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INTRODUÇÃO 

A segurança hídrica representa a capacidade de garantir acesso sustentável água, em quantidade 
e qualidade, adequadas de forma a garantir os meios de subsistência, o bem-estar humano e o 
desenvolvimento socioeconômico. Alguns dos seus pilares fundamentais, como um ambiente 
favorável a aplicação de políticas, estrutura institucional e instrumentos para a gestão integrada dos 
recursos hídricos são essenciais para a segurança hídrica (PNUD, 2016).  

A seca que atingiu o Agreste de Pernambuco entre 2012 e 2018 impactou a população pela falta 
de água tratada e perdas no setor de agricultura irrigada/pecuária. O surpreendente desempenho 
econômico do Agreste, apesar dos prejuízos durante a seca é atribuído ao fato da principal força 
motriz de sua economia, o empreendedorismo e o setor de serviços não serem atividades intensivas 
em água. Além de alguma atividade industrial, e de uma expansão do turismo, a região do Agreste 
conta com o segundo maior polo de confecções do Brasil. Este setor destaca-se por sua alta 
empregabilidade e pouco consumo de água, o que o torna viável em uma área com forte escassez. No 
setor de produção de jeans, mais intensivo em água devido as lavanderias, notou-se um investimento 
em estratégias de reuso e armazenamento de água de chuva, o que possibilitou a sobrevivência da 
atividade.  

Uma mudança na oferta de águas na região Agreste devido a melhoria na infraestrutura hídrica 
pode ampliar a agricultura irrigada na região, especialmente diante de valores de cobrança, que não 
reflitam os custos de escassez do recurso. Por isso é importante mensurar não só as aptidões agrícolas 
com irrigação dos seus municípios, mas também indicadores que possam dar uma medida da 
sensibilidade social da região à ampliação do setor agrícola em relação ao setor de serviços. 

Com as obras de transposição do Rio São Francisco, o aumento da disponibilidade hídrica 
potencializará a expansão da agricultura irrigada no Agreste pernambucano e pode minimizar as 
perdas do setor durante eventos extremos. Com o objetivo de avaliar o setor de agricultura irrigada, 
o presente trabalho procurou mensurar a sustentabilidade econômica, social e ambiental da expansão 
da agricultura irrigada na região de estudo, que é uma área que abrange parte da Zona da Mata e do 
Agreste Pernambucano. Para isso são propostos indicadores socioeconômicos e ambientais com o 
objetivo de medir a sensibilidade dos municípios à expansão agrícola, com uma atenção especial para 
a produção da cana-de-açúcar. 
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ÁREA DE ESTUDO 

A área de estudo considerada foi o Agreste Pernambucano e a Zona da Mata, incluindo as bacias 
hidrográficas do Rio Una, Rio Ipojuca, Rio Capibaribe e Rio Sirinhaém, desde Recife até o município 
Arcoverde (ver Figura 1). São 88 municípios pertencentes, pelo menos em parte das bacias acima 
citadas. O principal clima na área de estudo é o semiárido (exceto Zona da Mata). O Agreste 
Pernambucano é uma zona de transição entre a Zona da Mata e o Sertão. A Figura 1 mostra o mapa 
da localização das bacias com as respectivas bacias hidrográficas. 

Figura 1 – Área de estudo com as bacias hidrográficas do Rio Una, Rio Ipojuca, Rio Capibaribe e Rio Sirinhaém 
(Dados: APAC, 2020 e rotulados no mapa). 

 
METODOLOGIA 

Os dados utilizados foram coletados de diversas fontes: Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS) com os dados de número de empregos formais ativos por setor;  Sistema IBGE de 
Recuperação Automática (SIDRA) para conseguirmos as tabelas com os dados da Produção Agrícola 
Municipal (PAM), que contém os dados da produção anual agrícola por município e cultura, e 
também do Produto Interno Bruto dos Municípios (PIB-Munic), com os dados do PIB municipal; A 
Agência Nacional de Águas (ANA) fornece os dados da água retirada pela irrigação agrícola e pelos 
outros setores dos municípios; e por fim foram consultados os dados do Sistema de Nacional de 
Informações sobre Saneamento (SNIS) para estudo da população com abastecimento de água. 

 
Indicadores 

Os indicadores foram calculados para cada município no ano de 2015 e 2018 de acordo com a 
disponibilidade dos dados, e propostos como sendo: (a) a proporção do valor econômico da produção 
da cana em relação à produção agrícola total; (b) a proporção do valor econômico da produção 
agrícola em relação ao PIB municipal; (c) a proporção do número de empregos formais na agricultura 
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em relação ao número de empregos totais; (d)a proporção da água retirada dos mananciais para 
agricultura irrigada em relação à água total no município; e (e)  a porcentagem da população atendida 
com água tratada pelas companhias de distribuição de água. Os indicadores são descritos a seguir:  

 
a. Produção da cana-de-açúcar – consiste na participação percentual da produção da cana 

no setor agrícola em termos monetários. O nosso indicador considerou que quanto maior essa 
proporção, menor a sustentabilidade socioambiental da expansão da agricultura irrigada no 
município. Levou-se em conta as piores condições, em média, do trabalhador deste setor, bem como 
a característica de monocultura e a necessidade de grandes extensões de terra, em geral de um único 
proprietário. Mesmo havendo alegações de que o trabalho na cana esteja se tornando extremamente 
mecanizado, ainda se faz uso intensivo de mão de obra barata e pouco qualificada para a colheita 
manual (TEIXEIRA, 2015). Do ponto de vista ambiental, a cana é intensiva em água e em especial 
no Agreste apresenta pegadas hídricas altas, que durante eventos extremos tem mostrado se elevar 
ainda mais (MOURA, 2020). Além de representar uma ameaça para o bioma caatinga, devido à 
extensão de terra que ocupa, exclui possibilidade de outros cultivos,  

b. Produção agrícola – é a proporção da produção agrícola em relação ao PIB total. A 
produção agrícola no agreste Pernambucano se dá sob condições precárias. A terra carece de 
fertilidade e os ciclos intensos e frequentes de eventos extremos torna difícil essa atividade. Assim, 
quanto maior a dependência do município da atividade agrícola, dada por esse indicador, 
consideraremos menor a sustentabilidade da expansão do setor de agricultura irrigada, dado ser a 
atividade na região extremamente sensível aos períodos de estiagem, mesmo diante de um aumento 
na disponibilidade hídrica a ser provida pela nova infraestrutura. Assim, municípios onde a 
agricultura representa percentuais elevados do PIB serão menos sustentáveis do que aqueles onde as 
atividades são mais diversificadas. 

c. Empregos na agricultura – este indicador foi construído usando os empregos formais 
em 2018, obtidos na base de dados da RAIS, pois não havia uma base comum para a força de trabalho 
real presente no setor agrícola4 e nos outros setores. Os empregos formais na agricultura foram 
comparados com a quantidade total de empregos formais do município em todos os setores. Esta 
proporção maior, da mesma forma que a proporção do PIB agrícola, indicaria uma menor 
sustentabilidade social da expansão na agricultura do município. O indicador também estaria 
associado aos mesmos fatores que impactam negativamente à produção agrícola, como fatores 
climáticos e ocorrência de eventos extremos. Uma maior proporção de empregos neste setor faria 
com que perdas na produção agrícola levassem a queda na renda dos trabalhadores formais, o que 
impactaria a demanda por bens de outros setores, com um encolhimento na economia local. Assim, 
aqueles municípios onde há uma proporção maior de trabalhadores na agricultura foram considerados 
menos sustentáveis diante de uma expansão da agricultura irrigada. 

d. Água retirada para irrigação – constitui-se na proporção de água retirada dos 
mananciais e reservatórios da região, segundo a ANA, para o uso na irrigação em relação a água 
retirada total, que inclui o abastecimento público, e os demais setores econômicos, a saber: indústria, 
pecuária, etc. Quanto maior a proporção da água retirada para a irrigação no município, em relação 
aos demais setores menos sustentável sócio ambientalmente será o mesmo diante de uma expansão 
do setor. Uma elevada proporção de uso da água para a irrigação indica uma dependência acentuada 
do setor agrícola do município à disponibilidade hídrica, reduzindo a possibilidade de 
desenvolvimento de outros setores econômicos, incluindo os menos intensivos em água. Mesmo 
sabendo que o abastecimento público é prioritário, o mesmo não é universalizado na região, e, 
portanto, o consumo humano pode vir a ser comprometido, em eventos extremos, e dificultado em 
épocas secas. Além disso um elevado consumo de água na irrigação restringe o desenvolvimento de 
outros setores econômicos que utilizam água retirada diretamente dos mananciais.  

 
4 Inclui os empregos na agricultura, pecuária, extração vegetal e pesca. 
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e. Proporção da população atendida através de abastecimento público – refere-se ao 
percentual de habitantes com acesso à água tratada, em relação à população total do município. Não 
se considera aqui a água fornecida através de caminhões pipa, apenas o atendimento público, ou seja, 
as companhias estaduais, prefeituras, e companhias autônomas, que possuem a infraestrutura para 
produzir e distribuir água para seus habitantes. Uma grande parcela da população sem água tratada 
em suas casas significa uma maior vulnerabilidade da população em época de menores 
disponibilidades hídricas, mesmo diante da prioridade dada pela legislação ao consumo humano. 
Assim, uma menor proporção da população atendida por água tratada, será associada a uma 
sustentabilidade menor da expansão da agricultura irrigada na região. 

 
Escala de desenvolvimento 

Para podermos analisar os indicadores, os mesmos foram colocados em uma escala de 
desenvolvimento que vai ser chamada de IDR (Índice de Desenvolvimento Regional).  Como todos 
os indicadores são razões, o intervalo da escala é fechado de 0 a 1. O intervalo foi dividido em 3 
níveis: sustentável, intermediário e insustentável. Os valores que separaram e determinaram cada um 
dos níveis foram chamados de pontos críticos. 

Para definir os pontos críticos não se dividiu simplesmente a escala em 3 partes iguais. Essa, na 
verdade é a parte mais desafiadora na definição da escala, pois precisava-se definir limites de 
sustentabilidade para cada indicador. Sabe-se, pela própria descrição do indicador da relação direta 
ou inversa dos mesmos com a sustentabilidade, mas era necessário ainda definir-se os valores dos 
limites para possibilitar as comparações. Para isso foram usados os dados de todos os municípios 
brasileiros disponíveis, que serviram então de referência para os municípios da área de estudo. 
Calcularam-se os valores dos limites para cada indicador e então obteve-se o IDR para cada 
município. 

A depender do indicador que está sendo tratado, os dados dos municípios brasileiros se 
distribuíram de forma diferente. Como os dados não seguiam uma distribuição uniforme, não se pôde 
dividir a escala em intervalos iguais. 

Para calcular os limites dos 3 níveis de sustentabilidade dos indicadores, procurou-se identificar 
inicialmente a distribuição de probabilidade que melhor descrevia os mesmos, obtidos para os 
municípios brasileiros. Para isso utilizou-se a biblioteca chamada “fitdistplus”, disponibilizada pelo 
software R (R CORE TEAM, 2020). O mesmo disponibiliza um teste, que compara a assimetria e a 
curtose de um conjunto de dados com distribuições bem conhecidas, o que resultou no caso dos 
indicadores propostos neste estudo, na distribuição beta. A razão disso é que os referidos indicadores 
são proporções com valores entre 0 e 1, o que impossibilita o uso de distribuições como a normal ou 
exponencial, dado que o domínio dessas distribuições ultrapassaria a faixa de valores dos indicadores. 

A distribuição beta é definida por 2 parâmetros positivos, que foram calculados utilizando-se a 
mesma biblioteca do software R. O método utilizado foi o moment matching estimation5 (MME). 
Com esses parâmetros pôde-se assim obter a distribuição de cada indicador. Além disso, esses 
parâmetros foram utilizados para calcular os limites dos 3 níveis de sustentabilidade. O software R 
consegue calcular uma função de distribuição acumulada inversa (ICDF)6. Essa função determina o 
valor do indicador associado a uma probabilidade específica. Definimos que 50% dos municípios da 
amostra são intermediários. Então as probabilidades associadas aos níveis de sustentabilidade são 
0,25 e 0,75. Onde 0,25 totaliza 25% dos municípios com os menores índices e 0,75 totaliza 25% dos 
municípios com os maiores índices. Os valores associados a estas probabilidades são os pontos 
críticos que separam ¼ dos municípios com menores valores e ¼ dos municípios com maiores 
valores. 
 
 

 
5 Estimador de momentos. 
6 Do inglês Inverse Cumulative Distribution Function. 
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Barômetro da Sustentabilidade 
O Barômetro da Sustentabilidade (BS) (KRONEMBERGER, 2019; MACHADO et al., 2014) 

é uma metodologia usada para uniformizar a escala de todos os indicadores, permitindo assim uma 
agregação dos mesmos. O BS vai de 0 a 100, assim como o IDR vai de 0 a 1, e também são 3 níveis 
de sustentabilidade: sustentável, intermediário e insustentável. A escala do barômetro é crescente, o 
que significa que a sustentabilidade é maior para valores mais altos, isso não acontece 
necessariamente com as escalas dos indicadores usados, pois estas podem ter uma relação inversa, 
conforme já explicado anteriormente. (p ex. o indicador de dependência do município do setor 
agrícola, dado por uma maior proporção do seu PIB em relação ao total representam um nível de 
sustentabilidade da expansão da irrigação menor). Além disso o BS é subdividido uniformemente, 
então teremos 3 faixas, cada uma de tamanho 33,33. Cada divisão do BS representa um ponto crítico 
na escala do IDR, que define um limite de sustentabilidade. Dessa forma, podemos agregar os nossos 
indicadores como mostrado a seguir. 

O DRX representa o valor do indicador na escala do IDR e o BSX representa o valor calculado 
para o BS a partir de uma interpolação linear simples (Equação 1) (Adaptado de KRONEMBERGER 
et al, 2008): 

 
BSX= ��(DRA-DRX)×(BSA-BSP)

(DRA-DRP)
� ×(-1)� +BSA      (1) 

 
Exemplo de como as escalas se relacionam: 

 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Abaixo temos os intervalos das escalas dos Índices de Desenvolvimento Regional com seus 
respectivos pontos críticos: 

 
Tabela 1 – Índices de Desenvolvimento Regional 

 

0 - 33,33 33,34 - 66,67 66,68 - 100
Insustentável Intermediário Sustentável

Produção da cana-de-
açúcar (%)

100 - 32,45 32,44 - 0,06 0,05 - 0

Produção agrícola (%) 100 - 23,91 23,91 - 0,99 0,98 - 0

Empregos na 
agricultura (%)

100 - 14,80 14,79 - 1,19 1,18 - 0

Água retirada para 
irrigação (%)

100 - 54,32 54,31 - 2,60 2,59 - 0

Abastecimento público 
de água tratada (%) 0 - 52,54 52,53 - 91,09 91,10 - 100

Escala do Barômetro da Sustentabilidade
IDR
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Dados os vários indicadores incorporados nessa medida única, fica difícil usá-la dissociada de 

uma análise cuidadosa de cada uma de suas componentes. Por exemplo, há municípios com sérios 
problemas de abastecimento de água tratada à sua população (que possuem índices abaixo de 25% 
neste indicador), mas que de forma agregada aparecem como sustentáveis à expansão da agricultura 
irrigada devido à baixa representatividade da agricultura no seu território. Assim, a agregação dos 
indicadores pode esconder algumas situações críticas em relação a um dos componentes analisado, 
que por isso devem ser vistos também de forma isolada. 

Ao analisarem-se os indicadores separadamente percebem-se os seguintes resultados: i) A taxa 
de atendimento ao abastecimento humano é um grande desafio na região. Há vários municípios com 
baixa sustentabilidade neste indicador, que representa menores taxas de atendimento da população 
com a água tratada (Figura 2). Ao mesmo tempo muitos desses municípios também apresentam baixa 
sustentabilidade referente ao indicador de água retirada para a irrigação como uma proporção da água 
retirada total (o que implica em maiores proporções do uso pela agricultura) (Figura 3). 

Figura 2 - Valores referentes ao abastecimento público de água na escala do BS. 

 
Figura 3 - Índice da água de uso da agricultura irrigada. 

 
Vê-se pelos mapas acima que a maioria dos municípios possui ou um ou ambos desses dois  

indicadores com baixa sustentabilidade, o que significa que a maioria dos municípios da região são 
bastante suscetíveis a uma expansão da agricultura irrigada, dado que nesses baixos níveis os 
indicadores representam que na área de estudo de forma geral, mesmo com grande parte da população 
não atendida, a agricultura existente consegue se manter e retira volumes consideráveis de água em 
relação aos demais setores. Isso ocorre em especial nos municípios pertencentes às bacias do 
Capibaribe e Una.  

Ao analisarem-se também os valores econômicos associados à agricultura irrigada (Figuras 4 e 
5) desses municípios - através dos indicadores do valor da produção agrícola em relação à produção 
econômica total (maior proporção, menor BS), bem como do valor econômico da produção da cana 
em relação a produção agrícola total (maior proporção, menor BS) – observa-se que a dependência 
econômica dos municípios em relação à agricultura irrigada fica mais ao sul e a dependência 
econômica da cana mais a leste.  
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Figura 4 – Sustentabilidade da produção agrícola 

 
Figura 5 – Sustentabilidade da cana-de-açúcar 

 
Finalmente, avaliando-se de forma isolada, a maior proporção dos empregos formais na 

agricultura irrigada em relação aos empregos formais totais (indicador de baixa sustentabilidade 
social) (Figura 6), verifica-se que a sustentabilidade neste aspecto na região não é muito baixa em 
geral (o que indica que há menores proporções de empregos formais no setor agrícola em relação ao 
emprego total). Ademais, este indicador não parece alinhado com o valor econômico associado à 
produção agrícola. Isto pode indicar a pequena geração de empregos do setor agrícola e/ ou a pouca 
formalização do mesmo.  

Figura 6 – Sustentabilidade do emprego na agricultura com relação ao emprego total 

 
Em geral (Figura 7) quando agregamos todos os indicadores, para a área de estudo a 

sustentabilidade de uma expansão da área irrigada na área de estudo é mais baixa, em especial no sul 
e no leste, em que há uma dependência econômica alta da produção agrícola e da cana-de-açúcar.  

Figura 7 – Sustentabilidade geral da área de estudo 
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Recomenda-se associar os resultados obtidos neste trabalho a outros indicadores, tais como 
potencial de expansão agrícola por cultivo em cada município, medidas de eficiência econômica no 
uso da água, sensibilidade à escassez hídrica, vulnerabilidade sócio-econômica e capacidade 
adaptativa. Tais medidas, ao ser combinadas, devem auxiliar na tomada de decisão de políticas 
públicas de água para a região, em especial num cenário de ampliação da infra-estrutura hídrica e 
desafios de mudança climática com previsão de eventos extremos cada vez mais longos e frequentes. 

 
CONCLUSÕES 

Conclui-se que a expansão da agricultura irrigada na região de estudo é insustentável em vários 
municípios, senão de forma agregada, mas analisando os diferentes indicadores sócio-ambientais 
separadamente. Associar as medidas de sustentabilidade socioambiental, aqui propostas, a medidas 
de zoneamento agroecológico, que identifiquem potencial de expansão por cultivo, bem como a 
medidas de resiliência econômica e hídrica a períodos de escassez, devem apoiar a tomada de decisão 
de políticas públicas de alocação de águas, que induzam o desenvolvimento econômico sustentável 
da região. 
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