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1. Introdução 

Os modelos baseados em rede que fazem a alocação de água usando um critério hidrológico ou 

“do engenheiro” representam bem as ações dos instrumentos regulatórios previstos pela Política 

Nacional de Recursos Hídricos (PNRH), que são os mais frequentemente usados na gestão de águas 

no Brasil. O objetivo da alocação usando tal critério é atender as demandas dos usuários que 

dependem diretamente dos mananciais e da infraestrutura hídrica, ao mesmo tempo em que sejam 

respeitadas as restrições de reservatórios e volumes mínimos buscando-se a segurança hídrica. Tais 

modelos, no entanto, não mensuram os impactos econômicos e sociais resultantes do uso de tais 

instrumentos. Os impactos ocorrem não apenas sobre os setores econômicos usuários atingidos pela 

alocação do recurso na região modelada, mas sobre outros setores interrelacionados pela estrutura da 

economia  

Por outro lado, modelos que utilizam uma matriz de Insumo-Produto (MIP) não representam 

bem a disponibilidade hídrica sazonal, conexões entre as fontes de água (mananciais) e os usuários 

demandantes nem a infraestrutura hídrica existente na área de estudo, mas conseguem mensurar 

impactos econômicos e sociais de quantidades alocadas totais de água por setor econômico e por 

município. Além desses efeitos diretos, a forma como se propagam através da estrutura da economia 

também podem ser mensurados.  

Acoplar a modelagem de alocação de águas baseada em uma rede de nós e links com critério 

hidrológico a um modelo de Insumo-Produto possibilita a mensuração de impactos econômicos e 

sociais da aplicação de instrumentos de gestão regulatórios, como as outorgas, provendo assim uma 
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forma inovadora de avaliar a efetividade desses instrumentos em uma determinada região 

hidrográfica. A proposta metodológica descrita neste estudo realiza esse acoplamento e testa a mesma 

em bacias interligadas do agreste pernambucano, obtendo assim os seus primeiros resultados. 

 O estado de Pernambuco caracteriza-se como escasso hidricamente, tendo uma disponibilidade 

per capita de 1320 m³/hab/ano (o que corresponde a 3,5 % da média nacional), o que o torna o mais 

pobre em disponibilidade de água no Brasil, de acordo com o relatório do Projeto de Sustentabilidade 

Hídrica de Pernambuco – PSHPE (2014). Outro problema recorrente no agreste de Pernambuco são 

eventos extremos como a última seca, que em 2016 levou ao colapso no abastecimento de vinte e 

cinco municípios da região, além de ter ao final deste mesmo ano, apenas dois dos setenta e um 

municípios da região sem decretar estado de emergência (Alcoforado de Moraes, 2017). 

 

2. Proposta Metodológica 

Suponha uma economia com r regiões, n setores econômicos e Z a matriz de Insumo-Produto 

multirregional dessa economia.  

Sejam 𝐴 a matriz de coeficientes técnicos derivados da matriz Z, dada por 𝐴 =  [𝑎𝑠,𝑗
𝑞,𝑘], onde 

𝑎𝑠,𝑗
𝑞,𝑘

 é o valor do coeficiente técnico do setor 𝑠 da região 𝑞 para o setor 𝑗 da região 𝑘. 𝑌 o vetor coluna 

da demanda final da matriz de Insumo-Produto, 𝑌 =  [𝐲𝑠
𝑞], onde 𝐲𝑠

𝑞
 é a demanda final da região 𝑞 

pelo setor econômico 𝑠 . 𝑋 o vetor de produção final da matriz de Insumo-Produto 𝑋 =  [𝐱𝑠
𝑞], onde 𝐱𝑠

𝑞
 

é a produção final da região 𝑞 e setor econômico 𝑠.  

A equação tradicional da modelagem de Insumo-Produto afirma que: 

𝑋 = 𝐴𝑋 + 𝑌     (1) 

Isto é, a produção final dos setores econômicos, 𝑋, é utilizado como insumo no processo 

produtivo de outros bens ou serviços, 𝐴𝑋, ou então destinado ao consumidor final, 𝑌.  

A metodologia de Insumo-Produto supõe que essa equação permanece em caso de choque na 

economia, isto é, as relações intersetoriais permanecem. Representando pelos índices 0 o momento 

inicial da economia e por 𝑓 o momento final da economia (isto é, após a ocorrência do choque) temos:  

       𝑋0 = 𝐴𝑋0 + 𝑌0  e   𝑋𝑓 = 𝐴𝑋𝑓 + 𝑌𝑓   (2) 

Em variação temos 

(𝐼 − 𝐴)∆𝑋 − ∆𝑌 = 0    (3) 

Onde 𝐼 é a matriz identidade 𝑛𝑥𝑛. 

O sistema de equações em (3) possui 𝑟 ∗ 𝑛 equações e 2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑛 variáveis, a saber, as variáveis 

são: {∆𝑥1
1, ∆𝑥2

1, … , ∆𝑥𝑛
𝑟 , ∆𝑦1

1, ∆𝑦2
1, … , ∆𝑦𝑛

𝑟}. 

Os setores econômicos utilizam a água como insumo no seu processo produtivo, 

consequentemente uma variação em quantidade implica em variação de produção dos bens e serviços. 

As empresas recebem esse recurso de três formas: água subterrânea (água de poço), água bruta 

superficial (rios, lagos, ...) e água tratada (retirada da superfície, passando por uma estação de 

tratamento e disponibilizado para as empresas).  

A água subterrânea na área de estudo percentualmente é inferior aos outros tipos de captação, 

e por isso não foi representada no modelo baseado em redes (nem na oferta e nem na demanda) nessa 

proposta metodológica.  

A variação percentual de produção como consequência de uma variação do recurso hídrico pôde 

ser escrita na forma: 
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∆% 𝑥𝑗
𝑘 = ∆%𝐴𝑇𝑥𝑗

𝑘 + ∆%𝐴𝐵𝑥𝑗
𝑘    (4) 

Onde ∆%𝐴𝑇𝑥𝑗
𝑘 é a variação de produção do setor j e região k pela variação da água tratada e 

∆%𝐴𝐵𝑥𝑗
𝑘 é a variação de produção como consequência da variação da água bruta. 

Usando as elasticidades de produção a equação pode ser rescrita como: 

∆% 𝑥𝑗
𝑘 = 𝜀𝐴𝑇,𝑗

𝑘 ∗ ∆% 𝐴𝑇𝑗
𝑘 + 𝜀𝐴𝐵,𝑗

𝑘 ∗ ∆% 𝐴𝐵𝑗
𝑘    (5) 

Onde 𝜀𝐴𝑇,𝑗
𝑘  é a elasticidade da produção do setor 𝑗 e região 𝑘 com relação a variação de água 

tratada e 𝜀𝐴𝐵,𝑗
𝑘  é a elasticidade da produção do setor 𝑗 e região 𝑘 com relação a variação de água bruta. 

Definimos: 

O coeficiente da água tratada como:  

𝑎𝐴𝑇,𝑗
𝑘 =

𝐴𝑇𝑗
𝑘,0

𝑥𝑗
𝑘,0      (6) 

O coeficiente técnico de água bruta como: 

𝑎𝐴𝐵,𝑗
𝑘 =

𝐴𝐵𝑗
𝑘,0

𝑥𝑗
𝑘,0      (7) 

Share da água tratada como: 

𝑠𝐴𝑇,𝑗
𝑞,𝑘

=
∆𝑞𝐴𝑇𝑗

𝑘

∆𝑞𝐴𝑇
     (8) 

Onde ∆𝑞𝐴𝑇𝑗
𝑘 é a variação da água tratada utilizada pelo setor j da região k com origem na região 

q e ∆𝑞𝐴𝑇 é a variação da água tratada total com origem na região 𝑞. Ou seja, é a água tratada destinada 

ao setor 𝑗 da região 𝑘 é o somatório da água tratada com origem na região 𝑞 e destinada ao setor 𝑗 da 

região 𝑘. 

Rescrevendo a equação (5) temos: 

−∆𝑥𝑗
𝑘 +

1

𝑎𝐴𝑇,𝑗
𝑘 ∗ 𝜀𝐴𝑇,𝑗

𝑘 ∗ ∑ 𝑠𝐴𝑇,𝑗
𝑞,𝑘 ∗ ∆𝑥𝐴𝑇

𝑞𝑟
𝑞=1 +

1

𝑎𝐴𝐵,𝑗
𝑘 ∗ 𝜀𝐴𝐵,𝑗

𝑘 ∗ ∆𝐴𝐵𝑗
𝑘 = 0  (9) 

A equação (9) mostra que a variação da produção por setor e região depende dos coeficientes, 

elasticidades de produção e variações da água tratada e bruta e do share da água tratada.  

Na forma matricial podemos escrever esse conjunto de equações como: 

𝑃∆𝑋 + 𝑁∆𝐴𝐵 = 0    (10) 

Onde 𝑃 é uma matriz quadrada 𝑟 ∗ 𝑛 × 𝑟 ∗ 𝑛 e N é uma matriz diagonal 𝑟 ∗ 𝑛 × 𝑟 ∗ 𝑛. 

Portanto, juntando as equações (3) e (10) temos o sistema  

(𝐼 − 𝐴)∆𝑋 − ∆𝑌 = 0 

𝑃∆𝑋 + 𝑁∆𝐴𝐵 = 0 

(𝑟 ∗ 𝑛 equações) 

(𝑟 ∗ 𝑛 equações) 

Esse sistema possui 2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑛 equações e 3 ∗ 𝑟 ∗ 𝑛 variáveis, a saber as variáveis são: 

{∆𝑥1
1, ∆𝑥2

1, … , ∆𝑥𝑛
𝑟 , ∆𝑦1

1, ∆𝑦2
1, … , ∆𝑦𝑛

𝑟 , ∆𝐴𝐵1
1, ∆𝐴𝐵2

1, … , ∆𝐴𝐵𝑛
𝑟}. 

A partir desse sistema de equações podemos calcular a variação em produção e demanda final 

por qualquer variação na alocação de água bruta dos setores econômicos e regiões dessa economia, 
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representativa de diferentes alocações resultantes da aplicação de instrumentos de gestão, que podem 

ser simulados através do modelo baseado em redes. 

De forma mais ampla, como temos 2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑛 e equações e 3 ∗ 𝑟 ∗ 𝑛, então definindo 

exogenamente 𝑟 ∗ 𝑛 variáveis, podemos calcular endogenamente as outras 2 ∗ 𝑟 ∗ 𝑛 variáveis.  

 

3. Base de Dados  

A área de aplicação para essa metodologia foram quatro bacias do estado de Pernambuco, a 

saber: as bacias do Capibaribe, Ipojuca, Una e Sirinhaém. O que corresponde a uma área de 

aproximadamente 20% do estado. Essas bacias compreendem (parcialmente ou completamente) 88 

municípios do estado. 

 

Figura 1: As quatro bacias do estudo de caso. Fonte: HEAL System. 

Foi utilizada uma matriz de Insumo-Produto6  (MIP) inter-regional (a nível municipal) para a 

região com 75 regiões e 76 setores econômicos com ano base 2011. Os 88 municípios que estão ao 

menos parcialmente em uma das quatro bacias, foram agregados em 71 regiões sendo as outras 

regiões da matriz: Resto de Pernambuco, Bahia7, Resto do Nordeste e Resto do Brasil. 

A demanda por água de cada usuário representada no modelo baseado em redes foi considerada 

como a dada pelas outorgas8 emitidas para os usuários da região, que representam o quantitativo de 

água pedido pelo agente outorgado e autorizado para extração pelos órgãos competentes por um 

determinado período. Em Pernambuco os órgãos que fazem a emissão de outorga são a Agência 

Nacional de Águas - ANA no caso em que a extração do recurso ocorre em corpo hídrico que passa 

em mais de um estado e pela Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC no caso de o corpo 

hídrico passar somente no estado. Foram analisadas 575 outorgas para a região e identificados os 

setores econômicos associados usando a Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 

e os setores da matriz de Insumo-Produto desagregada para a região. Além dessa classificação as 

outorgas foram identificadas pela região da MIP (a partir das informações do outorgado e de acordo 

com as regiões da matriz de Insumo-Produto) e pelo ponto de captação do corpo hídrico (a partir das 

informações do ponto de retirada do outorgado). Usando essas três características as outorgas foram 

agregadas e se constituíram nos nós de demanda do modelo baseado em redes, conforme critérios 

especificados a seguir. 

A oferta de água (ou disponibilidade hídrica) superficial utilizou resultados de um modelo 

hidrológico do tipo chuva-vazão MODHAC9. O modelo utilizou dados de precipitação da APAC 

consistidos e preenchidos para área de estudo e foi calibrado utilizando dados fluviométricos 

 
6 Essa matriz foi desagregada em uma parceria do Professor Doutor Marcelo Pereira da Cunha e do Professor Doutor Joaquim José 

Martins Guilhoto a partir de uma matriz inter-regional de nível nacional que foi construída usando a metodologia TUPI. Essa 

metodologia permite que a mesma seja aplicada em qualquer dimensão regional com consistência das contas nacionais e as contas 

regionais (Guilhoto et al., 2017). 
7 Para os resultados apresentados na próxima seção foram agregados os resultados da Bahia com o Resto do Nordeste. 
8 Incluindo as outorgas para abastecimento público feito pela Companhia Pernambucana de Saneamento (COMPESA). 
9 Calibrado para a região pelo professor Alfredo Ribeiro Neto. 
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disponíveis no sistema Hidroweb da ANA. Os dados de oferta (séries de vazão) foram gerados para 

as unidades de análise (UA’s) do Capibaribe e Ipojuca correspondente ao período de 1998 a 2018 e 

para a bacia hidrográfica UNA no período de simulação de 1963 a 2013. Para os reservatórios da 

região foram utilizados os dados de volume morto (nível mínimo em que a água consegue ser 

bombeada para a utilização), capacidade máxima e série histórica de volumes mantidos pela APAC. 

Esses dados de oferta foram associados aos nós de oferta da rede. 

O modelo de alocação de água baseado em uma rede de nós e links deste estudo foi simplificado 

para testar essa proposta metodológica e resultou em 59 nós de oferta e 273 nós de demanda. A rede 

foi desenvolvida usando o Hydro Economic Allocation System (HEAL System). Trata-se de um 

Sistema de Apoio a Decisão Espacial (SADE) que vem sendo desenvolvido no âmbito de dois 

projetos de pesquisa, são eles: ANA/CAPES (16/2017) e o projeto CT-Hidro (35/2013) do CNPQ. O 

sistema é utilizado para gerenciamento integrado de recursos hídricos em uma plataforma de modelo 

aberto, incluindo tarefas de geoprocessamento e gerenciamento de dados relacionados ao usuário de 

água (Souza e Alcoforado de Moraes, 2021). Os nós de oferta da rede representam os reservatórios, 

afluentes e os diversos trechos em que os rios principais e afluentes foram divididos, desde as suas 

nascentes, em função também dos diversos nós de demanda a ser atendidos. Os nós de demanda foram 

obtidos agregando-se os usuários de outorgas de mesmo setor econômico, mesma região e abastecidos 

pelo mesmo nó de oferta. A Figura 2 mostra a representação dos nós de demanda e de oferta no Heal 

System para um reservatório da região. 

Para obter os dados geográficos da rede foram utilizadas camadas disponibilizadas pelo Sistema 

Nacional de Informações dos Recursos Hídricos (SNIRH) que puderam ser adicionadas e integradas 

ao modelo através da capacidade geográfica do HEAL System. 

O modelo de otimização baseado na rede de nós e links simplificado deste estudo calculou a 

alocação do recurso hídrico mês a mês para cada um dos nós de demanda e foi desenvolvido 

utilizando o software General Algebraic Modeling System (GAMS). A função objetivo foi 

estabelecida de forma a representar um instrumento de gestão comando-e-controle, maximizando o 

atendimento de cada nó de demanda, dando prioridade para as demandas de abastecimento público e 

atendendo as restrições espaciais e temporais da rede de nós e links bem como as restrições físicas da 

infraestrutura hídrica, como níveis mínimos e máximos dos reservatórios. 

 

 

 

Figura 2: Exemplo da ligação entre os nós de demanda e os nós de oferta. Cada nó de demanda 

(rosa) retira a água de um único nó de oferta (azul). Fonte: Heal System e elaboração própria do 

autor. 
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As elasticidades de produção (utilizadas na equação 9 da seção 2) para a água bruta e para a água 

tratada (variação de produção do bem ou serviço resultante da variação de quantidade de água alocada 

como insumo) foram calculadas estimando a função de produção de duas formas: Translog com 

Retorno Variáveis a Escala e Translog com Retorno Constantes a Escala. Foram calculadas 

elasticidades médias para a área de estudo (o valor da elasticidade não depende da alocação de água 

bruta no setor e região) e elasticidades ponto a ponto (o valor da elasticidade depende da alocação da 

água bruta no setor e região)10. 

 

4. Aplicação 

A alocação resultante do critério hidrológico aplicado neste estudo (maximização do 

atendimento das demandas outorgadas e prioridade no abastecimento público) foi dada para cada nó 

de demanda representado na rede em cada mês do ano modelado, sendo a variável de decisão do 

modelo, usando a disponibilidade dos mananciais e a infraestrutura hídrica existentes, ou seja, a oferta 

em cada nó fonte a que o nó de demanda está conectado. Tal oferta em cada nó fonte, como já dito, 

foi regionalizada a partir dos dados hidrológicos das UA´s mais próximas, resultando em vazões em 

cada mês e ano para o referido nó, ou seja, para cada trecho de rio. As decisões de atendimento das 

demandas passam, além da disponibilidade em cada trecho e período de tempo associado, por 

decisões de operação dos reservatórios, que levam em conta também as ofertas em períodos 

posteriores que são dadas como previsões perfeitas pelo modelo. No curto prazo uma maior liberação 

nos reservatórios implica em atendimento das demandas totais, mas ao mesmo tempo menor 

capacidade de atender a demandas futuras, em casos de uma escassez hídrica.  

A modelagem desse estudo utilizou apenas os dados do ano de 2012, que foi um ano seco na 

região modelada, e marcou o início de uma seca que perdurou até 2018.   

Foram utilizados para testar a proposta metodológica dois cenários para o ano de 2012 na região 

das quatro bacias (Capibaribe, Ipojuca, Sirinhaém e Una). Os cenários representam duas estratégias 

de operação dos reservatórios para o mesmo objetivo de atendimento das demandas, ou seja, uma 

alocação usando o critério do “engenheiro”, ou seja, com o objetivo de garantir a segurança hídrica e 

dessa forma simulando o uso de instrumentos regulatórios. No primeiro cenário que chamaremos de 

referência, procurou-se representar a real operação dos reservatórios realizadas pelas agências 

durante o ano de 2012. Já no cenário alternativo representou-se uma diferente operação dos 

reservatórios, da região, em uma forma mais conservadora, isto é, utilizando uma menor quantidade 

de água dos reservatórios no ano. (Ver Tabela 1). Com o mesmo objetivo de maximizar o atendimento 

das demandas nas duas situações os resultados de alocação para os outorgados foram diferentes entre 

si, no mesmo ano, sendo obtidos como resultados do modelo de otimização. 

 

 

 

 

 

 

 
10 O cálculo das elasticidades foi feito pelo Professor Jorge Henrique Norões Viana para o projeto de pesquisa “Integração 

de modelos econômicos para apoio à decisão em políticas de alocação de águas” edital de nº 16/2017 financiado pela 

ANA e gerido pela CAPES.  
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Tabela 1 – Níveis dos reservatórios observados em Jan/2012 e Dez/ 2012 e volumes utilizados como 

restrições mínimas no cenário alternativo. Fonte: Elaboração própria do autor com informações da APAC.  

 

 

Através da integração desses resultados do modelo de alocação nos dois cenários com a matriz 

de Insumo-Produto - MIP, pôde-se mensurar os impactos econômicos e sociais das diferentes 

estratégias de operação dos reservatórios diante do critério de maximização dos atendimentos das 

demandas. Para ambos os cenários as alocações mês a mês de 2012 em cada nó de demanda (dado 

pelo modelo baseado em redes) foram agregadas para o ano inteiro por setor econômico e região e 

associadas ao setor e região da MIP inter-regional através da proposta metodológica descrita na seção 

2. 

A tabela 2 mostra os impactos econômicos e sociais nos dois cenários. A seca de 2012 causou 

uma diminuição da quantidade de água disponibilizada para os atendimentos das demandas e 

consequentemente uma redução de produção de 7,6 milhões de reais na macrorregião das quatro 

bacias (queda de 0,005% comparado aos valores de 2011), o que implicou na redução de 5,6 milhões 

no PIB na macrorregião (queda de 0,006% comparado aos valores de 2011). O impacto social foi a 

redução de 171 postos de trabalho na macrorregião (queda de 0,008% comparado aos valores de 

2011). Em comparação o Brasil teve um crescimento 0,9% no PIB em 2012. A seca foi um limitador 

para o crescimento econômico da macrorregião. 
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Tabela 2 – Impactos no valor da produção, número de empregos e no PIB em milhões de reais para a 

macrorregião das quatro bacias. Fonte: Elaboração própria dos autores. 

Cenário referência Macrorregião das 

quatro bacias 

Cenário alternativo Macrorregião das 

quatro bacias 

 do valor da produção  

(em milhões de reais)  

-7,6  do valor da produção  

(em milhões de reais)  

−  

 do emprego  

(em número de postos 

de trabalho)  

−   do emprego  

(em número de postos 

de trabalho)  

−  

 do PIB (em milhões 

de reais)  

−   do PIB (em milhões 

de reais)  

−  

Valores atualizados para o ano de 2019 pelo IPCA 

 

Os anos anteriores à seca de 2012 foram anos “úmidos”, ou seja, com precipitação acima da 

média anual, o que levou os reservatórios próximos a sua capacidade máxima. A operação dos 

reservatórios efetivamente realizada na região, na seca de 2012, utilizou significativamente as 

reservas existentes, o que deplecionou bastante os maiores reservatórios das 4 bacias (ver tabela 1). 

No cenário alternativo em que simulou-se uma maior poupança de volumes desses reservatórios 

implicou naturalmente numa diminuição, do atendimento das demandas e portanto impôs impactos 

econômicos e sociais bastante superiores aos do cenário referência , como podemos ver na Tabela 2. 

No cenário alternativo a queda da produção na macrorregião das quatro bacias foi de 322 milhões de 

reais (queda de 0,21% comparado aos valores de 2011), o que levou a uma redução do PIB de 170,8 

milhões de reais na macrorregião (queda de 0,17% no PIB comparado aos valores de 2011) e uma 

redução de 5,6 mil postos de trabalho na macrorregião (queda de 0,28% comparado aos valores de 

2011).  

Um resultado interessante e importante de ressaltar no cenário alternativo, ou seja, no cenário 

que impõe maiores restrições de água aos demandantes, foi o conjunto de impactos econômicos e 

sociais no município de Caruaru. Neste cenário, o município teve uma grande redução na sua 

produção, de 190 milhões de reais, nos postos de trabalho em 2,1 mil e no PIB de 101 milhões de 

reais, correspondendo a respectivamente 58,9% do valor da produção, 37,5% na redução de postos 

de trabalho e 59,4% no PIB do impacto total em toda a macrorregião das quatro bacias. No entanto, 

em relação a redução de água total imposta às quatro bacias, a redução de Caruaru representou apenas 

1,3% da redução no atendimento de todas as demandas da macrorregião.  

Para explicar o impacto econômico tão significativo nessa região, mesmo com uma pequena 

redução no atendimento das demandas por água bruta, deve-se atentar para os setores econômicos 

demandantes da água da região em que ocorreram as maiores variações do valor da produção, devido 

a reduções na alocação de água bruta , a saber: “construção” (34,2% do impacto total no valor da 

produção da região), “comércio atacadista” (33,7% ), “fabricação de vidro e de produtos do vidro e 

outros produtos de minerais não-metálicos” (9,2%) e “confecção de artefatos do vestuário e 

acessórios” (8,7% ). Comparando-se tais setores com o setor mais intensivo em água de todas as 

quatro bacias (“cultivo da cana-de-açúcar” em que se reduziu quase toda a água da macrorregião - 

92,6% da variação da água bruta nas 4 bacias), conclui-se que tais setores levam a maiores variações 

na produção mesmo com menores variações de água bruta. 
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No cenário alternativo em Caruaru, houve uma redução de 0,01 milhões de m³ de água bruta 

no setor “construção” (redução de 83,3% quando comparado ao valor de 2011) e redução de 41,7 

milhões de reais no valor da produção do mesmo setor (redução de 8,5% quando comparado ao valor 

de 2011), a elasticidade de produção é de 0,1. Redução de 0,08 milhões de m³ de água bruta no setor 

“comércio atacadista” (redução de 83,3% quando comparado ao valor de 2011) e redução de 37,1 

milhões de reais no valor da produção do mesmo setor (redução de 7,8% quando comparado ao valor 

de 2011), a elasticidade de produção é de 0,09. Redução de 0,2 milhões de m³ de água bruta no setor 

“Confecção de artefatos do vestuário e acessórios” (redução de 51% quando comparado ao valor de 

2011) e redução de 19,4 milhões no valor da produção (redução de 9,9% quando comparado ao valor 

de 2011), a elasticidade de produção é de 0,19. Ao compararmos esses valores de Caruaru com setores 

bem mais intensivos em água como o “cultivo da cana-de-açúcar” na região da Zona da Mata 

observam-se diferenças significativas. Por exemplo, no município de Paudalho, a redução da alocação 

da água bruta foi consideravelmente maior dada por 11,4 milhões de m³ (redução de 44,8% quando 

comparado ao valor de 2011) e o impacto no valor da produção foi de R$ 3,8 milhões (redução de 

1,49%), a elasticidade de produção é de 0,033.  Enquanto a proporção das reduções no volume de 

águas alocado para o “cultivo da cana-de-açúcar” (44,8%) foi comparável a “Confecção de artefatos 

do vestuário e acessórios” (51%) a redução proporcional na produção desta última (9,9%) é mais de 

6 vezes maior do que o “cultivo da cana-de-açúcar” (1,49%). 

Pôde-se observar além disso as eficiências e as variações ocorridas pelos setores/regiões no ano 

base e diante do cenário alternativo (ver tabela 3). Os resultados mostraram que os setores mais 

eficientes e menos intensivos em água (como os existentes em Caruaru) sofreram maiores perdas na 

produção (em valor absoluto) mesmo diante de menores reduções, em valor absoluto impostas, diante 

do critério de alocação utilizado, que simula o uso de instrumentos regulatórios, dada a 

disponibilidade e infraestruturas hídricas existentes.  Em todos os setores e regiões observaram-se 

reduções na produção proporcionalmente maiores que em relação às reduções na alocação da água 

(elasticidades menores que 1), o que levou a aumentos de eficiência e diminuições na intensidade do 

uso da água. Esses ganhos são mais pronunciados nos setores mais eficientes e menos intensivos. 

Tabela 3 – Redução no valor da produção, água bruta, elasticidades, eficiências e intensidade em 2012 no 

cenário alternativo e a eficiência e intensidade em 2011. Fonte: Elaboração própria dos autores. 

Região 
Setor 
econômico 

Redução 
no valor 

da 
produção 
em 2012 

 (em 
milhões 
de reais) 

Redução 
da água 

bruta em 
2012  
(em 

milhões 
de m³) 

Redução 
do valor 

da 
produção 
em 2012 
(em %) 

Redu-
ção da 
água 
bruta 

em 
2012 

(em %) 

Elasti-
cidade 

( % 
produ-

ção/  
% água 
bruta) 

Eficiência 
2011 

(R$/m³) 

Eficiência 
2012 

(R$/m³) 

Intensi-
dade 
2011 

(m³/R$) 

Intensi-
dade 
2012 

(m³/R$) 

Caruaru 

Confecção de 
artefatos do 
vestuário e 
acessórios 

-19,5 -0,20 -9,9% 51% 0,193 512,4 942,1 76,2 33,7 

Caruaru Construção -41,7 -0,01 -8,5% 83,3% 0,102 28.089,3 153.817,8 8,6 1,3 

Caruaru 
Comércio 
atacadista 

-37,1 -0,08 -7,8% 83,3% 0,094 5.010,4 27.638,7 45,2 7,0 

Pauda-
lho 

Cultivo de 
cana-de-
açúcar 

-3,8 -11,05 -1,5% 44,8% 0,033 10,5 18,8 6418,1 3492,0 

 

Fica claro nesse resultado o efeito da otimização não-econômica, ou de instrumentos de gestão 

comando-e-controle nas decisões de alocação. Ao maximizar o atendimento de todas as demandas 

diante da disponibilidade e infraestrutura hídricas existentes, as reduções na alocação são feitas sem 

considerar os aspectos econômicos. Tal estratégia de alocação não consegue diferenciar, em situação 
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de escassez, regiões e setores mais ou menos eficientes no uso da água. Isto deve levar a maiores 

perdas econômicas e sociais resultantes da aplicação desses instrumentos em relação aos mais 

flexíveis (baseados em mercado). Ademais alocações assim, passam incentivos inadequados aos 

setores usuários da água. Em regiões escassas em água e com necessidades de transferências 

crescentes, como é o caso da macrorregião das quatro bacias, sinais e incentivos adequados, através 

de instrumentos de gestão fundamentados na teoria econômica, devem ser condição essencial para 

promover um desenvolvimento sustentável. 

 

5. Conclusão 

O ano de 2012 iniciou uma seca em Pernambuco que trouxe significativos impactos econômicos 

e sociais em todo o estado e em especial para a região agreste. Instrumentos de gestão adequados 

podem alocar os recursos hídricos entre os setores econômicos e regiões de forma a diminuir os 

impactos econômicos e sociais de um período de escassez hídrica, levando em conta a capacidade de 

armazenamento existente.  

A proposta metodológica para integrar um modelo baseado em redes com um MIP desenvolvida 

e aplicada na macrorregião de quatro bacias do estado de Pernambuco (bacia do Capibaribe, Ipojuca, 

Una e Sirinhaém) mostrou-se capaz de simular estratégias de alocação com objetivos não-econômicos 

e representar diferentes decisões de operação de reservatórios no ano de 2012.  

A diferença entre os cenários referência e alternativo, em termos de gestão, foi a operação dos 

reservatórios no ano de 2012. No cenário alternativo essa utilização foi mais conservadora e utilizou 

uma quantidade menor dos estoques dos reservatórios impondo assim maiores reduções no 

atendimento às demandas, durante este ano que foi o primeiro da seca. Consequentemente era de se 

esperar, que os impactos econômicos e sociais negativos no ano fossem maiores no cenário 

alternativo do que no cenário referência. Pôde-se notar que a ampliação nas reduções de alocação 

ocorridas no cenário alternativo para as 4 bacias impôs maiores perdas absolutas e na produção dos 

setores mais eficientes e menos intensivos em água, onde houve ganhos de eficiência mais 

significativos. Isso mostra que o uso de critérios não-econômicos na escassez deve ampliar as perdas, 

bem como passar incentivos inadequados aos setores econômicos.  

A comparação entre esses dois cenários mostra um trade-off para o gestor durante o ano em 

questão, em relação ao uso dos reservatórios. Por um lado, o gestor ao utilizar uma quantidade maior 

de suas reservas em 2012 consegue reduzir os impactos negativos associados a estiagem nesse mesmo 

período (cenário referência), mas fica sem reservas para os anos seguintes. Caso a seca persista, como 

foi o caso, os impactos econômicos e sociais podem até ser maiores durante o período futuro. Por 

outro lado, ao utilizar uma quantidade menor dos estoques, aumenta os impactos negativos no ano 

em questão (cenário alternativo), mas pode reduzi-las nos períodos futuros. Por isso, pretende-se na 

continuidade da pesquisa estender o período do modelo para um período maior de anos, com o mesmo 

passo mensal. De preferência, o período de tempo estudado deve ser compatível com os tempos de 

regularização dos reservatórios modelados.  
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