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SUMMARY 
  
The main objective of this study consists of determining the efficient price of water to be  intended 
for the irrigation of Apodi Project-CE. It was used a demand curve of water in a short term, 
obtained by residual method. It was either estimated the flexibility of derived demand for water, 
which is a parameter of considerable economic interests. The operational costs and the income of 
selected cultures were raised by Secretary of Irrigated Agriculture of Ceara State – SEAGRI, 
concerned on the second semester of 2000. These data had been complemented by results of 
researches on the subject and by informations conceded by  FAPISA (Federation of Irrigated 
Projects Associations of Jaguaribe – Apodi). Results indicated that the resultant signaling of the 
efficient price is one of the most precise ways to assure the rational use of water, being able to take 
the producer substantial profits, besides it is a effective instrument for management of irrigation 
projects. The study also indicated that the contribution of water for the raw income was of 32,6%, 
being the remainder available to fixed factors. 
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RESUMO 
  
O objetivo principal deste trabalho foi determinar o preço eficiente da água destinada a 
irrigação do Projeto Apodi-CE. Utilizou-se as curvas de demanda por água no curto prazo, 
obtidas pelo método residual. Foi também estimada a elasticidade da demanda derivada por 
água, que é um parâmetro de considerável interesse econômico. Os custos operacionais e 
receitas das culturas selecionadas, foram apurados pela Secretaria de Agricultura Irrigada 
do Estado do Ceará – SEAGRI, referentes ao segundo semestre de 2000. Estes dados foram 
complementados por resultados de pesquisas sobre o assunto e por informações da FAPISA 
(Federação das Associações de Projetos de Irrigação do Jaguaribe – Apodi). Os resultados 
indicaram que a sinalização resultante do preço eficiente, é uma das formas mais precisas 
de assegurar o uso racional de água, podendo levar o produtor a ganhos substanciais, além 
de ser um instrumento eficaz de gerenciamento de projetos de irrigação. O estudo também 
mostrou que a contribuição da água a renda bruta do Projeto foi de 32,6%, ficando o 
restante disponível para remunerar os fatores fixos. 
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1.      INTRODUÇÃO 
  

Até recentemente, a expectativa da falta de água não era considerada um problema 
para a sociedade em geral. Sua abundância e pronta disponibilidade parecia tratar-se de um 



recurso natural infinito e não haviam maiores esforços voltados para o seu uso racional. As 
surpreendentes transformações do mundo atual globalizado têm levado a uma persistente 
discussão sobre a possibilidade concreta de colapso no abastecimento de água potável em 
muitos lugares do planeta. 

  
Infelizmente tem-se observado ainda atualmente, que muitas pesquisas sobre 

desenvolvimento regional oriundas de entidades científicas prestigiadas, pressupõem taxas 
de crescimento projetadas sem o cenário onde possa ocorrer falta de água. Isto comprova a 
presença da idéia de “abundância da água” na mente de muitos estudiosos. 

  
No Brasil, convive-se com a possibilidade de uma crise sem precedentes por falta de 

energia, dado que sua principal fonte é de origem hidráulica. Então pode-se afirmar sem 
correr o risco de cometer exageros, que a água é o principal fator limitante a ser 
considerado em estudos sobre desenvolvimento sustentável em qualquer nível. 

  
Dentre os inúmeros enfoques que podem ser dados à questão hídrica, a sua alocação 

ou distribuição apresenta-se como um dos mais relevantes. No Nordeste, torna-se cada vez 
mais acirrada a disputa entre os Estados pelas águas do Rio São Francisco. Os centros 
urbanos cada vez mais populosos acirram a competitividade com a água destinada a 
geração de energia e irrigação. 

  
A situação torna-se mais dramática em áreas críticas do semi-árido, como no caso 

do Ceará, que tem como prioridade a interligação de bacias, visando a distribuição mais 
eqüitativa da água. Atualmente, o Estado passa por um processo de transformação na 
condução da sua agricultura irrigada, vista como a principal forma de incrementar a 
produção, renda e emprego no campo. O dilema consiste em como distribuir a água escassa 
entre a irrigação e a imperiosa necessidade de suprir os centros urbanos em franca 
expansão.  

  
Fortaleza utiliza um grande volume de água oriunda do rio Jaguaribe, através do 

canal do trabalhador, comprometendo a oferta do recurso para projetos de irrigação naquela 
região, onde foram gastos vultosos recursos para suas formulações e implantações. 

  
O grande problema deve-se ao fato da ausência de um mercado regular de água o 

que dificulta, obviamente, uma sinalização do seu valor efetivo. 
  
Com a evidência da grande importância do valor da água na sua distribuição entre 

alternativas, surge a necessidade de estudos que busquem determinar o preço deste recurso.  
  
Estudos sobre o uso eficiente da água envolvem várias perspectivas. GLOSS (1991) 

refere-se a “eficiência absoluta que relaciona um uso determinado com a menor quantidade 
possível de água para satisfazê-lo; uma eficiência econômica que pretende aproveitar a 
água com os máximos benefícios econômicos; uma eficiência social que busca estender 
seus benefícios ao maior número possível de pessoas; uma eficiência ecológica que deve 
antes de tudo garantir a conservação dos recursos naturais e uma eficiência institucional 
que qualifica o funcionamento de uma instituição em relação às suas atividades 



relacionadas com a água”. Estas definições não são excludentes e podem funcionar 
simultaneamente conforme as condições específicas de cada tipo de usuário. 

Embora seja um estudo localizado, pela falta de informações detalhadas em 
empreendimentos de maior abrangência, os princípios teóricos-metodológicos aqui 
utilizados poderão ser aplicados em muitos problemas relacionados com distribuição de 
água entre múltiplos propósitos. 

  
Nos projetos de irrigação, a falta de sinais de mercado representados pelo preço 

eficiente da água e do controle da quantidade consumida limitam o seu uso racional. 
Enquanto os demais recursos possuem um preço que mais ou menos se aproxima dos seus 
verdadeiros custos de oportunidade, o mesmo não acontece com a água que é o fator 
primordial na irrigação.  

  
Segundo RANDALL (1987), este é um problema típico de falha de mercado 

conceituado como uma atenuação do direito de propriedade. A água passa a ser um bem 
não-exclusivo e um eventual “mercado de água” é distorcido, emitindo permanentemente 
sinais errados. A tarifa cobrada não racionaliza o uso racional do recurso. Não é assegurado 
ao produtor que esteja disposto a pagar mais pela água, tê-la na quantidade e tempo ótimo 
requeridos pelas culturas. Numa categoria específica feita por RANDALL (1997), este 
sistema de provisão é do tipo “rival e não exclusivo”.  

  
Esta pode ser uma importante razão do insucesso de muitos projetos de irrigação no 

Estado e Região, com desperdício de água, que não fazem a reposição de nutrientes nos 
solos irrigáveis, reduzem a recomposição do capital de irrigação e levam os jovens a 
emigrarem em busca de atividades mais rentáveis (PINHEIRO & SHIROTA, 2000). 

  
O procedimento recomendável para a sustentabilidade econômica destes projetos 

seria inicialmente, definir com antecedência o tamanho ótimo das áreas a serem exploradas 
com as distintas culturas. Deve-se observar a aptidão do solo, requerimentos de água e 
outras restrições relevantes, tais como, os preços esperados dos produtos e os seus custos, 
com vistas a maximização do lucro. Em seguida, cada produtor negociaria formalmente 
com a sua entidade representativa/gestora privada ou pública, sua quota de água necessária 
para irrigar no período seco, dentro de um calendário de distribuição recomendado 
tecnicamente. Multiplicando as quotas pelo preço da água estimado, seria constituído um 
fundo destinado a remunerar o fator que em última instância, beneficiaria todo o projeto. 

  
As considerações acima motivaram o presente trabalho, que pretende estimar o 

preço eficiente de água destinada ao projeto de irrigação situado no Vale do Apodi-CE, 
através do método residual. Este método também permite determinar a elasticidade preço 
do recurso e os benefícios líquidos do produtor que seriam obtidos caso o preço da água 
que se pretende estimar fosse realmente estabelecido. 
  
2. METODOLOGIA 
  
2.1     Área de Estudo  

  



O estudo foi realizado no projeto de irrigação da Chapada do Apodi, Município de 
Limoeiro do Norte–CE, que possui uma área irrigável de 5.393ha, dos quais encontram-se 
em operação 2518ha. Mas, os dados culturais disponíveis e necessários para este estudo 
envolvem apenas 1287ha, com alta predominância na exploração de milho e feijão. 

  
A fonte hídrica do projeto é o rio Jaguaribe, perenizado pelo açude público Orós, 

com capacidade de armazenar 2,0 bilhões de m3 de água. A captação está localizada no 
braço direito do rio Quixeré, no reservatório formado pela barragem “Pedrinhas”. Esta é 
constituída de uma estação elevatória que recalca as vazões requeridas através de adutora 
(linha dupla) em ferro fundido dúctil (k7), com diâmetro de 1200mm, para um reservatório 
nas proximidades da borda da Chapada do Apodi. 

  
O volume total de água utilizada no segundo semestre de 2000 foi de 6,3 milhões de 

m3 destinado a irrigar 1.287ha das culturas de abacaxi, feijão de corda, melão, milho verde, 
pimentão, tomate e uva. A área em estudo situa-se na primeira etapa do projeto e as 
técnicas de irrigação empregadas são por pivôt central, microaspersão e gotejamento, ou 
por aspersão convencional.  

  
2.2     Métodos para o Cálculo do Preço da Água 

  
Os métodos para avaliar os recursos naturais se fundamentam na teoria econômica, 

observando-se as especificidades de cada recurso (AGUERO, 1996). No caso da água, 
existem vários métodos, sendo cada um adequado a natureza do seu uso. No Brasil, os 
estudos recentes sobre valoração da água destinada à irrigação foram feitos, dentre outros, 
por TEIXEIRA (1990) utilizando programação linear e PINHEIRO (1998) utilizando 
funções de produção. Podem ser também utilizados os métodos da demanda derivada e o 
método residual. Numa resenha feita por AGUERO (1993) de algumas pesquisas sobre o 
preço da água nos Estados Unidos no período de 1973-84, considerando as culturas, 
métodos e autores, 80% utilizaram o método residual. 

  
  

2.3     Método Residual 
  
O método residual é adequado quando existe diversificação de culturas se os preços 

apropriados podem ser designados (presumivelmente por força de mercado) a todos os 
insumos exceto um. O resíduo do valor total do produto seria aplicado ao recurso restante. 

  
Consiste em subtrair da renda total obtida pelo produtor, a remuneração de todos os 

fatores de produção empregados, exclusive a água. Então, o valor deste recurso é obtido por 
resíduo. 

  

Dado um conjunto de atividades agrícolas i sendo (i = 1,...,m), e de fatores de 
produção j, onde j = (l......n) e considerando-se a água como o n-ésimo fator, pode-se 
escrever:  



  

  

                                                           
  

                               (1) 
  
onde: Pn é o preço da água, Xin é a quantidade de água alocada na atividade i, VPTyi é o 
valor da produção, Pj e X ij  são os preços e quantidades dos demais fatores, com exceção 
da água.  
  

O termo à esquerda da equação (1), representa a contribuição da água ao processo 
produtivo i. Assumindo que são conhecidas todas as variáveis da expressão (1), exceto Pn, 
ele pode ser determinado e representa o “preço sombra” da água. Relacionando o preço 
com a quantidade utilizada de água em cada atividade agrícola, pode-se determinar a curva 
da demanda derivada da água de curto prazo. 

  
Considere-se um processo de produção com os fatores, capital (K), mão de obra (L), 

terra (T) e água (W), usados para produzir um único produto Y: 
                             

Y = f ( K, L, T, W)                                        (2) 
YOUNG (1986), explica que a aplicação do método residual só é válida no modelo 

competitivo, sendo que 2 (dois) postulados deverão ser atendidos. O primeiro é que o preço 
de cada recurso seja igual ao seu respectivo valor do produto marginal (VPMg). Esta é uma 
condição para maximização de lucro, onde: 

  
VPMgx = Px                                                           (3) 
  

  O segundo postulado diz que, se o valor total do produto for distribuído entre as 
remunerações de cada recurso de acordo com a sua produtividade marginal, este será 
totalmente exaurido, conforme: 

  
VPTy = (VPMg k  . K ) + (VPMg L  . L ) + (VPMg T   . T) + (VPMg W .W ),      (4) 
  
Onde,  VPT  é  o  valor  do  produto total  (y), VPMg é o valor do produto marginal do j-
ésimo recurso e K, L, T e W, representam as suas quantidades. 
  

O postulado representado em (4) pode ser demonstrado através do teorema de Euler, 
ou seja, os recursos pagos de acordo com suas produtividades marginais resultarão em 
completa exaustão do valor total do produto.  

  



Os 2 postulados citados acima são satisfeitos por funções de produção homogêneas 
de grau um. A função Cobb–Douglas, sujeita a retornos constantes à escala, satisfaz o 
teorema de Euler e pode ser usada na estimativa empírica de problemas desta natureza. 

  
  

2.4  A Elasticidade Preço da Água 
  
A obtenção da relação entre o preço e a quantidade de X dada por (3), expressa a 

demanda de curto prazo por X. Considerando uma função de produção com dois fatores a e 
b e sendo a água destinada à irrigação uma demanda derivada, será possível estimar suas 
elasticidades-preços e conforme HICKS (1957), citado por BARROS (1987), pode ser dada 
através da expressão: 
  

                                (5) 
  

onde: Ea é a elasticidade preço da demanda derivada de água, σ é a elasticidade de 
substituição, Eb  é a elasticidade de demanda do outro fator b, e Ka e Kb,  são as 
elasticidades parciais de produção dos fatores a e b. 
  
2.5  A Remuneração dos Fatores Fixos 

  
Neste estudo, o único fator variável é a água. Sua utilização na irrigação irá 

mobilizar outros fatores que deverão ser remunerados convenientemente. 
  
Tomando-se o lado direito da equação (1) em relação ao fator  (água), pode-se 

afirmar que: 
  

                       (6) 
  

Isto porque Xij , sendo j≠n, representam os fatores fixos. O lado direto da equação 
(6) acima é o valor do produto marginal da água, que conforme a equação (3), deve ser 
igual ao seu preço. Pode-se então afirmar, que a área situada abaixo da curva da demanda 
de curto prazo da água é igual a sua contribuição total ao Valor Bruto da Produção. Esta 
afirmativa atende ao Teorema de Euler, ficando assim: 

                                                           

                                          (7) 
  
onde VPTa é a contribuição da água ao valor bruto da produção, Py é o preço do produto e 

 é o produto marginal do fator. Então, a diferença entre o Valor Total da Produção 



menos o da contribuição de água, será igual ao valor destinado a remunerar os fatores fixos, 
para atender o postulado 2 citado anteriormente. Ressalte-se que a remuneração do 
empresário está incluída nestes fatores fixos. 
  
2.6     Estrutura de Receitas e Custos Totais 

  
A equação (1) pode ser reescrita mais explicitamente assim: 

  
PW . W  =  VPTy  -  ( P K .  K +   PL  .  L  +   PT  .   T )                     (8) 

  
Onde PW . W  é o valor da água, VPTy é o valor total da produção e (P K . K + PL.L + PT .T) é 
o custo total de produção dos demais fatores. Pode-se verificar que a equação (8) acima 
atende aos postulados descritos em (3) e (4). 
  

Isto permite que o lado direito da expressão acima seja empiricamente determinado, 
representando a renda bruta e os custos totais de produção por hectare de cada cultura 
irrigada, com exceção da água. Vale lembrar que todos custos deverão ser minuciosamente 
apurados, caso contrário o resíduo (Pw . W) será superestimado[3]. 

  
Neste estudo a renda bruta total de cada cultura foi obtida pela multiplicação do 

preço de mercado do produto com a produção obtida e está expressa em R$ na TABELA 1. 
  

TABELA 1 – Área Irrigada, Rendimento, Preço, Custos e Receitas Totais por produto no 
Projeto Apodi-CE – 2º semestre de 2000.  

  

Culturas Área 
Irrigada (ha) 

Rendimento 
(t/há) 

Preço do 
Produto (R$/t) 

Renda Bruta 
Total (R$) 

 Custo Total 
(R$) 

Uva 7 30 800 168.000 135.861,95 
Tomate 6,2 45 400 111.600 66.070,98 
Abacaxi 4 33 700 92.400 39.433,48 
Melão 52 30 540 842.400 409.262,88 
Pimentão 0,5 30 600 9.000 3.934,92 
Feijão 664,3 2,4 980 1.562.434 1.278.843,90 
Milho 553 5,7 440 1.386.924 846.952,68 
TOTAL 1287 - - 4.172.758 2.780.360,79 

Fonte: SEAGRI. 
Obs: Alguns dados foram confirmados ou complementados pela FAPIJA. 

  
Na ausência de dados detalhados para apuração dos custos fixos, utilizou-se de uma 

relação conhecida entre estes e os custos operacionais, a partir de estudo feito na região do 
Jaguaribe por (FRANÇA & PEREIRA, 1990). A depreciação de máquinas e equipamentos 
representa cerca de 4,2% dos custos operacionais e as despesas de conservação, cerca de 
3,5%. 

  
Quanto aos juros sobre o capital empatado, considerou-se uma taxa de 6%a.a. entre 

o valor do capital médio utilizado. Com o mesmo procedimento anterior, incidiu-se um 
percentual de 21,7% sobre os custos operacionais, adotando-se o mesmo critério anterior. 

  



A remuneração da terra, foi determinada pelo  valor observado de arrendamentos 
efetuados na área do projeto, que em média é de R$ 180,00/ha. 

  
Não é usual a estimativa da remuneração do empresário em estudos sobre custos de 

produção agrícolas. Como a capacidade empresarial pode fazer a diferença entre o sucesso 
ou insucesso de qualquer empreendimento e dado os objetivos deste estudo, torna-se 
imprescindível a incorporação deste item. A área média por colono, que representa 99% do 
assentamento, é de 6,3ha. Os critérios adotados de seleção e concessão do irrigante foram 
para os residentes na área  com alguma experiência em irrigação, sendo recomendável 
considerar a sua remuneração como administrador (gerente ou capataz de lotes), na região 
do projeto. Considerando-se o salário médio para estas atividades na região e a área média 
explorada por irrigante, estimou-se este tipo de remuneração R$ 190,00/ha. 

  
No tocante aos custos variáveis para cada cultura, utilizou-se os valores das contas 

culturais da SEAGRI e adotado em contratos de financiamentos.  
  

Os dados básicos obtidos conforme os procedimentos acima descritos, estão condensados 
na Tabela 1 e todos os valores considerados tanto de receitas quanto de custos foram 
relativos ao 2º semestre de 2000. 
  
3.       RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  
A TABELA 2 contém os resíduos resultantes da diferença entre a renda bruta e os 

custos totais por cultura. O procedimento empírico para a estimativa do preço da água 
requer que esses resíduos e as quantidades de água utilizada estejam acumulados. O passo 
seguinte será fazer uma regressão tendo o valor do recurso (resíduo), como variável 
dependente da quantidade de água utilizada, observando-se o seu custo de oportunidade. 

  
TABELA 2 – Volume Total de água demandada e resíduos por cultura no projeto Apodi – 

2º semestre 2000. 
  

Acumulados Culturas 
Volume de Água  

(mil m3) 
Resíduo Total       

(R$) Volume (mil m3) Resíduo  (R$) 
Melão 260 433.137,12 260 433.137,12 
Tomate 37,2 45.529,01 297,2 478.666,13 
Pimentão 6 5.065,08 303,2 483.731,2 
Abacaxi 64 52.966,52 367,2 536.697,12 
Uva 119 32.138,05 486,2 568.835,78 
Milho 2.488,5 539.971,40 2.974,7 1.108.807,10 
Feijão 3.321,5 283.589,67 6.296,2 1.392.396,70 
Fonte: Dados da pesquisa. 
  
3.1 O Preço da Água  

  
 



 

 
A relação entre os resíduos e o volume de água está representada pela FIGURA 1, cuja 
parte superior é a função de produção dependente exclusivamente da água e a inferior 
significa a demanda derivada (d) de água destinada à irrigação das culturas exploradas. 
  
FIGURA 1 -  Funções do valor total e da demanda de água. 
  
Representando a parte superior da Figura 1 na forma logarítmica  fica assim:  
  

Ln Y  = 11 +  0,357 ln Q                                        (9) 
  

Sendo, lnY o logaritmo do valor da contribuição da água à produção e ln Q o 
logaritmo da sua quantidade, com R2 igual a 0,99. Sendo os dados acumulados, foi feito o 
teste de auto-correlação entre os erros, mostrando não serem necessárias correções. 
Estimando-se os parâmetros na forma em que β1 = antlog(α), obtém-se:  
                         
                    Y  = 59874 Q 0,357                                                                                                            (10) 
A função Cobb-Douglas (10) atende aos pressupostos teóricos já mencionados. O preço da 
água pode ser obtido conforme a equação (3), sendo a parte inferior da Figura 1, e 
algebricamente pode ser representada por:   
  
                   ∂y/∂x  =  Pw = 21375 . Q -0,643                                                                  (11) 
  

Atribuindo-se a quantidade de água alocada nas distintas culturas do projeto, pode-
se obter a disposição do produtor a pagar pelo recurso para cada cultura, conforme 
demonstrado na TABELA 3. 

  



TABELA 3 – Disposição a pagar, quantidade, remuneração possível e efetiva, benefício 
líquido de uso do recurso por cultura – Projeto Apodi – 2º semestre de 2000 

  
Remuneração da Água  

(R$) - 1000m3 
Culturas 

Disposição a 
Pagar por 

Água  
(R$/1000m3) 

Quant. de 
Água 

(1000m3) 
Disposição Total a 
Pagar (DAP) (R$ 

1,00) 

Valor Efetivo a 
Pagar por Água  

(R$)* 

Benefício 
Líquido 

(R$/1000m3) 

Melão 594,70 260 154.622 20.046,00 134.576,00 
Tomate 549,20 37,20 20.430 2.868,12 17.561,88 
Pimentão 542,20 6 3.253 426,60 2.826,40 
Abacaxi 479,37 64 30.679,68 4.934,40 25.745,28 
Uva 400,20 119 47.623,80 9.174,90 38.448,90 
Milho 124,87 2.488 310.676,56 191.824,80 118.851,76 
Feijão 76,10 3.321 256.049,10 256.049,10 -- 
Total -- 6.295,20 823.334,14 485.323,92 338.010,22 

Fonte: Dados da pesquisa. 
  

É interessante perceber na Tabela 3 que os produtores de tomate estariam dispostos 
a pagar (DAP) R$ 549,20/mil m3 de água, enquanto os de feijão, R$ 76,10/mil m3. Verifica-
se que estes valores são diferentes para cada cultura e tendem a cair na medida em que 
aumenta a disponibilidade de água para o projeto. As culturas com maior produtividade da 
água estão DAP um preço mais expressivo. 

  
Mas, se toda a água requerida pelas culturas (6,29 milhões de m3) fosse disponível, 

o seu preço seria de R$ 76,10/mil m3, sendo a diferença entre a DAP e o preço  eficiente  
igual  ao  beneficio  líquido a ser apropriado pelo produtor[4]. A Tabela 3 mostra que a 
única cultura que não possui benefício líquido é o feijão, por apresentar a menor 
produtividade da água entre as alternativas econômicas do modelo de exploração executado 
pelo projeto. 

  
Na Tabela 1 pode-se observar que a renda bruta total esperada do Projeto Apodi no 

2o semestre de 2000 é de R$ 4,17 milhões. A equação (7) permite calcular a contribuição de 
água a esta renda bruta. Sendo a oferta total de água igual a 6,29 milhões de m3, a sua 
contribuição à renda será de 32,6%. Com base nos pressupostos teóricos mencionados 
anteriormente os fatores fixos contribuem com 67,4% na geração da renda bruta. 

  
Utilizando os dados da Tabela 3, verifica-se que a renda bruta do melão é a que 

recebe a maior contribuição da água (51%) e o tomate apenas 19%. Isto ocorre por serem 
respectivamente, as culturas que possuem maiores e menores requerimentos de água por 
unidade de área. 
  
3.2 Elasticidade Preço da Água 
 

Segundo PINHEIRO (1998; p.185), a equação (11) apresenta elasticidade constante 
por ser uma hipérbole eqüilátera, sendo igual ao inverso do seu expoente negativo.  

  



Uma outra forma de estimar a elasticidade da demanda derivada por água é através 
da equação (5). Dada a pressuposição de homogeneidade linear de função de produção e 
mantendo-se fixo o fator b, então eb = 0, n = ∞, σ = 1. Aquela equação fica igual a 

 e dado que σ = 1, o denominador seria igual a elasticidade parcial de produção 
de a menos 1. Neste estudo, a elasticidade da demanda de água para irrigação é igual a – 
1,55. Isto significa que uma mudança na quantidade demandada de água para irrigação 
aumenta mais do que proporcionalmente a uma dada variação no seu preço. 

  
3.CONCLUSÕES 

  
Os resultados mostraram que é possível estimar o preço da água a partir das contas 

culturais de projetos de irrigação. A determinação do preço da água é um passo decisivo 
para promover eficiência e racionalizar o uso do recurso, desde que haja um sistema 
moderno de medição e de cobrança deste preço. 

  
O estudo mostrou que a disposição a pagar (DAP) por água aumenta 

proporcionalmente com a rentabilidade das culturas. Isto leva a conclusão que se a água for 
paga de acordo com o seu custo de oportunidade, estão asseguradas as condições 
necessárias e suficientes para a maximização do benefício líquido do produtor e uso ótimo 
do recurso. 

  
Foi também possível demonstrar que água para irrigação possui demanda elástica, 

permitindo determinar um desejado volume de água a partir da fixação do seu preço. 
Ademais, o modelo identifica a importância da água no processo produtivo, indicando a sua 
contribuição efetiva e a necessidade de remuneração os fatores fixos e os seus impactos no 
valor da produção decorrentes de tecnologias poupadoras do recurso. 

  
Finalmente, deve-se destacar as limitações do método residual pelas dificuldades da 

medição precisa da relação água-produção em virtude da existência de inúmeras variáveis 
envolvidas no processo produtivo, tais como, tipos de solo, distintas variedades e estágios 
de crescimento de planta. Por ser um estudo de curto prazo, as estimativas de preço não 
levam em conta as interações entre a água e os demais fatores. 
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