
29.300
36.691
3.857

-89%
-82%
-83%
-45%

Variação na área
plantada de fato
sobre a projetada de
acordo com a
tendência (média
entre 2012, 2013 e
2014)
-66%
-67%
-62%
-42%

1.869

-14%

-10%

25%

-5%

-2%

28%

2.731

Razão de municípios
com redução maior do
que 20% na área
plantada em relação
aos que plantam cada
determinada cultura
66%
80%
79%
77%

Fonte: Elaboração própria.

É interessante notar que as ordens de grandeza quanto à redução nas áreas das culturas
temporárias de arroz, feijão e milho são as mesmas que as auferidas pelo método anterior. Já a
redução na melancia, coco-da-baía e banana são substancialmente menores neste ranking que
contabiliza apenas os municípios que plantam as maiores áreas de cada cultura, e não os que
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mais irrigam. Pode-se, dessa forma, supor que as áreas irrigadas são de fato afetadas pela
escassez hídrica, inclusive, potencialmente mais do que as áreas de sequeiro.

A comparação das áreas de fato plantadas em relação àquelas supostamente plantadas
projetadas linearmente a partir da tendência passada (ambas em suas médias dos anos de 2012,
2013 e 2014), revela a severidade da atual seca. A redução das áreas permanece em torno de
65% para as culturas temporárias de arroz, feijão e milho, ou seja, valor inferior ao que ocorreu na
comparação entre os anos escolhidos como representativos do período anterior à seca, 2011, e
posterior, 2013. Por outro lado, para as culturas de melancia, coco-da-baía e banana, os valores
de área plantada sobre as tendências projetadas estão de acordo com o anteriormente observado.
Por fim, realizou-se o cálculo da razão de municípios cujas áreas plantadas sob cada uma das
culturas foram, em 2013, ao menos 20% menores em relação àquela plantada em 2011. Esta
razão teve como base a quantidade de municípios da bacia que de fato plantaram cada uma das
culturas, no ano de 2011. Do total de 155 municípios inseridos na bacia (total ou parcialmente), 88
cultivaram arroz em 2011 (57%). O feijão e o milho foram cultivados na totalidade dos municípios,
enquanto a melancia em 30% dos municípios (47); o coco-da-baía em 70% (109 municípios); e a
banana em 64% dos municípios (99). Abaixo são apresentados, por cultura, os dados para cada
um dos dez municípios que compuseram os resultados discutidos.

Tabela 4.9
Dados dos municípios considerados nas análises da cultura do arroz
Dez maiores produtores
em área plantada de 2011
(ano pré-crise hídrica)
Sousa - PB
Santana dos Garrotes PB
Olho d'Água - PB
Itaporanga - PB
Pedra Branca - PB
Nova Olinda - PB
Cajazeiras - PB
São João do Rio do Peixe
- PB
São José de Piranhas –
PB
Emas – PB

615

Área plantada
em 2013 (em
ha, ano
representativo
da situação sob
auge da crise)
19

-596

Variação na área
plantada de fato sobre
a projetada de acordo
com a tendência
(média entre 2012,
2013 e 2014)
-518

380

50

-330

-197

320
300
230
200
180

20
50
30
30
30

-300
-250
-200
-170
-150

-201
-118
-110
-128
-158

180

50

-130

-110

120

20

-100

-104

0

-100

-95

Área plantada em
2011 (em ha, ano
representativo da
situação précrise)

100

Fonte: Elaboração própria.
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Variação
na área
plantada
entre 2013
e 2011

Tabela 4.10
Dados dos municípios considerados nas análises da cultura do feijão
Dez maiores
produtores em área
plantada de 2011
(ano pré-crise
hídrica)
Tavares - PB
Mossoró - RN
Conceição - PB
Itaporanga - PB
Juru - PB
Princesa Isabel –
PB
Pedra Lavrada –
PB
Guamaré - RN
Picuí - PB
Bonito de Santa Fé
- PB

Área plantada
em 2011 (em
ha, ano
representativo
da situação
pré-crise)
6.000
3.780
3.500
3.090
3.000

Área plantada
em 2013 (em
ha, ano
representativo
da situação sob
auge da crise)
500
1.000
1.350
150
0

2.300

Variação na área
plantada entre
2013 e 2011

Variação na área plantada
de fato sobre a projetada
de acordo com a
tendência (média entre
2012, 2013 e 2014)

-5.500
-2.780
-2.150
-2.940
-3.000

-4.133
-3.013
-1.717
-2.333
-2.733

200

-2.100

-1.533

2.000

400

-1.600

-1.567

2.000
1.830

50
610

-1.950
-1.220

-661
-1.547

1.800

1.000

-800

-467

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.11
Dados dos municípios considerados nas análises da cultura do milho
Dez maiores
produtores em área
plantada de 2011
(ano pré-crise
hídrica)
Tavares - PB
Mossoró - RN
Juru - PB
Conceição - PB
Itaporanga - PB
Bonito de Santa Fé PB
Manaíra - PB
Princesa Isabel – PB
Sousa - PB
São José de
Princesa - PB

Área plantada
em 2011 (em ha,
ano
representativo da
situação précrise)
8.000
6.120
4.000
3.500
3.071
2.500
2.500
2.500
2.500
2.000

Área plantada em
2013 (em ha, ano
representativo da
situação sob auge da
crise)

Variação na
área
plantada
entre 2013 e
2011

0
1,500
0
1,350
200

-8.000
-4.620
-4.000
-2.150
-2.871

Variação na área
plantada de fato sobre
a projetada de acordo
com a tendência
(média entre 2012,
2013 e 2014)
-5.467
-4.920
-3.067
-1.617
-2.264

1,000
15
0
700

-1.500
-2.485
-2.500
-1.800

-1.167
-1.876
-1.433
-1.283

100

-1.900

-1.400

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 4.12
Dados dos municípios considerados nas análises da cultura da melancia
Dez maiores
produtores em área
plantada de 2011
(ano pré-crise
hídrica)
Serra do Mel - RN
Mossoró - RN
São João do Sabugi
- RN
Porto do Mangue RN
Açu - RN
Carnaubais - RN
Afonso Bezerra - RN
Guamaré - RN
Cruzeta - RN
Guamaré - RN

Área plantada
em 2011 (em ha,
ano
representativo da
situação précrise)
2.000
1.200

Área plantada em
2013 (em ha, ano
representativo da
situação sob auge
da crise)

Variação na
área plantada
entre 2013 e
2011

600
1.200

-1.400
0

Variação na área
plantada de fato sobre
a projetada de acordo
com a tendência
(média entre 2012,
2013 e 2014)
-1.095
-217

182

0

-182

-218

150

150

0

49

80
75
70
40
30
30

80
60
10
0
10
0

0
-15
-60
-40
-20
-30

-12
-27
-69
-12
-13
-12

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.13
Dados dos municípios considerados nas análises da cultura do coco-da-baía
Dez maiores produtores
em área plantada de
2011 (ano pré-crise
hídrica)
Sousa - PB
Poço de José de Moura
- PB
Currais Novos - RN
Alto do Rodrigues - RN
Aparecida - PB
Coremas - PB
Açu - RN
São João do Rio do
Peixe - PB
Cajazeiras - PB
Santa Helena - PB

1.353

Área plantada
em 2013 (em
ha, ano
representativo
da situação
sob auge da
crise)
1.084

136
72
52
50
50
50

145
72
52
50
25
20

9
0
0
0
-25
-30

-27
0
0
43
-22
-32

40
34
32

40
17
55

0
-17
23

-2
-23
10

Área plantada em
2011 (em ha, ano
representativo da
situação précrise)

Fonte: Elaboração própria.
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Variação na
área plantada
entre 2013 e
2011

Variação na área
plantada de fato sobre
a projetada de acordo
com a tendência
(média entre 2012,
2013 e 2014)

-269

-269

Tabela 4.14
Dados dos municípios considerados nas análises da cultura da banana
Dez maiores
produtores em área
plantada de 2011
(ano pré-crise
hídrica)
Alto do Rodrigues RN
Ipanguaçu - RN
Sousa - PB
Açu - RN
Carnaubais - RN
Pombal - PB
Paulista - PB
Riachuelo - RN
Condado - PB
Santa Helena - PB

Área plantada em
2011 (em ha, ano
representativo da
situação pré-crise)

Área plantada em
2013 (em ha, ano
representativo da
situação sob
auge da crise)

Variação na
área
plantada
entre 2013 e
2011

Variação na área
plantada de fato sobre a
projetada de acordo com
a tendência (média entre
2012, 2013 e 2014)

808

808

0

71

786
545
240
144
60
40
40
38
30

786
385
306
164
40
20
1
38
40

0
-160
66
20
-20
-20
-39
0
10

5
-196
79
38
-15
-13
0
-13
-8

Fonte: Elaboração própria.

Comparando-se as duas metodologias de análise empregadas, pode-se concluir que de fato os
efeitos da atual crise hídrica são significativos e encontram-se contemplados nos dados mais
recentes do IBGE. Por mais que cada agricultor tenha seu próprio e único conjunto de variáveis
quando da ponderação de que cultura plantar e em que tamanho de área, fatores estes que pouco
se correlacionam com o período de seca que a região atravessa, torna-se claro pelos dados que
há uma preponderância da redução da área plantada e da quantidade produzida conectadas à
situação de escassez hídrica.

Retomando-se, assim, o propósito ambivalente de se realizar a investigação sobre os efeitos da
atual situação climática nos setores usuários, conclui-se para a agricultura irrigada:
 Os valores de mercado, para fins de valoração econômica das perdas potenciais
decorrentes da escassez hídrica, devem ser contabilizados com base nos anos anteriores
à crise. Ou seja, valores de 2012, 2013 e 2014 sobre a área plantada, quantidade
produzida e valor da produção embutem de fato as consequências da atual crise e,
portanto, devem ser desconsiderados como representativos do desempenho habitual
da região; e
 Ambas as formas de avaliação dos efeitos da crise atual sob o plantio de culturas irrigadas
corroboram para a validação da metodologia aplicada no contexto de utilização do método
de função da produção, pois há amplitude de perdas similares atualmente em ocorrência.
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Confirmam-se, também, os impactos distintos adotados para as culturas temporárias e
permanentes.
DESSEDENTAÇÃO ANIMAL

De forma análoga à agricultura irrigada, para o setor de criação de rebanhos, parte-se da
compreensão de que a crise atual afeta os animais presentes na bacia e, portanto, deve ser
possível identificar seus efeitos entre os dados considerados a partir da base do IBGE – PPM,
Pesquisa da Pecuária Municipal.

Uma vez que o consumo de água na atividade pecuária se dá de maneira difusa, diferentemente
do observados para a agricultura irrigada, a metodologia mais adequada para a realização do
teste de aderência neste setor corresponde à segunda abordagem demonstrada no item anterior:
 Listam-se os dez principais municípios de acordo com seus rebanhos, quantitativamente, e
novamente, para o ano de 2011;
 Em posse da série histórica dos rebanhos em cada um destes municípios desde 2005
(série de dez anos em relação ao último ano disponível, 2014); e
 Calcula-se então o coeficiente angular como forma de se inferir sua tendência de
comportamento, ou seja, quantos animais a mais ou a menos deveriam ser criados nos
anos subsequentes.

Caso um município hipotético detenha em 2011 um rebanho bovino de 400 cabeças e o
coeficiente angular de sua série histórica seja de 15 cabeças, pode-se esperar para os anos de
2012, 2013 e 2014, rebanhos respectivos 415, 430 e 445 animais. Mediante esta simplificada
projeção da tendência passada, obtém-se a média da área projetada para esses três anos, de
acordo com a tendência demonstrada pela série histórica.

Compila-se, então, a média do rebanho de fato existente em cada município em 2012, 2013 e
2014, anos identificados como característicos da crise hídrica (dados da PPM-IBGE), para então
se calcular a diferença entre estes dois quantitativos de rebanhos e, dessa forma, inferir os
potenciais efeitos dos eventos de escassez de água.
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Tabela 4.15
Comparação da situação anterior e durante a atual crise hídrica entre os dez municípios
com os maiores rebanhos em relação ao observado e ao projetado
Dez maiores
produtores em
tamanho de
rebanho em 2011
(ano pré-crise
hídrica)

Rebanho em 2011
(ano representativo
da situação précrise)

Variação entre
os rebanhos em
2013 com os
rebanhos em
2013 (somatória
dos dez maiores
produtores)

Bovino
Suíno
Caprino e Ovino
Galináceos

220.501
32.266
233.785
1.744.274

-18%
7%
33%
-11%

Variação nos
rebanhos de fato
contabilizados sobre
os rebanhos
projetados de acordo
com a tendência
(média entre 2012,
2013 e 2014)
-25%
6%
25%
-18%

Razão de
municípios com
redução maior do
que 20% nos seus
rebanhos em
relação aos que
criam cada
determinado
animal
81%
26%
30%
39%

Fonte: Elaboração própria.

Resultados e análise

Observa-se que há manutenção da ordem de grandeza na variação entre os rebanhos quando se
compara a variação simples entre o ano de 2013 e o ano de 2011 com a variação nos rebanhos
projetados versus os rebanhos reais. Sendo a primeira obtida a partir da definição de um ano
como o representativo da atual crise, 2013, e o outro das condições anteriores a ela, 2011. Por
outro lado, a segunda variação é calculada pela projeção do rebanho esperado a partir do
coeficiente angular da série histórica para os anos de 2012, 2013 e 2014 em contraposição com o
rebanho real desses anos.

O fato de haver consistência entre as ordens de grandeza demonstra que há efeito da crise,
embora não seja possível identificar exatamente sua magnitude e real influência. A decisão de
cada criador de animal em aumentar ou reduzir seu rebanho envolve diversas variáveis que não
apenas a climática, embora sejam reconhecidos os severos impactos da seca. Nesse sentido,
enquanto se observa significativa redução dos rebanhos de bovinos, os rebanhos de caprinos e
ovinos aumentam, provavelmente em função destes serem mais adaptados à condição semiárida
por requererem menor demanda de água e menos área sob pastos, além de potencialmente
representarem uma diversificação otimizada da produção.

Nota-se que em 125 dos municípios que contabilizaram alguma criação bovina (80% do total dos
municípios com criação dentre os 155), registrou-se entre 2013 e 2011 uma queda de ao menos
20% nos rebanhos. Da mesma forma que para os bovinos, a totalidade dos municípios da bacia
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registra alguma criação de caprinos e ovinos, sendo que em apenas 47 dos municípios (30%)
houve queda maior do que 20% dos rebanhos entre os anos destacados como anteriores à crise
hídrica. Nos dez principais municípios criadores de caprinos e ovinos, responsáveis por 27% do
rebanho total da bacia, houve um acréscimo dos rebanhos da ordem geral de 30%.

Os rebanhos suínos também apresentaram aumento em seus rebanhos, mas diferentemente da
queda nos rebanhos bovinos ou do aumento enfático nos caprinos e ovinos, não se tratou de
reação homogênea. A contabilização de aumento dos rebanhos no período de crise hídrica é
enviesada pelo aumento de rebanho que ocorreu em um único município destes dez maiores
produtores, Mossoró no Rio Grande do Norte, que contava com um rebanho de 6,5 mil animais
em 2011 e passou em 2013 ao rebanho de 12,7 mil.

Ao se retirar este município específico da listagem dos dez maiores e se adicionar o 11º maior,
Guamaré-RN, denota-se queda de 14% nos rebanhos suínos entre 2013 e 2011. Já em relação à
diferença na projeção do rebanho e seu efetivo número, na média entre os anos de 2012 a 2014,
a inclusão dos dados de Guamaré e retirada dos dados de Mossoró resultaria em variação
negativa de 6% dos quantitativo de suínos. De qualquer forma, nota-se que este rebanho é o
menos sensível à crise hídrica.

No entanto, é difícil concluir que o aumento ou a queda no número de animais é estritamente em
decorrência das condições de seca ou, por exemplo, fruto de uma sobreposição de mercado que
não foi tão afetada por tal conjuntura – ou ainda que foi afetada, mas estaria produzindo mais
suínos do que os registrados caso não fosse a crise. Apesar disso, do total municípios da bacia,
40 deles (26%) apresentou queda de mais de 20% nos rebanhos entre 2013 e 2011. Por mais que
a parcela exata da participação da escassez de água nessa intrincada relação de causa-efeito que
culmina na variação do rebanho suíno não possa ser identifica, compreende-se que seu impacto
não resulta em necessária redução.

Observa-se ainda que há uma diferença entre o estilo de produção da criação de suínos em
relação à de bovinos, uma vez que este último é criado totalmente sob sistema extensivo e
dependente, portanto, de pastagens e fontes de água para sua alimentação e dessedentação. Já
a criação de suínos, embora demande investimentos maiores em chiqueiros, berçários aquecidos,
esterqueiras e afins, resulta em uma demanda hídrica pontual ao invés de difusa, podendo ser
suprida por alternativas como caminhões-pipa, pequenos reservatórios e, claro, ração.
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Em relação ao comportamento dos rebanhos de galináceos, houve uma redução ao longo do
período analisado, em linha com o comportamento dos rebanhos bovinos. Também se trata de
demanda pontual, como a do suíno, e não difusa como a do bovino, caprino e ovino. Não
obstante, tanto a diferença entre os anos representativos de 2013 e 2011 quanto a diferença dos
rebanhos projetados indicam queda de 11% a 18% no período.

Assim, como para os outros rebanhos, torna-se difícil distinguir o efeito exato da crise hídrica,
embora perceba-se que a atividade de criação de aves seja a mais especializada dentre as
criações de animais. Enquanto os rebanhos galináceos ocorrem na totalidade dos municípios da
bacia, os dez maiores produtores congregam 56% do total. Comparativamente, os dez maiores
produtores de bovino representam 20% da produção total da bacia, enquanto que a idêntica
estatística para os suínos e caprinos e ovinos é de, respectivamente, 23% e 27%. Ao todo,
verificou-se redução de rebanhos de galináceos (em mais de 20% do total de rebanhos) em 60
municípios, ou 38% do total.

Nas tabelas abaixo são apresentados, por animal, os dados para cada um dos dez municípios que
compuseram os resultados discutidos.

Tabela 4.16
Dados dos municípios considerados nas análises do rebanho de bovinos
Dez maiores
produtores em
tamanho de rebanho
em 2011 (ano précrise hídrica)
Caicó - RN
Mossoró - RN
Pombal - PB
Sousa - PB
Paulista - PB
Santana do Matos RN
Açu - RN
São José de
Piranhas - PB
Piancó - PB
Jucurutu - RN

Rebanho em
2011 (ano
representativo da
situação précrise)
35.453
26.658
25.185
21.400
20.223

Rebanho em
2013 (ano
representativo da
situação sob
auge da crise)
31.165
24.370
15.413
16.288
12.376

-4.288
-2.288
-9.772
-5.112
-7.847

Variação no rebanho
existente de fato sobre o
projetado de acordo com
a tendência (média entre
2012, 2013 e 2014)
-6.581
-6.626
-12.131
-4.844
-9.508

19.783

21.107

1.324

1.563

19.159

20.198

1.039

-2.384

18.568

17.367

-1.201

-6.927

17.200
16.872

13.416
10.091

-3.784
-6.781

-4.705
-3.870

Variação no
rebanho entre
2013 e 2011

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 4.17
Dados dos municípios considerados nas análises do rebanho de suínos
Onze maiores
produtores em
tamanho de
rebanho em 2011
(ano pré-crise
hídrica)
Mossoró - RN
Princesa Isabel –
PB
Conceição - PB
Augusto Severo –
RN
Caicó - RN
Cubati - PB
Patos - PB
Lagoa Nova - RN
Cruzeta - RN
Tavares - PB
Guamaré - RN

6.572

Rebanho em
2013 (ano
representativo da
situação sob
auge da crise,
dez primeiros)
12.730

6.158

Variação no rebanho
existente de fato sobre o
projetado de acordo com
a tendência (média entre
2012, 2013 e 2014, dez
primeiros)
3.637

4.700

3.900

-800

-1.450

3.972

3.495

-477

-783

2.758

2.216

-542

-431

2.740
2.497
2.290
2.284
2.273
2.180
2.180

2.260
2.285
1.200
2.094
2.007
2.200
492

-480
-212
-1.090
-190
-266
20
-1.688

3.281
-1.061
-1.316
459
-143
-155
-101

Rebanho em 2011
(ano representativo
da situação précrise, dez
primeiros)

Variação no
rebanho entre
2013 e 2011
(dez primeiros)

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.18
Dados dos municípios considerados nas análises do rebanho de caprinos e ovinos
Dez maiores
produtores em
tamanho de rebanho
em 2011 (ano précrise hídrica)
Pedro Avelino - RN
Açu - RN
Lajes - RN
Mossoró - RN
Taperoá - PB
Caicó - RN
Angicos - RN
Upanema - RN
Santana do Matos RN
Patu - RN

Rebanho em
2011 (ano
representativo
da situação
pré-crise)
32.012
27.562
27.060
25.634
23.757
22.488
20.167
19.355

Rebanho em
2013 (ano
representativo
da situação sob
auge da crise)
39.579
33.911
37.392
80.037
18.417
15.677
24.382
23.316

18.609
17.141

7.567
6.349
10.332
54.403
-5.340
-6.811
4.215
3.961

Variação no rebanho
existente de fato sobre o
projetado de acordo com a
tendência (média entre
2012, 2013 e 2014)
7.204
1.651
9.284
34.250
-4.962
6.997
3.112
524

22.716

4.107

2.301

16.640

-501

-1.903

Variação no
rebanho entre
2013 e 2011

Fonte: Elaboração própria.

Tabela 4.19
Dados dos municípios considerados nas análises do rebanho de galináceos
Dez maiores
produtores em
tamanho de
rebanho em 2011
(ano pré-crise
hídrica)

Rebanho em 2011
(ano representativo
da situação précrise)

Rebanho em 2013
(ano representativo
da situação sob
auge da crise)

Variação no
rebanho
entre 2013 e
2011

80 / 92
FGV Projetos CE Nº 1826/16

Variação no rebanho
existente de fato sobre o
projetado de acordo com
a tendência (média entre
2012, 2013 e 2014)

Mossoró - RN
Princesa Isabel PB
Pombal - PB
Sousa - PB
Acari - RN
Jericó - PB
Lagoa Nova - RN
Currais Novos RN
Picuí - PB
Caicó - RN

925.673

900.216

-25.457

-146.141

181.300

195.000

13.700

-18.668

152.516
120.446
95.084
81.773
59.605

26.446
98.398
108.507
79.335
32.988

-126.070
-22.048
13.423
-2.438
-26.617

-86.981
-24.049
7.968
-14.787
-22.707

58.555

53.584

-4.971

5.633

35.418
33.904

29.324
27.156

-6.094
-6.748

-13.853
-5.492

Fonte: Elaboração própria.

Uma vez que o propósito de realização desta comparação entre a situação anterior às condições
de seca e as atualmente observadas é a de se investigar os efeitos desta última nos setores
usuários, conclui-se para a dessedentação animal:
 Da mesma forma que para a agricultura irrigada, os valores de mercado, para fins de
valoração econômica das perdas potenciais decorrentes da escassez hídrica, devem ser
contabilizados com base nos anos anteriores à crise. Ou seja, valores de 2012, 2013 e
2014 sobre a área plantada, quantidade produzida e valor da produção embutem de fato
as consequências da atual crise e, portanto, devem ser desconsiderados como
representativos do desempenho habitual da região;
 A forma de avaliação dos efeitos da crise atual sob os rebanhos bovino e galináceo
corrobora para a validação da metodologia aplicada no contexto de utilização do método
de função da produção, pois foram verificadas perdas presentes similares;
 Para os suínos, pode-se considerar um efeito menor da crise hídrica, uma vez que a
aderência realizada não resulta conclusiva;
 Por fim, compreendeu-se que o impacto sobre os rebanhos de caprinos e ovinos é o
oposto do que se imaginava, ou seja, durante um episódio de escassez, tais rebanhos
aumentam em detrimento dos demais, já representando uma possível competência como
medida de adaptação.
ABASTECIMENTO INDUSTRIAL
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Para a contabilização da demanda hídrica do setor industrial, consideraram-se apenas as
indústrias que possuem sistemas de captação própria de água, ou seja, que detêm, assim,
outorgas para tanto. Sabe-se que a demanda hídrica para estas indústrias é de importância
singular, uma vez que os processos produtivos dependem deste insumo tanto quanto de energia
elétrica, mão-de-obra e outros fatores de produção.

Não obstante, diferentemente dos setores de agricultura irrigada e pecuária, não há dados que
correlacionem uma determinada produção (e sua possível queda) com a falta de água. Havendo
apenas dados referentes ao valor agregado bruto da produção industrial para cada município na
bacia, divididos de acordo com os setores industriais. Dessa forma, a correlação do valor
agregado industrial com eventos de escassez hídrica é mais frágil do que em relação aos usos
agropecuários.

Exemplo disso é que a possível instalação de uma nova fábrica pode elevar o VAB industrial em
determinado município independentemente de as outras indústrias estarem ou não sob pressão
pela falta de água. De forma análoga, porém com a lógica oposta, a intensa desindustrialização
que se verifica no país rebate de maneira significativa em nível local, como comentado no
Apêndice Técnico – Demandas Futuras. Esses movimentos são exógenos ao consumo de água e
a ele se sobrepõem, não sendo possível estabelecer uma relação direta como para os usos
agropecuários.

Adicionalmente, tem-se que os últimos dados disponíveis no IBGE para o PIB municipal são
referentes a 2012. Conclusivamente, os efeitos da atual seca podem ser desconsiderados entre
os dados deste setor, possibilitando a utilização das informações mais recentes para o exercício
de valoração, sem prejuízos de sobreapreciar o nível da atividade.
AQUICULTURA

A atividade de aquicultura certamente deve trazer, nos resultados contabilizados pelo IBGE, os
impactos da recente seca no semiárido brasileiro. Eis que os próprios resultados da atividade –
quantidade produzida e valor ao produtor de cada espécie de peixes e camarões criados –
começaram a ser contabilizados de forma padronizada pelo instituto de pesquisa com referência
aos anos de 2013 e 2014 (primeiro e último ano com informações disponíveis). Dessa forma, não
há histórico suficiente para se verificar o impacto potencial que o período seco impôs ao setor.
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Para a realização da valoração econômica do setor de aquicultura, dessa forma, utilizam-se os
dados mais recentes – e únicos disponíveis – mesmo sob o risco de que estes já tragam consigo
resultados menores por conta da situação atual de restrição hídrica. Uma vez que a estimação
das perdas econômicas da atividade decorrente dos efeitos trazidos pelos cenários de mudanças
climáticas intenta demonstrar o valor sob risco a partir de uma situação esperada, ou ainda
“normal”, tem-se potencial de subapreciar o valor da atividade de aquicultura e subestimar as
perdas futuras do setor.
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5. Estimação de perdas econômicas pelo método custo de reposição
ou substituição
Como descrito anteriormente, o método de custo de reposição é apresentado na busca de um
novo referencial de valores13 para o uso direto do recurso hídrico na Bacia do PPA – não para
substituir ou contradizer o demonstrado pelo método de custo de produção, mas sim para
complementar a percepção deste.

ABASTECIMENTO URBANO, RURAL E TRANSPOSIÇÃO DE BACIA

A forma de se estimar o uso direto do recurso natural pelo método de custo de reposição,
diferentemente do método de função da produção, parte da reposição dos volumes de água que
não foram entregues pelas companhias de abastecimento de água por meio de carros-pipa. Tratase, de fato, da forma usual com a qual se repõe falhas prolongadas de abastecimento.
Especificamente, em se tratando do semiárido brasileiro, onde secas podem perdurar por diversos
anos, o abastecimento via carros-pipa é de fato uma realidade.

A aplicação do método parte dos mesmos volumes de água com risco de não serem entregues
pelas companhias de abastecimento devido aos eventos de escassez hídrica quantificados nos
cenários de mudança do clima. Ou seja, tem-se a valoração do mesmo risco físico, porém sobre
uma forma distinta de se alocar o valor econômico do uso direto da água, desta vez pelo valor que
apresenta a forma mais usual de se repor o serviço que deixa de ser prestado por conta de
episódios de escassez.

Para a aferição do valor do serviço de abastecimento de água via carros-pipa, realizou-se
consultas ao mercado local – a começar pelas companhias de água e esgoto estaduais. Junto à
CAGEPA obteve-se a informação de que a companhia comercializa água ao valor de R$ 5,48 por
m3 para transportadores devidamente cadastrados que realizam a captação em diversos pontos
de fornecimento administrados pela companhia. Uma vez que um caminhão transporta
tipicamente 10 mil litros o custo de encher o caminhão na CAGEPA é de R$ 54,80. Este valor,

13 Observa-se que o termo valor foi empregado nesta seção como sinônimo de custo ou preço, uma vez que não se pretende estimar
o valor da água e sim seu custo de reposição por meio do carro-pipa ou de substituição de determinado bem ou serviço associado à tal
insumo.
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tabelado para todo o estado da Paraíba, refere-se à água tratada e voltada ao abastecimento
humano. Observa-se que devido ao prolongado período de seca, que perdura desde 2012 com
intensidade, não há estoque disponível para venda.

Os transportadores privados adquirem a água (tratada) da companhia nestes pontos de
fornecimento e a distribuem, cobrando tipicamente pelo transporte e não pelo valor da água em si.
Dois contatos realizados com transportadores privados cotaram o mesmo valor para o transporte,
de R$ 7,00 por quilômetro e com distância mínima de 100 km. Ou seja, pela distância mínima,
tem-se que o custo da água de reposição é de R$ 700 por 10 m3, ou ainda R$ 70 o m3. Há uma
distinção entre o valor da água tratada e aquele cobrado pela água de poço artesiano ou oriunda
de outras fontes de reuso para fins de irrigação ou ainda para fins industriais (ou seja, usos que
não o consumo humano). Para este último fim, o valor do transporte pelos mesmos (mínimos) 100
km comercializa por R$ 500.

Consultas realizadas junto à CAERN revelam que o mercado opera sob bases similares, uma vez
que os carros-pipa que são abastecidos com água potável nos pontos de fornecimento da
companhia estadual cobram cerca de R$ 730 por viagem de aproximadamente 100 km (ou seja,
R$ 7,30 por m3. Nos casos da Operação Carro-Pipa, que é administrado ao nível operacional pelo
Exército, a água é paga pela própria companhia. Novamente, o que se cobra é o transporte da
água, ou seja, o transporte do recurso.

Em contato com uma empresa de Caicó, que fornece água de poço para fins não consuntivos, um
carro-pipa de 10 m3 abastece por R$ 50 (ou seja, R$ 5,00 o m3), e caso o transporte seja
realizado para distâncias de cerca de 100 km, este custo é de R$ 490. Ou seja, somando-se o
valor da captação com o transporte, tem-se o total de R$ 540 por carro-pipa.

Adota-se, portanto, os seguintes valores para a valoração pelo método de custo de reposição,
padronizados pela distância de 100 quilômetros: R$ 70 m3 pela água tratada e R$ 50 m3 pela
água para outros fins que não o de abastecimento humano.
Operação Carro-Pipa14:

14 www.brasil.gov.br/observatoriodaseca/operacao-carro-pipa.html.
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 A Operação Carro-Pipa é realizada quando a população situada nas regiões afetadas
pela seca ou estiagem, especialmente no Semiárido nordestino e norte de Minas Gerais,
não conseguem obter água potável por suas fontes regulares;
 Distribui-se, assim, água potável por meio de carro-pipa para a população, sendo que os
custos são arcados pela Federação;
 A ação é uma parceria do Ministério da Integração Nacional, por meio da Secretaria
Nacional de Defesa Civil, com o Exército Brasileiro; e
 É este último órgão que executa o programa, incluindo contratação, seleção, fiscalização
e pagamento dos pipeiros, sob responsabilidade do Comando de Operações Terrestres.

Como exemplo da dita operação, a tabela abaixo traz detalhes de seu andamento para as maiores
cidades de cada uma das onze unidades de planejamento15 hídrico da bacia.

15 UPH Piancó (Pombal - PB, com 33 mil habitantes), UPH Peixe (Sousa – PB, 69 mil hab.), Espinharas (Patos – PB, 105 m/hab.),
Médio Piranhas Paraibano / Potiguar (Catolé do Rocha – PB, 30 m/hab.), Médio Piranhas Paraibano (São Bento – PB, 32 m/hab.), Alto
Piranhas (São José de Piranhas – PB, 20 m/hab.), Seridó (Caicó – RN, 65 m/hab.), Pataxó (Açu – RN, 56 m/hab.), Bacias Difusas do
Baixo Piranhas (Macau - RN, 30 m/hab.), Médio Paraú (Jucurutu – RN, 18 m/hab.), Paraú (Paraú – RN, 4 m/hab.). Traz-se também a
informação de Mossoró – RN (271 mil habitantes), por ser uma das cidades mais expressivas da região, embora sua sede não esteja
localizada nos limites da Bacia do PPA.
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Tabela 5.1
Operação Carro-Pipa

Municípios

Pombal-PB
Souza-PB
Patos-PB
Catolé do
Rocha-PB
São BentoPB
São José de
Piranha-PB
Caicó-RN
Açu-RN
Macau-RN
JucurutuRN
Paraú-RN
MossoróRN

Estiagem
Estiagem
Estiagem

Carros-pipa
em
Operação
(Gov.
Federal)
9
4
1

Estiagem

15

2.283

15.917

0

1.326

Estiagem

10

1.353

7.229

379

674

Estiagem

10

653

4.236

0

1.522

Estiagem
Estiagem
-

4
2
0

1.113
1.287
102

20.177
20.067
2.248

0
0
0

420
1.412
238

Estiagem

1

1.477

11.347

0

129

Estiagem

1

172

1.807

0

0

Estiagem

5

2.485

32.930

561

4.942

Situação de
emergência

Número de
Operações
Realizadas

Volume
Financeiro
Ofertado
(R$, mil)

Bolsa
Estiagem (nº
de bolsas)

GarantiaSafra (nº de
benefícios)

989
2.720
744

11.540
21.536
16.790

393
0
156

1.963
3.542
950

Fonte: Elaboração própria.

ABASTECIMENTO INDUSTRIAL

A valoração do uso do recurso hídrico para o setor industrial por método que capture os impactos
de segunda ordem pode ser realizada de duas maneiras distintas: a primeira é pelo custo de
reposição – ou seja, substituindo o volume de água que não pode ser captada por aquela
fornecida por caminhões-pipa; a segunda é pelo custo de substituição. Esta última medida
considera o valor equivalente à substituição dos bens e serviços que deixaram de ser produzidos.
Ambas as formas partem do mesmo risco físico que acomete a bacia no futuro nos diferentes
cenários considerados.
O custo do carro-pipa empregado é o de R$ 50 m3 pela água não tratada, em uma simplificação
de valores para as indústrias cuja necessidade produtiva demanda água tratada, como no caso de
indústrias de alimentos e bebidas, por exemplo. Já para o custo de substituição, parte-se do valor
agregado bruto total, e não aquele descontado pela fração de insumos que o indicador representa.
Essa modificação aloca o valor final dos bens produzidos e não apenas seus custos ao produtor, o
que implica na valoração de segunda ordem.
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DESSEDENTAÇÃO ANIMAL

A dessedentação animal pode ter seu impacto de segunda ordem mensurado ou pelo custo de
reposição ou ainda pelo custo de substituição. Em ambos os casos, parte-se exatamente do
mesmo rico físico, ou seja, da contabilização dos déficits que afetam a atividade. No caso da
valoração pelo custo de reposição, parte-se da suposta reposição da demanda não atendida,
adotando-se o custo da água fornecida pelo carro-pipa como a melhor alternativa, mesmo que
hipotética, para esta situação.

Já no caso da contabilização do custo de substituição, deve-se atentar à quantidade de produção
que deixou de ser realizada – ou seja, este método demanda o estabelecimento da relação física
entre eventos de déficit hídrico e o desempenho da atividade. Os pressupostos para tal vinculação
são os mesmos que para a aplicação do método de função da produção.

A forma de se alocar o custo de substituição é pela adição do preço que o produto final seria
comercializado na Bacia ao preço de mercado contabilizado para o produtor. Ou seja, trata-se de
representar o impacto não apenas sustentado pelo produtor, mas também pelo próximo nível
econômico de agregação deste produto na cadeia econômica.
O valor do carro-pipa empregado é o de R$ 50 m3 pela água não tratada. Já para o custo de
substituição, parte-se do valor ao produtor e acrescenta-se a rentabilidade auferida pelo setor,
estabelecida como sendo de 48,6%, de acordo com os dados extraídos da Matriz Insumo-Produto
do IBGE (2005) para o setor de pecuária e pesca.

AGRICULTURA IRRIGADA

O impacto de segunda ordem para a atividade de agricultura irrigada pode ser auferido pelo custo
de reposição ou ainda pelo custo de substituição. O primeiro estabelece a reposição exata da
demanda não atendida – ou seja, espelha a reposição da totalidade do déficit hídrico previsto
pelos cenários climáticos. Seu valor é o do carro-pipa de água não tratada, cujo valor na região é
de R$ 50 m3.

Já no segundo caso, de valoração pelo custo de substituição, tem-se que a contabilização
econômica se dá por auferir (de forma hipotética) o valor da produção perdida pelos eventos de
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escassez de água. Assume-se neste caso os mesmos pressupostos de relação física entre cada
tipo de cultura (permanente ou temporária) e os efeitos de diferentes magnitudes de déficit hídrico,
que resultam em volumes distintos de produção para cada município em cada cenário climático.
O valor econômico passa a ser, assim, o de preços de mercado. Uma vez que se detém o preço
ao produtor por meio dos dados do IBGE em sua pesquisa PAM, adiciona-se a estes a diferença
relativa à escalada na cadeia produtiva destes produtos, a partir do produtor, para a
comercialização. Esta passagem se faz via os dados de valor da produção e valor agregado da
atividade de agricultura, silvicultura, exploração florestal, extraídos da Matriz Insumo-Produto do
IBGE (2005), que apontam para acréscimo de 57,3%.

AQUICULTURA

De forma idêntica à valoração pelos custos de reposição e substituição da agricultura irrigada, a
atividade de aquicultura também é calculada. Para a reposição da água demandada e não
atendida, adota-se o valor hipotético do carro-pipa de água não tratada para a suposta
continuidade no atendimento – ao valor de R$ 50 m3.

Já para o estabelecimento do custo de substituição, tem-se a adição ao valor contabilizado pelo
método de função da produção (valor ao produtor) para o valor a mercado. Esse acréscimo é
realizado por meio da compreensão, via Matriz Insumo-Produto do IBGE (2005), do percentual
médio de valor dos insumos sobre o valor total da atividade de pecuária e pesca, de 48,6%. As
mesmas relações físicas apontadas anteriormente quando da realização do método de função da
produção são adotadas.
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