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Resumo: Objetivam-se analisar a situação socioeconômica e a capacidade de pagamento 
dos irrigantes privados, usuários de água bruta da bacia do Jaguaribe-Ceará. A área de 
estudo é a bacia do Jaguaribe no Estado do Ceará. Os dados são de natureza primária, 
obtidos por meio da aplicação de 37 questionários. As condições socioeconômicas são 
analisadas por meio do método de pesquisa exploratória e a capacidade de pagamento é 
medida por meio do método residual. Conclui-se que os produtores irrigantes apresentam 
de média idade para cima, baixo nível de escolaridade, experiência de mais de seis anos, a 
maioria reside fora do estabelecimento, existe elevada participação de familiares que 
trabalham no estabelecimento agrícola, quase todos irrigantes não recebem assistência 
técnica, mais da metade receberam algum tipo de capacitação e/ou treinamento, a maioria 
não participa de atividades associativas, quase três quartos detêm o título de posse da terra, 
a maioria desenvolve atividades conjuntas ou mistas (lavoura e pecuária), predominam os 
estabelecimentos/parcelas com áreas entre 11 e 50 hectares e utilizam técnicas pouco 
poupadoras de água. A capacidade de pagamento para o grupo dos irrigantes privados 
como um todo é de R$ 111,29 por 1000 m3. Por subgrupo, definido pela atividade principal 
geradora de renda, os pecuaristas despontam em primeiro lugar em capacidade de 
pagamento, seguidos dos produtores de grãos e, por fim, dos fruticultores. 
Palavras-chave: Capacidade de pagamento, irrigantes privados, água bruta. 
 
PROFILE AND ASSESSMENT OF PRODUCERS’ PAYMENT CAPACI TY FOR 
BULK W ATER OF IRRIGATION DISTRICTS AT JAGUARIBE BASIN, CE ARÁ  
 
Abstract: This paper aims to analyze the socioeconomic status and ability to pay for 
private irrigation farmers that are users of bulk water from the Jaguaribe basin of Ceará. 
The study area is the Jaguaribe basin in the state of Ceará. It was used primary data 
gathered through the application of 37 questionnaires. The socioeconomic conditions are 
analyzed by using the method of exploratory survey and the ability to pay is measured by 
the residual method. The results suggest that the producer profile is defined by an average 
age ranging from medium to high, low level of education, more than six years of 
experience and most of them live outside of the farm. It was observed also that there is a 
high participation of family members working in the farm and almost all of them does not 
have received farm technical assistance. More than a half of the producers received some 
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kind of training, and the majority of them are not engaged in associative activities. In 
addition, almost three quarters of the producers own the title of land tenure while a large 
number of them develop multiple activities (crop and livestock); the areas with areas 
ranging from 11 and 50 hectares are predominant and they use wasteful water use 
techniques. The ability to pay for the group of private irrigation farms as a whole is $ 
111.29 per 1000 m3. By subgroup, defined by the main activity of earning income, the 
livestock farmers emerge in the first place regarding the ability to pay, followed by grain 
producers and, the last, by the fruit growers. 
Keywords: payment capacity, private irrigation farm, raw water. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Em todo o mundo discutem-se métodos de como economizar água. A 
argumentação é de que, nas últimas décadas, houve um crescimento acelerado na demanda 
de água doce, experimentando taxas nunca vistas na história. O consumo doméstico 
cresceu algo mais do que 35 vezes nos três últimos séculos e quadruplicou dentro de 50 
anos (CAMPOS; STUDART, 2001). O Ceará, em particular, pelo fato de 92% da sua área 
estar localizada no semi-árido que necessita de irrigação, o setor agrícola absorve 60% dos 
recursos hídricos, sendo alvo constante de adversidades e políticas restritivas em 
decorrência da falta d’água.  

Assim sendo, ao contrario da demanda, a oferta de água para uso humano, animal e 
lavouras vem decrescendo a cada ano seja em função da degradação ambiental ou dos 
desperdícios e poluição (contaminação) que têm conduzido a uma situação de 
esgotamento, em certas áreas, ou de deterioração da qualidade das reservas atualmente 
disponíveis em outras. 

O modelo prevalecente até hoje seguido pelo Ceará foi o de administrar com ênfase 
na oferta crescente de água, pois mais de 8.000 açudes foram construídos nos últimos 100 
anos, com capacidade para armazenar cerca de 10 milhões de metros cúbicos. Ao mesmo 
tempo em que esta grande infra-estrutura foi construída, as pessoas têm feito uso da água 
cada vez mais ineficiente. No setor de irrigação, a eficiência dificilmente atinge a 30%. Em 
áreas urbanas os níveis de perdas chegam a 60%. Enquanto isso, as tarifas cobradas pela 
água de irrigação têm sido muito baixas ou de valor zero (KEMPER; OLSON, 1998). 

Mesmo com esta grande quantidade de reservatórios, o Estado do Ceará tem 
atravessado, durante as últimas décadas, crises constantes de suprimento de água, quer seja 
para irrigação ou para o consumo humano. Apenas para se ter uma idéia da dimensão do 
problema, registros da Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (COGERH), 
relacionados no anuário de monitoramento quantitativo dos principais açudes do Estado, 
indicam que o volume de água para alimentar os perímetros situados no Alto, Médio e 
Baixo Jaguaribe chegou, em janeiro de 2003, aos baixos limites de apenas 18,4%, 48,2% e 
3,00% relativamente à capacidade total de cada sistema. 

Essa situação, a exemplo de outras ocorridas no País, deixa claro o porquê da 
cobrança de água para irrigação ter sido inserida na legislação brasileira desde o final da 
década de 70, através da Lei de Irrigação 6.662, de 25 de Janeiro de 1979. No Ceará, desde 
o final dos anos 80’s, o Governo vem empenhando esforços na definição de uma agenda de 
discussão para o uso mais racional da água. Em 1992, o Estado definiu a sua primeira lei 
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para a administração (política) de água. Essa lei, à semelhança das mais modernas, 
incorporou direitos de uso, cobrança e gestão ao nível de bacia. 

Entendem os formuladores da política de águas que a sua cobrança é fundamental 
para estabelecer a racionalidade de seu uso e conservação, viabilizar os recursos para o seu 
gerenciamento e, ao mesmo tempo, aumentar o rendimento das lavouras pela adoção de 
sistemas produtivos mais eficazes. 

As tarifas até hoje cobradas estão embutidas de elevados subsídios governamentais 
e são alvo de críticas por alguns especialistas (CLINE, 1972; ALVES, 1988; ASSIRATI, 
1994). Os custos de implantação, administração, operação e manutenção dos projetos 
públicos de irrigação são muito elevados, superiores aos padrões internacionais, e estão a 
exigir a participação do estado, uma vez que os produtores, regra geral, não estão 
capitalizados para assumi-los (PEREIRA NETO, 1998). Ainda segundo este autor, sob a 
óptica do novo modelo de irrigação, os projetos devem seguir a lógica de mercado e da 
auto-suficiência, não havendo necessidade de subsídios, cabendo ao governo cumprir 
apenas as suas funções básicas, como o faz para outros segmentos da agricultura. 

Regra geral, a estimação da tarifa que é cobrada em projetos públicos de irrigação é 
função de duas parcelas. Uma delas, designada por K1, destina-se a remunerar os 
investimentos em infra-estrutura de uso comum dos projetos. A outra, denominada de K2, 
refere-se aos custos de administração, operação e manutenção dos projetos. 

Portanto, a tarifa da forma como é calculada, nada de anormal, leva em 
consideração apenas os gastos efetuados pelo poder público, para chegar ao custo/m3 de 
água, ou seja, atende apenas o lado de quem outorga a água para remunerar a infra-
estrutura disponível. Assim, faz-se necessário analisar também a capacidade de pagamento 
do usuário de água, levando-se em consideração a rentabilidade das explorações 
agropecuárias. 

Sob esta óptica de análise cabe, então, levantar as seguintes questões: Existem 
razões para cobrar mais ou menos pelo uso da água? De quem cobrar mais ou cobrar 
menos ou mesmo não cobrar? A tarifa deve ser cobrada em função da área ou do volume 
de água utilizado? A tarifa deve ser única ou em relação às características de cada 
município? Ou em função do tipo ou combinação de atividades?   

A hipótese subjacente é de que o empreendimento que tem suas atividades 
agrícolas adequadamente planejadas e executadas pode pagar a tarifa justa de água sem 
comprometer a sua viabilidade econômica. 

Daí a necessidade de estimação da capacidade de pagamento dos usuários de água 
bruta em projetos de irrigação, sejam públicos ou privados.  A partir dessa informação, do 
custo/m3, além de fatores de ordem cultural, política, social e econômica, o Poder Público 
poderá, via regulamentação ou mecanismos de mercado, disciplinar, reduzir o desperdício 
e o uso inadequado da água em busca de ganhos de eficiência. 

Vale salientar que a cobrança é condição necessária, mais não suficiente, para se 
chegar a eficiência, a eqüidade e a sustentabilidade. No caso dos perímetros de irrigação, o 
efeito da cobrança pode ser anulado por outros arranjos, por exemplo, se a tarifa for única 
para todo o projeto (bacia hidrográfica), calculada mediante rateio pelo número de 
irrigantes, independentemente do tipo de produto que exploram, elas podem ter pouca 
influência no uso da água ou na escolha de culturas. O mercado para os produtores é outro 
fator que pode tornar sem efeito a cobrança, quando se relaciona ao estímulo de explorar 
produtos de maior valor. Os obstáculos à venda determinam à escolha da lavoura/pecuária 
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e, em muitas situações, conduz o irrigante à produção de lavoura de subsistência, por ser a 
opção mais segura, já que pode autoconsumi-las caso não sejam comercializadas 
(CAMPOS; STUDART, 2001). 

Assim, entende-se que analisar a situação socioeconômica e a capacidade de 
pagamento dos irrigantes privados, usuários de água bruta da bacia do Jaguaribe-Ceará, 
traduz-se em importância para subsidiar a ação do Estado quanto à elaboração de uma 
proposta de matriz tarifária de água bruta na referida bacia. 
 
 

 
 
2.  METODOLOGIA 
 
2.1 Área de Estudo 
 

A bacia do Jaguaribe drena uma área de 72.043 km², correspondente a 48% do 
Estado do Ceará. O rio Jaguaribe percorre um trajeto aproximado de 610 km desde as suas 
nascentes até a sua foz. No total, a bacia do Jaguaribe compreende 56 municípios.  
Pela sua dimensão, a bacia hidrográfica do Jaguaribe foi subdividida, dentro do Plano 
Estadual dos Recursos Hídricos, em 05 regiões hidrográficas: alto Jaguaribe, médio 
Jaguaribe, baixo Jaguaribe, Salgado e Banabuiú.  

A precipitação anual na Bacia do Jaguaribe apresenta uma distribuição espacial 
bastante irregular, oscilando entre 500 e 1.000 mm. A área onde se encontra as menores 
precipitações compreende o setor Oeste, envolvendo o Sertão dos Inhamuns, chegando a 
atingir valores inferiores a 500 mm por ano. As maiores precipitações ocorrem na região 
do Cariri, norte da Bacia e Serra do Pereiro. 

A irrigação representa o principal fator de demanda de água da bacia, sendo que 
50% da área irrigada correspondem aos grandes perímetros irrigados do Departamento 
Nacional de Obras contra as Secas (DNOCS), ficando o restante a cargo dos irrigantes 
particulares ou privados. 

A população que se beneficia desses recursos hídricos representa aproximadamente 
35,0% da população do Estado, sendo que as maiores concentrações se dão na região do 
Cariri, Iguatu e Limoeiro do Norte. 

A Bacia do Jaguaribe envolve o Alto, Médio e Baixo Jaguaribe, Salgado e 
Banabuiú, abrange quase metade da superfície do Estado; acumula a maior quantidade de 
água (6.676,7 x 106 m3), sendo onde se encontram localizados os grandes açudes: Orós 
(1.960 x 106 m3), Banabuiú (1.800 x 106 m3) e Pedra Branca (434 x 106 m3), além do 
Castanhão (6 bilhões de m3). 

 
2.2 Identificação e Distribuição Espacial dos Usuários1 

 
Naturalmente, um dos instrumentos utilizados no gerenciamento dos recursos 

hídricos é o planejamento, cujo objetivo geral é desenvolver estudos que visam à 

                                                 
1 Para detalhes sobre a Identificação, Caracterização e Distribuição Espacial dos usuários, ver Secretaria dos 
Recursos Hídricos (SRH) do Estado do Ceará (2002). 
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adequação do uso, o controle e a preservação dos recursos hídricos, considerando as 
necessidades sociais e/ou político-governamentais. 

Outro instrumento do gerenciamento, não menos importante que o primeiro, é o 
monitoramento dos aspectos qualitativos e quantitativos da água. Ambos os instrumentos 
necessitam de informações e dados atualizados e confiáveis para auxiliar o processo de 
tomada de decisão e melhorar a qualidade do gerenciamento. 

Para tanto, a COGERH implantou a partir de 1998 um sistema de cadastramento de 
usuários de água bruta, cujos dados se encontram no relatório SRH (2002).  

É importante observar que os dados do cadastro de usuários são atualizados, 
periodicamente, com informações obtidas quando da solicitação inicial e/ou renovação da 
outorga de água. 

Conforme dados do citado relatório, na bacia do Jaguaribe, foram cadastrados os 
usuários de água bruta nos trechos perenizados do rio Jaguaribe e Banabuiu e nos açudes 
monitorados pela COGERH. Todavia, o referido relatório deu destaque aos trechos 
perenizados que possuem uma extensão aproximada de 300 km, no rio Jaguaribe, a partir 
do açude Orós, com uma capacidade de 2.000.000.000 m³, até a desembocadura no oceano 
atlântico, e de aproximadamente 90 km a partir do açude Arrojado Lisboa, que pereniza o 
rio Banabuiú, com uma capacidade de 1.700.000.000 m³, até se encontrar com o rio 
Jaguaribe. Exclui, portanto, as sub-bacias do Salgado e alto Jaguaribe. 
 
2.3 O Processo de Coleta de Dados 
 

Os questionários específicos para cada grupo de usuário foram formulados 
considerando o objetivo maior da pesquisa, o modelo econômico conceitual descrito 
anteriormente e as recomendações comumente empregas em avaliações que envolvem 
pesquisas para a obtenção de dados primários, conforme Mitchell e Carson (1989, p. 3), 
citado por Ferreira (1998). 

Para determinar o tamanho da amostra, utiliza-se o processo de amostragem 
probabilística do tipo aleatório simples proposto por Cochran (1977), ou seja: 

( ) pq
z

d
  1N

Npq
n

2

2

+













−

= ,  

onde: 
n = tamanho da amostra que se deseja estimar; 
N = Tamanho da população, expresso pelo número de irrigantes que solicitaram outorga de 

água à COGERH; 
p  = q = 0,5, proporções com as quais se obtém um “n” máximo; 
d = desvio máximo do estimador médio em relação ao verdadeiro parâmetro (erro de 

amostragem), 10%; 
z = valor tabelado da distribuição normal ao nível de significância de 5%. 

 
Os irrigantes a serem entrevistados foram selecionados aleatoriamente a partir da 

lista de outorga de água da COGERH. Para sanar problemas tais como não localização de 
irrigantes selecionados, desinteresse e/ou desistência de algum irrigante durante o processo 
de entrevista, percepção de sonegação ou viés de informação por parte do entrevistado e 



 
 

 
Porto Alegre, 26 a 30 de julho de 2009, 

Sociedade Brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural 
 

6

até mesmo incapacidade de o irrigante em responder o questionário, foi elaborada para 
cada grupo uma lista com nomes para substituição. 

Desta forma, considerando-se um erro de amostragem de no máximo 10%, um 
nível de significância de 5% (α = 0,05) e a população de irrigantes fornecida pela 
COGERH, estimada em 981 irrigantes, estima-se o tamanho da amostra em 37. 

A distribuição amostral dos irrigantes privados dos Municípios de São João do 
Jaguaribe, Icó, Tabuleiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Banabuiu, Russas e 
Jaguaruana, foi proporcional ao número de irrigantes das respectivas localidades. Durante 
a pesquisa, foram entrevistados mais irrigantes que o número definido na amostra, para se 
obter maior segurança e flexibilidade quando da análise crítica dos dados.  
 
2.4 Modelo Conceitual 
 
2.4.1 Considerações Iniciais 
 

A metodologia de análise empregada nesta pesquisa, objetivando estimar a 
capacidade de pagamento dos usuários de água (irrigantes), apoia-se no modelo conceitual 
básico normalmente denominado de “método residual”. Segundo Agüero (1996) e Bate e 
Dubourg (1997), este método permite determinar o valor de um dado recurso ou fator de 
produção por meio da desagregação e análise de orçamentos anuais das unidades 
produtivas em estudo.  

Conceitualmente, este método consiste em subtrair da receita bruta total obtida pela 
empresa ou com a(s) atividade(s) em análise a remuneração de todos os fatores de 
produção empregados nesta(s) atividade(s), exceto a remuneração do fator que está sendo 
investigado (a água, no presente estudo), encontrando-se, assim, um resíduo que expressa 
a capacidade de poupança gerada pelo produtor para fazer face ao uso deste fator, água, 
como recurso.  

Todas as Receitas e Custos referem-se exclusivamente às atividades que usam água 
como insumo básico (irrigação). Assim, não foram incluídas receitas de atividades extras e 
não irrigadas executadas pelo proprietário/empresário, tais como comércio, trabalho 
assalariado, rendas enviadas por familiares, etc., nem custos particulares dele ou da família 
ou residência (manutenção e aluguel da residência, energia residencial, despesas com 
veículo particular de uso próprio ou familiar, com vestuário, saúde, lazer, etc.). 

Para todas as atividades produtivas, considera-se sempre a produção anual total, 
independentemente dos seus usos ou destinos, isto é, o valor da produção anual vendida, 
em estoque, a colher, destinada para consumo próprio, para consumo de animais, 
pagamento a funcionários, doações, etc. 

 
2.4.2 Determinação da Receita Bruta 
 
 A Receita Bruta (RB) é definida como o valor da produção total da empresa ou da 
atividade durante certo período contábil (normalmente um ano), quer seja a mesma 
vendida ou não. Assim sendo, compreende a produção obtida durante o período contábil 
que foi vendida, usada para o consumo familiar, como semente ou ração para o gado, para 
pagamentos em espécie, doada a parentes e amigos e que é armazenada durante ou no final 
do período contábil, além do aluguel de animais, máquinas e equipamentos, entre outros. 
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 Conceitualmente, todos os componentes da produção, inclusive os que não são 
vendidos, devem ser avaliados pelo preço de mercado. Em alguns casos, o cálculo é direto, 
simplesmente a quantidade produzida multiplicada pelo preço. Em outras situações, como 
nos casos de culturas perenes e rebanhos, que mudam de valor durante o período contábil, 
existe a necessidade de se fazer a devida avaliação durante este período. 
 Neste sentido, a receita bruta da atividade pecuária, por exemplo, pode ser 
calculada da seguinte forma: 
 Receita Bruta = 

(+) vendas de animais 
(+) valor dos animais abatidos para o consumo doméstico, 

fornecidos para pagamentos em espécie e doações 
(+) valor de subprodutos da pecuária (por ex., peles, leite, etc.). 
(+) valor dos animais do rebanho ao final do período contábil 
(-) valor dos animais do rebanho no início do período contábil. 
(-) compras de animais 
(-) valor dos animais obtidos como pagamentos em espécie e 

doações 
 Observa-se que a receita bruta das atividades agrícolas e pecuárias é uma medida da 
produtividade total de todos os recursos empregados na produção e, matematicamente, é 
definida pela seguinte expressão: 

( )∑
=

=
n

i
PiQiRB

1

,  

onde: 
RB = receita bruta das atividades que usam água como fator de produção (no caso, culturas 

irrigadas); 
Pi = preço do produto i, ao nível do produtor (i = 1, 2,...,n); 
Qi = quantidade do produto i produzida durante o ano. 
2.4.3 Determinação dos Custos 
  

Para se estimar os custos das atividades em análise, empregam-se os conceitos de 
custo operacional de produção (MATSUNAGA et al., 1976; MARTIN et. al., 1998) e 
custo total de produção (VARIAN, 1994; PINDYCK; RUBINFELD, 1994). 

 Assim, o custo compõe-se de todos os custos variáveis (aqueles que variam em 
proporção mais ou menos direta com as quantidades produzidas), exceto o custo da água, 
representados pelos dispêndios em mão-de-obra temporária (diarista) contratada e familiar, 
exceto o empresário, serviços mecanizados e tração animal contratados, defensivos, adubos 
orgânico e químico, calcário, sementes, mudas, alimentação, sal mineral, vacinas, 
medicamentos, energia, e outros e dos custos fixos anuais (que não variam com as 
quantidades produzidas) representados pela depreciação dos bens duráveis (máquinas, 
equipamentos e benfeitorias) empregados nas atividades, a depreciação de animais de 
serviços, de reprodutores e de matrizes comprados para melhoramento do rebanho, 
conservação de máquinas, equipamentos e benfeitorias, o valor da mão-de-obra 
permanente, inclusive a familiar, exceto o empresário, os impostos e as taxas que 
independem da produção e parte das despesas gerais que são comuns à empresa agrícola 
como um todo ou a determinadas atividades. 
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 Neste último grupo, incluem-se, também, os juros (remuneração) sobre a terra 
própria, correspondendo ao custo de uso da terra, os juros sobre o capital empatado em 
máquinas, equipamentos, benfeitorias, animais, culturas permanentes e pastagens não 
anuais, representando o custo de oportunidade ou a melhor compensação que os donos dos 
fatores de produção devem receber para continuar empregando esses fatores em atividades 
produtivas, e a remuneração pelo trabalho executivo e administrativo do empresário ou 
proprietário foi definida pelo custo de oportunidade ou a respectiva retribuição financeira 
que poderia ser obtida em outro (melhor) emprego alternativo. 

As despesas gerais citadas anteriormente devem ser rateadas proporcionalmente, 
obedecendo ao melhor critério que, segundo Hoffmann et. al. (1987), pode ser pela 
distribuição das despesas, de acordo com a renda bruta de cada atividade, pela distribuição 
percentual dos custos específicos entre as várias atividades, além de proporcionalmente em 
relação à área e à quantidade de mão-de-obra usada em cada atividade. 

No cálculo dos custos fixos podem-se usar os seguintes critérios técnicos: 
i) Depreciação de máquinas e benfeitorias – considera-se para fins de cálculo de 

depreciação o valor atual e a respectiva vida útil futura dos bens de capital; 
ii)  Conservação e manutenção de máquinas, equipamentos e benfeitorias – 

determina-se tomando por base a literatura especializada, sendo 2% ao ano para 
benfeitorias e 3% para máquinas e equipamentos; 

iii)  Juros sobre o capital – considera-se o valor dos bens de capital (máquinas, 
equipamentos, benfeitorias, terra, culturas perenes, pastagens não anual e 
capital de giro) e uma taxa real de juros de 6% ao ano, estimada com base no 
retorno alternativo do capital no mercado de capitais, na inflação observada 
durante o ano do estudo e no fato de que os investimentos na agricultura têm 
pequena liquidez; 

iv) Renda do empresário – estima-se como a remuneração (ganho) média 
alternativa possível de obter pelos serviços de empresário ou de produtor em 
emprego alternativo.  

 
2.5 Métodos de Análises  
  
 Dois métodos de análise foram utilizados: um que trata de identificar o perfil do 
irrigante por meio de pesquisa exploratória e outro para analisar a capacidade de 
pagamento por água bruta dos irrigantes privados. 
 
2.5.1 Método de Pesquisa Exploratória 

  
Para se identificar o perfil do irrigante privado, centra-se na pesquisa exploratória 

(AZEVEDO, 1992). A seleção desse tipo de pesquisa fundamenta-se na necessidade de se 
levantar dados primários que após análise permitem compreender, de forma mais acurada, 
o perfil e as qualidades do produtor irrigante da referida Bacia. 

A orientação deste estudo encontra respaldo em Mattar (1994), o qual afirma que os 
estudos exploratórios têm por objetivo prover o pesquisador de um maior conhecimento 
sobre o tema ou problema da pesquisa em perspectiva.  A principal acentuação, nestes 
casos, refere-se à descoberta de idéias e ao esclarecimento de conceitos, com vistas à 
formulação de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.  
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Destaca o referido autor, entre outros, os seguintes objetivos dos estudos 
exploratórios: familiarizar e elevar o conhecimento e a compreensão de um problema de 
pesquisa em perspectiva; auxiliar a desenvolver a formulação mais precisa do problema de 
pesquisa; ajudar no desenvolvimento ou na formulação de hipóteses pesquisáveis a serem 
verificadas em estudos posteriores; ajudar no desenvolvimento ou criação de questões de 
pesquisa relevantes para o objetivo pretendido; auxiliar na determinação de variáveis 
relevantes a serem consideradas num problema de pesquisa; clarificar conceitos; e ajudar 
no delineamento do projeto final da pesquisa. 

Em síntese, os estudos exploratórios não elaboram hipóteses a serem testadas na 
investigação, restringindo-se a definir objetivos e buscar maiores informações sobre 
determinado assunto de estudo, visando a familiarizar-se com o fenômeno ou deste obter 
nova percepção e descobrir idéias. 
 
2.5.2 Capacidade de Pagamento Total 
 
 A partir dos resultados anteriores, calcula-se a capacidade de pagamento (CP) do 
produtor, em relação a um dado fator, usando-se o método residual. Segundo Agüero 
(1996) e Bate e Dubourg (1997), este método permite determinar o valor do recurso 
hídrico por meio de análise e desagregação de orçamentos das unidades produtivas 
(irrigantes). Assim sendo, este método consiste em se subtrair da receita bruta total obtida a 
remuneração de todos os fatores de produção empregados na(s) atividade(s), exceto a do 
recurso água, encontrando-se um resíduo que refletirá a capacidade de poupança gerada 
pelo produtor para fazer face ao uso da água como fator de produção. Matematicamente, 
tem-se: 
  

CPT = RBT – CT 
onde: 

CPT = Capacidade de pagamento total pelo fator água; 
RB = Receita Bruta Total das atividades que usam a água como fator de produção (no 

caso, culturas irrigadas); 
CT = Custo Total, exceto o custo do fator água. 
 
3.5.2 Capacidade de Pagamento Unitária 

 
Finalmente, é possível estimar a capacidade de pagamento unitária, isto é, por 

unidade do fator, matematicamente, estimada como: 
 

CPU = CPT/V,  
onde: 

CPU = Capacidade de pagamento unitária, em (R$/1000m3); 
CPT = Capacidade de pagamento total pelo fator água, em reais; 
V = Volume de água consumido (em 1000m3) durante o período contábil. 

 
O volume de água consumido durante o período em foco foi levantado junto a 

COGERH, considerando o tipo de cultura, o período anual de irrigação, a localidade 
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(Russas, Limoeiro, S. João do Jaguaribe, etc.), a área cultivada e o tipo de irrigação 
empregado em cada cultura.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
  

Inicialmente abordam-se os resultados e faz-se a discussão relativa ao perfil social e 
agronômico dos produtores irrigantes privados. Em seguida os resultados pertinentes à 
capacidade de pagamento (CP), em valores de junho de 2008, são apresentados em partes 
distintas: para a Bacia do Jaguaribe como um todo; para a Bacia, efetuando a separação 
segundo a atividade, ou seja, produção de grãos, pecuária e fruticultura.  
 
3.1 Perfil dos Irrigantes 
   
3.1.1 Idade dos Produtores 
 

As informações contidas na Tabela 1 mostram que não foram detectados na amostra 
produtores com até 30 anos de idade. A maioria dos irrigantes (59,46%) se encontra na 
faixa etária de 30 a 50 anos, vindo em seguida (40,54%) os de idade superior a 50 anos. 
Observa-se, assim, o predomínio de produtores de média idade para cima. Mais uma vez 
constata-se que a população mais jovem está abandonando a agricultura e migrando para 
outras atividades, quer seja nas sedes dos municípios que formam a Bacia ou para a capital 
cearense, dada a sua relativa proximidade. 

Desta forma, a semelhança dos perímetros públicos, a idade média elevada dos 
produtores, verdadeiros tomadores de decisão nos seus estabelecimentos rurais, deixa no ar 
a preocupação da sua capacidade de promover os ajustamentos necessários com a agilidade 
necessária que o cenário competitivo vigente de um mundo globalizado está a exigir. 
 
Tabela 1 - Idade dos produtores dos perímetros privados da bacia do Jaguaribe, 2008. 
Idade (anos) Produtores % 
Até 30 0 0,00 
30 a 50 22 59,46 
Mais de 50 15 40,54 
Total 37 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.1.2 Grau de escolaridade 
 

No que diz respeito ao grau de instrução, os resultados apresentados na Tabela 2 
mostram um baixo nível de escolaridade dos irrigantes, uma vez que 2,70% não sabem ler 
e escrever, 27,03% assinam os nomes, 24,32% conseguem ler e escrever e 24,32% têm a 4ª 
série do ensino fundamental. È baixo o percentual de produtores com o nível médio 
(16,22%) e apenas 5,41% obtiveram curso superior.  
 
Tabela 2 - Grau de escolaridade dos produtores dos perímetros privados da bacia do 

Jaguaribe, 2008. 
Grau de Escolaridade  Produtores % 
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Não lê nem escreve 1 2,70 
Assina o nome 10 27,03 
Lê e escreve 9 24,32 
4ª série do ensino fundamental (Curso primário) 9 24,32 

Nível médio 6 16,22 

Curso superior 2 5,41 
Total 37 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

A exemplo dos perímetros públicos, o baixo nível de escolaridade é preocupante 
em razão de que além de reduzir a capacidade de o produtor de interpretar e adaptar as 
informações pertinentes a novas tecnologias sobre práticas de cultivos, ainda diminui 
severamente a capacidade de se adaptar a novos cenários de mercado. 
 
3.1.3 Experiência em Irrigação 

 
A Tabela 3 mostra a experiência do agricultor em atividade irrigada. A maioria dos 

entrevistados (97,30%) se dedica a irrigação há mais de 6 anos e apenas 2,70% têm entre 2 
a 6 anos na atividade, o que demonstra um bom período de tempo na prática da agricultura 
irrigada. Esse tempo como irrigante, em muitos casos, não se traduz em aplicação de 
modernas práticas de cultivo. 
 
Tabela 3 - Experiência na atividade irrigada nos perímetros privados da bacia do Jaguaribe, 

2008. 
Tempo Dedicado à Irrigação (anos) Produtores % 
Menos de 2 0 0,00 
De 2 a 6 1 2,70 
Mais de 6 36 97,30 
Total 37 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
3.1.4  Local de Residência 

 
Quanto ao local de residência, os dados da Tabela 4 mostram que 62,16% dos 

produtores residem na unidade produtiva, enquanto que 37,84% habitam fora do 
estabelecimento. Relativamente aos perímetros públicos, é elevado o percentual de 
produtores que residem fora do estabelecimento. Esta constatação é preocupante pelo fato 
de exigir do irrigante maior esforço físico de longas caminhadas e dificultar as funções 
administrativas de organização e controle dos cultivos. Além disso, a precariedade das vias 
de acesso dificulta a colheita e a concentração do produto na sede da unidade de produção. 
 
Tabela 4 – Produtores residentes nos perímetros privados da bacia do Jaguaribe, 2008. 
Produtores Residentes na Propriedade Produtores % 
Sim 23 62,16 
Não 14 37,84 
Total 37 100,00 
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Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.1.5 Faixa Etária dos Membros da Família 
 

Os resultados apresentados na Tabela 5 mostram que 68,94% dos membros 
familiares são adultos, 9,94% são jovens com idades entre 12 a 17 anos e 21,12% são 
crianças menores de 12 anos. O predomínio de adultos na família deveria contribuir para 
aumentar a produção. 
 
 
Tabela 5 - Número e faixa etária dos membros da família que moram com o produtor nos 

perímetros privados da bacia do Jaguaribe, 2008. 
Número de familiares Produtores % 
Adultos (>18 anos) 111 68,94 
Jovens (12 a 17 anos) 16 9,94 
Crianças (menos de 12 anos) 34 21,12 

Total 161 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.1.6 Familiares que Trabalham na Propriedade 

 
Quanto à participação de familiares que trabalham na empresa agrícola, a Tabela 6 

mostra que o predomínio é de adultos com 97,92%, enquanto que apenas 2,08% fazem uso 
de mão-de-obra infantil, ou seja, crianças menores de 12 anos. Observa-se que foi zero por 
cento o número de jovens entre 12 e 16 anos que se dedicam às atividades do 
estabelecimento. 

 
Tabela 6 - Número de familiares do produtor que trabalham na propriedade dos perímetros 

privados da bacia do Jaguaribe, 2008. 
Quantos Familiares Trabalham na Parcela Produtores % 
Adultos 47 97,92 
Jovens (12 a 16 anos) 0 0,00 

Crianças (menos de 12 anos) 1 2,08 
Total 48 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.1.7 Assistência Técnica 
 

A Tabela 7 apresenta o tipo de assistência técnica que os produtores receberam em 
2005, assim como a sua freqüência. Os resultados mostram que 89,19% dos agricultores 
não receberam nenhum tipo de assistência técnica, enquanto apenas 2,70% tiveram o apóio 
da EMATERCE e 8,11% de outro tipo. Quanto às freqüências das assistências 
predominaram a semanal (50%) e a esporádica (50%).  
 
3.1.8 Decisão de Produção 
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Da mesma forma que nos perímetros públicos, a escassa assistência técnica 
recebida pelos irrigantes e sua baixa freqüência ajudam a explicar o elevado percentual 
(94,59%) de o proprietário decidir o que e quanto produzir em sua parcela ou propriedade 
na área irrigada (Tabela 8). Esta informação vem confirmar um dos graves problemas que 
entravam o desenvolvimento da agricultura nordestina, que é a falta de planejamento das 
atividades, pois apenas o insignificante percentual de 2,70 dos irrigantes obedece a um 
plano de explotação. 
 
 
Tabela 7 – Assistência técnica e sua freqüência para os produtores dos perímetros privados 

da bacia do Jaguaribe, 2008. 
Assistência Técnica Produtores % 

Não recebe 33 89,19 
Técnico do perímetro 0 0,00 
EMATERCE 1 2,70 
Cooperativa 0 0,00 
Outro 3 8,11 
Total 37 100,00 
Semanal 2 50 
Qinzenal 0 0 
Mensal 0 0 
Esporadicamente 2 50 
Anual 0 0 
Total  4 100 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
Tabela 8 – Quem decide sobre o que e quanto produzir na propriedade nos perímetros 

privados da bacia do Jaguaribe, 2008. 
Decisão de Produção Produtores % 
Obedece a um plano de explotação 1 2,70 
Obedece a um plano de explotação com modificações 
modificações 

0 0,00 
O Proprietário  35 94,59 
Técnico da EMATERCE/cooperativa 1 2,70 
Total 37 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.1.9 Capacitação/Treinamento   
 

Quanto à capacitação e/ou treinamento dos produtores para a prática de irrigação, 
diferentemente dos perímetros públicos, somente 51,35% dos entrevistados informaram ter 
recebido algum tipo de capacitação e/ou treinamento, enquanto 48,65% informaram não ter 
participado de nenhuma atividade deste tipo (Tabela 9).  
 
Tabela 9 - Participação em capacitação e/ou treinamento em agricultura irrigada nos 

perímetros privados da bacia do Jaguaribe, 2008. 
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Capacitação/Treinamento em irrigação Produtores % 
Sim 19 51,35 
Não 18 48,65 
Total 37 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
 
3.1.10 Grau de Organização 

 
Quanto ao grau de organização em cooperativas, a Tabela 10 mostra uma situação 

em que 67,57% não são associados. A organização rural dos produtores, fator tão relevante 
na atualidade para o desenvolvimento rural, tem uma participação reduzida, pois dos 
32,43% associados apenas 5,41% mostram-se muito satisfeito, 8,11% regularmente 
satisfeito e 18,91% não satisfeitos. Este achado pode ser considerado um resultado 
negativo, pois a organização dos produtores melhoraria o processo de gestão de suas 
atividades e a modernização do processo produtivo. 
 
Tabela 10 – Organização dos produtores e grau de satisfação nos perímetros privados da 

bacia do Jaguaribe, 2008. 
Cooperativa Produtores % 
Não asssociado 25 67,57 
Associado 12 32,43 
Grau de Satisfação dos Associados:   
Muito satisfeito 2 5,41 
Regularmente satisfeito 3 8,11 
Não satisfeito 7 18,91 
Total 37 100,00 
Fonte: Dados da Pesquisa. 
 
3.1.11 Condição Legal da Propriedade 
 

Com relação à condição legal da propriedade, os dados contidos na Tabela 11 
mostram que 21,62% dos produtores detêm a tutela do estabelecimento. Diferentemente 
dos perímetros públicos em que apenas 10,53% são proprietários, aqui este percentual 
chega a 72,97%. Os parceiros/arrendatários privados perfazem 5,41%, contra 84,21% dos 
perímetros públicos que não apresentam o título de posse da terra. O título de posse da 
terra facilita o acesso ao crédito e aumenta a motivação do produtor para investir em infra-
estrutura e, por conseguinte, ampliar a produção do estabelecimento. 
 
Tabela 11 - Condição legal da propriedade nos perímetros privados da bacia do Jaguaribe,  

2008  
Condição legal da parcela ou propriedade Produtores % 
Tutelado 8 21,62 
Proprietário 27 72,97 
Outro (parceiro ou arrendatário) 2 5,41 
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Total 37 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa   
 
3.1.12 Tipo de Atividade Desenvolvida 
 

No que se refere ao tipo de atividade desenvolvida, os resultados da Tabela 12 
mostram que 32,43% dos entrevistados têm na área irrigada atividades apenas agrícolas, 
ninguém se dedica somente à pecuária e 67,57% desenvolvem atividades conjuntas ou 
mistas (lavoura e pecuária). Ressalta-se que sete produtores da amostra desenvolvem 
também atividades de sequeiro, sendo 42,86% em explorações agrícolas, 14,29% em 
pecuária e 42,86% mistas. 

 
Tabela 12 - Atividades agropecuárias desenvolvidas nos perímetros privados da bacia do 

Jaguaribe, 2008  
Atividades Desenvolvidas na Parcela: Produtores % 
Agrícola 12 32,43 
Pecuária 0 0,00 
Mista 25 67,57 
Total 37 100,00 
Atividades de sequeiro   
Agrícola 3 42,86 
Pecuária 1 14,29 
Mista 3 42,86 
Total 7 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa. 
 
3.1.13 Área da Propriedade 
 

No que se refere ao tamanho da propriedade, a Tabela 13 mostra que a maioria dos 
produtores entrevistados (54,05%) possui estabelecimentos/parcelas com áreas entre 11 e 
50 hectares. Em seguida vêm os produtores com áreas entre 0 e 10 hectares (21,62%),  
entre 51 a 100 hectares (16,22%) e um menor percentual (8,11%) que detém área de mais 
de 100 hectares.  
 
Tabela 13 - Área total da parcela ou estabelecimento nos perímetros privados da bacia do 

Jaguaribe, 2008 
Área Física da Parcela ou Estabelecimento Produtores % 
0 a 10 ha 8 21,62 
11 a 50 20 54,05 
51 a 100 6 16,22 
Mais de 100 3 8,11 
Total 37 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa   
Fonte: Dados da pesquisa 
 
3.1.14 Tipos de Sistemas de Irrigação 
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A Tabela 14 apresenta os tipos de sistemas de irrigação utilizados pelos produtores. 
Observa-se, a exemplo dos perímetros públicos, que predomina a irrigação por sulco 
(33,33%), vindo em seguida os sistemas por aspersão convencional (29,17%) e por 
inundação (25,00%). Mais uma vez constata-se que os agricultores regra geral utilizam 
técnicas pouco poupadoras de água. Em oposição, os sistemas que mais economizam água, 
a exemplo das técnicas por microaspersão e gotejamento, apresentaram percentuais de 
apenas 10,42% e 2,08%, respectivamente. 

De acordo com os comentários feitos anteriormente, a predominância de utilização 
de métodos de irrigação não poupadores de água causa muita preocupação, em razão de 
tratar-se de uma região localizada no semi-árido nordestino onde já existem sérios conflitos 
de uso de recursos hídricos. Portanto, todo esforço deve ser envidado pelos formuladores e 
executores da política de gestão dos recursos hídricos para levar a informação e conseguir 
a mudança, via adoção, de métodos de irrigação menos eficientes por aqueles mais 
eficientes. È público e notório que os sistemas por gotejamento e microaspersão geram 
menores desperdícios de água e reduzem custos para se obter a mesma quantidade de 
produto. 
 
Tabela 14 - Sistemas de irrigação utilizados nos estabelecimentos dos perímetros privados 

da bacia do Jaguaribe, 2008  
Sistemas de Irrigação Produtores % 
Aspersão convencional 14 29,17 
Sulco 16 33,33 
Inundação 12 25,00 
Gotejamento 1 2,08 
Aspersão por pivô central 0 0,00 
Microaspersão 5 10,42 
outro 0 0,00 
Total 48 100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
3.2 CP dos Irrigantes dos Estabelecimentos Privados 

 
Adota-se como procedimento inicial apresentar a capacidade de pagamento para o 

grupo dos irrigantes privados como um todo e, em seguida, para cada subgrupo, conforme 
a atividade principal geradora de renda 

Assim sendo, confere-se pela Tabela 15 que para o total dos irrigantes privados, a 
capacidade de pagamento é de R$ 111,29 por 1000 m3. 

 

Tabela 15 - Capacidade de pagamento dos irrigantes privados da bacia do Jaguaribe, 2008 
Discriminação Unidade Valor Percentual 
1. Receita Bruta reais 38385,99 100,00% 
2. Custos reais 27419,07  
2.1. Variáveis reais  18952,96 69,12 
2.2. Fixos reais  8466,12 30,88 
     - Renda Empresário reais  4455,56 16,25 
     - Juros sobre Capital reais  2099,16 7,66 
     - Depreciação reais  1490,32 5,44 
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     - Manutenção  reais  421,06 1,54 
3. Consumo de Água  1000 m3 98,54  
4. Capacidade de Pagamento Total reais 10966,93  
5. Capacidade de Pagamento reais/1000m3 111,29  
6. Área Média Irrigada - 1o. Semestre hectares 2,87  
7. Área Média Irrigada - 2o. Semestre hectares 7,47   
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para os produtores de grãos, a capacidade de pagamento é de R$ 116,04/1000m3 
(Tabela 16), enquanto que para os pecuaristas e para os fruticultores suas capacidades de 
pagamento estimadas são de R$ 139,71 e R$ 88,72 por 1000 m3, respectivamente (Tabelas 
17 e 18). A conclusão maior é de que entre os irrigantes privados, o subgrupo que tem a 
pecuária como principal atividade geradora de renda é o que apresenta a maior capacidade 
de pagamento pelo fator água, portanto, ocorrendo troca de posição da fruticultura pela 
pecuária, relativamente a Bacia como um todo. Ainda para os irrigantes privados, em 
ordem decrescente de CP, seguindo os pecuaristas vêm os produtores de grãos e, por fim, 
os fruticultores. 

 
Tabela 16 - Capacidade de pagamento dos irrigantes privados produtores de grãos da bacia 

do Jaguaribe, 2008 
Discriminação Unidade Valor Percentual 

1. Receita Bruta reais 43457,63 100,00 
2. Custos reais 30097,31  
2.1. Variáveis reais  21814,04 72,48 
2.2. Fixos reais  8283,28 27,52 
     - Renda Empresário reais  4186,88 13,91 
     - Juros sobre Capital reais  2122,30 7,05 
     - Depreciação reais  1549,47 5,15 
     - Manutenção  reais  424,62 1,41 
3. Consumo de Água  1000 m3 115,14  
4. Capacidade de Pagamento Total reais 13360,32  
5. Capacidade de Pagamento reais/1000m3 116,04  
6. Área Média Irrigada - 1o. Semestre rectares 2,65  
7. Área Média Irrigada - 2o. Semestre rectares 9,19   
Fonte: Dados da pesquisa 

 
 

Tabela 17 - Capacidade de pagamento dos irrigantes privados pecuaristas da bacia do 
Jaguaribe, 2008 

Discriminação Unidade Valor Percentual 
1. Receita Bruta reais 24371,66 100,00 
2. Custos reais 18158,46  
2.1. Variáveis reais  10451,09 57,55 
2.2. Fixos reais  7707,36 42,45 
     - Renda Empresário reais  5033,02 27,72 
     - Juros sobre Capital reais  1392,11 7,67 
     - Depreciação reais  1060,51 5,84 
     - Manutenção  reais  221,71 1,22 
3. Consumo de Água  1000 m3 44,47  
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4. Capacidade de Pagamento Total reais 6213,21  
5. Capacidade de Pagamento reais/1000m3 139,71  
6. Área Média Irrigada - 1o. Semestre hectares 2,50  
7. Área Média Irrigada - 2o. Semestre hectares 2,50   
Fonte: Dados da pesquisa 
 
 
Tabela 18 - Capacidade de pagamento dos irrigantes privados fruticultores da bacia do 

Jaguaribe, 2008 
Discriminação Unidade Valor Percentual 

1. Receita Bruta reais 30418,35 100,00 
2. Custos reais 23769,47  
2.1. Variáveis reais  14636,94 61,58 
2.2. Fixos reais  9132,53 38,42 
     - Renda Empresário reais  4927,19 20,73 
     - Juros sobre Capital reais  2255,69 9,49 
     - Depreciação reais  1477,32 6,22 
     - Manutenção  reais  472,32 1,99 
3. Consumo de Água  1000 m3 74,94  
4. Capacidade de Pagamento Total reais 6648,88  
5. Capacidade de Pagamento reais/1000m3 88,72  
6. Área Média Irrigada - 1o. Semestre hectares 3,51  
7. Área Média Irrigada - 2o. Semestre hectares 4,84   
Fonte: Dados da pesquisa 
 
4. CONCLUSÕES 
 

Pela análise dos resultados, pode-se constatar que predominam produtores de média 
idade para cima, deixando no ar a preocupação da capacidade de decisão para promover os 
ajustamentos necessários com a agilidade que o cenário competitivo vigente de um mundo 
globalizado está a exigir. 

É baixo o nível de escolaridade dos irrigantes, situação esta que reduz a capacidade 
de o produtor de interpretar e adaptar as informações sobre novas tecnologias e práticas de 
cultivos, além de diminuir severamente a capacidade de se adaptar a novos cenários de 
mercado. 

Quase todos os irrigantes têm experiência de mais de seis anos, o que demonstra 
um bom tempo em agricultura irrigada, no entanto, este fato não se traduz, 
necessariamente, em aplicação de modernas práticas de cultivo. 

É elevado o percentual de irrigantes privados que reside fora do estabelecimento, 
fato este que não permite melhor acompanhamento dos cultivos. Existe predomínio de 
adultos na família, sendo de valor elevado à participação de familiares que trabalham no 
estabelecimento agrícola, o que deveria contribuir para aumentar a produção uma vez que 
esta ainda é baixa. 

Quase 90% dos irrigantes não receberam nenhum tipo de assistência técnica. Este 
fato leva, comumente, o proprietário a decidir de forma isolada sobre o que, como e quanto 
produzir em sua parcela ou estabelecimento, sem obedecer a qualquer plano agrícola, 
sendo a causa do insucesso (prejuízo) ou baixa lucratividade das atividades praticadas. 
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Mais da metade dos irrigantes informaram ter recebido algum tipo de capacitação 
e/ou treinamento. A maioria não participa de atividades associativas, o que dificulta a 
aquisição de insumos a preços mais baixos e acarretam outros problemas relativos a 
comercialização dos produtos. 

Quase três quartos dos irrigantes detêm o título de posse da terra. Esta situação 
facilita o acesso ao crédito e aumenta a motivação do produtor para investir em infra-
estrutura para alavancar a produção no estabelecimento.  

Os irrigantes, em sua maioria (67,57%), desenvolvem atividades conjuntas ou 
mistas (lavoura e pecuária), com o restante praticando atividades apenas agrícolas e 
ninguém se dedicando somente à pecuária. Dentre os irrigantes foram identificados 
produtores que se voltam também para as atividades de sequeiro (agrícolas e mistas). 

Os irrigantes, em maioria (54,05%), possuem estabelecimentos/parcelas com áreas 
entre 11 e 50 hectares. 

Os agricultores irrigantes, regra geral, utilizam técnicas pouco poupadoras de água, 
predominando em primeiro lugar o sistema de irrigação por sulco, vindo em seguida os 
sistemas por aspersão convencional e por inundação. A predominância de utilização de 
métodos de irrigação não poupadores de água é preocupante, dado tratar-se de uma região 
localizada no semi-árido nordestino onde já existem sérios conflitos de uso de recursos 
hídricos. A eficiência desses sistemas é comprovadamente menor relativamente aos 
métodos por gotejamento e microaspersão, portanto, gera desperdícios de água e eleva 
custos para se obter a mesma quantidade de produto. 

A capacidade de pagamento para o grupo dos irrigantes privados como um todo é 
de R$ 111,29 por 1000 m3.  Por subgrupo, conforme definido pela atividade principal 
geradora de renda, os pecuaristas despontam em primeiro lugar em capacidade de 
pagamento, seguidos dos produtores de grãos e, por fim, dos fruticultores.  
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