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INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO

Os resultados obtidos a partir do cálculo do Risco Climático Total (RCT, Figura 0.1) enfrentado
pela bacia hidrográfica dos rios Piancó-Piranhas-Açu - PPA em diferentes cenários climáticos e
econômicos futuros (Produto 1-C), em conjunto com o conhecimento acumulado acerca dos
métodos de estimação de perdas econômicas e da realidade local da bacia, suscitaram o
interesse e evidenciaram a oportunidade de estimar as perdas econômicas observadas na bacia
em decorrência de seu evento mais recente de seca (iniciada em 2012).

Tal esforço permite o diagnóstico da severidade dessa crise hídrica a partir de um novo enfoque,
contribuindo para a melhor comunicação de seus impactos e, eventualmente, enriquecendo as
discussões acerca de como melhor reagir à seca no curto prazo, em adição às considerações de
mais longo prazo permitidas pela condução de análise de custo-benefício (ACB) de medidas de
adaptação à mudança climática (Produto 1-D).

Figura 0.1: Framework empregado para a ACB de medidas adaptativas no setor de recursos
hídricos (versão reduzida)

Fonte: elaboração própria.

Dessa maneira, e a partir de base metodológica extensamente desenvolvida ao longo dos
relatórios anteriores, o presente relatório busca responder à seguinte pergunta: qual é a perda
econômica da Bacia relacionada à escassez hídrica nos últimos anos? Para tanto, percorrese o caminho referente às etapas 1 e 2 do framework retratado na Figura 0.1.
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Assim como para a consideração de perdas econômicas futuras, também as estimativas aqui
oferecidas não buscam compreender todo o valor econômico que foi perdido na crise hídrica que
acomete a bacia do PPA desde 2012. Com efeito, a análise conduzida focou naquelas perdas
consideradas como tangíveis e de primeira ordem (a partir da perspectiva da própria bacia).

Há, contudo, que se fazer algumas considerações adicionais e ressaltar outras complicações
associadas à estimação de evento crítico no passado, objetivo das seções introdutórias do
presente relatório. Em seguida, replica-se o método de estimação de perdas econômicas tendo
em consideração o período compreendido entre junho de 2012 e junho de 2017.

Dado o caráter aditivo do presente relatório, sua base metodológica já se encontra desenvolvida
ao longo dos demais produtos no âmbito da presente pesquisa e serão brevemente referenciados
ao longo do texto. Há, portanto, considerável sobreposição entre os conteúdos teóricos e
metodológicos nas seguintes seções e aqueles observados nos Relatórios 1-B, C e D, inclusive
em seus apêndices.
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1 Estimação de perdas econômicas ex-post
Após um evento crítico (natural ou induzido pela ação humana), quaisquer alterações na
disponibilidade de recursos naturais impactam tanto a produtividade desse estoque de capital
natural, físico ou humano, quanto a capacidade das pessoas de utilizar esses recursos e se
apropriar de seus retornos. Tal constatação aplica-se
também para crises hídricas, especialmente, quando
causadas, ao menos parcialmente, por períodos de
precipitação abaixo dos padrões esperados.

O Produto 1-C, em seu Apêndice Técnico 1
(Composição de Cenários Climáticos
Consensuais: Séries de Vazões Futuras)
apresenta método para classificação dos
fenômenos de vazão em classes de eventos para
a bacia do PPA.

Nesse sentido, a estimação de perdas econômicas configura tarefa fundamental a ser conduzida
pelos gestores hídricos, formuladores de políticas públicas e tomadores de decisão nos setores
público e privado, em primeiro lugar para compreender a magnitude do impacto sofrido e,
posteriormente, para propor e implementar medidas que busquem evitar perdas similares no
futuro.

Ressalta-se, de início, que não apenas critérios técnicos embasam a definição de um evento
climático crítico. Considerações de ordem política e social também podem contribuir ou justificar a
adoção de ações emergenciais e a destinação de maior atenção e recursos para determinada
região. Nota-se, por exemplo, a evolução no número de municípios decretando situação de
emergência ou de calamidade pública (Quadro 1.1) (em decorrência da seca) nos estados da
Paraíba e Rio Grande do Norte (Figura 1.1).

No presente caso, no entanto, é possível observar alta correlação entre os critérios político e o
comportamento hídrico na bacia (Seção 3), e é razoavelmente seguro estipular o início da recente
crise hídrica em meados de 2012, com impactos que perduram até o presente momento,
conforme sugerido pelo número de municípios ainda em condições de emergência ou calamidade.
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Quadro 1.1: Reconhecimento da situação de emergência ou calamidade pública
O reconhecimento federal da Situação de Emergência (SE) ou do Estado de Calamidade Pública (ECP)
deve ser solicitado junto ao Sistema Integrado de Informações sobre Desastres - S2ID, da Secretaria
Nacional de Proteção e Defesa Civil, e resulta em situação jurídica especial “para ações de socorro e
assistência humanitária à população atingida”. Os eventos são classificados como sendo de pequena,
média ou grande intensidade a depender da necessidade/capacidade de mobilização de recursos para
restabelecimento da normalidade pelos governos locais, estaduais e federal, conforme disposto em
instrução normativa (IN nº 02, de 20 de Dezembro de 2016, do Ministério da Integração Nacional).
Fonte: Ministério de Integração Nacional (2017).

Figura 1.1: Municípios em situação de emergência ou calamidade pública (2003-2017)

Fonte: elaboração própria a partir de Ministério de Integração Nacional (2017).
Obs.1: Municípios com portarias de reconhecimento de emergência - SE ou estado de calamidade pública - ECP. Não
necessariamente todos os eventos são relacionados a secas.
Obs. 2: Todos os dados do ano de 2017, até o dia 18 de Julho de 2017, eram reconhecimentos relativos a secas.

1.1 Estimação de perdas econômicas de crises hídricas passadas
Eventos de escassez hídrica são caracterizados pelo fato de não serem pontuais no tempo, isto é,
são eventos contínuos, que ocorrem durante algum período e estendem-se, eventualmente, por
anos (WILHITE, SVOBODA e HAYES, 2007; DING, HAYES e WIDHALM, 2010). Essas ocasiões
comumente não têm momentos de início e término de fácil identificação, e se manifestam em
escalas geográficas amplas. Crises hídricas costumam não apresentar danos visíveis e claros (em
particular sobre estruturas físicas). Em decorrência desses aspectos, a estimação de perdas
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econômicas de eventos de escassez tende a ser mais difícil do que para outros desastres
naturais.

De fato, são raros e fragmentados os esforços encontrados na literatura buscando, de alguma
maneira, quantificar os impactos de crises hídricas, mesmo em jurisdições internacionais. A
própria definição de “crise hídrica” ou “seca” é relativa e aplicada de diferentes maneiras em
contextos diversos (LOGAR e BERGH, 2011).

Consequentemente, há pouca uniformidade de práticas e base empírica para categorizar perdas
diretas, indiretas, tangíveis e intangíveis decorrentes de um evento de escassez (ver Quadro 2.1
para algumas das definições adotadas no presente trabalho). Há, também, métodos que são mais
utilizados para a estimação de perdas em caráter ex-post, como os métodos de inferência pelo
Produto Interno Bruto - PIB, e outros em caráter ex-ante, como os métodos de valoração
contingente (LOGAR e BERGH, 2011).

Já que o presente relatório intenta estimar os custos de um evento (iniciado) no passado, cabe
observar alguns esforços práticos similares. Por exemplo, Banerjee, Bark et al. (2013) buscaram
quantificar os custos da chamada “Seca do Milênio”1 na porção sudeste da bacia de MurrayDarling (MDB), na Austrália, entre 1997 e 2010. Os autores compilaram estimativas de custos a
partir de relatórios governamentais acerca dos gastos com recuperação, custos evitados e preços
de mercado2, como observado na Tabela 1.1.

Tabela 1.1: Custos de mitigação, recuperação e adaptação da Seca do Milênio na MDB
$ (Milhões de
AUS, base 2010)

Período

Investimentos em canais e adutoras para usos domésticos e animais

120,00

2009

Água comprada para necessidades humanas

88,60

2007-2010

Água comprada para plantações perenes

32,40

2001-2010

Indústria leiteira

50,70

2002-2007

Reparos a pontes, docas, canais e diques

2,40

2066-2010

Colapso de margens de rios (incluindo danos a propriedades)

12,80

2009-2011

Investimentos perdidos de melhorias na irrigação e nivelamento de
terras a laser

82,00

2005-2009

Gastos realizados ou perdas estimadas

1 Millenium Drought.
2 A região de Murray-Darling conta com um mercado de direitos de água, o que permitiu a aquisição de direitos por entidades
governamentais para, por exemplo, atender necessidades básicas humanas.
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$ (Milhões de
AUS, base 2010)

Período

Danos decorrentes de maior salinidade da água

82,90

1999-2011

Dragagem da foz do rio Murray

40,00

2002-2010

Trabalhos de re-vegetação e acidificação de solo

20,00

2008-2010

Bombeamento de água (do Lago Albert até Alexandrina)

14,00

2009-2010

Açudes para prevenir acidificação

40,00

2007-2009

Compra de água para fins ambientais

49,10

2009

Turismo
TOTAL

174,80
809,70

1999-2011
1999-2011

Gastos realizados ou perdas estimadas

Fonte: traduzido de Banerjee, Bark, et al. (2013).
Obs.: “Compra de água” refere-se à aquisição de direitos de acesso à água.

Ainda que essas estimativas tenham a vantagem de refletir gastos efetivamente realizados ou
reconhecidos pelos governos locais, empresas e indivíduos, muitas delas são incorridas quando
certos marcos políticos ou socioeconômicos, e não hidrológicos, são atingidos. Por outro lado, os
impactos da seca, em especial sobre setores agrícolas, são difíceis de serem separados de outros
fatores que afetam o desempenho do setor (flutuações nos preços de commodities agrícolas) e
pela alta capacidade de adaptação dos produtores da região (BANERJEE, BARK, et al., 2013).

Em abordagem similar, Martin-Ortega e Markandya (2009), estimaram os custos de crise hídrica
nos anos de 2007 e 2008 na região espanhola da Catalunha, em particular na área metropolitana
de Barcelona. Ressaltando as dificuldades associadas à estimação de perdas econômicas de
secas, os autores compilam os custos de ações realmente conduzidas para responder à crise
como representativos da magnitude das perdas, próximas a 1% do PIB da região no período de
um ano3.

Para aquelas perdas de primeira ordem, foram incluídas apenas medidas estruturais e
emergenciais especificamente direcionadas a lidar com a seca (transferências de água de outras
regiões, recuperação de águas de aquíferos, instalação de cisternas e construção de três novas
plantas de dessalinização e expansão da planta
existente).

Entretanto,

a

construção

de

nova

infraestrutura hídrica nos anos de 2007 e 2008
permanecerá operacional no futuro e aumentará a

Uma das medidas mais incomuns para expansão da
oferta de água na região foi a importação de água
de Tarragona (Espanha) e Marselha (França), via
barcos, em volume equivalente a 18% da demanda
por água em 2008 na Catalunha (MARTINORTEGA e MARKANDYA, 2009).

resiliência da região frente novos eventos de
3 Estimativa das perdas totais da seca (tangíveis e intangíveis). Se consideradas apenas perdas tangíveis (diretas e indiretas) as
perdas seriam de 0,45% do PIB da Catalunha (MARTIN-ORTEGA e MARKANDYA, 2009).
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escassez. Logo, os custos dessas estruturas deveriam ser amortizados sobre crises futuras, tarefa
impossibilitada pela ausência de dados (MARTIN-ORTEGA e MARKANDYA, 2009).

Já as perdas de produção agrícola, decorrentes dos déficits hídricos, foram obtidas a partir de
notícias em veículos de mídia e a partir de relatórios de associações de produtores e são tidos,
pelos próprios autores, como de baixa confiabilidade. Similarmente, impactos sobre outros setores
da economia foram estimados de forma qualitativa (MARTIN-ORTEGA e MARKANDYA, 2009).

Em relação às estimativas brasileiras de perdas econômicas em função de eventos de escassez
hídrica, destaca-se a publicação de De Nys et al. (2016). Os autores citam que na seca de 1979 a
1983, houve perda de produção agrícola da ordem de 72% no feijão, 82% no milho, 52% no arroz
e 70% no algodão (MAGALHÃES e GLANTZ, 1992 apud DE NYS, ENGLE e MAGALHÃES,
2016). Já Khan et al. (2005, apud DE NYS, ENGLE e MAGALHÃES, 2016) examinam o impacto
das secas de 1998 e 2001 na produção agrícola e do Estado do Ceará, revelando perdas de
receitas de cerca de 70% em relação ao potencial.

De Nys et al. (2016) também desenvolvem método econométrico, com base em dados de
produção agrícola, para estimar as eventuais quedas no valor bruto da produção agrícola em
decorrência de secas para a região Nordeste como um todo4. Os autores encontram resultados
estatisticamente válidos para tais perdas, que seriam da ordem de 6,7% em 2010, 16,9% em
2012, 31% em 2013 e 13,6% em 2014. O impacto global estimado da seca durante o período
2012-2014 é de cerca de 20% das receitas normais de produção. Ao segregar os resultados por
culturas perenes e temporárias, os autores observam que os impactos da seca no segundo perfil é
mais intenso do que no primeiro. Já quanto ao impacto das secas na pecuária, os autores
identificam perdas pela seca de 2012-2014 da ordem de 8% nos rebanhos bovinos.

Nota-se, portanto, que a prática no que diz respeito à estimativa de perdas decorrentes de crises
hídricas ainda é incipiente e repleta de limitações. Mesmo em ocasiões em que há alguma
disponibilidade de dados acerca de medidas realmente empregadas, o uso desses valores não
ocorre sem dificuldades e considerável discrição do analista sobre como tratá-los. Nesse sentido,
o presente esforço opta por replicar o método já empregado para a estimativa de perdas futuras
decorrentes da escassez na bacia do PPA que, embora também conte com suas limitações, é

4 Destaca-se a ausência de publicações que estimem os custos de eventos climáticos em setores outros que não a agricultura.
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familiar e de aplicação consistente para os principais setores usuários de água na região de
interesse.

1.2 Contrafactuais e construção de cenário de linha de base
O método adotado para estimativas de perdas e posterior análise de custo-benefício no âmbito do
presente trabalho (Relatório 1-C) pode ser visto como a realização de uma análise ex-post de um
evento crítico hipotético no futuro, logo, sua replicação para um evento realizado no passado
ocorre de maneira direta e sem necessidade de maiores adaptações.

Em qualquer caso, estimativas de perdas dependem do estabelecimento de uma linha de base
para comparação, isto é, a construção de um contrafactual, um cenário do que teria ocorrido na
bacia do PPA na ausência apenas da crise hídrica. No entanto, a unidade de análise está sujeita
a demais eventos socioeconômicos que influenciam as dinâmicas de produção e demografia na
bacia.

Logo, isolar tão somente o efeito da seca não constitui tarefa trivial, particularmente, no período
entre 2012-2016 que também observou consideráveis oscilações no ambiente econômico e
político nacional, que naturalmente impactaram as decisões e o comportamento dos indivíduos na
bacia do PPA. Tratamentos econométricos podem auxiliar na identificação das contribuições de
cada fator distinto sobre a produção na bacia, contudo requerem bases de dados extensas e
compreensivas.

Adicionalmente, é necessário reconhecer que qualquer evento crítico é espontaneamente
respondido, ainda que limitadamente, pelos indivíduos na bacia (adaptação reativa) (SMIT,
BURTON, et al., 2000). Portanto, a mera observação da produção realizada no período de seca já
conta, em alguma medida, com possíveis esforços para diminuir os efeitos da crise (vide Seção
5.1). De fato, a alocação de quaisquer recursos para lidar (temporariamente) com uma menor
disponibilidade hídrica constitui parte dos custos da seca.

Alternativamente, é possível construir um cenário econômico, a partir das condições iniciais da
região, e estimar as perdas sobre as demandas hídricas que seriam observadas caso todo o
contexto permanecesse constante, exceto pela ocorrência de evento de seca. Contorna-se, assim,
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ao menos parcialmente as dificuldades associadas à identificação exclusiva das perdas
decorrentes da crise hídrica, embora adicione-se as incertezas associadas a projeções
econômicas. A abordagem adotada para construir as demandas hídricas dos diferentes setores
usuários de água na bacia do PPA em cenário de linha de base são resumidas a seguir.

Projeção de demandas hídricas por setor usuário

A projeção de demandas hídricas tem como base os usos de água observados na prática na
bacia, idealmente com dados imediatamente anteriores aos impactos da crise hídrica. Parte-se
então de indicadores que estabeleçam conexão entre a dinâmica socioeconômica relativa à
determinada atividade produtiva (inclusive a provisão de serviços de tratamento e distribuição de
água) e suas necessidades hídricas.
Isto é, os parâmetros adotados (conforme apresentado no Relatório 1-C) são orientados pelo
consumo per capita da população e pelo consumo de água da atividade agrícola, industrial, ou da
aquicultura, pelo valor da produção, de acordo com o respectivo setor (Tabela 1.2) e são
projetados para os períodos seguintes mantendo fixa a relação, atualizando as quantidades de
acordo com projeção econômica e populacional em cenário tendencial. Por exemplo, mantém-se o
consumo per capita de água, mas atualiza-se a
população habitando a bacia e, consequentemente, a
demanda hídrica para abastecimento urbano.

Cenário tendencial: projeção base de
crescimento econômico do FMI, balizado pelos
ritmos do passado e mantidas as proporções
atuais dos valores agregados bruto por setor.

Tabela 1.2: Setores usuários e elementos balizadores de demanda hídrica
Setor Usuário
Abastecimento urbano
Abastecimento rural
Agricultura Irrigada

Elemento Balizador
População urbana
População rural
Valor agregado agropecuário (50%)
e valor agregado industrial (50%)

Parâmetro de consumo de água
m³/hab./dia
m³/hab./dia
m³/prod./dia

Dessedentação animal
Abastecimento industrial
Aquicultura

Valor agregado agropecuário
Valor agregado industrial
Valor agregado agropecuário (50%)
e valor agregado industrial (50%)

m³/prod./dia
m³/prod./dia
m³/prod./dia

Fonte: elaboração própria.

A relação entre população (urbana e rural) e as demandas de abastecimento é bastante direta. Já
os elementos balizadores para os setores que utilizam água como insumo produtivo, devido ao
nível de agregação necessário para uma análise no nível da bacia e à disponibilidade de dados
15 / 61
FGV Projetos CE Nº xxxx/xx
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

(Quadro 1.2), são norteados por elementos que devem acompanhar o desenvolvimento
econômico da região e, indiretamente, afetar a demanda por água.
Quadro 1.2: Projeções demográficas e econômicas
Projeções demográficas: Os ritmos relativos das contribuições de cada agregado foram baseados nos
censos realizados pelo IBGE em 1991, 2000 e 2010, bem como em suas estimativas populacionais para
2014.
Projeções econômicas: Utilizou-se como base de dados as contas regionais do IBGE entre os anos de 1999
e 2012, incluindo também os agregados dos estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, da região
Nordeste e do Brasil.
As séries temporais foram corrigidas de preços correntes a preços constantes para retirar a influência da
inflação, com base no Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE; e dessazonalizadas, para
remover eventuais oscilações não representativas das tendências de longo prazo.
Fonte: elaboração própria (Relatório 1-C, Apêndice Técnico 2).

A hipótese de que essas relações permanecerão constantes no futuro é tão mais forte quanto
mais próximo o período de análise. No presente relatório, é bastante razoável estimar que os
hábitos e costumes dos indivíduos da bacia do PPA seguiriam inalterados no período 2012-2017
com relação aos anos imediatamente anteriores, exceto pela ocorrência de evento de escassez (e
das respostas automáticas que este enseja).
Essa mesma premissa também embasou o próprio Relatório 1-C, uma vez que as razões entre
os parâmetros de consumo de água e seus elementos balizadores foram aquelas findas em 2011
– justamente como forma de se isolar os possíveis efeitos que a crise hídrica já estaria
produzindo, em termos de adaptações autônomas, na bacia em tela.

A combinação das demandas hídricas projetadas para o período de análise com a observação
dos padrões realizados de precipitação e vazão (coletados junto à Agência Nacional de Águas)
permite, então, o cômputo dos déficits hídricos sofridos por cada setor usuário. Para tanto,
utiliza-se o Sistema de Suporte à Decisão LabSid AcquaNet 2013 para realizar a alocação da
oferta hídrica disponível entre os usuários, respeitando suas prioridades de atendimento e
considerando ainda premissas específicas como necessidade de armazenamento e eventuais
perdas (vide Apêndice Técnico 3 do Relatório 1-C).

Esses déficits, por setor, município e medidos mensalmente, configuram o Risco Físico (vide
Figura 0.1) a que a bacia do PPA esteve submetida durante a crise hídrica iniciada em 2012
(resultados na Seção 4.1). A próxima etapa da análise reside, portanto, na conversão desse risco
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para valores monetários, ou seja, a tradução do Risco Físico em perdas econômicas (Risco
Climático Total).
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2 Conversão dos déficits hídricos em unidades monetárias
Uma vez obtido o Risco Físico a que a unidade de análise está sujeita, passa-se, então, para a
estimação das perdas econômicas observadas em decorrência do evento de escassez hídrica.
Conforme mencionado anteriormente, é possível interpretar o trabalho realizado para a análise
custo-benefício de medidas de adaptação à mudança do clima (conduzido e retratado ao longo
dos Relatórios 1-C e 1-D) como uma avaliação ex-post de eventos hipotéticos no futuro.

Logo, é possível e razoável, replicar o mesmo método de função de produção, adotado para o
cálculo do Risco Climático Total naquele contexto. Tal replicação, inclusive, permite a comparação
(das magnitudes) de eventos de escassez esperados no futuro frente à crise real e já observada
na bacia do PPA.

É válido relembrar que os métodos de preferência revelada, tais como o de função de produção,
são de fato recomendados para exercícios que busquem estimar os impactos tangíveis e de
primeira ordem dos eventos de escassez (objetivo do presente trabalho), já que são pertinentes
a todos os tipos de atividade econômica e asseguram estimativas razoavelmente precisas e
consistentes entre eles (LOGAR e BERGH, 2011).

A adoção desse método pode subestimar as perdas da crise hídrica, ao não observar plenamente
efeitos sistêmicos e refletir o valor econômico total para os indivíduos (e a natureza), mas também
limita o foco explicitamente na unidade de análise, reforçando as possíveis ações que os
indivíduos dentro da bacia podem tomar para responder (ou se antecipar) ao evento.

Quadro 2.1: Perdas tangíveis, intangíveis, de primeira e demais ordens
Conforme apresentado no Produto 1-B1, as perdas de primeira ordem de um evento crítico são aquelas
incidentes (danos ou interrupções) sobre a unidade de análise considerada, no caso a bacia do PPA e suas
atividades econômicas. Perdas observadas para além da unidade de análise, indiretamente decorrentes do
evento crítico, são perdas de segunda ou demais ordens.
Perdas tangíveis, por sua vez, são aquelas que podem ser traduzidas em unidades monetárias, decorrentes
do uso direto de um bem ou serviço. Perdas que não afetam o uso direto de um bem ou serviço e que,
assim, não conseguem ser traduzidas em unidades monetárias são consideradas perdas intangíveis. A
análise no presente trabalho ao focar nas perdas tangíveis, por exemplo, não se propõe a avaliar os
impactos da seca sobre a saúde humana, embora existam e sejam de considerável relevância, porém de
difícil mensuração.
Fonte: elaboração própria.
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De maneira simplificada, o método de função de produção baseia-se na correspondência entre o
nível de produção de determinada atividade e a quantidade de um insumo específico, no presente
caso os recursos hídricos, resumidas nos seguintes passos:

1)
2)
3)
4)
5)

Relação entre o insumo água e a produção dos setores usuários;
Produção esperada em condições normais (ausência de déficit);
Produção esperada em condições adversas;
Redução da produção esperada em decorrência do déficit hídrico;
Cálculo das perdas econômicas: receitas não realizadas em função da produção inferior.
a. Nesse último passo, convém ressaltar que para a estimação de perdas de primeira
ordem deve-se utilizar os preços pagos ao produtor, isto é, aquele usuário que
depende diretamente do recurso.

A maneira com que um impacto físico é calculado e, posteriormente, convertido em impacto
econômico, no entanto, requer premissas e ajustes de acordo com cada setor usuário, suas
realidades e disponibilidade de dados. Essas premissas são discutidas em detalhe no Relatório
1-C em seu Apêndice Técnico 4 (Estimação de Perdas Econômicas) e brevemente sumarizadas
a seguir.

Antes de explicitar as principais premissas adotadas para cada setor usuário para a tradução dos
déficits hídricos em queda de produção, é relevante apresentar o nível de desagregação que
norteia o raciocínio nos próximos passos, coerente com a disponibilidade de dados, e
recomendável para o objetivo do estudo (Tabela 2.1). Isto é, mede-se a alteração da produção
nos seguintes níveis:
Tabela 2.1: Nível de Desagregação Empregado na Análise para Cada Setor Usuário
Setor usuário
Abastecimento Urbano
Abastecimento Rural
Transferências entre
Bacias5

Nível de desagregação da atividade
Companhias de abastecimento de água da zona urbana.
Sistemas multicomunitários e uni-comunitários avaliados a partir de consórcios
intermunicipais que prestam o serviço.
Companhias de abastecimento de água da zona urbana de regiões vizinhas
aos entornos externos à bacia que dela recebem água.

5 A transferência (transposição) de água entre bacias ou municípios se destina majoritariamente ao abastecimento das populações
urbanas dos perímetros vizinhos à bacia.
19 / 61
FGV Projetos CE Nº xxxx/xx
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Setor usuário
Agricultura Irrigada

Dessedentação Animal

Industrial

Aquicultura

Nível de desagregação da atividade
Culturas identificadas na bacia como mais expressivas em termos de consumo
de água, área plantada e tamanho da produção, dividindo-se as lavouras em
duas modalidades:
- Permanentes: banana, coco-da-baía, manga, goiaba e forrageiras para corte.
- Temporárias: milho, feijão, arroz, melão, melancia.
Rebanhos de animais presentes na bacia, divididos em quatro grupos:
- Bovinos e bubalinos;
- Suínos;
- Caprinos e Ovinos; e
- Galináceos.
Classificação a partir da quantidade de funcionários (que se relaciona com o
consumo de água) e o setor de atividades, totalizando 24 modalidades (nem
todas presentes na bacia).
Sistema e modalidade de criação característico da carcinicultura local (viveiros
escavados operados em regime semi-intensivo).
Fonte: elaboração própria.

Abastecimento urbano, rural e transferências

Para esses usos, os impactos de primeira ordem de um evento de escassez hídrica são
observados junto às companhias de abastecimento que utilizam a água como insumo para a
prestação de seus serviços. Esses impactos são
convertidos em unidades monetárias a partir dos custos
que as companhias deixam de incorrer, isto é, as
perdas do setor são equivalentes aos custos do m³
faturado multiplicados pelo volume hídrico deficitário

Adota-se os custos dos serviços das cias. de
abastecimento, já que os preços finais do
serviço tendem a ser subsidiados, devido ao
caráter de utilidade pública e monopólio estatal
na prestação desses. Essa prática é condizente
com a literatura no tema (HOWE e COCHRANE,
1993).

(relação linear entre impacto físico e econômico).

Como as transposições (transferências) de água para fora da bacia destinam-se majoritariamente
ao abastecimento urbano, suas perdas são estimadas da mesma maneira que para o
abastecimento urbano. Para o abastecimento rural, a lógica permanece a mesma, ainda que os
sistemas sejam operados por consórcios intermunicipais e comunidades ao invés das companhias
estaduais de abastecimento.

Agricultura irrigada

O impacto de eventos de escassez sobre a produção desse setor, conforme antecipado pela
Tabela 2.1, depende do tipo de cultura, particularmente na distinção entre aquelas culturas
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permanentes, com destaque na bacia para banana e coco-da-baía; e aquelas temporárias, com
destaque na bacia para milho, feijão, arroz, melão e melancia. No primeiro caso, a produtividade
das lavouras depende da combinação entre frequência e magnitude dos déficits hídricos,
assumindo que as árvores (o estoque) permanecem vivas, enquanto os frutos (fluxo) podem ser
comprometidos pela falta de água.

Já para as lavouras temporárias, é relevante compreender o momento em que a redução na
disponibilidade hídrica ocorre com relação à etapa do ciclo produtivo da cultura. Isto é, se o déficit,
ainda que pequeno, é observado em momento crucial de desenvolvimento da cultura, toda a safra
pode ser perdida.

A conversão para perdas econômicas, em ambos os casos, se dá com relação à parcela física da
safra que deixa de ser produzida em decorrência do déficit hídrico. Quantifica-se, então, a
produção

esperada

em

condições

normais,

na

presença de déficit hídrico e multiplica-se a diferença
pelos preços auferidos pelo produtor (e não de
mercado), visto que este é o usuário diretamente

Adota-se os valores de produtividade das safras
em 2010 e 2011 como linha de base para
evolução da produção agrícola na bacia do PPA,
uma vez que não influenciados pela crise hídrica
iniciada em 2012.

impactado pelo evento.

Dessedentação animal

A partir das características específicas de consumo de água para cada tipo de animal, é possível
estabelecer a relação entre a queda da disponibilidade hídrica e a redução da produção, por tipo
de animal, em cada município e mês a mês. Assume-se que o volume de déficit impacta
progressivamente o desenvolvimento dos animais, partindo de um volume mínimo necessário
para sua mera sobrevivência.

De maneira similar ao observado para a agricultura, aquela produção (física) não realizada é
convertida em termos econômicos pela multiplicação ao valor econômico auferido pelo produtor
para cada unidade de animal. As premissas aqui
adotadas subestimam o valor (e as perdas) dos
rebanhos na bacia, uma vez que consideram somente

Considera-se o rebanho nos anos de 2010 e
2011 como representativos do perfil da bacia em
condições normais, ou seja, na ausência de
déficit hídrico.

a possibilidade de abate dos animais e não o
rendimento produtivo com lã, leite e ovos.
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Aquicultura

A aquicultura configura um uso não-consuntivo dos recursos hídricos. Entretanto, a atividade
requer o aporte periódico de determinados volumes hídricos para manter o fluxo hídrico e,
consequentemente, a produção dos sistemas. Dessa maneira, a vazão registrada nas outorgas
desses usuários representa somente o volume máximo de água demandado em algum momento
da produção e não uma necessidade constante de água.

Para tanto, estima-se que a demanda hídrica real da atividade, para a renovação de água
diariamente, é equivalente a 15% das vazões outorgadas. Apenas quando o déficit compromete
essa demanda de renovação, entende-se que a produção é (linearmente) afetada pela restrição
hídrica. Os valores que seriam auferidos pelos produtores, referentes à produção não realizada,
representam as perdas econômicas do evento de escassez.

Abastecimento industrial

As perdas do setor industrial dizem respeito tão somente àquelas indústrias com captação própria
superficial (detentoras de outorgas para tanto), uma vez que aquelas unidades industriais que não
possuem tal captação atendem suas necessidades hídricas ou pela rede de abastecimento
urbano (cujas perdas são contempladas na redução dos gastos das companhias de
abastecimento conjuntamente às perdas de consumo humano) ou possuem captação subterrânea
(não afetada pelo evento de escassez).

Para identificar quais indústrias possuem outorgas para águas superficiais, utiliza-se o número de
funcionários do empreendimento como proxy do porte da planta industrial e, consequentemente,
de sua demanda hídrica. Assume-se, então, que aquelas unidades com mais de 50 funcionários
possuem captação própria.

Dada a diversidade de produtos e processos produtivos, e na impossibilidade do estabelecimento
da relação física entre o insumo água e cada um dos subsetores industriais (em suas diferentes
rotas tecnológicas possíveis), considera-se que a perda econômica do setor devido à escassez se
dá também pelo número de funcionários. Esse roteiro, embora impreciso ao deixar de captar a
relação exata entre o insumo água e a produção de uma determinada indústria, se faz baseado
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em matrizes que relacionam quantidades produzidas e demandas hídricas, tornando-se assim
uma alternativa para a relação física.

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 não produzido em função dos eventos de escassez.
Naturalmente, essa simplificação carrega considerável incerteza e representa-se tão somente
uma aproximação, imprecisa, da realidade.
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3 Definição do evento de escassez: condições hídricas recentes
Compreendidos o método e as etapas a serem percorridas para a estimação, inicialmente dos
impactos físicos e, posteriormente, das perdas econômicas de cada setor usuário de água na
bacia do PPA, cabe então observar as condições hídricas durante o evento de escassez que mais
recentemente acomete a bacia (nessa seção) e compará-las com as demandas desses usuários
em condições normais (Seção 4.1). Tudo aquilo que não puder ser atendido configura, então, o
déficit hídrico resultado da baixa precipitação do período.

Inicialmente, é interessante notar a persistência de meses particularmente secos como
deflagrando um evento crítico de escassez hídrica. Por exemplo, tomando o reservatório Coremas
(PB) como base de análise, é possível observar que o padrão de precipitação mensal nos últimos
anos não difere substancialmente, em média, do histórico (Figura 3.1).

De fato, o período 2012-2017 apresenta similaridades
com anos anteriores, com picos de precipitação no início
do ano e meses secos no segundo semestre. Nota-se,
contudo, uma maior ocorrência de meses extremamente
secos (com precipitação mensal inferior a 0,32 mm)6

O raciocínio aqui desenvolvido busca tão
somente justificar a estimação das perdas
econômicas da crise hídrica iniciada em 2012
e não pretende, assim, investigar sua
distância frente a padrões históricos de
precipitação e vazão nas diferentes UPHs e
reservatórios da bacia do PPA.

após 2012, representando 12% dos meses no período
(frente a apenas 6% da amostra entre 1913 e 2011).

Mais, a principal característica do período recente é a sequência de sete meses sem qualquer
precipitação observados a partir de junho de 2012 até dezembro do mesmo ano7. Tal repetição é
inédita na série de precipitação na região8 (identificada pela linha tracejada na Figura 3.1).

6 Equivalente a 1% da média da média mensal histórica entre 1913 e 2011.
7 O mês de abril de 2012 também não contou com qualquer precipitação sobre o reservatório Coremas.
8 Em 1998, por exemplo, a região experimentou quatro meses consecutivos sem precipitação. Entre agosto e dezembro de 1987,
observaram-se 5 meses seguidos com precipitação inferior a 1mm.
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Figura 3.1: Precipitação mensal no reservatório Coremas (PB)

Fonte: elaboração própria, a partir de dados da ANA (2017).

A atenção exclusiva para a disponibilidade hídrica, conforme sugerido pela série de precipitação,
já permite identificar o momento particular na história da bacia, merecedor de novos estudos e
análises. Contudo, escassez hídrica, economicamente, é marcada pelo excesso da demanda
frente à oferta de água. Quando se compara a precipitação abaixo dos padrões históricos, com a
maior sequência de meses sem precipitação, e uma demanda crescente por água, em
decorrência das dinâmicas socioeconômicas, nota-se a importância da atual crise hídrica na bacia
do PPA.

Nota-se, adicionalmente, que o fenômeno imposto à bacia do PPA não é exclusivo, mas sim parte
de evento que atinge grande parte do semiárido. Segundo De Nys et al. (2016), entre os anos de
2010 e 2015 o Nordeste enfrentou período de chuvas irregulares, sendo que o ano de 2010 já foi
seco. Uma vez que neste início de seca os reservatórios ainda estavam cheios devido a dois anos
chuvosos anteriores, 2010 não se configurou como ano crítico quanto ao abastecimento urbano,
embora tenha havido quebra de safra.
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A quadra chuvosa do ano de 2011 retornou as chuvas para em torno da média, o que não foi
suficiente para acumulação de água, mas sim para tornar o ano como corriqueiro em relação à
produção econômica dependente da água. Contudo, a partir de 2012 até 2015, a região enfrentou
o caso de secas plurianuais; 2015 foi o quarto ano de secas consecutivas. Além das perdas nas
atividades agrícolas, os reservatórios pequenos e médios, e mesmo alguns grandes, secaram ao
longo de toda a região (DE NYS, ENGLE e MAGALHÃES, 2016).
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4 Resultados: perdas da crise hídrica atual (2012-2017)
Uma vez definido o ponto de partida da análise, junho de 2012, é possível replicar os métodos
(brevemente descritos acima) para calcular as perdas econômicas decorrentes dos déficits
hídricos observados desde então até junho de 2017 (contabilizando cinco anos), partindo sempre
dos níveis de vazão nos diferentes corpos hídricos da bacia como observados na prática (ANA,
2017) e das projeções econômicas para o crescimento econômico para o período (na ausência de
dados recentes por municípios e setor de atividade econômica).

4.1 Risco físico: magnitude dos déficits hídricos
O primeiro passo para auferir o impacto econômico da crise hídrica atual é compreender o efeito
da disponibilidade hídrica reduzida nos diferentes setores usuários. Para tanto, a Figura 4.1
apresenta o volume acumulado de déficit em cada setor e a proporção desse déficit frente à
demanda do próprio setor (barras hachuradas) entre junho de 2012 e 2017. Por exemplo, quase
40% da demanda da indústria não foi atendida no período, embora a demanda e o déficit do setor
sejam menores (em termos absolutos) do que as do setor agrícola (Irrigação) (Figura 4.2).

Os resultados reforçam o caráter agrícola da região, com considerável parcela da água e,
consequentemente, do déficit atingindo a Irrigação. Nota-se, também, que mesmo setores
prioritários, como o abastecimento urbano e as transferências para fora da bacia (que também se
destinam majoritariamente a consumo humano), também foram impactados de forma significativa.

Por fim, a Figura 4.3 ilustra como os déficits hídricos absolutos se distribuem pelos setores
usuários e por unidade de planejamento hídrico (UPH), ao passo que a Figura 4.4 demonstra o
impacto da seca, ano a ano, sobre os municípios da bacia (em comparação com suas demandas
hídricas).

27 / 61
FGV Projetos CE Nº xxxx/xx
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

Figura 4.1: Déficit total da bacia (relativo e absoluto) de cada setor usuário consuntivo
(2012-2017)

Fonte: elaboração própria.
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Figura 4.2: Participação dos setores usuários no déficit total acumulado (2012-2017)

Fonte: elaboração própria.
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Figura 4.3: Distribuição dos déficits (absolutos) por setor usuário e UPH (2012-2017)

Fonte: elaboração própria.
Obs. 1: Déficit total acumulado de 303,6 m³/s, dos quais 153 m³/s referentes à irrigação, dos quais 78 m³/s na UPH do Peixe.
Obs. 2: “Fora da bacia” diz respeito àqueles municípios que recebem água dos rios da bacia do PPA (diretamente), mas cuja sede
urbana encontra-se fora dos limites geográficos da bacia.
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Figura 4.4: Déficit relativo por município (2012-2017)
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Fonte: elaboração própria.

4.2 Risco climático total: magnitude das perdas econômicas
A partir dos déficits estimados para cada setor usuário, é então possível fazer a tradução dos
impactos físicos para econômicos, de acordo com a relação de cada setor com o insumo água
(vide Seção 2). A Figura 4.5 apresenta as perdas acumuladas para a bacia do PPA ano a ano e
para o total do período. Tais perdas ultrapassaram a marca dos R$ 3 bilhões no período, valor
equivalente a 3,07% do PIB da bacia. Os resultados desagregados por setor usuário são
dispostos na Figura 4.6, por UPH na Figura 4.7 e por município na Figura 4.8.

O setor industrial, por gerar maior valor agregado a partir da água, responde por quase metade
das perdas econômicas (Figura 4.5), ainda que apenas 7% do déficit (Figura 4.2). Similarmente,
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a participação da Dessedentação Animal nas perdas econômicas é digna de nota, tendo em vista
que pouco mais de 15% do valor da atividade foi perdido no período (Figura 4.6).

Figura 4.5: Perda econômica anual total (2012-2017) e em relação ao PIB da bacia
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Fonte: elaboração própria.
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Figura 4.6: Perdas por setor usuário, absolutas e relativas ao valor da atividade (2012-2017)
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Fonte: elaboração própria.
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Figura 4.7: Perdas econômicas acumuladas por setor usuário e UPH (2012-2017)

Fonte: elaboração própria.
Obs. 1: Perdas totais de R$ 3,140 bilhões, dos quais R$ 1,5 bilhão referentes ao setor industrial, dos quais R$ 1,017 bilhão nas Bacias
Difusas do Baixo Piranhas.
Obs. 2: “Fora da bacia” diz respeito àqueles municípios que recebem água dos rios da bacia do PPA (diretamente), mas cuja sede
urbana encontra-se fora dos limites geográficos da bacia.
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Figura 4.8: Perdas econômicas por município (2012-2017)
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Fonte: elaboração própria.
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5 Testes de aderência
O exercício aqui conduzido revela-se intenso no uso e tratamento de dados, a partir de diversas
fontes e para setores e atividades econômicas com características peculiares em sua relação com
(o insumo) água. Nesse caso, é importante realizar, ainda que de maneira exploratória, testes de
aderência para conferir se:
1. Os dados utilizados para projeção das dinâmicas econômicas não estão “contaminados”
pelos efeitos da crise atual. Isto é, deve-se garantir que os dados utilizados representem,
tanto quanto possível, as condições “normais” da bacia do PPA; e
2. As premissas adotadas para o cálculo dos impactos da redução da oferta de água são
pertinentes para cada setor usuário. Ou seja, dados oficialmente coletados, por exemplo
pelo IBGE, apresentam direção e magnitude similares aos “previstos” no cálculo do Risco
Climático Total.
Em que pese o esforço já realizado nesse sentido no Produto 1C (em seu Apêndice Técnico 4 Estimação de Perdas Econômicas), é possível ampliar a análise em virtude da divulgação de
dados referentes ao ano de 2015 nas bases do IBGE, bem como apresentar ainda outras
perspectivas e discussões em cima desses dados. Essas tarefas são mais relevantes para os
usos rurais da água (Irrigação e Dessedentação Animal), devido sua maior relevância no consumo
hídrico da bacia e riqueza de informações disponíveis, discutidos com maior atenção na Seção
5.1.

Outro ponto de interesse na realização dos testes de aderência é em relação aos reflexos da crise
hídrica relativos às águas superficiais e à própria pluviosidade. No caso do abastecimento
humano, a capacidade de reservação é o indicativo da capacidade dos mananciais em ofertar a
água demandada – muito embora em períodos de baixa pluviosidade essa capacidade de
reservação passa a não ser mais suficiente.

Mesmo garantindo-se volumes de água suficientes para o abastecimento humano, devido à
alocação prioritária deste uso, outros podem ter enfrentado restrições. Os dados secundários
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utilizados para o teste de aderência não necessariamente capturam essas intrínsecas relações do
uso do recurso hídrico na ambiência tão complexa e peculiar ao semiárido brasileiro9.

Abastecimento humano

Os dados utilizados para as construções das demandas hídricas, tanto para abastecimento
urbano quanto rural, são oriundos do Censo Demográfico do IBGE e baseados nas populações de
cada município no ano de 2010 e, portanto, não afetados pelos possíveis efeitos da crise hídrica
atual, como eventuais migrações para fora da bacia.

Adicionalmente, quando olhando para as perdas de primeira ordem, é razoável assumir que a
relação entre déficit e redução da produção (das companhias de abastecimento) seja linear, dada
a natureza da atividade. Conclui-se que a base utilizada para os cálculos não está “contaminada”
e que o volume de déficit incorrido (m³) dentro de cada mês corresponde à perda da capacidade
das companhias em entregar esse exato volume de água tratada.
Indústria

Os últimos dados disponíveis no IBGE para o PIB municipal e, igualmente, para o valor da
produção industrial em cada município são referentes a 2014; a série é iniciada em 1999 e as
projeções de produção industrial e demanda hídrica do setor são computadas a partir da trajetória
desse período, balizadas pelas dinâmicas estaduais e nacionais10. Dessa maneira, o cenário
contrafactual (na ausência de crise hídrica) pode ser considerado como refletindo as dinâmicas
“normais” da bacia do PPA e livres do efeito da crise hídrica11.

Já com relação ao efeito esperado da indisponibilidade hídrica sobre a produção industrial, devido
ao caráter heterogêneo do setor e sem maior conhecimento das dinâmicas de cada processo
produtivo, assume-se, reconhecendo as incertezas e limitações de fazê-lo, que a relação entre
9 No presente teste de aderência, por exemplo, não é realizada a segregação da agricultura irrigada para aquela de sequeiro (bastante
difundida na bacia do PPA), uma vez que os efeitos da crise hídrica se rebatem em ambas – embora com intensidades e valores
distintos, os impactos sobre ambas somam-se às perdas econômicas trazidas pelo mesmo fenômeno climático. O Produto 1-C, em
seu Apêndice Técnico 4 (Estimação de Perdas Econômicas), contudo, realiza tal aprofundamento.
10 Conforme método mutatis-mutandi, descrito no Relatório 1-C, em seu Apêndice Técnico 2 – Demandas Futuras.
11 A inclusão dos valores referentes a 2012 não compromete as projeções, inclusive porque o ano apresentou crescimento da
produção industrial tanto na Paraíba quanto no Rio Grande do Norte. Ainda que alguns municípios apresentassem queda da produção,
essa foi de em média 5% e possivelmente relacionadas a outros fatores que não a escassez hídrica, em particular o fraco crescimento
da economia como um todo em 2012 e o processo de desindustrialização observado em anos recentes.
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VAB industrial e quantidade de água é linear (vide Seção 1.2). Não é possível avaliar tal hipótese,
já que não existem dados oficiais acerca da produção industrial em cada município da bacia para
os anos de 2014 em diante.
Aquicultura

Os dados de produção da aquicultura começaram a ser coletados apenas a partir de 2013, logo,
já no segundo ano de crise hídrica. Adicionalmente, e talvez de impacto ainda mais intenso sobre
a produção do setor, o estado do Rio Grande do Norte foi acometido pelo fenômeno da “mancha
branca”12 também desde 2012 (GALDINO, 2017). Na indisponibilidade de série histórica, logo,
não é possível verificar a pertinência das hipóteses assumidas com relação aos efeitos de um
evento de escassez sobre o setor.

5.1 Hipóteses adotadas e comportamento observado nos usos rurais
(Irrigação e Dessedentação animal)
Ao contrário do observado para os demais setores usuários, há maior disponibilidade de dados e
por intervalo de tempo mais abrangente e regularmente atualizado para a produção agropecuária
por município (anualmente) a partir das Pesquisas Agrícola Municipal (PAM) e da Pecuária
Municipal (PPM) do IBGE, com dados disponíveis acerca de cada cultura e espécie animal até o
ano de 2015.

Em ambos os casos é possível adotar dados de produção prévios ao início da crise como
representativos do comportamento “normal” da bacia do PPA. É também possível comparar a
tendência projetada a partir do desempenho passado (contrafactual, cenário em que a produção
segue crescendo ao seu ritmo recente) com os dados do IBGE para os anos posteriores a 2012 e
com as premissas adotadas no âmbito do presente trabalho. Assim, consegue-se auferir, ainda
que superficialmente, a pertinência dessas premissas no que tange ao impacto da crise sobre os
usos de água mais representativos da bacia.

12 Vírus fatal para os camarões.
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Para tanto, computa-se o coeficiente angular (desde 2005 até 2011), como forma de inferir a
tendência de comportamento de cada cultura na ausência de seca, ou seja, quantos animais
(hectares) a mais deveriam ser criados (plantados) nos anos subsequentes. Retomando exemplo
do Relatório 1-C (Apêndice 4): se um município hipotético detinha 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, 2014 e 2015 rebanhos respectivos

Adiciona-se aqui o ano de 2015 à análise
conduzida no Apêndice 4, além de expandir
os cálculos para todos os municípios da bacia
(e não somente os maiores produtores).

415, 430, 445 e 460 animais.

Destaca-se que é mais interessante, sempre que possível, realizar comparações com base no
valor da produção (a preços de 2014), uma vez que captura não somente a variação na área
destinada à irrigação, mas também a perda de produtividade decorrente da escassez hídrica
(produção menor ou de frutos de menor qualidade em mesma área plantada). Naturalmente,
dados observados para os anos de 2014, 2015 e 2016 também devem ser impactados pelo fraco
desempenho da economia brasileira.
Arroz

O arroz é uma cultura temporária de alta demanda hídrica encontrada (em 2011) em 56% dos
municípios da bacia. A Tabela 5.1 apresenta os efeitos inequívocos da seca sobre essa cultura:
nenhum município da bacia teve crescimento da produção e a queda no valor produzido é
expressivo mesmo em comparação com o quadriênio 2008-11.

Tabela 5.1: Resumo das condições observadas para a cultura do arroz (2008-15)
Cultura: Arroz
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
1
Municípios com produção observada crescente

87
24.248
1.922
21.680
- 92%
98%
0

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).
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Para culturas temporárias, o estudo havia assumido que a falta de água, ainda que pequena, na
fase mais crítica de seu desenvolvimento poderia implicar na perda total da safra. A queda brusca
na produção de arroz sugere que esse pode ter sido o caso entre os anos de 2012 e 2015.
Ressalta-se, contudo, que a pouca disponibilidade hídrica pode motivar a mudança de
comportamento dos agricultores em direção a culturas mais resilientes, levando a uma queda
observada ainda mais intensa do que a própria falta de água causaria. Essa hipótese, em especial
para o caso do arroz que demanda irrigação por inundação, pode ser comprovada pela virtual
totalidade dos municípios que perderam mais do que 20% de suas produções já sob efeito do
primeiro ano da crise.

Pressupondo-se a manutenção da tendência linear do valor da produção entre 2008 e 2011 para a
cultura do arroz, ter-se-ia uma produção entre os anos de 2012 e 2015 de R$ 23,6 milhões. No
caso do arroz, nota-se pela projeção do passado que a produção teria caído em certo grau,
fazendo com que o custo da crise não seja a diferença total entre o valor de produção pré e póscrise, mas sim um valor de R$ 21,68 milhões (entre 2012 e 2015), que corrige pela queda na
expectativa de produção13.
Feijão

O feijão, outra cultura temporária, é plantado em todos os municípios da bacia, dentre os quais
150 observaram queda em sua produção no quadriênio 2012-15 frente 2008-11 (Tabela 5.2), em
ordem de grandeza similar à do arroz. Novamente, a premissa de que a falta de água (a depender
do momento) pode levar à perda quase completa da produção em casos agudos ou 70% de perda
para déficits intermediários parece razoável frente à realidade da bacia.

Novamente, as possíveis respostas dos agricultores à realidade (e à expectativa) de períodos
mais secos pode exacerbar a queda da produção observada para além dos efeitos do déficit
hídrico. Este é o fato quando agricultores deixam de plantar uma determinada área por
desconfiarem de que não haverá água suficiente para a irrigação dessas culturas no período
seguinte – ou ainda utilizam-se da água reservada para fins de consumo humano e
dessedentação animal, deixando de produzir.

13 Verificou-se pelas estatísticas do IBGE um valor produzido de R$ 1,9 milhões. Ao se supor que a diferença possa ser atribuída de
forma integral à crise hídrica, os R$ 22,33 milhões de queda na produção devem ser: ou acrescidos da produção maior que teria sido
realizada; ou descontados da produção que já teria tendência de queda. Para o arroz, observa-se o segundo caso.
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Tabela 5.2: Resumo das condições observadas para a cultura do feijão (2008-15)
Cultura: Feijão
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
1
Municípios com produção observada crescente
Produção adicional em municípios com crescimento (milhares de R$ de 2011)

155
196.957
33.947
221.435
- 83%
99%
5
1.871

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).

Caso a projeção linear para os anos de 2012 a 2015 fosse realizada para a cultura do feijão, terse-ia um valor de R$ 255,38 milhões. Uma vez que a crise permitiu uma produção de apenas R$
33,95 milhões, compreende-se que o custo da crise no mesmo período foi de R$ 221,44 milhões.
Milho

Outra cultura temporária representativa da bacia é o milho, também presente em todos os
municípios e igualmente com queda intensa da produção entre quadriênios (2008-11 e 20122015), observada em praticamente todos os municípios (Tabela 5.3). As considerações já
realizadas para os casos do arroz e do feijão são igualmente pertinentes para o milho.
Tabela 5.3: Resumo das condições observadas para a cultura do milho (2008-15)
Cultura: Milho
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
2
Municípios com produção observada crescente
Produção adicional em municípios com crescimento (milhares de R$ de 2011)

155
128.823
14.443
118.619
-89%
99%
3
197

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).

Supondo-se que a projeção linear para os anos de 2012 a 2015 fosse realizada para a cultura do
milho, ter-se-ia um valor de R$ 133,06 milhões, em grande contraste com o valor de fato auferido,
que somou apenas R$ 14,44 milhões. A diferença entre os valores identifica um custo total de R$
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118,62 milhões para a cultura do milho. Importante notar que as culturas do milho e do feijão são
aquelas que mais se cultivam em estilo de sequeiro, ou seja, sem a aplicação de água para
irrigação, mas sim na dependência exclusiva das águas pluviais.
Melancia

A melancia, embora também uma lavoura temporária, possui demanda hídrica consideravelmente
inferior às culturas acima, além de apresentar alto valor agregado. A produção dessa cultura
cresceu nos anos 2012-2015 frente ao quadriênio anterior, ainda que em ritmo inferior ao
observado historicamente (Tabela 5.4). Esse aumento foi bastante concentrado nos dois
principais municípios produtores, Mossoró (RN) e Serra do Mel (RN), que responderam por 89%
da produção na bacia e 86% do crescimento no período.
Tabela 5.4: Resumo das condições observadas para a cultura da melancia (2008-2015)
Cultura: Melancia
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
2
Municípios com produção observada crescente
Produção adicional em municípios com crescimento (milhares de R$ de 2011)

47
130.110
153.984
54.046
+18%
37
7
33.921

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).

Algumas hipóteses podem justificar o comportamento observado em Mossoró e Serra do Mel: o
caráter profissional da produção e o alto valor de mercado da melancia podem ter justificado a
busca por outras fontes de água ou por um tratamento prioritário em detrimento de outras culturas,
logo os números do IBGE já contemplariam a adaptação (reativa) dos agricultores; ou ainda a
produção dessa cultura é mais dependente de fontes subterrâneas do que superficiais e/ou conta
com métodos de irrigação mais eficientes. Evidências anedóticas apontam para uma combinação
de todos esses fatores (NASCIMENTO, 2013; G1 RN, 2015; BARBOSA e CARVALHO, 2016;
ARAÚJO, 2017).

Excluindo esses dois municípios da amostra, a produção na bacia caiu 24% entre 2012-15 e
2008-11, marcada por municípios com produção média de aproximadamente 0,5% do valor
42 / 61
FGV Projetos CE Nº xxxx/xx
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

registrado em Mossoró. Dada a elevada concentração em poucos produtores, não é possível
aferir a pertinência das premissas adotadas na indisponibilidade de informações específicas das
principias unidades produtivas. Pode-se, entretanto, supor que se a tendência linear de
crescimento no cultivo da melancia seguisse o demonstrado pelos anos de 2008 a 2011, a
produção no período com crise (2012 a 2015) teria sido de R$ 208,03 milhões. Uma vez que se
realizou o total de R$ 153,98, tem-se implícito o custo de R$ 54,05 milhões que pode ser atribuído
à crise hídrica.

O fato de dois municípios concentrarem um percentual tão significativo da produção de melancia
indica uma distinção entre as culturas de maior valor agregado e voltadas ao comércio nacional
em relação às culturas com características aderentes à de subsistência como o milho, o feijão e o
arroz. No caso das frutas, em especial aquelas cultivadas nos distritos irrigados e na região do
Baixo Açu, tem-se a utilização de irrigação como padrão produtivo básico, garantindo
produtividade e permitindo, como observado pelos dados pré e pós-crise, um crescimento na
produção graças ao uso do recurso hídrico subterrâneo e/ou reservado.
Coco-da-baía

O coco-da-baía é uma cultura permanente, presente em 70% dos municípios da bacia. De modo
geral, é possível notar que apesar da seca, os municípios conseguiram manter a maior parte de
sua produção em patamares próximos aos observados no período 2008-11 (Tabela 5.5).
Entretanto, a pouca disponibilidade hídrica provavelmente comprometeu o crescimento dessa
produção: quando comparado com o esperado para o período, caso os ritmos de expansão do
passado se mantivessem, o valor produzido foi 34% inferior ao projetado.

Assim como apenas dois municípios concentram 89% da produção de melancia na bacia, o
município de Sousa (PB) concentra 74% da de coco-da-baía. A produção desse município, que foi
acumulada entre 2008 e 2011 em R$ 53,23 milhões, caiu para R$ 44,34 milhões entre 2012 e
2015. As projeções de crescimento linear apontam que o valor poderia ter chegado, na ausência
hipotética de crise hídrica, em R$ 75,13 milhões entre 2012 e 2015, apontando para uma perda
potencial de R$ 30,79 milhões, ou R$ 7,70 milhões por ano apenas em Sousa.

Contabilizando-se o valor que deveria ter sido produzido nos demais municípios caso a tendência
linear verificada entre 2008 e 2011 continuasse, tem-se que o potencial custo da crise hídrica para
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a produção de coco-da-baía chega em R$ 34,39 milhões. Este valor não contabiliza a perda de
estoque que, por se tratar de cultura perene, pode facilmente superar os valores gerados pela
produção.
Tabela 5.5: Resumo das condições observadas para a cultura do coco-da-baía (2008-2015)
Cultura: Coco-da-baía
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
2
Municípios com produção observada crescente
Produção adicional em municípios com crescimento (milhares de R$ de 2011)

109
72.114
66.662
34.387
-8%
52
10
9.331

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).

Banana

A banana, outra cultura permanente, é encontrada em 64% dos municípios da bacia e apresentou
comportamento similar ao do coco-da-baía: o impacto da seca foi na expansão da produção, mais
do que sobre o estoque já existente (Tabela 5.6). Nota-se que a projeção de crescimento para a
cultura era de apenas 10% no período (seguindo trajetórias recentes).

Destaca-se, novamente, o município de Souza (PB), terceiro maior produtor, cujo ritmo acelerado
de crescimento da produção foi intensamente comprometido pela menor disponibilidade hídrica,
reduzindo o valor produzido em 31% frente 2008-11 e ficando 92% abaixo do projetado para o
período 2012-15 na ausência de escassez e permanência das tendências passadas14. De fato,
Souza é responsável por 60% da queda da produção de banana no PPA, tanto em relação ao
passado, quanto comparado ao cenário projetado na ausência da crise hídrica.

Os demais municípios que são grandes produtores de banana localizam-se na região do Baixo
Açu: Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, Açu e Carnaubais. Nestes quatro municípios em conjunto
houve registro de queda menos acentuada na produção da cultura (4,3% de redução sobre o
projetado). A provável explicação para essa pequena queda é uma combinação entre uma maior

14 Os 1º, 2º, 4º e 5º maiores produtores observaram queda de apenas 4% frente à produção de 2008-11 e não tinham projeção de
crescimento da produção para 2012-2015 (baseado na tendência histórica).
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disponibilidade hídrica15 (oriunda do reservatório Armando Ribeiro Gonçalves) e da presença de
águas subterrâneas com capacidade de suprir parte significativa da demanda.
Tabela 5.6: Resumo das condições observadas para a cultura da banana (2008-2015)
Cultura: Banana
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
2
Municípios com produção observada crescente
Produção adicional em municípios com crescimento (milhares de R$ de 2011)

99
235.640
213.649
44.954
-9%
52
10
16.174

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).

Assim como para as demais culturas, parte da crise hídrica não se faz demonstrar apenas nas
estatísticas comparáveis entre os momentos de pré e pós-crise, mas sim frente à quebra da
tendência de expansão da produção. No caso dos quatro municípios produtores de banana na
região do Baixo Açu, ter-se-ia, ao se manter a tendência linear de produção entre 2008 e 2011,
produzido um valor de R$ 9,7 milhões maior.

Resultados consolidados para a agricultura

Em que pese à indistinção entre a parcela da produção irrigada (ou que deveria ter sido irrigada),
os valores oriundos do exercício de projeção linear das tendências de pré-crise, entre 2008 e 2011
permitem contabilizar o valor potencialmente perdido pelo evento de escassez hídrica na
somatória das seis culturas apenas apresentadas.
A Tabela 5.7 apresenta o custo da crise para o setor agrícola, auferido pela metodologia de se
descontar do valor projetado pela tendência passada os resultados de fato contabilizados pelo
IBGE. Tem-se um valor total de R$ 495,12 milhões para as perdas associadas às seis principais
culturas produzidas na Bacia, do PPA, o que representa um custo anualizado da ordem de R$
123,78 milhões.

15 Relativamente ao resto da bacia do PPA.
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Tabela 5.7: Resumo do custo da crise hídrica para as principais culturas
Agricultura temporária e permanente
Arroz (milhares de R$)
Feijão (milhares de R$)
Milho (milhares de R$)
Melancia (milhares de R$)
Coco-da-baía (milhares de R$)
Banana (milhares de R$)
TOTAL (milhares de R$)

1

Custo entre 2012-15
21.680
221.435
118.619
54.046
34.387
44.954
495.121

Custo anualizado
5.420
55.359
29.655
13.511
8.597
11.239
123.780

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).

Já os valores contabilizados pela simulação hidrológica descrita nas Seções 1 a 4 deste relatório,
não contabilizam aquelas perdas da agricultura de sequeiro. Ao contabilizar apenas o efeito da
falta de água em relação aos períodos em que a irrigação se faz necessária, incluindo-se a
capacidade de reservação dos reservatórios da bacia do PPA, os custos médios ao setor agrícola
da crise foram de R$ 48 milhões anuais. Ao longo dos quatro anos, ter-se-ia uma perda de R$ 193
milhões, ou 39% do valor auferido pela metodologia de aderência explorada na presente seção.
Uma vez que essa última metodologia engloba os resultados da agricultura de sequeiro, pode-se
concluir pela aderência dos valores e por sua compatibilidade com a realidade vivenciada pelo
setor agrícola da Bacia do PPA.

Frente à literatura existente para o caso brasileiro, as perdas da produção agrícola usualmente
apresentam magnitude similar às aqui verificadas para a bacia do PPA. Para a seca de 1979 a
1983 no Nordeste, por exemplo, encontram-se as seguintes figuras: 72% no feijão (contra 83% na
bacia do PPA), 82% no milho (contra 89% na bacia do PPA) e 52% no arroz (contra 92% na bacia
do PPA) (MAGALHÃES e GLANTZ, 1992; KHAN, CRUZ, et al., 2005 apud DE NYS, ENGLE e
MAGALHÃES, 2016).

Pela metodologia econométrica desenvolvida por De Nys et al. (DE NYS, ENGLE e MAGALHÃES,
2016), o impacto global estimado da seca durante o período 2012-2014 é de cerca de 20% das
receitas normais de produção agrícola. Pela metodologia desenvolvida pelo presente estudo,
nota-se que a perda estimada de R$ 237 milhões para a agricultura representa o equivalente a
22,5% do valor da atividade (a preços de mercado). Novamente, dessa forma, atesta-se a
coerência dos resultados produzidos pela técnica ora empregada.
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Rebanho bovino

A criação de gado bovino está presente em todos os municípios da bacia e ocorre de forma
bastante distribuída; os 10 municípios com maiores rebanhos respondem por apenas 20% de
todas as cabeças na bacia. A projeção para o quadriênio 2012-15, na ausência de escassez e
manutenção dos ritmos de crescimento, era de aumento do rebanho em 16%. A crise hídrica, no
entanto, contribuiu para que o número de animais caísse 14% frente ao observado entre 2008-11
(Tabela 5.8).

Contabilizando-se a quantidade de animais que teriam sido criados (na média entre 2012 e 2015)
pela tendência recente e aqueles que realmente o foram, tem-se uma diferença de 343.140
animais. Uma vez que se estipula o valor ao produtor na região de uma unidade animal como
sendo de R$ 1.846, além de se fatorar o tempo até o abate, tem-se o valor potencial de R$ 168,92
milhões em custos anuais da crise para a pecuária.

Tabela 5.8: Resumo das condições observadas para o rebanho bovino
Rebanho: Bovino
Municípios produtores
Número de cabeças observado 2008-11 (média anual)
Número de cabeças observado 2012-15 (média anual)
1
Custo da crise em cabeças que deixaram de ser produzidas (média anual)
Diferença no rebanho observado (média 2012-15) sobre prévia (média 2008-11)
Municípios que perderam + de 20% do rebanho entre 2012 e 2011
Municípios com rebanho observado crescente
Rebanho adicional em municípios com crescimento

155
1.035.970
889.783
343.140
-14%
125
36
30.525

1: Diferença entre o rebanho projetado sob tendência linear e o rebanho observado.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016b).

Os números acima incluem a criação de gado tanto para abate quanto para a produção de leite.
No segundo caso, os dados do IBGE mostram que o valor da produção manteve-se praticamente
inalterado entre os dois quadriênios (Tabela 5.9). No entanto, é possível estipular que a crise
hídrica limitou o crescimento dessa atividade, com a produção em 2012-15 sendo 31% inferior ao
projetado pela tendência recente.

Ao se projetar o valor da produção com base na trajetória pré-crise, ter-se-ia um valor de R$ 1,25
bilhão entre os anos de 2012 e 2015, sendo que apenas 953,81 milhões foi de fato realizado. A
diferença, de R$ 293 milhões, pode ser atribuída ao menos parcialmente à crise hídrica. O
comportamento da produção leiteira é intermediário ao hipotetizado no estudo para períodos com
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alta permanência de déficits severos e agudos (vide Relatório 1-C), representando uma
priorização do gado de leite em detrimento ao gado de corte.
Tabela 5.9: Resumo das condições observadas para a produção de leite (bovino, 2008-2015)
Produto: Leite (gado bovino)
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
2
Municípios com produção observada crescente
Produção adicional em municípios com crescimento (milhares de R$ de 2011)

155
954.458
953.808
293.000
-0,1%
100
16
84.089

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016b).

Os números acima também sugerem que a queda no rebanho tenha sido mais intensa para a
atividade de abate, cuja perda do valor produzido deve ser maior do que meramente a redução no
número de cabeças, devido ao impacto de menor disponibilidade hídrica para o crescimento do
animal e a manutenção de seu pleno valor de mercado.
Rebanho suíno

A bacia do PPA também conta com rebanhos suínos em todos os seus municípios. Ao contrário
do observado para o gado bovino, a produção de porcos não sofreu com os impactos da crise,
devido à maior resiliência do animal (Tabela 5.10). De fato, os números sugerem que a criação de
porcos é uma possível forma de adaptação para os fazendeiros da região, com o número de
cabeças aumentando 6% acima do projetado na ausência de evento de escassez hídrica (e de
acordo com a tendência recente).

Dessa forma, ao invés de se ter uma redução no número de cabeças em consequência da crise,
observou-se um incremento da ordem de 9,78 mil animais. Uma vez que se sabe o valor auferido
pelo produtor e o tempo de reprodução médio destes animais, pode-se contabilizar o ganho
econômico resultante da crise: R$ 2,97 milhões. Este ganho econômico oriundo do aumento nos
rebanhos suínos abate parte das perdas contabilizadas com a redução do rebanho bovino.
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Tabela 5.10: Resumo das condições observadas para o rebanho suíno (2008-15)
Rebanho: Suíno
Municípios produtores
Número de cabeças observado 2008-11 (média anual)
Número de cabeças observado 2012-15 (média anual)
1
Custo da crise em cabeças que deixaram de ser produzidas (média anual)
Diferença no rebanho observado (média 2012-15) sobre prévia (média 2008-11)
Municípios que perderam + de 20% do rebanho entre 2012 e 2011
Municípios com rebanho observado crescente
Rebanho adicional em municípios com crescimento

155
131.319
157.847
-9.776
+20%
26%
73
40.781

1: diferença entre o rebanho projetado sob tendência linear e o rebanho observado.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016b).

Ainda assim, 2012, o ano notadamente mais seco do período, apresentou uma queda de 14% no
tamanho do rebanho, com mais de um quarto dos municípios perdendo ao menos 20% de seus
rebanhos. Essa queda, no entanto, foi mais do que recuperada nos anos seguintes. A
característica “adaptativa” dos suínos não permite, portanto, uma comparação com as premissas
assumidas no estudo.
Rebanhos Caprino e Ovino

Os resultados encontrados para os rebanhos caprino e ovino (Tabela 5.11) em muito se
assemelham aos dos suínos, sendo válidas as observações realizadas para este último. Ou seja,
o crescimento desses rebanhos acima inclusive do projetado para condições “normais” na bacia
do PPA (6% acima da projeção) sugere que sejam também estratégia de adaptação para aqueles
fazendeiros dedicados, habitualmente, a outras atividades. A diferença de cabeças que
aumentaram em resposta à crise hídrica chega a 64,27 mil. A tradução desse aumento em valor
gerado ao produtor chega em R$ 6,63 milhões, novamente abatendo-se do custo auferido pela
queda expressiva do rebanho bovino.

Tal como para os suínos, o primeiro ano de crise (2012) teve 47 municípios produtores
contabilizando uma redução maior do que 20% em seus rebanhos. No total, das 867 mil cabeças
de 2011, 92 mil foram abatidas ou perdidas em 2012. A situação aos poucos foi sendo revertida,
com o ano de 2013 apresentando um acréscimo de 160 mil cabeças em relação à 2012 e
reforçando, assim, a presença do caprino como importante elemento de adaptação do sertanejo.
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Tabela 5.11: Resumo das condições observadas para os rebanhos ovino e caprino (200815)
Rebanho: Ovino e caprino
Municípios produtores
Número de cabeças observado 2008-11 (média anual)
Número de cabeças observado 2012-15 (média anual)
1
Custo da crise em cabeças que deixaram de ser produzidas (média anual)
Diferença no rebanho observado (média 2012-15) sobre prévia (média 2008-11)
Municípios que perderam + de 20% do rebanho entre 2012 e 2011
Municípios com rebanho observado crescente
Rebanho adicional em municípios com crescimento

155
841.735
989.697
-64.272
+18%
47
85
207.316

1: Diferença entre o rebanho projetado sob tendência linear e o rebanho observado.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016b).

Galináceos

Por fim, a criação de galináceos, também presente em todos os municípios da bacia, teve na crise
hídrica um limitador à sua trajetória de crescimento. Isto é, ainda que o número de cabeças tenha
caído apenas 5% entre 2008-11 e 2012-15 (Tabela 5.12), este foi 23% inferior ao projetado sob
condições “normais”. A diferença entre o rebanho que poderia ter sido realizado contra aquele que
de fato o foi é de 633,42 mil animais. Em valores ao produtor, significa contabilizar uma perda com
a crise de R$ 6,58 milhões.

Tabela 5.12: Resumo das condições observadas para criação de galináceos (2008-15)
Rebanho: Galináceos
Municípios produtores
Número de cabeças observado 2008-11 (média anual)
Número de cabeças observado 2012-15 (média anual)
1
Custo da crise em cabeças que deixaram de ser produzidas (média anual)
Diferença no rebanho observado (média 2012-15) sobre prévia (média 2008-11)
Municípios que perderam + de 20% do rebanho entre 2012 e 2011
Municípios com rebanho observado crescente
Rebanho adicional em municípios com crescimento

155
2.190.599
2.768.722
633.417
-5%
60
31
278.356

1: Diferença entre o rebanho projetado sob tendência linear e o rebanho observado.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016b).

Nota-se que alguns municípios apresentaram aumento no número de galináceos, em particular
destaca-se a cidade de Princesa Isabel (PB), responsável por 53% de todo o “rebanho” adicional
observado nesses 31 municípios. Ainda que esse município já apresentasse crescimento intenso
no quadriênio 2008-11, com um salto de 40 mil cabeças em 2010 para 180 mil em 2011, vale
observar que a sua exclusão da amostra, implica em queda no número de aves na bacia seria de
10% (média anual de 2012-2015 comparada a 2008-11).
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Olhando exclusivamente para a produção de ovos, é possível observar um aumento no valor
produzido na bacia, ainda que em ritmo inferior ao projetado na ausência de escassez (Tabela
5.13). É possível supor que a produção para abate tenha sido a maior responsável pela redução
do número de galináceos na bacia do PPA16, provavelmente em linha com as hipóteses de perdas
de produção para déficits severos e acentuados adotadas no estudo (vide Relatório 1-C).

Tabela 5.13: Resumo das condições observadas para produção de ovos (2008-15)
Produto: Ovos
Municípios produtores
Produção observada 2008-11 (milhares de R$ de 2011)
Produção observada 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
1
Custo da crise entre 2012-15 (milhares de R$ de 2011)
Diferença produção observada (2012-15) sobre prévia (2008-11)
Municípios que perderam + de 20% da produção entre 2012 e 2011
2
Municípios com produção observada crescente
Produção adicional em municípios com crescimento (milhares de R$ de 2011)

155
285.606
352.667
52.117
+23%
47
19
94.986

1: diferença entre o valor da produção projetada sob tendência linear e o observado.
2: entre os 30 maiores produtores.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016b).

Resultados consolidados para a criação animal
A partir da estimativa contrafactual de sequência nos rebanhos a partir do período de 2008 a
2011, pôde-se inferir a variação dos rebanhos bovinos, suínos, caprinos e galináceos.
Convertendo os rebanhos em valores monetários ao produtor, pelos mesmos parâmetros
utilizados para a valoração apresentada no Produto 1-C, tem-se média de R$ 165,90 milhões
anuais em custo da crise hídrica17. Esse valor já apresenta a compensação das perdas com os
bovinos e galináceos a partir do aumento de rebanho suíno e caprino.

A Tabela 5.14 apresenta as perdas decorrentes da crise para o setor de criação animal, incluindo
não apenas os rebanhos considerados como exclusivamente de corte, mas também o custo em
termos de redução da produção leiteira e de ovos. Para tanto, desconta-se os resultados de fato
contabilizados pelo IBGE daquele valor projetado pela tendência passada.

16 Assumindo que a produtividade das aves para ovos tenha se mantido constante no período ou ao menos não tenha aumentado.
17 Considerando-se a produção de leite e ovos, somam-se R$ 345,12 milhões em perdas, embora haja sobreposição entre ambos os
valores.
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Tabela 5.14: Resumo do custo da crise hídrica para as criações animais
1

Criação animal
Bovino
Suíno
Caprino
Galináceo
TOTAL

Custo entre 2012-15
675.665
-11.862
-26.532
26.328
663.600

Custo anualizado
168.916
-2.965
-6.633
6.582
165.900

1: diferença entre os rebanhos projetados sob tendência linear e o observado.
Fonte: elaboração própria a partir de IBGE (2016a).

Os valores contabilizados pela simulação hidrológica descrita nas Seções 1 a 4 deste relatório
identificam perdas ligeiramente inferiores a partir da crise iniciada em 2012. Tem-se, no total dos
cinco anos simulados, perdas de R$ 648 milhões para a atividade pecuária (média anual da
ordem de R$ 130 milhões). Em ordens de magnitude, os valores são compatíveis e demonstram a
capacidade preditiva da valoração desenvolvida. Pode-se concluir pela aderência dos valores e
por sua compatibilidade com a realidade vivenciada pelo setor de criação animal da Bacia do
PPA.

Por fim, tem-se que o método econométrico desenvolvido por De Nys et al. (2016) estimou em
cerca de 8% as perdas pela seca de 2012-2014 nos rebanhos bovinos. Pela metodologia
desenvolvida no presente estudo, nota-se que a perda de R$ 165,9 milhões anuais representa o
equivalente a 10,2% do valor da atividade (a preços de mercado). Novamente, dessa forma,
atesta-se a coerência dos resultados produzidos pela técnica ora empregada.
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6 Estimação de perdas econômicas pelo método de custo de
reposição ou substituição
Outra maneira de estimar as perdas econômicas decorrentes da crise hídrica é a adoção de
método que busque auferir tanto as perdas de primeira, quanto aquelas de segunda e demais
ordens. Isto é, pode-se observar os impactos para além
dos usuários imediatos e ampliar a análise para aqueles
que indiretamente dependem dos recursos hídricos. Essa

O método de custo de reposição ou
substituição também se baseia em
preferências reveladas (preços de mercado) e
em funções de dose-resposta (ação-reação).

tarefa é feita a partir do método de custo de reposição
ou substituição.

Ao passo que os métodos de função de produção buscam observar o impacto da ausência de um
insumo produtivo, no caso a água, a abordagem alternativa intenta estimar os custos necessários
para repor o insumo afetado pelo evento extremo e, hipoteticamente, manter os níveis de
produção inalterados ou ainda a substituição do bem diretamente ou serviço que deixou de ser
produzido e ofertado.

Por exemplo, a redução da disponibilidade hídrica para a produção industrial pode ser respondida
com a reposição da água a partir de outra fonte (caminhões-pipa) – custo de reposição – ou então
pela importação do produto final da planta industrial de unidades fora da bacia do PPA – custo de
substituição.

É importante destacar que a estimação de perdas por outro método não busca suplantar as
análises anteriores, mas sim complementá-las ao oferecer novo referencial de valores que tentem
contemplar também os efeitos sistêmicos da escassez hídrica. A escolha pela reposição ou
substituição (hipotética) do insumo (ou bem) depende, também, das especificidades dos setores
usuários (Quadro 6.1).

Quadro 6.1: Premissas para estimação de perdas pelo método de custo de reposição ou
substituição
Abastecimento urbano, rural e transferências para fora da bacia: nesses casos, parte-se da reposição dos
volumes não entregues pelas companhias de abastecimento via carros-pipa, algo que de fato ocorre na
região.
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Abastecimento industrial: para esse setor usuário é possível calcular tanto a reposição do insumo via
carros-pipa (com água não tratada), quanto pela substituição da produção calculada a partir da redução do
VAB do setor (e não somente do valor auferido pelo produtor).
Dessedentação animal: assim como para a indústria, é possível repor a água para consumo dos animais
por meio de carros-pipa ou substituir a produção (cálculo a partir da redução do VAB do setor).
Agricultura irrigada e aquicultura: similar aos demais setores. Reposição via carros-pipa (água não tratada)
ou substituição da produção, estimada a partir da multiplicação da produção não realizada pelos preços
finais de mercado das culturas (e não só aquele valor auferido pelo produtor).
Fonte: elaboração própria.

Resultados: estimação de perdas econômicas pelo método de custo de reposição ou
substituição

A partir dos métodos de custo de reposição e substituição, estima-se que as perdas econômicas
de segunda e demais ordens, propagadas para além dos usuários diretos, são quase seis vezes e
meia maiores do que aquelas perdas de primeira ordem (Figura 6.1). Para alguns setores, como
os relativos ao abastecimento humano (urbano, rural e transposição) tal razão é ainda maior,
refletindo a grande diferença de valores existentes entre a reposição dos volumes não entregues
pelas companhias de abastecimento e os caminhões-pipa – realidade vivenciada por diversas
sedes urbanas da Bacia do PPA ao longo da crise hídrica.
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Figura 6.1: Comparação entre perdas econômicas de 1ª e 2ª ordem (2012-2017)

Fonte: elaboração própria.

Uma maneira possível de interpretar os resultados acima é considerar as perdas estimadas pelos
diferentes métodos como limites inferior e superior de uma banda. Por exemplo, ao passo que se
pode subestimar as perdas reais da ausência de água para abastecimento urbano ao considerar,
unicamente, que o serviço de tratamento e distribuição deixa de ser prestado, seria exagerado
assumir que todos os possíveis usos urbanos seriam atendidos via caminhões-pipa, independente
de seu elevado custo. Para esse setor usuário, assim, o custo da crise hídrica é de no mínimo 258
milhões e no máximo R$ 5,49 bilhões.

Para os demais setores, a substituição da produção local (perdas de segunda ordem) pode ser
vista como uma estimativa razoável para aqueles produtos consumidos dentro da própria bacia;
evidência anedótica coletada durante visita em campo em dezembro de 2016 sugere que esse é o
caso, por exemplo, do feijão. Em todos os casos, alguma dose de adaptação espontânea e reativa
à crise deve mitigar, na prática, os efeitos das perdas aqui estimadas.

Com a estimativa do custo da crise pelos dois métodos distintos, tem-se um leque de R$ 3,14 a
R$ 20,69 bilhões de custos ao longo dos cinco anos atingidos pela restrição hídrica. Anualmente,
55 / 61
FGV Projetos CE Nº xxxx/xx
Este relatório contém informações confidenciais. Caso você não seja a pessoa autorizada a recebê-lo, não deverá utilizá-lo,
copiá-lo ou revelar o seu conteúdo.

portanto, a crise configura-se para a Bacia do PPA como um custo (médio) que varia de R$ 0,62 a
R$ 4,14 bilhões. Enquanto as perdas em 1ª ordem indicam um custo mínimo de 3% do PIB da
Bacia, as perdas máximas limitam-se a 20% do total de bens e serviços lá produzidos.

Por fim, o exercício de calcular as perdas da crise hídrica a partir de dois métodos distintos,
inclusive em sua abrangência de impactos considerados, permite ao analista observar com mais
cuidado a realidade da bacia: uma análise focada somente nas perdas de primeira ordem poderia
exacerbar a atenção em somente um setor usuário (Indústria) e limitar o foco em outros setores
(abastecimento urbano e rural). As figuras aqui apresentadas asseguram uma análise completa da
bacia.
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7 Considerações finais
Uma maior compreensão dos impactos de secas sobre diferentes usos da água podem informar
melhor usuários e gestores públicos, de forma a permitir que esses se planejem melhor para o
futuro, inclusive antecipando e se adaptando às mudanças do clima, por exemplo ao oferecer uma
base quantitativa para suportar a elaboração de estratégias de resposta a crises e o aumento da
resiliência local (HAYES, WILHELMI e KNUTSON, 2004; ROSE, 2004; DING, HAYES e
WIDHALM, 2010), bem como comparar os custos e benefícios de diferentes cursos de ação
(como realizado no Relatório 1-D).

Assim, o presente relatório procurou responder à seguinte pergunta: qual é a perda econômica
da Bacia relacionada à escassez hídrica nos últimos anos? Para tanto, replicou-se método já
empregado para a estimativa de perdas futuras decorrentes da escassez na bacia do PPA, cuja
aplicação revela-se consistente para os principais setores usuários de água na região.

De maneira simplificada, o valor (auferido pelo usuário direto) daquela produção que não pôde ser
realizada em decorrência da crise hídrica representa as perdas econômicas desse evento crítico.
Os principais resultados aqui encontrados, referentes à disponibilidade hídrica reduzida no
período compreendido entre junho de 2012 e junho de 2017, frente a um cenário hipotético na
ausência de escassez foram:
 A indústria teve quase 40% de sua demanda hídrica projetada não atendida no período;
 A Irrigação respondeu por 62% do déficit total, decorrentes do não atendimento de cerca
de 20% de sua demanda (a maior entre todos os setores usuários);
 As perdas econômicas no período foram de mais de R$ 3 bilhões, equivalentes a 3% do
PIB da bacia;
 O setor industrial respondeu por quase metade (49%) das perdas, devido ao maior valor
agregado de sua produção;
 A dessedentação animal foi o segundo uso economicamente mais afetado (21% das
perdas totais), a despeito de sua prioridade de atendimento;
 Perdas econômicas de segunda ordem18 são 6,6 vezes maiores do que as de primeira
ordem (aproximadamente R$ 21 bilhões, ou 20% do PIB da bacia).

18 Perdas que consideram a reposição ou substituição hipotética da água ou dos bens e serviços que com ela seriam produzidos.
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Já os testes de aderência realizados na Seção 5 contrastaram os valores projetados contra
valores auferidos pelas estatísticas nacionais, permitindo confirmar os resultados conferidos pela
modelagem de base hidrológica que substanciou os Relatórios 1-C e 1-D. Da mesma forma,
permitem inferir que as perdas econômicas da agricultura podem ser cerca de 60% superiores às
descritas pela metodologia hidrológica por não contabilizarem os efeitos adversos sentidos pela
agricultura de sequeiro. Justo assim, a comparação das formas de valoração das perdas em
primeira ordem e em segunda ordem permite, em conjunto, estipular um intervalo de variação no
qual a realidade se encontra. Este intervalo revela custos anuais médios entre R$ 0,62 a R$ 4,14
bilhões para a bacia em tela.

Mesmo contabilizando-se ao menos um sacrifício de 3% do PIB, a região não demonstrou ter
queda em seu PIB. Descontando-se a inflação pelo IPCA/IBGE, o PIB dos municípios
componentes da bacia do PPA aumentou 6,9% entre 2011 e 2012; seguido de 4,4% entre 2012 e
2013; por fim em 6,3% entre 2013 e 2014, último ano com dados disponíveis. Longe de ser uma
dicotomia, a distância entre o custo da seca (demonstrado em razão do PIB) e o próprio resultado
do PIB local traduz em grande parte os próprios esforços de combate ao evento hidrológico.

Segundo De Nys et at. (2016), as estratégias adotadas para o combate à seca no Nordeste são: i)
o Garantia-safra (produtores de feijão, milho, arroz, mandioca e algodão das regiões semiáridas
do Brasil que perderam suas colheitas por secas ou inundações tem transferência de renda); ii) a
venda de milho a preços subsidiados para os criadores de gado devido ao colapso das pastagens;
iii) a operação carro-pipa; iv) a perfuração de poços; v) a abertura de linhas de crédito de
emergência e renegociação das dívidas dos agricultores; e vi) o Bolsa Estiagem (programa de
transferência de renda temporária para famílias pobres afetadas pelas secas).

Todas as estratégias listadas acima embora apenas atenuem o sofrimento das populações,
tendem a manter (se não incrementar) o PIB local. A implantação de obras contra a seca também
implica na adição de valores à economia local, onde destaca-se o projeto de integração do rio São
Francisco e a construção do reservatório de Oiticica.

Cabe aqui uma ressalva fundamental: o crescimento da atividade econômica na bacia do PPA,
mesmo durante anos particularmente secos, não significa que a crise hídrica não apresentou
custos, mas tão somente que esses custos foram compartilhados com (e até mais do que
compensados por) cidadãos de outras regiões via transferências governamentais. Naturalmente,
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essas transferências poderiam ocorrer mesmo na ausência do evento de escassez, situação em
que tanto os habitantes da bacia, quanto aqueles fora dela se encontrariam em melhores
condições socioeconômicas.

De fato, o exercício de calcular as perdas da crise hídrica recente na bacia do PPA, embora
limitado pelos dados e pelas dificuldades inerentes à estimação de perdas de eventos de
escassez hídrica, buscou oferecer ao leitor uma visão única acerca da realidade da bacia,
contribuindo para a melhor compreensão, resposta e preparação para lidar com eventos similares
no futuro. A noção da magnitude do evento mais recente (três vezes maior ao normalmente
encontrado na literatura para jurisdições internacionais) revela a vulnerabilidade da região e
reforça a necessidade do estudo e comparação de diferentes medidas de adaptação na bacia.
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