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RESUMO
O objetivo deste trabalho é elaborar um modelo de equilíbrio geral integrado a uma plataforma de
modelos econômicos já existente para o Agreste/Leste pernambucano que possa auxiliar na tomada
de decisão e na gestão dos recursos hídricos da região. Para tanto, nós adaptamos o modelo padrão
de equilíbrio geral computável para representar teoricamente uma economia estadual aberta. Nós
consideramos a água como um fator de produção que as firmas usam de diferentes maneiras nos
setores agrícola e não agrícola. O modelo foi calibrado de acordo com os fluxos contábeis de uma
matriz insumo-produto para a região de interesse e com um conjunto de dados que nós extraímos de
fontes secundárias. Os resultados sugerem que uma restrição global da disponibilidade hídrica sem
uma medida auxiliar de gestão no Agreste/Leste pernambucano gera perdas de produto (0,46%),
renda (0,41%) e bem-estar social (0,2%), tendo maiores efeitos sobre os pobres residentes nas áreas
rurais. Os resultados ainda sugerem que estes efeitos podem ser reduzidos ou potencializados de
acordo com as diferentes medidas de gestão dos recursos hídricos que nós simulamos e que um
choque positivo de produtividade total dos fatores de pequena magnitude pode reduzir a zero os
efeitos socioeconômicos negativos das restrições na disponibilidade hídrica.
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This work aims to elaborate a general equilibrium model integrated to a platform of economic mo-
dels already existing for the Agreste/East of Pernambuco that can help in decision-making and in
the management of water resources in the region. For this puspose, we adapt the standard compu-
table general equilibrium model to represent an open state economy. We consider water as a factor
of production that firms use in different ways in the agricultural and non-agricultural sectors. We
calibrated the model according to the accounting flows of an input-output matrix for the region of
interest and with a dataset that we extracted from secondary sources. The results suggest that a glo-
bal restriction of water availability without an auxiliary management measure in the Agreste/East of
Pernambuco generates product losses (0.46%), income (0.41%) and social welfare (0.2%), having
greater effects on the poor residing in rural areas. The results also suggest that these effects can
be reduced or potentiated according to the different water resources management measures that we
simulated and that a positive shock to the total productivity of small magnitude factors can reduce
to zero the negative socioeconomic effects of restrictions on water availability.
Key words: Water resources; Water restriction; Water allocation; Computable General Equili-
brium.
Thematic area: Regional Economics.
JEL Classification: D50; D58; D60; H70.
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1 INTRODUÇÃO
A disponibilidade hídrica é uma condição que, em muitas ocasiões, viabiliza o desenvol-

vimento de grande maioria das atividades econômicas. Não obstante, a oferta hídrica é um dos
principais fatores que se leva em consideração no que diz respeito à instalação e desenvolvimento
de muitas atividades. Nesse sentido, embora a disponibilidade hídrica não seja uma condição ne-
cessária para o desenvolvimento econômico, a instalação de atividades mais dependentes do uso da
água em regiões com baixa capacidade de oferta hídrica requer uma melhor capacidade de gestão
e planejamento do uso econômico da água, uma vez que, suprir a demanda de um setor específico
pode ser uma ação que ocorra em detrimento do uso da água e do consequente desempenho econô-
mico dos demais setores (EDWARDS; YANG; AL-HMOUD, 2005; HURD; ROUHI-RAD, 2013;
SOPHOCLEOUS, 2004).

Dada a disponibilidade limitada da água, o desenvolvimento econômico passa a depender
não apenas da oferta local de recursos hídricos, mas também de o quanto será demandado e de o
quão eficiente o uso econômico da água será. Um exemplo clássico que justifica tal afirmação é o
consumo de água do setor agrícola. Chartzoulakis & Bertaki (2015) indicam que a agricultura é
responsável por cerca de 70% do consumo global de água, sendo que, as atividades irrigadas de-
mandam a maior quantidade de água usada neste setor. Visto isso, é necessário que haja uma gestão
adequada da distribuição da água, principalmente em regiões em que a disponibilidade hídrica é
mais limitada, do contrário, OhIsson (2000) alerta para a possibilidade de aparecimento de confli-
tos sociais decorrentes da disputa pelo direito do uso da água, os quais ocorreriam principalmente
em locais de maior escassez recursos hídricos.

Contudo, mesmo em regiões com elevado potencial de disponibilidade hídrica, a distribui-
ção da água pode não implicar em uma alocação economicamente eficiente, uma vez que, fatores
como as características climáticas e a desigualdade regional na demanda hídrica provinda das ati-
vidades econômicas pode levar a existência de algumas regiões com maior estresse hídrico. No
Brasil, por exemplo, onde está localizada cerca de 10% da água doce do planeta, os recursos hídri-
cos são desigualmente distribuídos no território nacional, de modo que, apenas a região Amazônica,
habitada por cerca de 4% da população brasileira, detém aproximadamente 73% da água doce do
país (TELLES, 2012).

Especificamente no Brasil, o desenvolvimento da região Nordeste possui uma elevada de-
pendência da disponibilidade hídrica, ao ponto de Bronstert et al. (2000) citarem a escassez de água
como sendo a maior restrição que limita o desenvolvimento da referida região. Em se tratando da
região Nordeste do Brasil, algumas áreas em específico ganham destaque no que diz respeito ao
uso econômico da água. A economia do Agreste pernambucano, por exemplo, possui uma grande
dependência da disponibilidade hídrica, uma vez que as principais atividades econômicas desempe-
nhadas nesta região consistem em funções bastante intensivas no uso dos recursos hídricos, como
o cultivo de cana-de-açúcar e a produção e beneficiamento de produtos oriundos do setor têxtil,
por exemplo, tendo a água como o principal fator de produção (VIANA et al., 2018; SILVA et al.,
2019). O beneficiamento têxtil (principalmente no que diz respeito às lavanderias de tecidos) de-
manda uma elevada quantidade de água para o seu funcionamento, tendo uma grande sensibilidade
à disponibilidade de recursos hídricos (VIANA et al., 2018), de modo que, a necessidade de uso da
água neste setor tende a crescer quando as firmas ampliam a sua capacidade de produção (ROCHA
et al., 2021).

No estado de Pernambuco o cultivo de cana-de-açúcar é uma das principais atividades que
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constituem a economia local, sendo que, assim como o beneficiamento têxtil, o desenvolvimento
desta atividade está bastante associada à disponibilidade hídrica. Em 2011 (ano de elevada capta-
ção de água), por exemplo, o valor bruto da produção na referida atividade representou cerca de
46% da produção agrícola do estado, enquanto em 2012 (ano com baixa captação de água no es-
tado de Pernambuco) o valor bruto da produção do cultivo de cana-de-açúcar passou a representar
apenas cerca de 34% do valor bruto da produção agrícola estadual1. No referido estado esta ativi-
dade encontra-se concentrada principalmente na região Leste, tendo as suas necessidades hídricas
supridas em grande parte pela vasão dos principais rios da região, como o rio Ipojuca, por exemplo
(GUNKEL et al., 2007).

Dada o intenso requerimento da água na economia do Agreste e do Leste pernambucano,
as atividades econômicas desenvolvidas na região estão expostas à variabilidade hídrica e à sazo-
nalidade dos aportes hídricos que ocorre na maioria do território do Nordeste brasileiro. Como
exemplo, Cunha et al. (2019) deram destaque para a estiagem prolongada que atingiu a grande
maioria dos municípios do Nordeste do Brasil desde o ano de 2012 até o ano de 2017, incluindo o
Agreste e Leste de Pernambuco. Esta exposição às variações climáticas conduz à necessidade da
elaboração de ferramentas que permitam adaptar a gestão de recursos hídricos da referida região às
possíveis ocorrências de períodos de escassez hídrica.

Tendo em vista esses conceitos, este trabalho busca fornecer uma resposta para a seguinte
questão: quais são os efeitos socioeconômicos de possíveis medidas de gestão dos recursos hídri-
cos que visem garantir o abastecimento de água frente a um cenário de restrição na disponibilidade
hídrica do Agreste/Leste pernambucano? Com isso, o objetivo deste trabalho é elaborar um mo-
delo de equilíbrio geral integrado a uma plataforma de modelos econômicos já existente para o
Agreste/Leste pernambucano que possa auxiliar na tomada de decisão e na gestão dos recursos
hídricos da região. Este trabalho diferencia-se das demais pesquisas sobre gestão dos recursos
hídricos por integrar diferentes metodologias - outrora usadas separadamente na literatura - para
compor um modelo de equilíbrio geral que possa simular os efeitos das medidas de gestão sugeri-
das em trabalhos anteriores com foco no Agreste/Leste pernambucano.

Com o intuito de melhorar a leitura e compreensão, este trabalho está subdividido em cinco
seções, incluindo esta seção introdutória; A segunda seção mostra uma revisão teórica e empírica
sobre as principais ferramentas metodológicas que são usadas na literatura para auxiliar na tomada
de decisão acerca dos recursos hídricos; Em seguida, a terceira seção mostra os materiais e os
métodos que nós usamos para responder à problemática do estudo; Posteriormente, são esboçados
os resultados e as discussões acerca dos achados; e por fim, tem-se as considerações finais.

2 REVISÃO DA LITERATURA

2.1 A modelagem de insumo-produto
A análise de insumo-produto possui uma gama de ferramentas que podem trazer respostas

para os diferentes problemas, principalmente aqueles relacionados à gestão de recursos hídricos.
Como exemplo, o método de extração hipotética, proposto por Dietzenbacher, Linden & Steenge
(1993), explora a possibilidade de identificar setores estratégicos pelos quais um choque exógeno
aplicado no processo produtivo deste setor em específico poderia ocasionar em um efeito sobre a

1Informações extraídas da Pesquisa Agrícola Municipal (IBGE, 2020).
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produção dos demais setores. Duarte, Sánchez-Chóliz & Bielsa (2002) utilizam este método com o
objetivo de estudar o comportamento dos setores produtivos da economia espanhola como consu-
midores diretos e indiretos de água. Os resultados encontrados com o método em questão permitiu
que os referidos autores verificassem que os setores relacionados à agricultura e alimentação pos-
suem grandes participações no uso direto e indireto de água potável e água em geral.

Uma outra abordagem utilizada na análise insumo-produto consiste na inter-regionalização
dos modelos. Este mecanismo consiste em utilizar os dados contábeis de acordo com os fluxos de
insumo-produto próprios de cada região específica, de tal modo que uma matriz inter-regional é
considerada em vez de uma matriz de dados para toda a região de uma maneira geral. Velázquez
(2006) utilizou este método com o objetivo de determinar quais as relações que se estabeleceram
entre a estrutura produtiva e o consumo de recursos hídricos em uma região específica da Espanha.
O método permitiu verificar as consequências econômicas inter-regionais de possíveis mudanças
no consumo de água causadas por determinadas medidas ambientais.

Hung (2002) estabeleceram um conceito importante que posteriormente viria a se tornar
um objeto de estudo bastante difundido na literatura que trata dos recursos hídricos. Este conceito
diz respeito à pegada hídrica, e está relacionado com o volume total de água utilizado durante a
produção de bens e serviços, bem como o consumo direto de água pelos seres humanos. Wang
et al. (2013), utilizaram a análise insumo-produto para quantificar a intensidade da pegada hídrica
direta, indireta e total em Beijing, na China entre os anos de 2002 e 2007. A exploração do conceito
de pegada hídrica associada às técnicas de insumo produto permitiram que os referidos autores to-
massem conclusões a respeito dos efeitos da intensidade da pegada hídrica sobre variáveis como
produção, comércio e poluição, fornecendo informações que poderiam auxiliar na tomada de de-
cisão e na elaboração de ferramentas de gestão associadas ao uso dos recursos hídricos na área
estudada.

Esta variedade de conceitos, técnicas e possibilidades permite que as mais extensas áreas e
os mais variados problemas sejam explorados por meio da análise de insumo-produto de modo a
sempre obter uma resposta robusta aos problemas analisados. Em outras palavras, as possibilidades
de utilização da análise insumo-produto permitem que se obtenha uma resposta adequada para pro-
blemas específicos de pesquisa. Reforçando esta perspectiva, Zhang & Anadon (2014) elaboraram
um modelo de insumo-produto multi-regional com a finalidade de quantificar a o comércio de água
virtual e a pegada hídrica de um conjunto de províncias na China. A utilização deste método permi-
tiu que os autores concluíssem que o comércio de água virtual incorporado ao comércio doméstico
era cerca de duas vezes maior do que a água virtual incorporada às exportações internacionais da
China no período de realização do referido estudo.

Além das ferramentas estáticas regionais e multi-regionais, a análise de insumo-produto dis-
põe de mecanismos para fornecer respostas aos problemas econômicos de maneira dinâmica, isto
é, de modo a considerar as respostas das variáveis aos choques exógenos no decorrer do tempo.
Este processo pode ser visto de maneira mais detalhada em Aulin-Ahmavaara (1990), Raa (1986)
e Heesterman (1990). Em relação à modelagem aplicada aos recursos hídricos, esta abordagem
geralmente busca descrever como os choques exógenos de disponibilidade hídrica atuam sobre as
variáveis econômicas ao longo do tempo. Este mecanismo foi utilizado, por exemplo, no estudo de-
senvolvido por Owen, Scott & Barrett (2018), onde os autores uniram a abordagem multi-regional
com a abordagem dinâmica pra verificar os efeitos de choques exógenos nos suprimentos de ener-
gia, alimento e água sobre um conjunto de variáveis econômicas no Reino Unido entre 1997 e 2013.
Este procedimento permitiu que os autores identificassem os setores mais sensíveis às mudanças
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exógenas no suprimento de água e energia, possibilitando a obtenção de informações que pode-
riam auxiliar na implementação de medidas de gestão aplicadas aos recursos hídricos e à oferta de
energia ao longo do tempo na área de estudo.

2.2 Os modelos de equilíbrio geral computável
Seung et al. (2000) analisam a demanda por água em dois diferentes setores econômicos, a

agricultura e a recreação. Neste contexto, o MEGC é usado em conjunto com modelos estatísticos
que buscam quantificar alguns parâmetros relacionados com a demanda por água nas atividades
voltadas para à recreação. Feito isto, o MEGC possibilitou que os referidos autores mensurassem
os efeitos de eventuais choques de oferta no produto de ambos os setores estudados. Nesse sentido,
os MEGC aparecem como uma ferramenta que possibilita uma análise prévia de possíveis efeitos de
uma medida de gestão da oferta de água baseada na realocação intersetorial dos recursos hídricos,
podendo auxiliar na implantação de políticas distributivas com maior grau de eficácia.

O estudo de Rose & Liao (2005) inclui a água como um fator de produção utilizado pelas
empresas partindo do pressuposto de que a água é um insumo comum a todos os setores econômi-
cos analisados. Os autores constroem alguns cenários econômicos para uma comparação frente aos
indicadores econômicos do cenário base a partir de um choque de disponibilidade hídrica de recur-
sos hídricos. Embora o referido trabalho esteja pautado em choques exógenos de oferta advindos
de eventos aleatórios naturais em vez de uma intervenção de um agente gerenciador dos recursos
hídricos, os autores do estudo destacam que os resultados obtidos com o MEGC podem fornecer
evidências que auxiliem na gestão de recursos hídricos em períodos em que a oferta de água seja
impactada por fenômenos naturais adversos.

Berrittella et al. (2007) utilizaram um MEGC para analisar os efeitos da escassez de re-
cursos hídricos sobre o comércio internacional, de modo que os autores testam cenários em que a
escassez é provinda de fenômenos naturais e cenários em que a restrição de disponibilidade hídrica
decorre de um mecanismo de gestão da oferta de recursos hídricos. No referido estudo, os autores
modificam o MEGC conhecido como GTAP-W para englobar questões ambientais de interesse dos
gestores de recursos hídricos tais como a produção de energia e a emissão de gases de efeito estufa.
Além disso, os autores utilizam uma versão do MEGC onde é possível modelar a distribuição regi-
onal dos agentes econômicos como um fator determinante do produto final. Os autores mostraram
que a produtividade da água é muito mais sensível a uma mudança de precificação dos recursos
hídricos no setor agrícola, de modo que, uma redução na disponibilidade hídrica geraria um maior
ganho de produtividade no setor agrícola. Através da modelagem utilizada, os autores observaram
também que uma restrição no uso dos recursos hídricos em um determinado setor de uma região
típica, seja decorrente de um evento natural ou decorrente de um mecanismo de gestão da oferta de
água, provoca efeitos indiretos multissetoriais e inter-regionais.

Calzadilla, Rehdanz & Tol (2010) utilizaram um MEGC para analisar os efeitos de um
mecanismo de gestão dos recursos hídricos baseado na realocação do uso da água em um cenário
de aplicação de políticas de uso sustentável dos recursos hídricos no setor agrícola. No modelo
utilizado no referido trabalho, a água aparece como um fator de produção que compõe um conjunto
de fatores que representam dotações de recursos naturais que são utilizados na produção de um fator
compósito (Valor adicionado). O MEGC utilizado no referido estudo também é pautado em uma
metodologia de inter-regionalização, onde os fatores de produção de caráter não natural podem ser
substituídos de acordo com a sua respectiva região geográfica. Com o uso do referido método, os
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autores constataram que em um cenário de crise hídrica, as variações no bem-estar social resultantes
da aplicação de políticas de redistribuição de recursos hídricos não ocorrem apenas em decorrência
das mudanças no consumo da água no setor agrícola. Além dessa constatação, o uso do MEGC
permitiu que os referidos autores indicassem quais regiões teriam maiores e menores ganhos de
bem-estar em uma situação de crise hídrica.

Embora os efeitos econômicos de uma política de realocação dos recursos hídricos possa ser
obtida com uma estimação econométrica convencional, os MEGC apresentam algumas vantagens
quando comparado a esses procedimentos. Um dos principais fatores que conduzem ao uso dos
MEGC nas questões relacionadas aos recursos hídricos é a possibilidade da obtenção não apenas
do efeito direto, mas também, dos efeitos econômicos indiretos de determinada medida. Carrera
et al. (2015), por exemplo, usaram um MEGC para obter os efeitos indiretos da inundação sobre a
produção do setor de alimentos na china. Embora não esteja focado diretamente sobre a alocação e
gestão dos recursos hídricos, o referido estudo ressalta a validade dos MEGC para a elaboração de
políticas públicas e implantação de medidas de gerenciamento dos recursos públicos.

Liu, Hertel & Taheripour (2016) fazem uma rica revisão de literatura acerca do uso dos
MEGC em problemas relacionados às demandas, disponibilidade, escassez e a alocação dos recur-
sos hídricos. Dentre as principais vantagens citadas pelos referidos autores estão a possibilidade
de quantificação da demanda por água intersetorial, a alocação intersetorial dos recursos hídricos,
dentre outras. A revisão sistemática feita por Liu, Hertel & Taheripour (2016) ainda aponta que
a regionalização e a desagregação espacial podem tornar os MEGC ainda mais vantajosos no que
diz respeito aos problemas relacionados à alocação dos recursos hídricos, quando comparado com
demais abordagens metodológicas.

Roson (2019) utilizou um MEGC para fazer previsões para o ano 2050 a respeito do de-
senvolvimento econômico em diferentes cenários de uso da água. Os referidos autores usam um
MEGC estático com inclusão de um componente espacial onde os agentes econômicos desempe-
nham as suas atividades em regiões distintas que compõem o Oriente Médio e o Norte da África.
Por meio de simulações numéricas, o referido estudo demonstrou a importância da implementa-
ção de instrumentos de gestão dos recursos hídricos que visem obter uma maior eficiência no uso
econômico da água, mostrando também que pode haver um crescimento da produção de algumas
empresas mesmo com a aplicação de um mecanismo de gestão dos recursos hídricos pautado na
restrição do uso da água de setores menos eficientes.

Zhang et al. (2020) utiliza um MEGC para analisar o efeito trade off da realocação da água
para uso econômico e ecológico. Os autores utilizam um MEFC estático onde a água é utilizada
como fator de produção pelas empresas agrícolas. No referido modelo, enquanto as empresas não
agrícolas usam apenas capital e trabalho como fatores de produção, as empresas não agrícolas usam
água e terra para obter um fator de produção compósito empregado na produção do bem final. No
referido estudo, as simulações conduziram a um resultado que mostra que a implantação de um
mecanismo de gestão que vise destinar uma grande parte da água disponível para a realização de
atividades econômicas em detrimento de uma maior alocação para o uso da água em atividades
básicas pode gerar conflitos em áreas com maior limitação de oferta hídrica.
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3 METODOLOGIA

3.1 Área de estudo
O presente trabalho busca estudar os efeitos de choques de disponibilidade hídrica advindos

de possíveis políticas de alocação e/ou distribuição dos recursos hídricos no Agreste/Leste pernam-
bucano. Especificamente, o estudo está direcionado aos municípios que compõem as bacias dos
rios Capibaribe, Ipojuca e Una no Estado de Pernambuco, de maneira que, são considerados todos
os municípios que possuem alguma fração do seu território situado sobre a área das referidas bacias
hidrográficas. No total, são considerados 85 municípios, conforme demonstrado na Figura 1.

A escolha desta área de estudo em específico decorre do fato de que a economia da região
é composta em sua grande maioria por atividades bastante intensivas no que diz respeito ao uso da
água. Além disso, um importante fator para a escolha da referida área de estudo é a disponibilidade
de trabalhos direcionados para esta região2, os quais possibilitam a obtenção dos valores de alguns
parâmetros necessários para a elaboração do método aqui proposto.

Figura 1: Delimitação da área de estudo.

Fonte: Elaborado pelos autores.

3.2 Modelo de Equilíbrio Geral Computável
O MEGC é uma maneira de representar uma economia de acordo com a teoria econômica

e tem a principal finalidade de obter as variações nos valores das variáveis frente a um determi-

2Como os estudos de Silva (2017), Santos (2020) e Moraes et al. (2021).
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nado choque exógeno. No presente trabalho nós adaptamos o MEGC padrão para representar uma
economia estadual aberta, com relações comerciais com o resto do país e o resto do mundo. A
economia é formada por n = 58 setores econômicos, cada um representando as firmas com escopo
de produção semelhante na região estudada. As firmas de cada setor utilizam k fatores de produção
para produzir um produto específico, sendo que cada empresa se especializará na produção de um
único produto específico. Para elaborar o MEGC é necessário assumir alguns pressupostos, sendo:

⇒ As empresas substituem trabalho qualificado por trabalho não qualificado para formar a
mão de obra utilizada no processo de produção.

⇒ Existem quatro tipos de famílias, sendo classificadas de acordo com a sua situação cen-
sitária e condição de pobreza. Especificamente, considera-se as famílias pobres, com renda domi-
ciliar per capita média inferior à linha de pobreza e as famílias não pobres, com renda domiciliar
per capita média superior à linha de pobreza. Essas duas categorias de famílias são subdivididas
de acordo com a situação censitária para englobar os pobres residentes nas áreas rurais (HH1), os
não pobres residentes nas áreas rurais (HH2), os pobres residentes nas áreas urbanas (HH3) e os
não pobres residentes nas áreas urbanas (HH4). A classificação de pobreza foi definida com base
na linha de pobreza do Instituto de Estudos do Trabalho e Sociedade (IETS).

⇒ As preferências dos consumidores são do tipo homotéticas: Este pressuposto determina
que, se existem duas cestas de consumo, A e B, e se o consumidor prefere A em vez de B, então
ele preferirá tA em vez de tB, para qualquer valor positivo de t. Em outras palavras, se as cestas de
consumo mudam em proporções iguais, então o consumidor sempre irá preferir a mesma cesta por
mais que os valores das cestas de consumo se alterem.

⇒ A estrutura de mercado da economia é compatível com a concorrência perfeita: Existe
um grande número de produtores dentro e fora do mercado; Os produtores e os consumidores têm
ampla informação sobre o mercado; Não existem barreiras à entrada ou saída dos produtores no
mercado; Os produtos produzidos são homogêneos.

⇒ A hipótese de Armington: Assume-se que os produtos produzidos domesticamente e os
produtos produzidos fora da área de estudo são substitutos imperfeitos.

⇒ Os agentes econômicos da área de estudo realizam transações de compra e venda de
produtos e fatores com os agentes do resto do Brasil e do resto do mundo.

⇒ O valor da remuneração do trabalho está negativamente relacionado com a taxa de de-
semprego.

Para modelar a tecnologia de produção, considera-se que as empresas utilizam capital e
trabalho para produzir um produto especificamente. Contudo, considera-se que o capital pode
ser decomposto em capital físico e capital natural, de modo que o capital natural é modelado de
diferentes maneiras a depender do segmento de atuação do setor. Mais precisamente, o capital das
empresas agrícolas é obtido por meio da substituição entre capital físico e um fator compósito que
envolve terra e água, enquanto o capital das empresas não agrícolas é advindo da substituição entre
capital físico e água. Este processo de substituição ocorre por meio de funções de elasticidade de
substituição constante, através das quais é possível obter as equações de demanda por terra, água e
capital físico. Este procedimento pode ser visualizado com mais detalhes na Figura 5 e na Figura 6.

O modelo completo (incluindo todos os blocos que representam a economia de maneira
teórica mais as condições de fechamento do modelo) possui um total de 5.630 equações e 5.630
variáveis, além de conter um total de 5.067 parâmetros. Os passos do modelo omitidos nesta seção
seguem as propriedades do MEGC padrão e podem ser obtidos por meio de uma consulta junto aos
autores via correio eletrônico.
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3.3 Calibração
Para efetuar a calibração dos parâmetros necessários para a solução do MEGC deste traba-

lho, nós usamos uma Matriz de Contabilidade Social (MCS) referente aos 71 municípios conside-
rados no estudo. A MCS é composta por 58 setores, os quais terão valores atribuídos por meio de
uma Matriz Insumo-Produto (MIP) utilizada no estudo de Moraes et al. (2021).

As informações disponibilizadas na MIP correspondem ao ano de 2011 e mostram os flu-
xos contábeis dos setores estudados nos municípios que compõem os municípios do estado de
Pernambuco contidos nas bacias dos rios Capibaribe, Ipojuca e Una. Estes valores são utilizados
para representar as transações intersetoriais na MCS e servem como base para estimativas de al-
guns parâmetros que compõem a MEGC. Além das transações intersetoriais representadas pelos
coeficientes técnicos da MIP, a MCS possui mais quinze linhas(colunas) com informações sobre o
estoque de capital, trabalho (qualificado e não qualificado), fluxos contábeis das empresas, famílias
(pobres e não pobres, residentes em áreas urbanas e rurais), governo, tributos (estaduais e federais),
comércio externo (com o resto do país e o resto do mundo), investimentos e variação nos estoques.

Algumas informações utilizadas na MCS não estão previamente disponíveis e precisaram
ser estimadas de acordo com os dados existentes. A saber, as células que indicam o valor do con-
sumo das famílias, os valores das transferências governamentais às famílias, as transferências das
empresas para as famílias, a remuneração setorial dos trabalhadores qualificados e não qualificados,
os tributos pagos pelas famílias e o estoque de capital das empresas. Para tanto, foram utilizadas
informações provenientes da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)3 referente
ao ano de 2011, do censo demográfico de 20104, da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF)5

referente ao ano de 2008 e das Contas Econômicas Integradas do ano de 2011.
O consumo setorial de água utilizado para a construção do MEGC é baseado na estimativa

proposta por Moraes et al. (2021). Os valores consistem na soma da água bruta e da água tratada
utilizada pelos produtores do Agreste/Leste pernambucano que compõem cada um dos 58 setores
considerados no MEGC. Em relação à água bruta, os valores considerados correspondem às esti-
mativas de uso da água provenientes de modelos de otimização baseados nas requisições de água
oriundas das outorgas junto à Agência Nacional de Águas (ANA) para o ano de 2011, de modo que,
para cada setor específico, a água bruta total corresponde ao somatório do volume de água bruta
ótimo para com os produtores da região que desempenham atividades econômicas condizentes com
o escopo produtivo de cada setor. A água tratada, por sua vez, foi obtida pelos referidos autores
por meio de identidades contábeis junto à matriz de insumo-produto da área de estudo e técnicas
de valoração da água, o que possibilita a obtenção de uma medida de uso setorial para com a água
tratada6. É importante esclarecer que o volume total do requerimento de água para cada setor é
medido em milhões de metros cúbicos.

3Microdados disponíveis em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/populacao/9127-pesquisa-nacional-po
r-amostra-de-domicilios.html?=&t=microdados>

4Microdados disponíveis em <https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2010/Resultados_Gerais_da_A
mostra/Microdados/>

5Microdados disponíveis em <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/rendimento-despesa-e-consumo/9050
-pesquisa-de-orcamentos-familiares.html?=&t=microdados>

6Para maiores esclarecimentos ler Moraes et al. (2021).
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3.4 Simulações
Após a obtenção do cenário de referência do MEGC, nós realizamos quatro simulações bus-

cando obter os resultados de possíveis políticas de gestão dos recursos hídricos sobre as variáveis
da economia, sendo:
• Cenário 1: No primeiro cenário, busca-se introduzir um choque de disponibilidade hídrica glo-
bal de água que represente um mecanismo de gestão de recursos hídricos que vise minimizar o
consumo total da água disponível. Para tanto, considera-se os conceitos utilizados por Moraes et
al. (2021), onde os autores investigam o quanto a disponibilidade hídrica deveria ser restrita no
Agreste/Leste pernambucano caso os tomadores de decisão optassem por priorizar a água dos re-
servatórios da região com o intuito de garantir a disponibilidade hídrica futura em um eventual
cenário de estiagem. Por meio de uma modelagem de insumo-produto, os autores do referido es-
tudo constatam que a restrição ótima da disponibilidade de água seria de 14,3%. Assim, o primeiro
cenário construído no presente estudo visa simular a aplicação de uma medida restritiva da dispo-
nibilidade hídrica na área de estudo em uma proporção equivalente à restrição ótima indicada por
Moraes et al. (2021). Com isso, um choque exógeno de disponibilidade hídrica será aplicado no
MEGC, o qual pode ser descrito como se segue:

Aguassc = 0, 857 ∗ Aguas2011 (1)

Em que Aguassc é a disponibilidade hídrica na simulação e Aguas2011 é a disponibilidade
hídrica no cenário base.
• Cenário 2: Para simular os efeitos de uma medida de gestão da disponibilidade hídrica baseada
na realocação da água, nós elaboramos uma simulação onde os agentes reguladores repõem a água
disponível para com empresas do setor agrícola mediante ao choque de disponibilidade hídrica
apresentado no cenário 1, em detrimento da disponibilidade de água das demais firmas. O propó-
sito desta simulação é demonstrar o comportamento das principais variáveis socioeconômicas que
compõem o modelo frente a uma realocação de água da indústria e do setor de serviços para man-
ter a disponibilidade hídrica da agricultura em um montante similar àquele observado no cenário
base. Assim, seja ζ a taxa de realocação da água, o choque de disponibilidade hídrica mencionado
consiste em modelar a disponibilidade total de água como:

Aguassc =

{
(0, 857− ζ) ∗

∑
i Agua2011

s
i Para a indústria e o setor de serviços∑

i Agua2011
s
i Para a agricultura

(2)

• Cenário 3: Neste cenário nós simulamos a ocorrência de um choque positivo de produtividade
nas firmas do MEGC. Para este propósito, seja Ai o parâmetro de produtividade total dos fatores
da função de produção da i-ésima firma representativa e seja ζ uma taxa exógena, então um choque
positivo de produtividade pode ser obtido fazendo Asc

i = (1 + ζ)Ai, em que Asc
i é o parâmetro

de produtividade obtido com a aplicação do choque exógeno. Neste caso, é possível obter uma
medida para a alteração na produtividade total dos fatores de produção necessária para tornar nulos
os efeitos dos choques na disponibilidade hídrica efetuados no cenário 1.
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4 RESULTADOS

4.1 Cenário 1
A Figura 2 mostra os resultados da variação na produção setorial, renda e bem-estar das fa-

mílias da área de estudo decorrente da aplicação de um choque negativo de disponibilidade hídrica
semelhante à taxa ótima de restrição indicada por Moraes et al. (2021). Os resultados mostram
que as firmas representativas que compõem o macro-setor agrícola são as mais prejudicadas com
a implantação da restrição na disponibilidade de água, tendo o seu produto reduzido em aproxi-
madamente 3,22% quando comparado com o cenário base. A indústria surge como o segundo
macro-setor mais afetado pela referida restrição, passando por uma redução de aproximadamente
0,48% no produto. Em contrapartida, o macro-setor de serviços aparece como sendo o menos afe-
tado pelo choque de disponibilidade hídrica, tendo a sua produção reduzida em aproximadamente
0,22%.

Entre os setores que compõem a agricultura, o cultivo de cana-de-açúcar é o mais sensível
às restrições de oferta de água decorrentes da aplicação do choque exógeno da disponibilidade
hídrica em questão, tendo a sua produção reduzida em aproximadamente 8,6% em comparação
com o cenário base. A produção florestal, por sua vez, é o setor menos sensível às restrições na
oferta de recursos hídricos dentre os setores agrícolas, tendo apresentado uma variação negativa de
aproximadamente 0,66% na produção setorial em uma comparação com o cenário base. No que diz
respeito aos setores não agrícolas, a variação total da produção setorial foi de -0,3%, indicando que
uma restrição global da oferta de água decorrente de um mecanismo de gestão de recursos hídricos
que vise minimizar as perdas de volume dos reservatórios da área de estudo reduz a produção total
dos setores não agrícolas do Agreste/Leste pernambucano em aproximadamente 0,3%.

Em termos de Produto Interno Bruto (PIB), a aplicação do choque exógeno da disponi-
bilidade hídrica simulado no cenário 1 implica em uma redução de aproximadamente 0,46% no
PIB do Agreste/Leste pernambucano. Este resultado fornece indicativos de que a minimização
das perdas de volume dos reservatórios do Agreste/Leste pernambucano, por meio de um choque
negativo de oferta de água está sujeita a uma queda no produto da área de estudo equivalente a
aproximadamente 0,46%. Este resultado reflete a contribuição da oferta de água para a prevalência
do crescimento econômico e está em concordância com os resultados dispostos na literatura como
aqueles apresentados em Dixon, Rimmer & Wittwer (2012) e Wittwer & Griffith (2012).

Os resultados apresentados no painel (b) da Figura 2 mostram que os mais prejudicados com
uma restrição na oferta hídrica são os pobres residentes no meio rural, os quais passam por uma
redução de aproximadamente 0,53% na renda. Os resultados das simulações ainda demonstram
que os não pobres residentes nas áreas urbanas e rurais são bastante prejudicados pela restrição
de disponibilidade hídrica, tendo a sua renda reduzida em cerca de 0,36% em decorrência deste
fenômeno. A menor perda de renda é obtida pelos pobres residentes no meio urbano, os quais têm
a sua renda reduzida em aproximadamente 0,29% com a implantação da referida medida de gestão
de recursos hídricos.

Estes resultados podem fornecer indícios de que um mecanismo de gestão dos recursos
hídricos fundamentado na busca pela minimização das perdas de volume dos reservatórios do
Agreste/Leste pernambucano gerar um custo social associado às perdas de renda das famílias da
área de estudo, principalmente no que diz respeito aos pobres residentes no meio rural. Tendo a
pobreza como uma medida associada ao poder aquisitivo, estes resultados fornecem evidências de
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que um mecanismo de gestão baseado na restrição da oferta de água pode produzir efeitos sobre
a condição de pobreza das famílias da área de estudo, uma vez que estes agentes têm o seu poder
aquisitivo reduzido com a ocorrência deste fenômeno. Em vista destes resultados, reforça-se o que
foi especificado por Bedran-Martins & Lemos (2017) para o Nordeste brasileiro, os quais apontam
que os fenômenos associados à escassez hídrica e a prevalência da escassez de recursos hídricos
conduzem a uma necessidade de aplicação de medidas que visem compensar a perda de renda das
famílias da região decorrentes destes fenômenos.

Tendo encontrado as variações nos níveis de renda das famílias é possível mensurar também
a variação ocorrida nos níveis de bem-estar destes agentes. Uma maneira convencional de realizar
tal processo é através do cálculo de uma medida de variação equivalente. De uma maneira geral,
a variação equivalente mostra o quanto a renda das famílias deveria ser penalizada no cenário base
para que a utilidade das famílias fosse igual àquela apresentada após a aplicação do choque exó-
geno. O painel (c) da Figura 2 mostra as mudanças na variação equivalente das famílias decorrentes
do choque de disponibilidade hídrica simulado no cenário 1.

Os resultados evidenciam que a aplicação de uma medida de gestão dos recursos hídricos
pautada na restrição da oferta de água com o objetivo de reduzir as perdas de volume dos reser-
vatórios do Agreste/Leste pernambucano reduz o bem-estar de todos as famílias consideradas no
MEGC, de modo que, as maiores perdas de bem-estar ocorrem para os pobres residentes no meio
rural, para os quais obteve-se uma variação equivalente igual a -0,22% da renda destas famílias no
cenário base. Em ordem decrescente de perda de bem-estar estão as famílias não pobres residentes
no meio urbano, os pobres residentes no meio urbano e as famílias não pobres residentes em áreas
rurais.

Esses resultados permitem afirmar que caso os agentes que atuam no âmbito das políti-
cas sociais estejam interessados em reduzir as perdas de bem-estar das famílias da área de estudo
decorrentes da escassez hídrica, é preciso que as intervenções estejam em linha com as heterogenei-
dades dos efeitos da redução da disponibilidade hídrica sobre as condições de pobreza e situação
censitária das famílias. Este alinhamento poderia possibilitar uma maior eficiência nas medidas
implementadas e uma melhor distribuição dos seus resultados.
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Figura 2: Efeitos de uma restrição na disponibilidade hídrica sobre a produção setorial, renda e
bem-estar das famílias.
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa.

4.2 Cenário 2
A Figura 3 mostra os efeitos de uma medida de gestão dos recursos hídricos no Agreste/Leste

pernambucano baseada na realocação setorial da oferta de água em um cenário de restrição da oferta
de recursos hídricos semelhante à taxa ótima de restrição indicada por Moraes et al. (2021). É im-
portante destacar que as variações apresentadas na figura são advindas de uma comparação com o
cenário 1, demonstrando as alterações nas variáveis de interesse decorrentes de uma política de re-
alocação da água em um contexto de restrição dos recursos hídricos em comparação com o cenário
em que esta restrição ocorre sem que haja uma medida adicional de gestão dos recursos hídricos.

O painel (a) mostra as variações na produção setorial decorrentes de uma realocação de água
entre as firmas não agrícolas e as firmas agrícolas em uma comparação com o cenário 1. Neste caso,
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o objetivo é demonstrar as variações na produção setorial ocorridas quando uma restrição da oferta
de água com o intuito de minimizar as perdas de volume dos reservatórios é colocada em prática,
ao mesmo tempo em que a oferta de água é garantida para a agricultura em detrimento da oferta de
água para a indústria e o setor de serviços. Os resultados mostram que em uma comparação com o
cenário em que a restrição ocorria sem realocação da água, existe um ganho de 3,29% na produção
agrícola, evidenciando que, caso o objetivo dos tomadores de decisão seja minimizar as perdas de
produção das empresas que desenvolvem atividades agrícolas quando uma política de restrição do
uso da água está em vigência, então garantir a oferta de água da agricultura em detrimento da oferta
de água dos demais setores pode ser uma possível alternativa para alcançar tal objetivo.

Os resultados apresentados no painel (a) da Figura 3 ainda demonstram que a indústria é o
macro-setor mais prejudicado com a realocação da oferta de água que beneficia o setor agrícola,
apresentando uma perda de produção de 4,99%. As firmas que compõem o setor de serviços, en-
tretanto, são impactadas em uma proporção relativamente pequena, de modo que a perda total de
produção do setor de serviços é de apenas 0,13%. Conclui-se, portanto, que manter constante a
oferta de água da agricultura em detrimento da oferta de água dos demais setores durante a apli-
cação de uma medida de restrição da oferta de água acarreta em perdas significativas de produção
na indústria do Agreste/Leste pernambucano. Assim, os resultados evidenciam que uma eventual
realocação de água visando beneficiar a produção agrícola deve ser acompanhada de medidas que
permitam minimizar as perdas de produção da indústria na área de estudo.

Em termos de PIB, a realocação de que trata a simulação do cenário 3 acarreta em uma
redução de 0,27% e 0,07% no PIB da área de estudo em uma comparação com o cenário base e
o cenário 1, respectivamente. Com isso, é possível concluir que embora as perdas de produto da
agricultura sejam reduzidas a um patamar próximo de zero, manter constante a oferta de água das
firmas agrícolas em detrimento da oferta de água dos demais setores em um período de aplicação
de uma medida de restrição do uso da água, estes ganhos de produção do setor agrícola não são su-
ficientes para compensar as perdas de produto da indústria e do setor se serviços do Agreste/Leste
pernambucano. Portanto, caso os tomadores de decisão objetivem beneficiar a agricultura em um
período de restrição da oferta de água sem que haja instrumentos de gestão adicionais para mini-
mizar as perdas de produção dos demais setores, é preciso aceitar uma perda de produto na região.

Estes resultados demonstram, portanto, que há um efeito trade-off na produção setorial
decorrente da realocação da oferta de água, isto é, caso o objetivo dos tomadores de decisão seja
minimizar as perdas de produto da agricultura mantendo constante a oferta de água das firmas
deste setor em detrimento da oferta de água das demais firmas, então é preciso aceitar uma perda
significativa de produto das firmas que têm a passam por uma redução na disponibilidade hídrica.

O painel (b) da Figura 3 mostra os resultados da realocação de água sobre a renda das
famílias em uma comparação com o cenário 1. É possível notar que existe, de fato, uma redução
na renda das famílias, porém, nota-se que esta redução é praticamente nula quando comparado
com o cenário em que a restrição na disponibilidade hídrica ocorre sem que haja a realocação
entre as empresas não agrícolas e agrícolas. Assim, é possível afirmar que, em um cenário de
restrição da disponibilidade hídrica, caso os agentes tomadores de decisão objetivem reduzir as
perdas de produção da agricultura sem que haja perdas significativas de renda das famílias, então
uma realocação da disponibilidade hídrica da indústria e do setor de serviços para a agricultura
pode ser uma alternativa para alcançar tal objetivo.

Os resultados apresentados no painel (b) da Figura 3 permitem concluir que priorizar a dis-
ponibilidade hídrica para o uso econômico da agricultura em detrimento da disponibilidade hídrica
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para o uso econômico dos demais setores em um cenário de restrição da disponibilidade hídrica
acarreta em uma perda generalizada de bem-estar em comparação com o caso em que a restrição
ocorre sem uma medida de realocação. Os resultados permitem concluir que, de fato, há uma perda
de bem-estar uma vez que as variações equivalentes obtidas no cenário 2 são menores, em termos
nominais, do que as variações equivalentes obtidas no cenário 1. Em resumo, estes resultados
mostram que com a implementação da realocação da oferta de água que beneficia a agricultura, a
renda das famílias no cenário base precisaria passar por uma redução superior àquela observada no
cenário 1 para que a utilidade das famílias no cenário base se tornasse equivalente aos níveis de
utilidade obtidos nas simulações aqui abordadas.

É importante notar que as perdas de bem-estar das famílias são significativamente intensifi-
cadas quando a restrição da oferta de água é acompanhada de uma realocação da água da indústria
e do setor de serviços para o suprimento das perdas de oferta de água da agricultura. Este resultado
pode ser explicado por uma eventual maior participação dos produtos ofertados pela indústria e
pelo setor de serviços na sesta de consumo representativa das famílias em uma comparação com
a participação dos produtos agrícolas. Neste caso, o aumento dos preços relativos dos setores não
agrícolas tendem a reduzir o poder de compra das famílias para com os produtos advindos destes
setores. Caso o ganho de consumo dos produtos agrícolas não sejam suficientes para compensar
as perdas de consumo dos setores não agrícolas, então o resultado esperado é uma redução do
montante consumido e, consequentemente, do bem-estar das famílias.

Assim, é possível afirmar que, caso uma medida de gestão de recursos hídricos pautada na
restrição da oferta de água esteja sendo executada no Agreste/Leste pernambucano, e se o objetivo
dos tomadores de decisão é minimizar as perdas de produto da agricultura advindas da restrição
da oferta de água, então é preciso criar mecanismos que permitam a minimização das perdas de
bem-estar oriundas da realocação de água simulada neste cenário.
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Figura 3: Efeitos de uma restrição na disponibilidade hídrica sobre a produção setorial, renda e
bem-estar das famílias (Cenário 2).
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa.

4.3 Cenário 3
A Figura 4 mostra as variações na produção setorial, no PIB, na renda e no bem-estar social

da área de estudo decorrentes de um choque positivo na produtividade total dos fatores. Foram
considerados os casos em que o parâmetro de produtividade das empresas representativas varia
positivamente em uma escala de 0,1% até 5%. No painel (a) é possível notar que as empresas
agrícolas precisam de um maior ganho de produtividade para reduzir a zero as perdas de produ-
ção decorrentes da restrição de disponibilidade hídrica imposta no cenário 1. Em contrapartida, o
setor de serviços precisa ter os menores ganhos de produtividade para que uma restrição da dis-
ponibilidade hídrica não provoque variações significativas na produção. De maneira detalhada, a
indústria e o setor de serviços necessitam de uma variação de menos de 0,5% na produtividade para
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que os ganhos de produção decorrentes desta variação compensem as perdas de produção decor-
rentes da restrição da disponibilidade hídrica simulada no cenário 1. Já a agricultura requer um
aumento de mais de 3% na produtividade para que as perdas de produção oriundas de uma menor
disponibilidade hídrica sejam reduzidas a zero.

O painel (b) mostra as variações no PIB da área de estudos decorrentes de um choque
positivo na produtividade total dos fatores em um cenário de restrição da disponibilidade hídrica
semelhante ao especificado no cenário 1. Os resultados mostram que existe uma relação linear po-
sitiva e contínua entre a produtividade e o PIB. É fácil notar que um aumento de aproximadamente
0,5% na produtividade das firmas é o suficiente para tornar nulas as perdas de produto obtidas nas
simulações do cenário 1. A partir deste ponto, maiores ganhos de produtividade implicam em va-
riações positivas no PIB da região, mesmo que os tomadores de decisão optem por implementar a
restrição de disponibilidade hídrica especificada no cenário 1.

Em relação ao efeito de um choque de produtividade sobre a renda das famílias, é possível
visualizar no painel (c) que um ganho de produtividade de aproximadamente 0,5% é suficiente para
reduzir a zero as perdas de renda das famílias pobres que residem nas áreas rurais. Em contrapar-
tida, os pobres residentes no meio urbano são menos beneficiados com os ganhos de produtividade
das firmas, tendo a renda menos sensível às variações no parâmetro de produtividade e necessitando
de aproximadamente 0,6% de ganho de produtividade por parte das firmas para zerar as perdas de
renda decorrentes do choque de disponibilidade hídrica especificado no cenário 1. Neste caso, é
possível notar também que os não pobres residentes nas áreas urbanas e rurais do Agreste/Leste
pernambucano também precisam que o choque positivo de produtividade das firmas possua uma
magnitude próxima a 0,5% para que não haja perdas de renda em um cenário de restrição da dis-
ponibilidade hídrica.

Os resultados demonstrados no painel (c) indicam que há um ganho crescente de bem-
estar para todas as famílias representativas conforme a intensidade do choque de produtividade das
firmas aumenta. É possível notar que as famílias não pobres residentes nomeio urbano possuem
uma maior sensibilidade às mudanças de produtividade das firmas, obtendo maiores níveis de bem-
estar conforme os ganhos de produtividade se elevam. Em contrapartida, os ganhos de bem-estar
dos não pobres residentes no meio rural ocorrem de maneira menos intensa quando o valor do
choque positivo de produtividade aumenta.

Em tese, as diferentes respostas do bem-estar das famílias para com o choque positivo
de produtividade das firmas podem ser explicadas pelas diferentes combinações de produtos que
compõem as cestas de consumo representativas de cada família, de modo que, os preços relativos do
produto produzido por cada firma representativa específica podem variar em diferentes proporções
em uma resposta à restrição do uso da água e ao choque positivo de produtividade. Assim, os não
pobres residentes nas áreas rurais podem consumir uma cesta representativa em que o aumento dos
preços dos produtos decorrentes da restrição da disponibilidade hídrica sejam compensados pelos
ganhos de produtividade em uma magnitude inferior àquela observada mudanças de preços dos
produtos que compõem a cesta representativa das demais famílias.

Em resumo, os resultados obtidos com as simulações do cenário 3 mostram que uma res-
trição na oferta de água com foco na minimização das perdas de volume dos reservatórios do
Agreste/Leste pernambucano terão melhores implicações do ponto de vista socioeconômico quanto
implementadas em conjunto com medidas de incentivo ao aumento da produtividade das firmas.
Assim, ressalta-se a importância das medidas de apoio aos ganhos de produtividade das firmas do
Agreste/Leste pernambucano para com a redução das perdas de produto, renda e bem-estar social
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oriundos de uma restrição da oferta de água.

Figura 4: Efeitos de um choque de produtividade em um cenário de restrição da oferta de água
sobre a produção setorial, renda e bem-estar das famílias (Cenário 3).
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Fonte: Elaborado pelos autores com base nos resultados da pesquisa.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou analisar o efeito de possíveis políticas administrativas de restrição ou

realocação no uso econômico da água nos municípios do Agreste/Leste pernambucano. Mais pre-
cisamente, foram considerados os municípios que compõem as bacias dos rios Capibaribe, Ipojuca
e Una no estado de Pernambuco. A economia da região foi modelada de acordo com um modelo
de equilíbrio geral computável, de modo que a água foi considerada como um insumo de produção,
o qual é utilizado sob diferentes perspectivas a depender do tipo de atividade econômica (agrícola
ou não agrícola) desenvolvida. O modelo foi estruturado para representar uma pequena economia
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local, na qual os agentes econômicos realizam transações comerciais com o resto do estado, do país
e do mundo e pagam tributos a nível estadual e federal.

Os resultados sugerem que a aplicação de uma restrição da disponibilidade hídrica sem que
haja a utilização de um mecanismo adicional de gestão dos recursos hídricos gera perdas de pro-
duto, produção setorial, renda e bem-estar social. Os resultados ainda sugerem a agricultura é mais
prejudicada com a referida restrição do que a indústria e o setor de serviços, tendo a sua produção
reduzida em aproximadamente 3,22%. O setor de serviços, por sua vez, é menos impactado com
uma restrição global da disponibilidade hídrica, tendo a sua produção reduzida em aproximada-
mente 0,22%. Os resultados ainda mostram que os pobres residentes nas áreas rurais têm a maior
perda de poder aquisitivo dentre as quatro famílias representativas consideradas, passando por uma
redução de aproximadamente 0,53% no seu poder aquisitivo. No que diz respeito às variações no
bem-estar social, os resultados obtidos no cenário 1 sugerem que os não pobres do meio urbano
são mais prejudicados com o choque de disponibilidade hídrica implementado, enquanto os não
pobres residentes no meio rural têm as menores perdas de bem-estar advindos do choque exógeno
considerado no primeiro cenário.

Os resultados também sugerem que a implantação de uma realocação da água da indústria e
do setor de serviços para repor as perdas de água da agricultura em um período de restrição do uso
da água reduz as perdas de produção da agricultura decorrentes da restrição hídrica a um patamar
próximo de zero. Os resultados também sugerem que a indústria é o macro-setor mais prejudicado
com a realocação simulada no referido cenário, tendo a produção setorial das firmas representativas
deste setor reduzido em 4,99% em uma comparação com o cenário em que não há a realocação.
Além disso, os resultados apontam para o fato de que, neste cenário, os possíveis ganhos de renda e
consumo provindos das variações positivas da produção agrícola não são suficientes para cobrir as
perdas de renda e bem-estar das famílias decorrentes da variação negativa da produção da indústria
e do setor de serviços.

A partir de uma simulação de um choque de produtividade das firmas representativas da
área de estudo, foi obtido a partir dos resultados que as perdas de produto, renda e bem-estar social
decorrentes da implantação de um mecanismo de gestão dos recursos hídricos baseado na restrição
global da disponibilidade hídrica podem ser reduzidos caso haja um ganho de produtividade por
parte das firmas. De uma maneira geral, os resultados encontrados sugerem que estas perdas de
produto, renda e bem-estar social serão reduzidos a um patamar próximo de zero caso as firmas
elevem a sua produtividade em aproximadamente 0,6%.

Por fim, os resultados sugerem que a implantação de um mecanismo de gestão dos recursos
hídricos baseado na restrição global da disponibilidade hídrica no Agreste/Leste pernambucano
pode gerar perdas significativas de produção na agricultura, indústria e no setor de serviços. Além
disso, os resultados mostram que esta medida também é potencialmente responsável por reduzir a
renda e o bem-estar social da economia modelada. Os efeitos desta medida, contudo, podem variar
a depender das medidas auxiliares de gestão implementadas pelos tomadores de decisão. Caso
haja uma realocação intersetorial de água, então esta medida provavelmente induzirá a um trade-
off na produção setorial, isto é, haverá um ganho de produção para com as firmas beneficiadas em
detrimento da produção das firmas punidas com a restrição da disponibilidade hídrica. Finalmente,
os resultados sugerem que quando as medidas de gestão dos recursos hídricos são fundamentadas
na restrição do uso econômico da água, estas medidas terão melhores implicações em termos de
produto, renda e bem-estar social quando aplicadas em conjunto com medidas que incentivem o
aumento da produtividade das firmas.
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Figura 5: Representação da estrutura do modelo para o bloco 1 (Tecnologia de produção e demanda
por fatores) para setores não agrícolas.
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Fonte: Elaborado pelos autores.

Figura 6: Representação da estrutura do modelo para o bloco 1 (Tecnologia de produção e demanda
por fatores) para setores agrícolas.
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