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RESUMO 

Por uma questão geográfica, o Brasil encontra-se entre os países mais beneficiados 
com relação ao acúmulo de água doce, com cerca de 12% de toda a reserva mundial; isso 
não quer dizer que as regiões brasileiras estejam livres do problema da escassez de água. 
Desse modo, foram construídos ao longo dos anos projetos públicos de irrigação ou 
perímetros irrigados que aos poucos se tornaram o ponto chave da produção agrícola no 
semiárido nordestino, sendo este setor um dos principais usuários de água bruta. Apesar dos 
esforços governamentais e todos os investimentos realizados nos perímetros irrigados, as 
crises de abastecimento ainda são uma constante no Nordeste e especialmente no Ceará. 
Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar e analisar a capacidade de 
pagamento dos irrigantes do perímetro irrigado do Baixo Acaraú, em 2010, levando em 
consideração, além dos riscos, o enfoque da avaliação econômico-social de projetos. Em 
outras palavras, pretende-se investigar, sob três enfoques diferentes, sendo o 
determinístico, sob condições de risco e sob o ponto de vista social, se as atividades 
desenvolvidas pelos irrigantes do Baixo Acaraú apresentam nível de rentabilidade suficiente 
para cobrir os custos dos insumos, remunerar os fatores de produção (terra, capital e 
trabalho) e gerar um resíduo que servirá de base para o pagamento da tarifa de água 
cobrada pelo órgão governamental responsável. No decorrer da pesquisa será utilizado 
análise tabular e descritiva, que consiste na apresentação de dados estatísticos, de forma 
sintética, permitindo assim uma visão geral do que se quer analisar, expondo os resultados 
de maneira simples e objetiva. A caracterização dos produtores é uma condição 
fundamental para o sucesso desta pesquisa, tornando-se assim um objetivo secundário do 
trabalho. O método escolhido para a determinação da capacidade de pagamento foi o 
residual. O método de análise de riscos que será usado no presente estudo é o de Monte 
Carlo, isso porque se constitui em um modelo simples, confiável, de baixo custo de operação 
e com possibilidade de repetição. Já para a avaliação social será utilizado os fatores de 
conversão recomendados pela  Secretária de Recursos Hídricos do Ceará e SUDENE (1991). 
Concluiu-se que os irrigantes do Baixo Acaraú apresentaram baixa capacidade de pagamento 
por água, tanto na análise determinista como sob condições de riscos. Porém, sob o ponto 
de vista social os resultados apontaram para uma capacidade de pagamento significativa.   

 

Palavras-Chaves: Capacidade de pagamento, Análise de risco, Rentabilidade social, 
Perímetro Irrigado Baixo Acaraú. 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

As a matter location, Brazil is among the most benefit with respect to the accumulation of 
freshwater, with about 12% of all world reserves, that does not mean that parts of Brazil are 
free of the problem of water scarcity. Thus, were built over the years public irrigation 
projects and irrigation schemes which gradually became the key issue of agricultural 
production in semi-arid northeast, this sector is a major raw water users. Despite the efforts 
of governments and all investments in irrigated areas, the supply crises are still a constant in 
the Northeast and especially in Ceará. Thus, this study aims to characterize and analyze the 
ability of irrigators to pay the irrigation district of the Lower Acaraú in 2010, taking into 
account, and risks, the focus of economic-social projects. In other words, we intend to 
investigate, under three different approaches, deterministic, and under conditions of risk 
from the point of view, if the activities undertaken by irrigation of the Lower Acaraú present 
level of profitability sufficient to cover the costs of inputs, compensate the factors of 
production (land, capital, labor) to yield a residue that will form the basis for payment of 
water tariff charged by the state board. During the research will be using tabular analysis 
and descriptive, which is the submission of statistical data, in summary form, in one place, 
allowing an overview of what is to be analyzed, the results of exposing a simple and 
objective. The characterization of the producers is a key condition for the success of this 
research, thus becoming a secondary objective of this work. The method chosen to 
determine the ability to pay was the residual. The method of risk analysis to be used in this 
study is the Monte Carlo, because it constitutes a simple, reliable, low cost of operation and 
with the possibility of repetition. As for the economic evaluation will be used the conversion 
factors recommended by the Secretary of Water Resources of Ceara and SUDENE (1991). It 
was concluded that irrigation of the Lower Acaraú showed low ability to pay for water, both 
with the deterministic analysis under conditions of risk. However, under the social point of 
view the results showed a significant ability to pay. 
 
 

Key-Words: Ability to pay, risk analysis, social profitability, 
Irrigated Low Acaraú 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Problema e sua Importância  

Costuma-se ouvir nos dias atuais que no futuro a água será o bem mais valioso do 

planeta. Isso se deve a prognósticos realizados por pesquisadores que constataram aumento 

crescente na demanda por água doce, ao passo que a quantidade disponível de tal bem 

apresenta tendência declinante nos últimos anos, fato esse que pode ser explicado pela ação 

degradante do homem frente a natureza, pelo crescimento econômico desordenado e os 

desperdícios. 

O fato é que, apesar de 75% da superfície terrestre se encontrar recoberta por água, 

apenas 1% desta, ou seja, 1,5 milhão km
3
 são adequados ao consumo humano. 

Por uma questão geográfica, o Brasil encontra-se entre os países mais beneficiados 

com relação ao acumulo de água doce, com cerca de 12% de toda a reserva mundial; isso não 

quer dizer que as regiões brasileiras estejam livres do problema da escassez de água.  As 

dimensões continentais do território brasileiro revelam grandes disparidades físicas, políticas, 

econômicas, sociais, institucionais e culturais entre as cinco regiões do País. A má 

distribuição dos recursos hídricos brasileiros mostra bem estas diferenças geofísicas regionais. 

Para se ter uma idéia da irregularidade dos recursos hídricos entre as regiões brasileiras, o 

Nordeste que concentra quase 30% da população do País detém apenas 3,3% dos recursos 

hídricos, enquanto a Região Amazônica, onde se localiza apenas 7% da população brasileira, 

abriga 80% dos recursos hídricos brasileiros (JALES, 2009).    

A região Nordeste é um das que mais sofre pela má distribuição dos recursos hídricos 

disponíveis no país, soma-se a isso o fato de 60% de sua área se encontrar localizada no 

semiárido, onde as chuvas são irregulares, o clima é quente e as taxas de evaporação são 

elevadas, agravando ainda mais a disponibilidade hídrica da região. 

No Ceará os problemas relacionados à escassez de água é muito maior, visto que 92% 

de seu território estar no semiárido (CAMPOS et al., 2001), sendo este Estado vítima de 

grandes secas ao longo de sua história. As conseqüências de uma seca podem ser 

devastadoras, pois ultrapassam a esfera do abastecimento de água, afetando a produção de 

alimentos e o sistema de saúde publica, fazendo com que a população destas áreas migre para 
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os centros urbanos fugindo da fome, da sede e das doenças (PEIXOTO, 1990 apud JALES, 

2009).  Vale ressaltar que a condição de pobreza e miséria do Nordeste vai além das 

conseqüências das secas. Fenômenos como o coronelismo e clientelismo estão enraizados na 

formação econômica desta região e seus reflexos permanecerão por muito tempo 

(OLIVEIRA, 1975).  

Para tentar superar o problema da escassez de água no Nordeste e principalmente no 

Ceará algumas medidas foram tomadas, tanto de caráter emergencial, como a utilização de 

carros pipas, bem como de médio e longo prazo com a construção de açudes que servem de 

grandes reservatórios de água. Desse modo, foram construídos ao longo dos anos projetos 

públicos de irrigação ou perímetros irrigados que aos poucos se tornaram o ponto chave da 

produção agrícola no semiárido nordestino, sendo este setor um dos principais usuários de 

água bruta. Segundo Campos (2009), no Ceará, nos últimos 100 anos foram construídos mais 

de 8000 açudes, sendo 136 públicos com acúmulo de mais de 17 bilhões de m
3 

de água, destes 

cerca de 60% dos recursos hídricos são destinados a atividade agrícola. 

Apesar dos esforços governamentais e todos os investimentos realizados nos 

perímetros irrigados, as crises de abastecimento ainda são uma constante no Nordeste e 

especialmente no Ceará. Campos (2009) chama a atenção para baixa eficiência e grande 

desperdício no uso da água pelos irrigantes cearenses. 

Toda discussão anterior se deu no sentido de se constatar o óbvio, ou seja, a água é um 

bem mal distribuído, não só no planeta como em algumas regiões brasileiras e principalmente 

no semiárido nordestino, tornando-se assim um bem escasso em algumas regiões do planeta. 

Diante desta verificação, o bem água passa a ser objeto de estudo das ciências econômicas, 

tornando-se sujeito a instrumentos disciplinadores  que racionalize seu uso, necessariamente 

dentro da moderna visão do desenvolvimento sustentável (SILVA, 2006). 

A discussão em torno da sustentabilidade do uso da água em projetos públicos de 

irrigação é antiga, porém só ao final da década de 70 foi publicada a primeira lei sobre o 

assunto (nº 6.662 de 22/06/1979), que ficou conhecida como lei da irrigação. Outro 

importante marco regulatório e que muito contribuiu para com a legitimidade da cobrança do 

uso da água foi a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97) ou Lei das águas 

em 1997, nela a água é reconhecida como um bem de domínio público, escasso e dotado de 

valor econômico, ou seja, a água bruta é um bem econômico e, como tal, é constituída de 
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valor de uso e valor de troca, sendo que o primeiro varia em razão da sua subjetividade, 

enquanto que o segundo depende das forças de mercado e pode ser valorado monetariamente 

(FERNANDEZ et al.,2000).  

Dada a legitimidade e a legalidade da cobrança pelo uso da água, surgiu à necessidade 

de valoração da mesma, tarefa essa nada simplória para os economistas, em razão da 

variedade de uso e modo de utilização da água. Várias metodologias para valorar o bem água 

foram desenvolvidas com base nas teorias econômicas de bens públicos.  

Segundo Fernandez (2000), qualquer método que se proponha a definir preço para o 

uso da água terá, necessariamente, que atender a quatro condições básicas. Em primeiro lugar 

o preço da água terá que direcionar o uso da mesma para atividades que  utilizem de forma 

mais eficiente possível os recursos hídricos. Por sua vez, seja qual for o preço estipulado para 

o uso da água nele deverão estar incorporados os custos sociais relacionados ao uso da 

mesma. Em terceiro lugar, se faz necessário buscar refletir, no preço da água, o verdadeiro 

custo de oportunidade deste bem em seus múltiplos usos. Por fim, a  água terá que ter um 

valor de troca tal que permita a (auto)sustentabilidade dos sistemas hídricos. 

 

Vale salientar que a grande maioria dos métodos que buscam dar valor monetário a 

água leva em consideração apenas o lado da oferta, ou seja, o ponto chave da cobrança pelo 

uso da água bruta está na recuperação dos custos de implantação da infra-estrutura, sem levar 

em conta o possível comprometimento da rentabilidade econômica dos demandantes. 

Silva(2006) lembra que a resolução nº48 do Conselho Nacional dos Recursos Hídricos 

(CNRH), no seu capítulo IV artigo 7º determina como condição de implantação da cobrança 

do uso da água, a sustentabilidade econômica dos usuários. Ainda segundo esta autora sobre 

sustentabilidade econômica tem-se:  

É sabido que a sustentabilidade econômica de um 

empreendimento depende da capacidade de seus usuários remunerarem, 

satisfatoriamente, os serviços que o mesmo lhe presta. Essa remuneração 

deve incluir o capital investido na construção do 

empreendimento/barragem e os custos associados aos serviços de 

operação, manutenção e administração. (SILVA, 2006, p. 22 ). 
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Justifica-se assim a necessidade de analisar a capacidade de pagamento dos 

demandantes de água bruta nos perímetros irrigados, garantindo-os a necessária rentabilidade 

e sustentabilidade econômica.  

É importante dizer que toda discussão sobre a cobrança pelo uso da água e a 

capacidade de pagamento dos irrigantes, estão inseridos no bojo dos conceitos modernos de 

desenvolvimento econômico, que transcendem o raio do crescimento do PIB e atingem 

dimensões sócio-ambientais, ou seja, o desenvolvimento sustentável (VEIGA, 2005), 

merecendo assim, algumas considerações. 

O economista Ignacy Sachs apresenta uma visão inovadora que inclui no  

desenvolvimento sustentável os aspectos sociais e ambientais. Para Sachs (2006) o 

desenvolvimento tem que ser socialmente includente, ambientalmente sustentável e 

economicamente sustentado. Segundo Sachs os aspectos ambientais, sociais e econômicos 

estão intimamente relacionados. É preciso, diz o economista, avançar simultaneamente nas 

três dimensões do desenvolvimento: ambiental, social e econômico. Esse é o tripé do 

desenvolvimento sustentável. 

Como se pode perceber, qualquer análise de projetos de investimentos, como é o caso 

dos perímetros irrigados, que deixe de fora os conceitos de desenvolvimento sustentável 

estará no mínimo incompleta. É neste sentido que as metodologias de elaboração e avaliação 

de projetos têm avançado nos últimos anos, ou seja, não se limitam mais às análises 

financeiras ou do ponto de vista privado, transbordando seus estudos para o campo social e 

ambiental, levando em consideração seus impactos dentro da sociedade como um todo. Desse 

modo, um projeto inviável financeiramente, pode trazer importantes benefícios sociais ou 

ambientais, não precisando ser necessariamente descartado. 

Finalmente, para que a avaliação de projetos, principalmente os agropecuários, esteja 

mais próxima da realidade tem-se obrigatoriamente que levar em consideração os riscos e 

incertezas.  

Geralmente as empresas não possuem controle absoluto sobre os fatores importantes 

do processo produtivo e da comercialização, por isso os riscos e incertezas estão sempre 

presentes no cotidiano das firmas, porém muitas vezes não são levados em conta nas análises 

ex-ante ou ex-post. 
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 No caso das empresas agropecuárias os riscos se tornam mais evidentes dado a sua 

sensibilidade as mudanças naturais, como clima, solo, temperatura, etc., bem como, por sua 

proximidade com os mercados perfeitos, que tem como uma das características principais 

serem tomadores de preços. 

Como foi dito anteriormente, a maioria dos métodos de valoração da água se baseiam 

nos custos de implantação dos projetos. Por outro lado a resolução nº48 do Conselho Nacional 

dos Recursos Hídricos (CNRH), no seu capítulo IV artigo 7º, determina como condição de 

implantação da cobrança do uso da água, a sustentabilidade econômica dos usuários ou, em 

outras palavras, a capacidade de pagamentos dos produtores. Surge então, a obrigação de 

verificar se os órgãos governamentais estão de fato cumprindo a determinação do CNRH, ou 

seja, justifica-se a necessidade de se testar a hipótese de capacidade de pagamento por água 

brutas dos irrigantes ser positiva. 

 Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo caracterizar e analisar a 

capacidade de pagamento dos irrigantes do perímetro irrigado do Baixo Acaraú, levando em 

consideração, além dos riscos, o enfoque da avaliação econômico de projetos. Em outras 

palavras, pretende-se investigar a capacidade de pagamento por água bruta, sob três enfoques 

diferentes, determinista, sob condições de risco e com a eliminação dos efeitos das distorções 

de mercado, determinando assim, se as atividades desenvolvidas pelos irrigantes do Baixo 

Acaraú apresentam nível de rentabilidade suficiente para cobrir os custos dos insumos, 

remunerar os fatores de produção( terra, capital, trabalho) e gerar um resíduo que servirá de 

base para o pagamento da tarifa de água cobrada pelo órgão governamental responsável.   
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1.2 Hipótese 

 Os irrigantes do perímetro Baixo Acaraú apresentam capacidade de 

pagamento por água bruta, sob condições deterministas, de riscos e após as correções 

de distorções dos preços de mercado.  

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo Geral 

 Determinar e analisar a capacidade de pagamento dos irrigantes do 

perímetro Baixo Acaraú, em 2010, considerando-se variáveis socioeconômicas e de 

riscos. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Caracterizar os diferentes produtores quanto aos aspectos técnicos, 

econômicos e sociais. 

 Determinar a capacidade de pagamento dos irrigantes por água bruta 

sob condições determinísticas. 

 Determinar a capacidade de pagamento dos irrigantes por água bruta 

sob condições de risco. 

 Determinar a capacidade de pagamento dos irrigantes por água bruta 

sob a óptica dos preços econômicos ou preços sombra. 

 

 1.4 Divisão do Trabalho 

O presente trabalho está dividido em quatro partes, além da introdução, que são 

respectivamente, o referencial teórico, onde é feito uma revisão da literatura dos assuntos aqui 

abordados; metodologia, em que são apresentadas as fontes de dados bem como os modelos 

analíticos que serão utilizados e, por fim, a apresentação dos resultados e conclusões. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Algumas Considerações Sobre  Agricultura Irrigada 

Como referido dito na introdução, no Brasil, somente a partir da década de 70 a 

discussão sobre os recursos hídricos e irrigação se tornou relevante, tendo como resultado a 

promulgação da “lei da irrigação”. Porém as dificuldades relacionadas a escassez de água, 

tanto para consumo humano como para produção de alimentos datam os tempos coloniais. 

Relatos históricos confirmam a utilização de técnicas de irrigação pelos jesuítas na produção 

de arroz no Rio de Janeiro. No entanto a agricultura irrigada no Brasil foi insignificante até a 

segunda metade do século XX (JALLES, 2009).  

Um fenômeno que antecedeu a agricultura irrigada no Brasil e principalmente na 

região Nordeste foi o da açudagem. No período colonial a construção de açudes foi um 

importante instrumento, tanto para atender a necessidade de água dos moinhos de engenhos, 

como para socorrer os colonizadores que saiam do litoral adentrando o sertão brasileiro com 

seu rebanho (BARBOSA et al 2005). 

Grandes secas assolaram a região Nordeste no século XIX e seus impactos logo 

puderam ser sentidos pelos grandes centros urbanos, que passaram a receber retirantes 

fugindo da fome e da miséria que se instalara no sertão. Buscando minimizar os efeitos das 

secas o governo imperial dar início a política governamental de açudagem do Nordeste 

(BARBOSA et al 2005). Acreditava-se que a partir das construções de açudes as mazelas por 

qual passava a região nordestina chegariam ao fim, no entanto a história mostrou que os 

problemas da região Nordeste são de caráter estruturais, carecendo uma análise multifatorial. 

Desse modo os açudes não seriam a solução para o atraso econômico do Nordeste brasileiro, 

porém eram de suma importância, pois supriam a necessidade de água do povo e do seu 

rebanho. 

Somente na segunda metade do século XIX teve inicio a primeira construção de uma 

estrutura hídrica pública de irrigação, com o açude do Cedro em Quixadá-CE, com 126 

milhões de m
3
 e com o objetivo desenvolver a irrigação, as culturas de vazantes, a 

piscicultura, bem como o abastecimento de água de Quixadá-CE. Vários açudes foram 

construídos ao longo dos anos, porém a produção irrigada pouco se desenvolveu nas terras 

nordestinas até 1970, isso porque para que projetos de irrigação em grande escala obtenham 
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sucesso é necessário um grande armazenamento de água, o que não era possível devido a 

irregularidade pluviométrica da região semi-arida e principalmente pela estrutura fundiária 

vigente no País ate então que impedia a desapropriação das áreas a jusantes dos projetos de 

irrigação (FRANCO, 1984). Outras justificativas para o fraco desempenho da agricultura 

irrigado na região Nordeste foram citadas pelo DNOCS(1970) entre as mais importantes 

estão: a tradicional criação de gado extensiva e a agropecuária como um todo que faziam com 

que os proprietários pouco se interessassem pela irrigação; o assistencialismo governamental 

que acomodava os irrigantes; falta de capacitação dos irrigantes; falta de apoio financeiro para 

manutenção dos projetos; baixo nível de pesquisas nas áreas dos projetos; e falta de 

instrumentos legais que regulassem a relação entre os irrigantes e o governo.  

A partir da década de 70, a preocupação já não era mais acumular água, percebeu-se 

que o simples represamento desta não era suficiente para revolucionar a agricultura do 

Nordeste. Superar a subutilização dos recursos hídricos se fazia urgente. Assim uma estrutura 

institucional e legal foi sendo montada para viabilizar o desenvolvimento rural da região 

Nordeste, e a implantação de grandes projetos de irrigação se tornou o principal instrumento 

governamental na busca de disseminar a agricultura irrigada na região. Para Freitas(2005), a 

moderna fase de irrigação publica do Nordeste teve como marco a criação do Programa 

Plurianual de Irrigação, pelo Grupo Executivo de Irrigação e Desenvolvimento Agrário – 

GEIDA, em 1971. 

Vários órgãos foram sendo criados ou tiveram seus objetivos modificados de acordo 

com as necessidades. O quadro 1 procura resumir, em ordem cronológica, a formação e 

reformulação de tais órgãos: 

 

Quadro 1- Órgãos relevantes para irrigação e seus objetivos 

ANO ÓRGÃOS OBJETIVOS 

1909 IOCS Construção de açudes, estradas, realização de pesquisas, 

perfurações de poços  

1919 IFOCS (substitui o IOCS) Idem ao IOCS 

1945 DNOCS (substitui o IFOCS) Idem ao IFOCS, serviços agroindustriais e piscicultura  

1948 CVSF Elaborar e executar o plano de aproveitamento da região 

do São Francisco 
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1952 BNB Fomentar o desenvolvimento da região NE. 

1959 SUDENE Dentre outros, procura fomentar a irrigação no NE. 

1964 DNOCS (reformulação) Deixa de executar diretamente as obras e passa a 

promover a irrigação, desapropriar terras no entorno dos 

perímetros e dividi-la em pequenos lotes. 

1967 SUVALE (substitui a CVSF) Idem a CVSF 

1968 GEIDA Delinear uma nova política de irrigação para o Brasil. 

1974 CODEVASF Idem ao DNOCS, porém com atuação na região do São 

Francisco. 

Fonte: Elaboração própria, com base nas informações do DNOCS e JALLES (2009) 

 

 Atualmente a agricultura irrigada se tornou ponto fundamental no processo de 

desenvolvimento da região Nordeste. Da década de 70 até hoje novos questionamentos 

surgiram como a avaliação dos projetos, a incorporação, no bojo destas avaliações, dos efeitos 

sociais e ambientais, principalmente quando está em jogo um dos recursos vitais para 

existência humana: a água. 

 

2.2 Métodos de valoração da água 

Como já foi discutido anteriormente, a água é um recurso natural de extrema 

importância, porém passível de esgotamento, ou seja, é um bem escasso. A escassez da água a 

torna um bem econômico que necessita ter um valor de troca. A valoração de recursos 

naturais não é tarefa das mais simples para os economistas. O tradicional campo da formação 

de preço da teoria econômica neoclássica por si só não resolve o problema da valoração da 

água, isso porque questões particulares como as leis, as instituições, a tecnologia disponível e 

os custos sociais devem ser levadas em conta (FERNANDEZ et al, 2000). 

Os métodos comumente utilizados para dar um valor de mercado a água serão 

descritos, de forma sucinta, a seguir:  
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2.2.1 Método de Análise Residual  

O valor econômico da água neste método é o que sobra da receita bruta após a 

dedução de todas as despesas referentes ao processo produtivo, bem como a remuneração de 

todos os fatores de produção, com exceção da água (GARRIDO et al, 2004). 

A dificuldade deste método está na coleta de dados precisos necessários para 

realização de um detalhado registro contábil da empresa. 

 

2.2.2 Funções de Produção 

Neste método a produção é função da quantidade de água. Estimada a função de 

produção multiplica-se a mesma pelo preço do produto, encontrando assim a receita total. Ao 

derivar a função receita total em relação a água encontra-se a receita marginal da água, 

podendo ser considerada como valor econômico da água ( GARRIDO et al ,2004) .  

Algumas limitações são encontradas no presente método, como por exemplo o fato de 

a demanda por água não depender somente do preço dos produtos e de que o método só se 

aplica em sistemas de monocultura (GARRIDO et al, 2004). 

 

2.2.3 Modelos Econométricos 

Aplica-se este método quando se tem disponíveis  series de preços e demanda de água 

ou de quantidade de água utilizada pelas famílias , preço,renda e outras informações 

domésticas. Com base nessas informações pode-se estimar a função de demanda de água  

(CAMPOS, 2009) . 

 

2.2.4 Produção mediante Programação Matemática 

Permite obter o valor marginal da água através de modelos de alocação de superfície, 

água e demais fatores de produção entre as múltiplas opções de cultivos. 
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Consiste no modelo mais adequado para se estimar a função demanda da água em 

sistemas agrícolas de mais de uma cultura (GARRIDO et al, 2004). 

 

2.2.5 Métodos de Valoração Contingente 

O método baseia-se na idéia de que os indivíduos têm diferentes graus de preferências, 

e através delas é que atribuem valores aos bens e serviços. O modelo consiste em identificar 

as preferências dos usuários do bem, no caso a água, em uma situação hipotética, ou seja, 

através de entrevistas com os consumidores, busca-se conhecer a disposição a pagar que os 

mesmos apresentam para obter diferentes quantidades do bem (PIZAIA et al, 2009) ou qual a 

quantidade de água estariam dispostos a usar dado diferentes níveis de preços 

(CAMPOS,2009).  

 

2.2.6 Método de Preços Hedônicos 

O método busca identificar como os preços de determinados bens podem ser 

influenciados por características ambientais. Considera-se que o preço de mercado de um bem 

recebe influencia tanto de características não ambientais como de características ambientais. 

Desse modo procura-se isolar a influência das características não ambientais e o que resta é 

atribuído aos aspectos ambientais. Na prática esse método é muito utilizado em imóveis que 

estão sujeitos as amenidades ambientais (SILVA, 2009).  

 

2.2.7 Método do Custo Marginal 

Modelo bastante discutido na atualidade, busca na teoria econômica neoclássica a 

formação do preço da água, ou seja, o preço é igual ao custo marginal. A discussão se dá na 

escolha entre o custo marginal de curto prazo ou de longo prazo. Sobre o assunto Silva(2009) 

e Carrera-Fernandez(2000) discorrem de forma detalhada. 
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2.2.8 Preço Ótimo 

Parte da maximização do bem-estar social. Incorpora no modelo a capacidade de 

pagamento dos diferentes usuários dos recursos hídricos. Isso ocorre porque o método 

considera que o preço da água deve ser inversamente proporcional às elasticidades-preço da 

demanda, em seu valor absoluto. Dessa forma quanto menor for a elasticidade-preço da água 

em uma atividade, maior deverá ser o preço pago pelo uso da água nesta atividade. A 

vantagem é que a cobrança de preço diferenciado internaliza aos custos privados as 

externalidades negativas referente ao uso da água, corrigindo assim, as distorções dos custos 

sociais (FERNANDEZ et AL,2002). 

 

2.2.9 Custo de Viagem (MCV) 

A idéia do MCV diz respeita a utilização de água para fins e recreação, e considera 

que os gastos efetuados pelas famílias para se deslocarem a um lugar para esse tipo de 

recreação, podem ser utilizados como uma aproximação dos benefícios proporcionados por 

essa recreação, utilizando-se assim, o comportamento do consumidor em mercados 

relacionados para valorar bens ambientais que não têm mercado explícito (PIZAIA et 

al,2009). 

 

2.2.10 Rateio de Investimento 

 Consiste em dividir os custos referentes aos investimentos para implantação de um 

sistema hídrico entre os seus usuários (PIZAIA _el al,2009). 

 

2.3  Avaliação de Projetos  

As teorias sobre administração de empresas, sejam elas rurais ou não, trazem como 

ponto de partida de sua análise o processo de planejamento, identificando os problemas 

estruturantes e conjunturais que deverão ser superados, bem como as potencialidades da 

empresa que precisarão ser desenvolvidas. 
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A elaboração de projetos localiza-se no centro do processo de planejamento e consiste 

em um instrumento que permite estimar, ex-ante, os custos e benefícios dos investimentos. 

Sua importância vai desde racionalizar o processo decisório, minimizando os riscos inerentes 

aos investimentos até servir de ferramenta de captação de recursos de terceiros. Isso porque 

um projeto bem elaborado trás em sua estrutura aspectos cruciais para o sucesso de qualquer 

empreendimento, apresentando um parecer sobre as viabilidades financeira, técnica, gerencial, 

organizacional, comercial, social e ambiental, tornando-se peça fundamental, não só do ponto 

de vista privado como para sociedade como um todo. 

Até bem pouco tempo as avaliações de projetos se limitavam a análise no âmbito 

privado, ou seja, se o investimento fosse lucrativo, financeiramente falando, era considerado 

viável. As mudanças econômicas ocorridas no último quarto de século tornaram a sociedade 

mais vigilante quanto aos impactos de determinados projetos de investimentos. Dentro  da 

lógica do desenvolvimento sustentável, discutida na introdução deste trabalho,  para que um 

empreendimento fosse considerado viável não bastava gerar lucro a um indivíduo ou 

instituição, os benefícios e custos dos investimentos passariam a ser analisados sob o prisma 

da sociedade em geral. 

Essa mudança de paradigma trouxe uma nomenclatura nova para teoria de  projetos: a 

avaliação econômica de projetos. O termo “econômico” se apresenta no sentido amplo da 

palavra, ou seja, engloba as análise financeira (ou privada), social e ambiental. Alguns 

autores, porém, preferem tratar de forma separada as avaliações privadas, econômico-social, 

social, ambiental. O fato é que o termo “avaliação econômica de projeto” já diz respeito a 

todos esses conceitos.  

 

2.3.1 O Enfoque Econômico dos Projetos 

Como foi dito nos parágrafos anteriores, a abordagem econômico-social de projetos é 

recente, porém não menos importante, e apresenta diferenças peculiares que serão tratadas 

neste tópico. 

Todo bem escasso necessita ser valorado e na grande maioria isso ocorre no mercado. 

Porém existem recursos que não passam pelo mercado ou quando passam os mesmos 

apresentam falhas que impedem a identificação do seu real valor. A avaliação econômica 
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busca valorar tais recursos, levando em conta os custos e benefícios a eles atribuídos. O 

objetivo principal é identificar a predisposição a pagar da sociedade por determinados bens ou 

recursos, apoiando-se no desejo de pagar e não no que foi efetivamente pago (CEPAL, 2005). 

Os fundamentos teóricos para a avaliação econômica de projetos estão na teoria do 

bem estar social, mais precisamente na melhoria potencial de Pareto, a este respeito 

Fernandez(2002, p. 296) diz: “ Segundo este princípio, um projeto só deve ser implantado, se 

os benefícios totais auferidos por seus beneficiários forem suficientes para compensar os 

perdedores pelos seus custos.”. 

Se o mercado funcionasse perfeitamente, dentro do princípio do ótimo de Pareto, a 

avaliação econômica não teria sentido. Porém na vida real sabe-se que os mercados 

apresentam falhas e imperfeições que impedem a sociedade de atingir o bem-estar econômico 

de Pareto. As principais falhas são: I) Falta de concorrência, dando as empresas poder de 

mercado; II) Existência de bens públicos; III) Externalidade, que são efeitos de alguma ação, 

sem que quem os produza seja atingidos.  As externalidades podem ser positivas e negativas;  

IV) Mercados incompletos ou onde a demanda não é prontamente atendida; V) Impostos e 

subsídios que distorcem os preços; VI) Falhas de informação; VII) mercados em constantes 

desequilíbrios ( CEPAL,2005). 

Para melhor compreensão do enfoque econômico dos projetos, faz-se necessário 

identificar as diferenças entre a avaliação privada e econômica. Em primeiro lugar, como o 

foco da avaliação econômica é a sociedade, uma quantidade maior de efeitos são levados em 

conta, como mostra o quadro 3. Vale ressaltar o grau de dificuldade de valoração dos efeitos 

considerados na analise social relação a privada . Outra diferença básica é que enquanto na 

avaliação privada a analise gira em torno do preço de mercado, na avaliação econômica o 

preço considerado é o econômico ou sombra que está intimamente relacionado ao custo de 

oportunidade dos recursos, isso porque os preços de mercados não representam os verdadeiros 

custos para a sociedade, ou seja, os preços sombras procuram eliminar os efeitos das 

imperfeições ou falhas de mercado descritas no parágrafo anterior. Na prática, os preços de 

mercado são convertidos em preços sombra através das chamadas “razões de preços sociais” 

ou fatores de conversão (FERNANDEZ et al, 2002). O quadro 3 abaixo sintetiza as diferenças 

e semelhanças entre as avaliações privadas e sociais. 
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Quadro 2- Comparação entre avaliação privada e avaliação social 

         

 AVALIAÇÃO PRIVADA  AVALIAÇÃO ECONÔMICA   

Enfoque Investidor ou acionista Toda sociedade     

 Técnica, comercial, legal, Técnica, comercial, legal,   

Viabilidade econômica(a preço de mer- econômica(a preço sociais)   

 cado) e financeira.       

Âmbito Empresa ou organização País      

         

Efeitos considerados Diretos e indiretos 

Diretos, indiretos, secundários, 

externalidades, redistributivos 

   e intangíveis 

     

Valoração Utilizando preços de mercado  Preços econômicos     

              

Fonte: Ortegon (et al, 2005)(adaptado)       

É importante destacar os efeitos considerados pelas avaliações privadas e econômica 

listados no quadro 3. São eles
1
: 

a) Efeitos diretos: aqueles gerados diretamente no mercado dos bens e serviços 

que o projeto produz. 

b) Efeitos indiretos: aqueles gerados nos mercados de bens ou insumos substitutos 

ou complementares ao mercado que atua o projeto. 

c) Efeitos secundários: aqueles gerados pelo projeto no mercado de demandantes 

de seus bens e no mercado de insumos utilizados. 

d) Efeitos das externalidades: impactos provocados pelo projeto, porém sem que o 

mesmo seja afetado, ou seja, são aqueles impactos que a sociedade absorve pela implantação 

do projeto. 

e) Efeitos redistributivos: distribuição da renda gerada pelo projeto. A 

importância deste efeito é mais de caráter analítico que eliminatório da viabilidade social do 

projeto. 

f) Efeitos intangíveis: aqueles que podem ser observados, porém muito difíceis de 

ser mensurados. 

                                                           
1
 Baseado em Ortegon (et al, 2005) 
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2.3.2 Rentabilidade Social 

A rentabilidade social vem sendo bastante utilizada nos estudos de culturas agrícolas e 

surge como uma alternativa ao enfoque econômico de projetos, dado sua simplicidade 

metodológica (Baca, 2007). No final da década de 80 Monke & Pearson(1989) 

desenvolveram uma metodologia denominada de Matriz de Analise Politica (MAP) que  se 

propõem  medir efeitos de políticas sobre a renda do produtor e identificar transferências entre 

grupos de interesses. A proposta central de Monke & Pearson(1989) é, através da MAP, medir 

os efeitos de políticas governamentais sobre a rentabilidade privada de sistemas agrícolas, 

identificando a existência de lucro e competitividade em nível de fazenda. 

A idéia da MAP se fundamenta na comparação de custos e receitas de um sistema 

produtivo, em termos privados e econômicos
32

, para produzir indicadores de competitividade 

e eficiência, bem como indicadores de eficiência de políticas governamentais. Parte do 

pressuposto que a rentabilidade privada, por usar preços de mercado, não reflete a realidade, 

pois não representa o real custo de oportunidade. Ao analisar a rentabilidade social ou 

econômica, que utiliza preços sociais, as distorções provocadas pelos preços de mercado,  que 

representam a diferença entre a rentabilidade privada e social, são eliminadas. A  comparação 

de custos e receitas privados(financeiros) e econômicos permite a obtenção de informações 

sobre eventuais divergências nas duas avaliações. A diferença entre a rentabilidade privada e 

social representa as distorções dos mercados, provenientes das imperfeições dos mesmos, bem 

como das intervenções governamentais, como exposto a abaixo. 

1. Rentabilidade Privada = Retribuição do produtor por administrar os 

recursos e assumir riscos. 

2. Rentabilidade Social  = Retribuição a sociedade quando os preços 

dos fatores de produção e  de todos os bens representam seus respectivos custos de 

oportunidade. 

3. Divergências   = Imperfeições de mercado e efeitos de 

políticas governamentais. 

Diferentemente da avaliação econômica de projetos de irrigação públicos, que se dá 

pela óptica governamental, onde se analisa os dados de implantação do projeto, bem como as 

                                                           
2
 O termo utilizado pelos autores é “Social”, porém como já discutido anteriormente,o termo “econômico”, por 

sua amplitude, é o mais correto. 
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receitas esperadas pelo mesmo, a rentabilidade social pode ser trabalhada pela óptica dos 

produtores, utilizando dados de sua produção. Outra diferença entre a avaliação econômica de 

projetos de irrigação público e a rentabilidade social é que a segunda não analisa os efeitos 

distributivos nem as externalidades. A principal semelhança entre as duas metodologias é a 

utilização dos preços sociais. 

Desta forma, a avaliação social aqui realizada, diferentemente da avaliação de 

projetos, procurou eliminar o efeito das distorções das políticas e das falhas de mercado que 

fazem com que os preços de mercado não representem seus verdadeiros custos de 

oportunidades ou preços sociais. 

2.4 Análise de Risco 

Como foi dito na primeira parte do presente estudo, as empresas não possuem controle 

absoluto sobre os fatores importantes do processo produtivo nem tão pouco da 

comercialização, por isso estão sujeitas aos riscos e incertezas e qualquer análise de 

investimento que os deixem de fora, estará no mínimo distante da realidade. Desse modo, as 

avaliações de caráter determinísticas são incompletas, pois se estruturam em estimativas que 

deixam de lado as incertezas (HERTZ, 1964 apud SOUZA, 2008). 

Em primeiro lugar, faz-se necessário diferenciar os termos “risco” e “incerteza”. Uma 

diferenciação clássica considera o risco um termo matemático ligado ao ramo das 

probabilidades, já as incertezas referem-se a eventos aleatórios dos quais se desconhece 

qualquer informação probabilística (KNIGHT, 1921 apud CRUZ,1986).  No entanto, para 

Cruz (1986), na agricultura essa diferenciação perde o sentido, tendo em vista o pouco 

conhecimento que o agricultor apresenta sobre noções de probabilidade, ou seja, os termos 

“risco” e “incerteza” acabam tornando-se substitutos perfeitos. 

Vários modelos foram desenvolvidos na tentativa de tornar as análises de investimento 

mais próximas da realidade e , de forma agregada, pode ser dividido em três grupos: 

a) Modelos de incorporações de riscos em decisões isoladas ou individuais : 

empregado quando o dilema do empresário é escolher a melhor alternativa para a empresa 

num  determinado instante (CRUZ, 1986 apud BISERRA, 1991). Fazem parte deste grupo os 

modelos de Média-Variância, Denominância estocástica e o de Hanoch e Levi. 
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b) Modelo de incorporação de risco para a propriedade como um todo: Usado 

quando o objetivo do empresário é o planejamento da empresa como um todo, sob condições 

de risco (CRUZ, 1986 apud BISERRA, 1991). Destacam-se os modelos MOTAD, Teoria dos 

Jogos, Critério da restrição de risco marginal, Perda máxima admissível, Programação 

quadrática, Abordagem da semi-variância e Programação estocástica (BISERRA, 1991). 

c)   Modelo de margens de segurança: aplica-se este modelo quando os resultados 

pontuais não proporcionam um nível mínimo de segurança ao empresário, dado a grande 

variabilidade das variáveis importantes, como preço do bem, taxa de juros, taxa de câmbio, 

preço dos insumos, etc. Na prática o que interessa ao tomador de decisão é a margem de 

segurança ou o nível de variabilidade dos indicadores (BISSERRA, 1991). Noronha(1987) 

sugere duas opções de análise, abaixo citadas: 

c.1) Análise de sensibilidade das variáveis importantes do investimento 

c.2) Análise de probabilidade: destacando-se os seguintes métodos 

(POULIQUEN,1970 apud SANTOS, 1996): 

c.2.1) Método da distribuição verdadeira 

c.2.2) Método Matemático 

c.2.3) Método da simulação  

Segundo Reutlinger (1970 apud ARAUJO, 1992 apud SANTOS, 1996),os dois 

primeiros métodos acima citados na prática são muito difíceis de ser executados, dado a 

grande quantidade de variáveis a serem levadas em contas ou da inconsistência empírica dos 

seus pressupostos.    

Já Noronha (1987, p.234) considera que: 

Dentre as técnicas que usam probabilidade os modelos de simulação 

incorporam as condições de riscos na análise de forma mais adequada, do ponto de 

vista teórico, e exeqüível sem maiores dificuldades na prática. 

 

Reutlinger (1970 apud ARAUJO, 1992 apud SOUZA, 1996) também enxerga no 

método de simulações a melhor alternativa quando se quer fazer análises de probabilidade, 
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dado que os resultados são mais completos, o que permite uma melhor estimação da 

distribuição probabilística das variáveis relevantes. 

 

2.4.1 Método De Simulação De Monte Carlo 

O método de simulação que mais se destaca é o de Monte Carlo, usado pela primeira 

vez por Herts (1964), e que lança mão de ferramentas estatísticas e computacionais para 

elaborar e simular modelos matemáticos. A base deste método esta no pressuposto de que “a 

freqüência relativa de ocorrência do acontecimento de certo fenômeno ou indicador (lucro, 

por exemplo) se aproxima da probabilidade matemática de ocorrência do mesmo fenômeno, 

quando a experiência é repetida um grande número de vezes e assume valores aleatórios 

dentro dos limites estabelecidos” (HERTS, 1964 apud BISSERRA, 1991). 

Para melhor operacionalização do modelo de Monte Carlo, faz-se necessário seguir 

quatro etapas básicas
3
, são elas: 

a) Identificar a distribuição de probabilidade das variáveis: consiste na 

identificação das distribuições de probabilidade das variáveis mais relevantes do modelo 

ou do investimento. As diversas formas de distribuição de probabilidade que as 

variáveis podem assumir tornam complexa a tarefa de decisão de escolha da distribuição 

ideal, dentre elas podem-se citar as distribuições uniforme, normal, triangular, beta, 

trapezoidal, discreta e passo retangular (ARAUJO, 1992 apud SOUZA,1996). Já os 

métodos para se definir a melhor distribuição das variáveis, dentre outros, são: métodos 

do retrato (Portrait Method), tentativas e erros e do julgamento fractil (CAMPOS, 1991 

apud SOUZA, 1996). 

b) Simulação de valores aleatórios: escolhida a distribuição de 

probabilidade ideal para cada variável relevante, o próximo passo é gerar, ao acaso, um 

valor para cada variável. Isto pode ser realizado através de “softwares” computacionais 

como é o caso do programa “ALEAXPRJ” criado por Azevedo Filho (1988).  

                                                           
3
 Baseado em Biserra(1991) 
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c) Cálculo dos indicadores: consiste em calcular, diante dos valores 

encontrados para cada variável aleatória, os valores dos indicadores, aplicando suas 

respectivas fórmulas matemáticas. 

d) Distribuição cumulativa de probabilidade: repetindo os passos “b” e “c” 

“n” vezes (programas de computadores atuais, permitem fazer estas simulações 

milhares de vezes) encontra-se “n” valores para os indicadores estudados, podendo-se 

então estimar suas respectivas distribuições cumulativas de probabilidade 

(NORONHA,1987).  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da Área Geográfica de Estudo
4
 

Localizado a cerca de 220 km de Fortaleza e a  160 km do porto de Pecém, na região 

norte do estado do Ceará, o  Perímetro Irrigado Baixo Acaraú tem uma posição privilegiada 

para comercialização de seus produtos, tanto no mercado interno, visto que conta com boa 

infra-estrutura rodoviária, conforme a figura 1, como para o mercado externo, podendo 

alcançar a Europa ou Estados Unidos em 7 dias de navio ou 10 horas de avião.  

O Perímetro foi estabelecido por uma parceria entre o Ministério da Integração 

Nacional e do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), tendo sua 

implantação iniciada nos anos 80, porém somente em 2001, os serviços de administração, 

operação e manutenção da infra-estrutura de uso comum tiveram início(DNOCS, 2008).  

O projeto foi dividido em duas etapas. A primeira tem área bruta de 9.642 ha, sendo 8. 

335 ha de área irrigável. Há 478 lotes de pequeno produtor, correspondendo a 3.872 ha; 52 

lotes de técnicos em ciências agrárias, correspondendo a 910 ha; 56 lotes de empresários, 

perfazendo um total de 3.248 ha, além de 199 lotes de áreas adjacentes, o que corresponde 

a305 ha. 

A segunda etapa ainda em fase de implantação, tem área bruta de 4.570 ha, sendo 

4.321 ha de área irrigável.  

Todos os lotes do Perímetro recebem água em baixa pressão por meio de adutoras de 

ferro fundido, com tomadas individuais, o que facilita a operacionalização de todo o sistema 

para o produtor e para o Perímetro. 

A operacionalização do Perímetro é feita de forma automatizada, por meio de fibra 

ótica, com o comando e controle feito diretamente da ala de controle localizada na estação de 

bombeamento. 

O Perímetro é administrado pela organização de produtores detentores de lotes, que 

recebe o nome de DIBAU, de forma colegiada, fundamentada em um convênio de 

transferência de gestão, assinado entre o DNOCS e o DIBAU, que estabelece normas, 

critérios, direitos e deveres de cada um. Esta organização de produtores é responsável pela 

                                                           
4
 A presente seção é baseada em Oliveira (2008) com pequenas modificações. 
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administração, operação e manutenção de toda infra-estrutura de irrigação de uso 

comum. É uma organização civil de direito privado, sem fins lucrativos. Atualmente, há 501 

associados. 

A infra-estrutura de uso comum do perímetro é composta por uma barragem; uma 

subestação de alimentação da estação de bombeamento; uma estação de bombeamento; cinco 

estações elevatórias com cinco reservatórios secundários; trinta e um transmissores de nível; 

oito indicadores de vazão; treze sensores de posição de comporta; um medidor de vazão e um 

medidor de pressão; dezoito drenos, totalizando 11.395m; sessenta e duas caneletas, 

totalizando 31.667m e oito pontilhões. Existem 151.541 metros de estradas, entre estradas 

principais, secundárias e de serviço. 

O Distrito realiza cobrança de dois tipos de tarifas, K1 e K2, observando a legislação, 

como a Lei número 9.433 que, entre outros, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos 

e a Lei de Irrigação nº 6.662, que dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação e dá outras 

providências. A tarifa k1 trata-se de um valor que se destina a pagar pelo investimento em 

infra-estrutura de irrigação de uso comum feito no local e deve ser paga diretamente ao 

DNOCS. Seu valor é estabelecido pelo Ministério da Integração Nacional. Sua cobrança está 

em fase de implementação pelo DNOCS, em razão da carência já prevista em lei. Já tarifa k2 

refere-se às despesas operacionais do Perímetro e é paga ao mesmo. Nela estão incluídas 

todas as despesas para a operacionalização da infra-estrutura de irrigação de uso comum para 

fornecer o volume de água previsto para cada lote, na vazão, hora e período pré-estabelecido 

no contrato de fornecimento de água, assinado entre o Distrito e o produtor irrigante. A tarifa 

k2 é cobrada, mensalmente, sobre duas formas: parte fixa e parte variável. A parte fixa é da 

ordem de R$ 19,00/ha/mês para pequenos produtores e técnicos em ciências agrárias e de R$ 

22,00/ha/mês para empresários e áreas adjacentes. 

O valor diferenciado, observado na cobrança da parte fixa, entre o pequeno produtor e 

empresário, se deve à diferente vazão disponibilizada a cada um, sendo a disponibilizada ao 

pequeno produtor e técnico em ciências agrárias de 1,15/s/ha e a disponibilizada ao 

empresário e áreas adjacentes de 1,3l/s/ha. A parte variável é da ordem de R$ 8,00/1000 m3 

para todas as categorias. 

O sistema de produção e comercialização é comumente realizado por meio de 

associações de produtores, formadas por iniciativa dos mesmos, tanto por afinidade quanto 

por grupo de culturas, geralmente em número. 
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O Perímetro possui estrutura de apoio, como galpões construídos nos Núcleos 

Habitacionais (NH’s) que são disponibilizados aos pequenos produtores e onde são montados 

os Packing House, tendo assim toda a estrutura de apoio à produção e comercialização. Além 

disso, se encontra em fase de construção um conjunto de câmaras frias para armazenamento 

de frutas e polpas. 

Está em formação um grupo de produtores que terá o nome de “ACARAÚ 

EXPORT”,com projetos específicos voltados para a comercialização e que tem como 

principal objetivo a exportação de frutas tropicais para o mercado europeu e dos Estados 

Unidos. 

De acordo com informações da administração do Perímetro, a assistência técnica aos 

pequenos produtores deve ser prestada gratuitamente pela SEAGRI, enquanto os técnicos em 

ciências agrárias e empresários devem contratar assistência técnica particularmente. 
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Figura 1: Mapa de localização do Perímetro Irrigado Baixo Acaraú no Estado do Ceará 

Fonte: Adaptação do Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPECE (2011)  
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3.2 Métodos de Análise 

3.2.1 Análise Tabular e Descritiva 

No decorrer da pesquisa será utilizando análise tabular e descritiva, que consiste na 

apresentação de dados estatísticos, de forma sintética, em um só lugar, permitindo assim uma 

visão geral do que se quer analisar, expondo os resultados de maneira simples e objetiva 

(GONÇALVES, 1977 apud FREITAS, 2005). Em relação a pesquisa descritiva, Gil(1987) 

afirma que a mesma permite descrever as características de determinada população, sendo as 

análises e discussões feitas dos dados coletados na amostra e agrupados em tabelas, a fim de 

atender todos os objetivos que constituem o estudo.  

 

3.2.1.1 Caracterização dos Produtores 

Conforme relatado na introdução, a caracterização dos produtores é uma condição 

fundamental para o sucesso desta pesquisa, tornando-se assim um objetivo secundário do 

trabalho. O perfil dos produtores será analisado através da identificação de variáveis técnicas, 

econômicas e sociais, conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 3- Variáveis técnicas, econômicas e sociais analisadas para se traçar o pernil 

dos irrigantes do Baixo Acaraú, 2010. 

Variáveis Técnicas Variáveis econômicas Variáveis sociais 

a) Tamanho da propriedade 

b) Tipo de atividade 

c) mão-de-obra utilizada 

d) Uso da água 

e) Capacitação dos 

irrigantes 

a) Nível de renda familiar 

b) Consumo   

c) Tipo de moradia 

d) Benfeitorias 

e) Acúmulo de bens 

duráveis    

a) Nível de escolaridade 

b) Nível de capacitação 

c) Tendência cooperativista 

d) Atividades de laser 

e) Assistência técnica 

Fonte:Elaboração Própria. 
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3.2.1.2 Capacidade de Pagamento
5
 

3.2.1.2.1 Método Residual 

O método escolhido para a determinação da capacidade de pagamento foi o residual. 

Como foi dito no segundo capítulo este método possibilita valorar o recurso hídrico através da 

desagregação de orçamentos das propriedades irrigadas individuais. Campos (2009, p.18) 

definiu, de forma sucinta, o método residual da seguinte forma 

...  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 o recurso água, encontrando-se um resíduo (net-back) que 

refletirá a capacidade de poupança gerada pelo produtor para fazer face ao uso da água como fator de produção.     

 Matematicamente, tem-se: 

          CPT = (Py * Y) – CT                                                                                           (1) 

ou 

          CPT= RBT – CT                                                                                                 (2) 

onde:  

CPT = Capacidade de pagamento total pelo fator água ou renda líquida residual; 

Py = Preço ao produtor dos produtos da empresa; 

Y = a quantidade produzida pela empresa; 

RBT = Receita bruta total das atividades que usam a água como fator de produção (no 

caso, culturas irrigadas); 

CT = Custo total (fixos e variáveis), exceto o custo do fator água. 

 

3.2.3.2 Receita BrutaTotal(RBT) 

Entende-se por receita bruta total (RBT) o valor total da produção da empresa em um 

período determinado de tempo, provenientes da atividade irrigada, ou seja, a produção 

vendida, consumida pela família, insumo produzido internamente e dado ao gado,pagamentos 

em espécie, doação a parentes e amigos e estoque (CAMPOS,2009). Todos esses itens, 

multiplicados pelos seus respectivos preços de mercado consistirá na RBT. Em alguns casos, 

                                                           
5
 Baseado em Campos (2009). 
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como nas culturas perenes e rebanho o cálculo da RBT se dá de forma mais complexa, 

exigindo-se assim métodos apropriados. 

 

3.2.1.2.2 Capacidade de pagamento por 1000m
3
 Média Anual(CPMA) 

A capacidade de pagamento por 1000m
3 

média anual será calculada conforme formula 

abaixo: 

 

  

Onde: 

CPTi = Capacidade de pagamento total do irrigante i 

Vi = Volume de água usada para irrigação em 1000m
3
 do irrigante i em 2010 

N = tamanho da amostra 

3.2.1.2.3 Custo total (CT) 

A teoria econômica tradicional costuma dividir o custo total em: 

 

a)  Custos variáveis: aqueles que dependem das quantidades produzidas ( exceto 

os custo pelo uso da água) e são compostos  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. 

b) Custos fixos: aqueles que independem das quantidades produzidas, no curto 

prazo. Fazem parte deste grupo a depreciação dos bens duráveis (máquinas, equipamentos e 

benfeitorias) empregados nas atividades, 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 algumas despesas gerais 

que são comuns às atividades irrigadas e não irrigadas( que deveram ser rateadas de acordo 

CPMA = ∑n
i  CPTi  

 
∑n

i Vi  
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com o método mais apropriado
6
), além da remuneração dos fatores de produção( terra, capital, 

trabalho executivo e administrativo do empresário ou proprietário) exceto o custo da água. 

Ainda sobre os custos fixos, vela ressaltar algumas considerações no que se refere aos 

seus respectivos cálculos
7
. No para se estimar as depreciações será utilizado o método linear.  

Para conservação e manutenção de máquinas, equipamentos e benfeitorias será aplicada uma 

taxa de 2,5% e 5% a.a para benfeitorias e máquinas (equipamento), respectivamente. O capital 

(inclusive terra) será remunerado a uma taxa de 6%a.a. A renda ou remuneração do 

empresário terá por base o seu custo de oportunidade ou a respectiva retribuição financeira 

que poderia ser obtida em outro (melhor) emprego alternativo. A renda da terra será estimada 

com base nos valores de arrendamento na região. 

 

3.2.1.3 Análise de Riscos 

3.2.1.3.1 Modelo de Monte Carlo 

O método de análise de riscos que será usado no presente estudo é o de Monte Carlo, 

isso porque se constitui em um modelo simples, confiável, de baixo custo de operação e com 

possibilidade de repetição (POULIQUEN,1970 apud SOUZA, 2008). 

A distribuição de probabilidade que será adotada para todas as variáveis aleatórias é a 

triangular, pois além de comumente utilizada em diversos trabalhos como em 

BISERRA(1991), CAMPOS(2001), CAMPOS(2009) e SANTOS(1996);  segundo Poliquen 

(1970) esta distribuição se aplica bem quando existe um baixo grau de informações a respeito 

das variáveis, isso porque, a distribuição é definida pelo seu nível médio ou pela moda(md), 

extremada por um nível mínimo(Mn) e outro Máximo(mx), de modo que : 

Prob (mn≤X≤mx)= 100%                                                                       (3) 

 

 

 

 

                                                           
6
 Ver Hoffmam(1976) 

7
 Ver Hoffmam(1976) 
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Ainda sobre a distribuição triangular, Neves (1990) observa na flexibilidade quanto ao 

grau de assimetria, uma característica positiva. 

As informações relativas aos níveis mínimos e máximos das variáveis aleatórias se 

apoiarão nos limites inferiores e superiores das séries históricas, também com base nestas, as 

médias ou moda das variáveis  serão estimadas. 

 

3.2.1.3.2 Modelo Conceitual 

 

Conforme discutido anteriormente os modelos probabilísticos ao invés de determinar 

um valor para cada indicador, estima a distribuição cumulativa de probabilidade, 

conceitualmente descrito abaixo, a exemplo de Biserra (1991) e Campos (1991), será definido 

por:  

)v,d
zs,d

rp,d
zw,dp(fd

jr
                                                                          (4) 

 

onde: 

rj
d
 = distribuição cumulativa da probabilidade do j-ésimo indicador de rentabilidade; 

p
d
  = distribuição de probabilidade do preço real do produto produzido pela empresa; 

wz
d
 = distribuição de probabilidade do preço real do z-ésimo insumo utilizado no 

processo produtivo; 

pr
d
  =  distribuição de probabilidade da produção;  

Variável 

mn mx md 

FIGURA 2-distribuição de probabilidade triangular 

Probabilidade 
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sz
d 

= distribuição de probabilidade da quantidade do z-ésimo insumo utilizado no 

processo produtivo; 

v = vetor de parâmetros ou "variáveis" deterministas da função. 

 

3.2.1.4 Análise Social 

Para o estudo da capacidade de pagamento por água bruta dos irrigantes do Baixo 

Acaraú sob o enfoque econômico será utilizada a metodologia da rentabilidade social, visto 

que  não é objetivo do presente trabalho elaborar a avaliação econômica do perímetro, pois se 

assim fosse a análise teria que ser feita pela óptica governamental, levantando custos e 

receitas da implantação do projeto. O que aqui se pretende fazer e aproximar o estudo da 

capacidade de pagamento dos irrigantes, que segue fundamentalmente a óptica dos 

produtores, da análise econômica de projetos aplicando os fatores de conversão nos dados 

coletados junto aos  produtores. 

Conforme já discutido anteriormente no enfoque da rentabilidade social os preços de 

mercados precisam ser convertidos em preços econômicos ou preços- sombra, eliminando 

assim os efeitos das imperfeições do mercado. Essa transformação se dá através de um fator 

de conversão, como mostra a formula abaixo: 

Pe=PmxFC                                                                                                                    (5)  

Ou  

FC=Pe/Pm                                                                                                                    (6) 

 

 

Onde:   

Pe= preço econômico 

Pm= preço de mercado 

FC= fator de conversão 

Os valores de conversão utilizado são os utilizados e  recomendados pela Secretária de 

Recursos Hídricos do Estada do Ceará (SRH) e pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento(BID). 
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As variáveis aqui analisadas são as mesmas da avaliação determinista, porém com as 

adaptações necessárias para a avaliação social, assim, o que foi definida com capacidade de 

pagamento total (CPT) sob condições deterministas, na avaliação social é definida 

Capacidade de Pagamento Total sob o ponto de vista Rentabilidade Social(CPTRS), enquanto 

a capacidade de pagamento por 1000m3 média anual(CPMA) da análise determinista, sob a 

óptica social será definida como Capacidade de Pagamento Total Média sob o ponto de vista 

Econômico(CPTRM). 

  

 

3.2.1.5 Fontes de Dados 

 

Pretende-se usar para elaboração desta pesquisa dados de natureza secundária, 

coletados junto aos órgãos governamentais envolvidos no projeto de irrigação do Baixo 

Acaraú, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Secretaria de 

Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – SEAGRI; Superintendência Estadual do Meio 

Ambiente – SEMACE; Companhia de Gerenciamento de Recursos Hídricos–COGERH; 

Departamento Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS, entre outros; bem como dados 

de natureza primária, obtido por meio de aplicação de questionários e levantamento de 

informações junto aos irrigantes, técnicos, autoridades e empresários engajados no projeto.   

 

3.2.1.6 Coleta de Dados 

A coleta dos dados se deu em novembro de 2010. 

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
,                                                                                                    (1) 

onde: 

n = tamanho da amostra que se deseja estimar; 



43 

 

N = Tamanho da população, expresso pelo número de irrigantes que solicitaram 

outorga de água a 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%. 

Desta forma, considerando-se um erro de amostragem de no máximo 10%, um nível 

de significância de 5% (  = 0,05) e a população de irrigantes que solicitaram outorga de água 

à COGERH, estimada em 1.532 irrigantes, conforme dados da COGERH, estima-se o 

tamanho da amostra em 57 (Quadro 3) 

Quadro 4 - Plano amostral dos irrigantes  do Baixo Acarau, para 2010 

Plano Amostral Dados da Amostra 

Pop (N), irrigantes 500 

Proporção(p) 0,5 

Proporção(q) 0,5 

Desvio(d) 0,13 

Nível de Confiança(z) 1,96 

Tamanho da Amostra 50 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos na pesquisa acompanhados de 

suas respectivas análises. Inicialmente será enfocado o perfil social, técnico e econômico dos 

irrigantes entrevistados. Posteriormente o objeto de estudo passa à ser a capacidade de 

pagamento dos irrigantes sob o ponto de vista determinístico e sob condições de riscos, 

respectivamente. Finalmente, encerrando o presente tópico a capacidade de pagamento 

será abordada sob o enfoque social.  

 

 

4.1 Perfil dos Irrigantes do Baixo Acaraú 

4.1.1 Idade dos Produtores 

De acordo com os dados da pesquisa os produtores  que se encontram na faixa etária 

de 30 à 50 anos formam a grande maioria. Tal fato pode ser claramente observado na Tabela 

1, em que a soma daqueles que se encontram abaixo de 30 anos e dos que já passaram dos 

50 anos, ou seja, 36% são quase que a metade dos que estão entre 30 e 50 anos. 

Tabela 1- Faixa Etária dos irrigantes do Baixo Acaraú, 2010 

Idade (anos)   Produtores % 

Até 30 
 

12 24 

De 30 a 50 
 

32 64 

Mais de 50 
 

6 12 

  
  

 Total   50 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

  Um fator positivo que pode ser destacado quando a idade dos produtores é que 

88% destes estão abaixo de 50 anos, ou seja, com plena capacidade de ajustamento ao 

dinamismo do mundo competitivo. 

4.1.2 Local e Moradia 

No projeto original a idéia era de que os produtores residissem exclusivamente nas 

vilas agrárias, deixando toda área produtiva disponível para atividades econômicas, porém 

na prática isso não se confirmou como se mostra na tabela2. 

 



45 

 

Tabela 2- Local das moradias dos irrigantes do Baixo Acaraú, 2010 

Local   Produtores % 

Perímetro 
 

37 74 

Vilas Agrícolas 8 16 

Fora do perímetro 5 10 

Total   50 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

Fica claro que a maioria esmagadora dos irrigantes,74%, moram no próprio lote, 

enquanto que apenas 26% dos produtores moram fora deste, sendo que 10% dos 

entrevistados residem fora do perímetro. Em termos absolutos, quatros produtores moram 

em Fortaleza-CE visitando a propriedade apenas nos fins de semanas , enquanto que um dos 

irrigantes mora em um distrito próximo denominado “Triângulo do Marco”. 

4.1.3 Escolaridade 

Em relação a escolaridade dos irrigantes entrevistados a tabela 3 apresenta um 

panorama bastante heterogêneo. 

Tabela 3- Grau de escolaridade dos irrigantes do Baixo Acaraú, 2010 

Escolaridade Produtores % 

Analfabeto 
 

5 10 

Ensino fundamental 20 40 

Ensino médio 18 36 

Superior 
 

7 14 

Total   50 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

Cinco produtores se declararam analfabetos, enquanto que sete deles (14%) 

possuem nível superior, todos eles agrônomos. O número daqueles que possuem o ensino 

fundamental e dos que tem ensino médio são praticamente iguais, 40% e 36%, 

respectivamente.  

A forma heterogênea como se apresenta o quadro de escolaridade dos entrevistados 

não permite traçar um  determinado perfil  dos mesmos no presente quesito.  
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4.1.4 Experiência em atividade irrigada  

No que diz respeito à experiência em atividade irrigada, os resultados mostrados na 

tabela 5 chamam a atenção pelo fato de 20% dos entrevistados afirmarem não possuir 

experiência alguma em irrigação. Apenas 14% afirmaram ter mais de cinco anos de 

experiência em atividade irrigada e ter ocupação fora do lote dos irrigantes  enquanto 66% 

dos irrigantes apresentaram experiência menor que cinco anos.    

  

Tabela 5- Número de produtores que têm experiência na atividade irrigada, 2010   

Experiência (anos) Produtores % 

Zero 
 

10 20 

Até 2  
 

5 10 

2 à 5 
 

28 56 

Mais de 5 
 

7 14 

Total   50 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

4.1.5 Ocupação fora do lote dos irrigantes 

Como pode ser observado na tabela 6, cerca de 80% dos irrigantes não exercem 

nenhuma atividade fora do perímetro, o que pode ser entendido como um fator positivo 

visto que todos os esforços estão voltados para a atividade na propriedade. Alguns 

irrigantes, no entanto, declararam desenvolver outras atividades a exemplo de cultivo  em 

outras terras de sua propriedade, em terras alheias ou com funcionários públicos.  

Tabela 6- Número e percentagem de produtores que têm ocupação fora do lote no perímetro do 
Baixo Acaraú, 2010 

Ocupação fora do lote Produtores % 

Sim 
 

11 22 

Não 
 

39 78 

Total   50 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4.1.6 Número e Idade de Familiares dos Irrigantes Residentes no Lote 

Quanto à idade e a quantidade dos familiares dos irrigantes a tabela 7 mostra que as 

famílias que lá residem são pouco numerosa, composta basicamente pelo casal e um ou dois 

filhos, estes na maioria dos casos com idade inferior a 15 anos.  

Tabela 7-Idade e número de familiares residentes no lote do perímetro Baixo Acaraú,2010 

Familiares ( anos) Produtores % 

Até 15 anos  
 

67 47,52 

15 à 30 
 

24 17,02 

Mais de 30 
 

50 35,46 

Total   141 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

 

4.1.7 Número e Idade de Familiares dos Irrigantes que Trabalham no Lote 

Pelas informações contidas na tabela 8 observa-se que dos 141 familiares residentes 

no lote(tabela7) apenas 53 trabalham efetivamente na produção, ou seja, cerca de 37%. 

Outro ponto a ser destacado diz respeito ao trabalho infantil. Foram encontrados, em 

termos absolutos, quatro casos de trabalho infantil que, embora não fossem trabalho 

penosos ou que exigisse grande esforço, em termos relativos representam 7,55% da mão de 

obra das famílias.  

Tabela 8-Idade e Número de familiares trabalham nos lotes do perímetro Baixo Acaraú, 2010 

Familiares (anos) Produtores % 

Até 15 anos  
 

4 7,55 

15 à 30 
 

17 32,08 

Mais de 30 
 

32 60,38 

Total   53 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
     

4.1.8 Área Total por Produtor 

No planejamento inicial a idéia era que os lotes fossem divididos entre pequenos 

produtores, técnico e empresários, sendo respeitada a área máxima de quatro, oito e 

cinqüenta hectares respectivamente. O que foi observado na prática, como mostra a tabela 
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9, é que a grande maioria dos lotes são de 8 a 10 hectares, ou seja, 74%. Outro ponto 

relevante é o fato de inexistir uma relação fixa entre a diferenciação dos produtores e o 

tamanho do lote. 

Lotes com características empresariais são pontuais e os existentes não 

manifestaram interesse em participar da pesquisa. 

Tabela 9-Extratos de Área total por produtor no perímetro Baixo Acaraú, 2010   

Área (há)   Produtores % 

Menos de 8 
 

4 8 

8 a 10 
 

37 74 

10 a 20 
 

4 8 

Mais de 20 
 

5 10 

Total   50 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
     

4.1.9 Área Total e Área Cultivada 

A relação entre a área total e a área cultivada é apresentada na tabela 10 e mostra 

um índice de utilização de 78,9%,oo que é considerada baixo. 

Tabela 10-Área total , Área cultivada e seus respectivos percentuais, Baixo Acaraú, 2010   

Tipo de área   Tamanho (h a) % 

Área total 
 

512 100 

Área cultivada 404 78,9 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

4.1.10 Culturas Implantadas no Perímetro em Outubro de 2010 “versus” Número 

Percentagem de Produtores 

A tabela 11 apresenta como se distribui a implantação das culturas entre os 

produtores. Observa-se que 80% das culturas implantadas pelos entrevistados são frutíferas, 

sendo que a produção de maracujá, banana e coco são as mais freqüentes. 

Um ponto importante que foi constatado em conversas com os produtores é que a 

produção de determinadas culturas como mamão, maracujá e banana foram incentivadas 

em perspectivas passadas e ações direcionadas de órgãos governamentais que apontavam 

como culturas promissoras. Em contrapartida, o que se percebe é o desestímulo por parte 
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dos entrevistados em continuar a produção destas culturas; ao mesmo tempo  pode se notar 

o interesse por parte dos mesmos em substituí-las por culturas como a do coco, goiaba, 

abacaxi, melancia e graviola. 

 
TABELA 11-Culturas implantadas no perímetro e número de produtores, Baixo Acaraú,2010 

CULTURA nº de produtores % de produtores 

    
 ABACAXI 20 40 

ABOBORA 5 10 
BANANA 25 50 
COCO 25 50 
FEIJÃO 5 10 
GOIABA 15 30 
GRAVIOLA 20 40 
LIMÃO 5 10 
MACAXEIRA 5 10 
MAMÃO  20 40 
MARACUJÁ 30 60 
MELANCIA 15 30 

Fonte: Dados da pesquisa 
 4.1.11 Culturas Implantadas no Perímetro em Outubro de 2010 e respectivas Áreas 

produtiva 

Outra forma de entender a distribuição das culturas entre os entrevistados é 

relacionando-as com as áreas cultivadas ou produtivas, como mostra a tabela 12 abaixo. 

TABELA 12-Culturas implantadas no perímetro e seus respectivos percentuais de Área cultivada 
,Baixo Acaraú, 2010 

CULTURA Área cultivada( % ) 

  
 ABACAXI 8,49 

ABOBORA 0,47 
BANANA 15,57 
COCO 33,96 
FEIJÃO 0,47 
GOIABA 5,66 
GRAVIOLA 7,55 
LIMÃO 0,94 
MACAXEIRA 1,42 
MAMÃO  7,08 
MARACUJÁ 14,62 
MELANCIA 3,77 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Na mesma linha de raciocínio do item anterior observa-se que culturas 

“promissoras” como coco, abacaxi, graviola e goiaba ocupam parte significativa das áreas 
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cultivadas. No entanto, vale salientar que para fins de análise da capacidade de pagamento, 

tais culturas ainda não entraram na produção, visto que a sua grande maioria encontra-se 

em fase de implantação. 

Outro ponto interessante é o fato de que,  conforme a tabela 11 , apesar de 20% dos 

produtores destinarem seus esforços a produção de culturas outras que não frutas (feijão e 

macaxeira), as áreas destinadas a tais culturas são insignificante em termos relativos. 

 

4.1.12 Acesso ao Crédito, Assistência Técnica e Grau de Organização 

Todos os estudos sérios sobre o agronegócio endentem como fundamental para o 

seu sucesso, ações e políticas de crédito, assistência técnica e organização dos produtores. 

Desse modo, para que a caracterização do perfil dos irrigantes do Baixo Acaraú seja 

completa se faz necessária a análise dessas três importantes ferramentas. 

A tabela 13 mostra que 70% dos entrevistados buscaram instituições financeiras a 

fim de financiar suas culturas, porém apenas 60% dos mesmos obtiveram sucesso. Ainda 

conforme a mesma, 30% dos produtores utilizaram recursos próprios para iniciar suas 

plantações. Duas grandes dificuldades em relação ao acesso ao crédito consistem na 

burocracia dos bancos e, principalmente, na demora na liberação dos recursos que, dado as 

peculiaridades da atividade agrícola, pode prejudicar, de forma irreversível, toda a produção. 

Tabela 13- Acesso ao crédito dos produtores do Baixo Acaraú,2010   

Solicitação de crédito Produtores % 

Aprovada 30 60 

Não Aprovado 5 10 

Não solicitado(próprio)  15 30 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

Com relação a assistência técnica a tabela 14  apresenta um quadro preocupante. 

Segundo os dados coletados 40% dos produtores nunca tiveram nenhuma assessoria 

técnica, seja governamental ou de cooperativas. Se for somado a esses os 28% dos 

produtores que afirmaram ter tido alguma assistência técnica, porém de forma esporádica, 

tem-se que 68% dos irrigantes, praticamente, não são bem assistidos tecnicamente. 
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Tabela 14- Acesso a assistência técnica dos produtores do Baixo Acaraú, 2010 

Assistência técnica Produtores % 

Regular 16 32 

Esporadicamente 14 28 

Nunca recebeu 20 40 

Fonte: Dados da pesquisa 
    

Finalmente o quadro que retrata o grau de organização dos irrigantes do Baixo 

Acaraú é apresentado na Tabela 15 e mostra que 62% dos entrevistados fazem parte de 

associações ou cooperativas que buscam uma melhor negociação da produção. Vale 

ressaltar que essa informação pode ter  viés, visto que, 50% da amostra foi coletada em uma 

cooperativa, ou seja, dos 31 produtores que se dizem associados, 25 deles o fizeram na sede 

da própria cooperativa, enquanto que, dos 25 entrevistados fora da associação apenas 5 

faziam parte de alguma entidade cooperativa. 

Tabela 15- Grau de organização dos produtores do Baixo Acaraú,2010   

Associado/cooperado Produtores % 

Sim 31 62 

Não 19 38 

Fonte: Dados da pesquisa 
  

4.2 Capacidade de Pagamento sob Condições Deterministas 

Os resultados relativos à capacidade de pagamento (CP) dos irrigantes do Baixo Acaraú foram 

estimados considerando a metodologia descrita anteriormente. Para melhor análise, os resultados 

serão apresentados seguindo a seguinte ordem: custo variável, custo fixo, custo total, capacidade de 

pagamento total, capacidade de pagamento por 1000 m3, relações importantes sobre a CP , culturas 

relacionadas a CP e finalmente valores mínimo, médio e máximo das variáveis mais importantes. 

4.2.1 Custos Variáveis 

A tabela 16 discrimina a composição do custo variável dos irrigantes entrevistados e mostra 

que o mesmo totalizou, em média, R$ 31.462,48 e, como já era esperado, a mão de obra temporária, 

o adubo orgânico e a energia foram os componentes de maior impacto, representando, 

respectivamente, 36,21%, 26,47% e 17,8 do custo variável, que somados respondem  por mais de 

80% do total. 
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TABELA 16-Valor e percentual dos custos variáveis do 
Baixo Acaraú,2010       

Discriminação Unidade Valor Percentual 

Mão de obra temporária R$       11.391,20  34,16 
Juros sobre capital variável R$          1.887,75  5,66 
Aluguel R$             467,20  1,40 
Sementes e mudas R$             374,80  1,12 
Fertilizantes e defensivos R$          4.332,00  12,99 
Adubo Orgânico R$          8.328,00  24,97 
Energia R$          5.600,40  16,79 
Outras despesas R$             968,88  2,91 

TOTAL R$       33.350,23  100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 

   *Valores em média 
    

 4.2.2 Custos Fixos 

Os Custos fixos estão representados na tabela 17 e totalizaram R$ 23.724,70, em 

média. Os itens de maior peso dos custos fixos foram a remuneração do empresário e a 

mão- de- obra permanente que juntas  somam mais de 60%. 

Tabela 17-Valor e percentual dos custos fixos, 
Baixo Acaraú, 2010       

Discriminação Unidade Valor Percentual 

Mão de obra permanente R$          3.774,80  15,91 

Depreciação R$          1.045,04  4,40 
Juros sobre capital fixo R$             689,13  2,90 
K2 fixo1  R$          2.408,45  10,15 
Remuneração do empresário R$       12.228,00  51,54 
Remuneração da terra R$          1.536,00  6,47 
Manutenção de maquina R$             437,78  1,85 
Taxas e impostos R$          1.605,50  6,77 

TOTAL R$       23.724,70  100,00 
Fonte: Dados da pesquisa 

   *Valores médios 
1-representa a parte fixa da tarifa de água 

    

4.2.3 Custo Total 

Somando-se os custos variáveis aos custos fixos encontra-se o custo total que 

está discriminado na tabela 18. Através dela é possível analisar, de forma mais ampla, o 

impacto de cada componente dos custos fixos e variáveis no custo total. Em termos 

percentuais, os custos variáveis impactam o custo total em 10 pontos a mais que os custos 

fixos.  
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Tabela 18-Valor e percentual dos custos variáveis, 
fixos e total do Baixo Acaraú,2010 

   Discriminação Unidade Valor Percentual 

Custos Variáveis      33.350,23  58,43 
Mão de obra temporária R$          11.391,20                       19,96  

Juros sobre capital variável R$            1.887,75                         3,31  

Aluguel R$               467,20                         0,82  

Sementes e mudas R$               374,80                         0,66  

Fertilizantes e defensivos R$            4.332,00                         7,59  

Adubo Orgânico R$            8.328,00                       14,59  

Energia R$            5.600,40                         9,81  

Outras despesas R$               968,88                         1,70  

Custos Fixos      23.724,70  41,57 
Mão de obra permanente R$            3.774,80                         6,61  

Depreciação R$            1.045,04                         1,83  

Juros sobre capital fixo R$               689,13                         1,21  

K2 fixo R$            2.408,45                         4,22  

Remuneração do empresário R$          12.228,00                       21,42  

Remuneração da terra R$            1.536,00                         2,69  

Manutenção de maquina R$               437,78                         0,77  

Taxas e impostos R$            1.605,50                         2,81  

 CUSTO TOTAL R$    57.074,93  100 
Fonte: Elaboração Própria  

 

4.2.4 Capacidade de Pagamento dos Irrigantes do Baixo Acaraú  

A capacidade de pagamento dos entrevistados é apresentada de duas formas, 

CPT e CP por 1000m3, como mostra a tabela 19. Nela observa-se que os produtores, dado a 

Receita Bruta e o Custo Total, apresentam uma capacidade de pagamento total de R$ 128,09 

em média, que representa R$ 0,88 /1000m3. 

TABELA 19- Capacidade de pagamento dos irrigantes do Baixo Acaraú, 2010 

Discriminação Unidade Valores Percentual 

1-Receita Bruta R$ 57.203,02 100,00 

2-Custo Total R$ 57.074,93 100,00 

2.1-Custo Variável R$ 31.462,48 55,12 

2.2-Custo Fixo R$ 25.612,45 44,88 

3-Capacidade de Pagamento Total R$ 128,09 
 4-Volume de água utilizada para irrigação 1000m3 146,00 
 4-Capacidade de Pagamento/1000 m3 R$/1000m3 0,88   

Fonte: Dados da pesquisa 

    *Valores médios 
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Para melhor compreensão dos resultados obtidos e evitar possíveis conclusões 

equivocadas, sob o risco assumido por quem trabalha com valores médios, a tabela 20 trás 

informações interessantes quanto a capacidade de pagamento.  

TABELA 20- Informações importantes quanto a capacidade de pagamento dos produtores,2010 

Capacidade de Pagamento Produtores Percentagem > tarifa cobrada < tarifa cobrada R$/1000m3* 

Positiva 24 48 23 produtores 1 produtor           99,17  

Negativa 26 52 -  -          (53,79) 

Total 50 100 23 1   

Fonte: Dados da Pesquisa 
     *Valores médios  
     Os dados da Tabela 20 mostram que apesar dos irrigantes apresentarem CP 

média de R$ 0,88/1000m3, 52% deles possuem CP negativa e dos 24 produtores que 

apresentam CP positiva apenas um deles não pode pagar a tarifa cobrada pela COGERH (R$ 

8,00/ 1000m3 ). 

 Por outro lado, se a CP for analisada por grupos, a disparidade ainda é maior, 

visto que, a CP média entre os que possuem CP positiva é de R$ 99,17/1000m3, enquanto 

que para os de CP negativa é de R$ 53,79/1000m3 negativa. 

 A existência de dois grupos distintos dentro da amostra pode ser explicada pela 

diferença de Receita total entre os mesmos. Conforme a tabela 21 o grupo que apresenta 

CPT positiva, apesar de uma área produtiva média menor, obteve um receita total bem 

superior que grupo de CPT negativa, ou seja, 74% maior. Já a diferença  entre as receitas 

totais pode ser explicada pela produtividade ou pelo preço de venda, que por sua vez 

depende do tipo de cultura produzida. Como o objetivo da pesquisa não é a análise da 

capacidade de pagamento por água por cultura e sim da produção como um todo, não se 

aprofundou nesta investigação, deixando-a como sugestão para trabalhos futuros. 

Tabela 21- Área,receita e custo total do irrigantes com CPT positiva e negativa do Baixo Acaraú,2020  

Item/CPT UND Positiva Negativa 

Área Produtiva  h a  7,00 9,00 

Receita Total R$ por h a 10.946,75 6.267,52 

Custo Total R$ por h a 9.059,80 7.144,84 

Fonte: Elaboração Própria  
   

  



55 

 

4.2.5 Culturas X Capacidade de Pagamento 

É importante ressaltar que o presente sub-item não se propõe a fazer a CP por 

cultura, pois para isso seria necessário analisar receitas e custos referentes, exclusivamente 

da cultura estudada. O que se pretende aqui é captar indícios de rentabilidade de 

determinadas culturas, em razão de presenças nos  lotes dos irrigantes que apresentam CP 

positiva. Nesse sendo na tabela 22 apresentam-se as principais culturas implantadas pelos 

irrigantes com CP positiva. 

 

TABELA 22- Principais culturas implantadas pelos irrigantes com CP positiva do Baixo Acaraú,2010 

Culturas     Produtores   Percentual 

Banana 
  

3 
 

           12,50  
Coco 

  
4 

 
           16,67  

Abacaxi 
  

5 
 

           20,83  
Maracujá 

  
5 

 
           20,83  

Melancia 
  

4 
 

           16,67  
Goiaba 

  
3 

 
           12,50  

Total     24            100,00  

fonte: Dados da Pesquisa 
    

Já na tabela 23 são apresentadas as CPs média das propriedades em que 

predominam determinada cultura, ou seja, foram selecionados os produtores com CP 

positiva,  que cultivavam  predominantemente determinada cultura, e em seguida calculou-

se a CP média do grupo. 

 Tabela23- CP das Principais Culturas Implantadas pelos irrigantes do BA,2010 

Culturas Culturas Associadas (secundárias)         CP/1000m3* 

Banana Mamão, melão,goiaba 

    
R$ 100,05 

Coco Mamão,maracujá,melancia,goiaba 

    
R$ 43,95 

Abacaxi Maracujá,coco,limão 

    
R$ 13,12 

Maracujá Coco, feijão,limão,abobora 

    
R$ 67,01 

Melancia Abobora, melão,maracujá 

    
R$ 43,94 

Goiaba Limão,macaxeira,coco,mamão         R$ 111,46 
 fonte:Elaboração Própria 

*Valores Médios 
     

É importante ter cautela na hora de interpretar os resultados da tabela 23. Os valores 

nela contidos não representam as CPs das respectivas culturas, e sim a média das CP dos 
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irrigantes, com CP positiva, em que determinada cultura preponderava. Desse modo, por 

exemplo, em dada propriedade um agricultor produzia banana, mamão e melão, porém a 

receita bruta da banana representava mais de 60% da receita bruta total, então esse 

produtor entrou no grupo dos irrigantes que tem a banana como “carro chefe” da 

propriedade. Feito isso para os demais produtores, observou-se que a CP média dos 

irrigantes que tinha como principal cultura a banana é R$ 100,05. Vale salientar que o  

critério usado para determinar a especialidade dos irrigantes foi a receita bruta.   

 

4.2.6 Valores mínimos, médios e máximos das principais variáveis 

A tabela 24 apresenta os valores mínimos, médios e máximos das principais 

variáveis. Analisando-se a referida tabela nota-se a grande disparidade que existe entre os 

produtores entrevistados. Por exemplo, o tamanho dos lotes vão de 3ha a 41ha. Essa 

disparidade retrata a grande heterogeneidade de produtores e de produção. 

TABELA 24- Valores mínimos, médios e máximos encontrados para capacidade de pagamento ,2010 

  Unidade Mínima Média Máxima 

Receita Bruta R$ 13.500,00 57.203,02          137.910,00  

Custo Total R$ 22.112,36 57.074,92          178.410,42  

Custos Variáveis R$ 8.530,00 31.462,48          111.140,00  

Custos Fixos R$ 11.575,38 25.612,44            67.270,42  

Tamanho do lote  h a 03 08                    41,00  

Consumo de água 1000m3 26,25 146,00                  514,80  

Capacidade de Pagamento  R$ (19.586,43) 128,10            32.656,32  

Capacidade de Pagamento R$/1000m3 (325,42) 0,88                  474,60  

Capacidade de pagamento positiva R$/1000m3 2,29 99,17                  474,60  

Capacidade de pagamento Negativa R$/1000m3 (570,52) (53,79)                    (3,75) 

Fonte: Dados da pesquisa 

     

 Em síntese, os irrigantes do Baixo Acaraú apresentaram uma capacidade de 

pagamento anual média de R$ 0,88/1000m3. Porém, após análise mais acurada observa-se a 

existência de dois grupos distintos dentro da amostra: os produtores que apresentaram CP 

positiva(48%) e os de CP negativa(52%). A discrepância entre esses dois grupos é 

considerável, visto que, enquanto a CP do primeiro ficou em R$ 99,17/1000m3, a do segundo 

grupo fechou em R$ 53,79/1000m3 negativa. Essa divergência pode ser explicada por 

diversos fatores como: diversidade de culturas e de tamanho dos lotes, rentabilidade das 
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culturas, problemas fitossanitários, falta de planejamento na hora de decidir o que e quando 

produzir etc.  

Para efeitos práticos, o importante é saber que dentro do perímetro existem dois 

grupos com características distintas, ou seja, um que possui CP bem superior a tarifa que é 

cobrada, e outro onde a CP encontra-se bem distante, exigindo assim estudos no sentido de 

diversificar a cobrança da água.  

 

4.3 Capacidade de Pagamento sob Condições de Risco 

Conforme relatado na metodologia, a análise da CP sob condições de risco será feita 

seguindo o método de Monte Carlo através do programa computacional “Aleaxprj”. De 

acordo com a amostra a distribuição de probabilidade mais adequada para as variáveis foi a 

triangular, que exige seus valores mínimos, máximos e modal. 

Antes de iniciar a análise sob condições de risco faz-se necessário alguns 

esclarecimentos em relação aos aspectos operacionais do modelo. Em primeiro lugar, por 

uma questão de praticidade e sem nenhum prejuízo aos resultados, ao invés da moda foi 

usada a média das variáveis em questão. Outra modificação importante se deu na escolha 

dos valores máximos e mínimos das variáveis, isso porque após coletados os valores 

máximo, mínimo e médio, verificou-se uma grande diferença entre os valores máximos e 

mínimos da média, ou seja, uma grande amplitude. Para minimizar esse problema os valores 

máximos escolhidos para cada variável foi a média aritmética dos cinco maiores valores 

encontrados, bem como, para os valores mínimos foi usado a média aritmética dos cinco 

menores valores encontrados.  

Feito tais esclarecimentos pode-se dar início a análise da CP sob condições de risco. 

Vale lembra que o objetivo principal da analise de risco não são os valores pontuais médios 

da Capacidade de Pagamento Total(CPT) e Capacidade de Pagamento por 1000m3 Média 

Anual(CPMA)  e sim a distribuição cumulativa de probabilidade, ou seja, a probabilidade de 

CPT e CPMA ser maior que o limite inferior pré-estabelecido ou limite mínimo estabelecido 

para CPT e CPMA(L). Assim, se após o processamento do programa for encontrado um 

resultado como P(CPT>L)=0,35 por exemplo, para L=0, isso significa que após 1000 

simulações existe uma probabilidade de 35% da CPT ser maior que zero. 
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Para melhor avaliação a análise foi feita em seis diferentes cenários. O primeiro 

cenário é para a amostra como um todo, porém após a avaliação determinista ficou evidente 

a existência de dois grupos distintos dentro da amostra causando o problema de amplitude 

relatado anteriormente. Dessa forma, a análise deste cenário não seria suficiente para se 

tirar conclusões significativas, exigindo assim a análise do terceiro e quinto cenário, que se 

refere, respectivamente, ao grupo que apresentou CPT positiva e negativa. Os cenários 2, 4 e 

6 foi uma forma de verificar a possibilidade que cada grupo tem, em seus respectivos 

cenários, de pagar a tarifa variável de água cobrada pela COGERH. Para isso foi determinado 

um valor para “L” que representasse a média de gasto com água, de forma que: 

 

 

 

 

 

O quadro 4 mostra a síntese dos cenários bem como seus objetivos, lembrando que 

os valores de “L” nos 2º, 4º e 6º cenários refere-se as respectivas médias de gastos com a 

tarifa variável de água. 

Quadro 5 - Cenários analisados sob condições de riscos do perímetro Baixo Acaraú, 2010 

Cenários Abrangência L     Objetivo     

1º Toda a amostra >0 
Verificar a probabilidade de existência de CPT e 
CPm >0 

2º Toda a amostra >858(CPT) Verificar a probabilidade de CPT>R$ 858,00 

3º Com CPT>0 >0 
Verificar a probabilidade de existência de CPT e 
CPm >0 

4º Com CPT>0 >820 Verificar a probabilidade de CPT>R$ 820,00 

5º Com CPT<0 0 
Verificar a probabilidade de existência de CPT e 
CPm >0 

6º Com CPT<0 >898 Verificar a probabilidade de CPT>R$ 898,00 

Fonte:Elaboração Própria 
     No quadro 5 são apresentadas as variáveis utilizadas no programa, bem como suas 

respectivas abreviações e distribuições de probabilidades. 

Li= MAi*T, 

Onde: 

L= Limite mínimo estabelecido para CPT no cenário i. 

Mai= Média de água utilizada pelo grupo do cenário i em 1000m3 por hectare.  

T= Tarifa cobrada por 1000m3  . 

i = cenários 2,4 ou 6  
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Quadro 6 - Identificação, definição e distribuição das variáveis 

VARIÁVEL DEFINIÇÃO DA VARIÁVEL DISTRIBUIÇÃO 

RT RECEITA BRUTA TRIANGULAR 

MT MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA TRIANGULAR 

 FD FERTILIZANTES E DEFENSIVOS TRIANGULAR 

AO ADUBO ORGÂNICO TRIANGULAR 

EM ENERGIA TRIANGULAR 

OI OUTROS ITENS DO CUSTO VARIÁVEL TRIANGULAR 

MF MÃO DE OBRA FIXA TRIANGULAR 

RE REMUNERAÇÃO DO EMPRESÁRIO TRIANGULAR 

TE RENDA DA TERRA TRIANGULAR 

OC OUTROS ITENS DO CUSTO FIXO TRIANGULAR 

AG QUANTIDADE DE ÁGUA EM 1000M3 TRIANGULAR 

Fonte: Elaboração Própria 
  

 

Antes de apresentar os resultados vale ressaltar que por exigência do programa 

“ALEAXPRJ”, todas as variáveis e os resultados estão expressos “por hectare”. Para evitar 

problemas de nomenclatura com a formatação do programa a capacidade de pagamento média 

por 1000m
3 

foi chamada de C P M.  

4.3.1  Primeiro Cenário  

A tabela 24 esboça os resultados de forma sintetizada permitindo assim uma visão 

mais ampla do quadro. Outras informações complementares sobre as variáveis e os resultados 

encontrados, podem ser obtidas no apêndice.  

TABELA 25  -Síntese do resultados na analise sob condições de risco 

 
CENÁRIOS CPT/C P M IRRIGANTE MÉDIA(R$) Limite L 

P(CPT>L) 

% 
P(C P M>L) % 

1º CPT 50 (1.059,72) - 14 - 

  C P M  50 (9,22) - - 14 

2º CPT 50 (1.112,13) 858,00 0,6 - 

  C P M  50 (9,92) - - 11 

3º CPT 24 4.655,08 - 100 - 

  C P M  24 43,94 - - 100 

4º CPT 24 3.566,10 820,00 100 - 

  C P M  24 34,09 - - 100 

5º CPT 26 (1.089,58) - 4,7 - 

  C P M  26 (9,95) - - 4,7 

6º CPT 26 (628,20) 898,00 1 - 

  C P M  26 (5,58) - - 23 
Fonte: Elaboração Própria   
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Ao elaborar o primeiro cenário e após mil simulações verifica-se que para a amostra 

como um todo, a Capacidade de Pagamento Total por hectare (CPT) foi, em média, negativa 

em R$ 1.059,72, enquanto que C P M ficou em R$ 9,22 negativa, significando que os 

produtores não têm condição de pagar pelo uso da água, ou melhor, após todas as simulações 

ficou evidenciado que apenas 14% é a probabilidade de a capacidade de pagamento ser 

positiva, P(CPT > L) = 14%.  

 

4.3.2 Segundo Cenário 

No 2º cenário como já foi dito anteriormente  se estabeleceu um limite mínimo para 

CPT de R$ 858,00, ou seja L=858,00. Dessa forma, o resultado foi que a probabilidade dos 

irrigantes entrevistados apresentarem CPT superior a R$ 858,00 foi de 0,6%, ou 

P(CPT>858)=0,006. Ou seja, após todas as simulações apenas 0,6% dos entrevistados 

apresentaram capacidade de pagamento total suficiente para pagar a tarifa cobrada pela 

COGERH. 

4.3.3 Terceiro Cenário 

Este cenário é formado pelo grupo que na avaliação determinista, apresentou 

capacidade de pagamento positiva e com limite mínimo L=0,00. Para este cenário, como era 

de se imaginar, os resultados foram bastante animadores, tendo a CPT atingido a marca de R$ 

4.655,08 e C P M R$ 43,94. A probabilidade de a CPT e C P M  ser maior que zero foi de 

100%, ou P(CPT>0)=1,0. 

4.3.4 Quarto Cenário 

O quarto cenário, como é uma continuação do terceiro, também apresentou resultados 

expressivos. Ao fixar o limite mínimo L=820, que é a média pega por água por hectare neste 

grupo (R$ 820,00), a P(CPT>820)=1,0, ou seja, após as 1000 simulações, todos os irrigantes 

apresentaram capacidade de pagamento suficiente para pagar a tarifa variável cobrada por 

água. 
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4.3.5 Quinto Cenário 

Pode-se dizer que o 5º cenário é o oposto do terceiro, pois é formado pelos irrigantes 

que na análise determinista apresentaram capacidade de pagamento negativa. Após processar 

o programa verificou-se uma CPT e C P M de R$ 1.089,58 e R$ 9,92 negativa, 

respectivamente, enquanto que a probabilidade de a capacidade de pagamento ser positiva, 

para L=0,00, foi de 4,7%, ou P(CPT>0,00)= 0,047.  

 

4.3.6 Sexto Cenário 

Para L=898, ou seja, estabelecendo um limite mínimo para CPT em R$ 898,00, que é 

a média do grupo paga por água por hectare, o resultado foi que apenas 1% dos irrigantes 

apresentaram CPT suficiente para pagar esse valor, analisando de outro modo 

P(CPT>898)=0,01. 

 

4.4 Capacidade de Pagamento sob da Rentabilidade Social  

Conforme exposto na metodologia a rentabilidade social trabalha com o chamado 

preço Social ou econômico que nada mais é que o preço de mercado despojado das 

distorções de mercado, impostos etc. O cálculo do preço econômico se dá através do produto 

do preço de mercado por um fator de conversão que busca eliminar as distorções de mercado. 

Os fatores de conversão aqui utilizados foram recomendados pela SUDENE e pela Secretária 

de Recursos Hídricos do Estado do Ceará (SRH) e podem ser observados na tabela 25. 

Porém, antes de iniciar a análise da capacidade de pagamento sob o ponto de vista 

econômica se fazem necessário algumas considerações a respeito da relação entre os fatores 

de conversão e os componentes de receitas e custos dos irrigantes, o qual passa a ser feito a 

seguir: 

 Receita Total: como grande parte da produção é comercializada no mercado 

nacional, o preço econômico será o preço pago ao produtor na plataforma da CEASA menos o 

frete, logo o fator de conversão utilizado será 1,00. 

 Mão de Obra: a existência de desemprego faz com que o salário mínimo não 

reflita o custo de oportunidade da mão de obra, exigindo assim correções no preço da mesma. 
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Diversas regras são utilizadas para se corrigir o preço da mão de obra, levando em conta o 

tipo, local, atividade, etc. Na atividade agrícola nordestina recomenda-se usar uma fator 

médio de 0,818. 

 Renda da terra: De acordo com a metodologia da avaliação econômica o 

rendimento da terra não entra nos cálculos, pois na maioria das vezes essa terra não produzia 

valor econômico antes da implantação do projeto. 

 Impostos e subsídios: Não entram na análise econômica. 

 Sementes e mudas: como grande parte das sementes e mudas utilizada no 

perímetro são produzidas no local ou recebidas de órgãos públicos, recomenda-se que o fator 

de conversão seja 1,00. 

 Fertilizantes e defensivos: Vários são os fatores de conversão utilizados para 

defensivos e fertilizantes, dependendo do tipo, origem e efeitos produzidos. Por uma questão 

de simplificação será utilizado o fator de conversão padrão igual a 0,979. 

 Investimentos: o fator de conversão utilizado para prédios, benfeitorias e 

maquinas foi o fator padrão médio igual a 0,739 

 

TABELA 26- FATORES DE CONVERSÃO 

COMPONENTES FATORES DE CONVERSÃO 

Receita Total 1,000 

Mão de Obra 0,818 

Mão de Obra qualificada 1,100 

Aluguel 0,944 

Sementes e Mudas 1,000 

Adubo Orgânico  1,108 

Energia 0,970 

Combustível 0,940 

Capital e juros 0,739 

Manutenção 0,817 

Taxas 0,790 

Fator de conversão padrão 0,940 

Fonte: SRH,2002 e SUDENE, 1991 

  

Feitas tais considerações e adaptando o modelo baseado nos preços de mercado para 

preços econômicos a capacidade de pagamento sob o ponto de vista econômico pode ser 

calculada. 
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Da mesma forma que na análise determinista e sob condições de riscos, aqui serão 

analisadas três situações diferentes, ou seja, para a amostra como um todo, para os que 

apresentaram CPT positiva e os que apresentaram CPT negativa, na análise determinista. 

No primeiro cenário, ou seja, para a amostra como um todo a Capacidade de 

Pagamento Total  média sob o ponto de vista da Rentabilidade Social (CPTRS) foi de R$ 

4.588,04 e  a Capacidade de Pagamento Total  média sob o ponto de vista da rentabilidade 

social por 1000m
3 

(CPTRM) foi de R$ 31,42 

Para os que obtiveram CPT positiva na análise determinista a CPTRS foi de R$ 

14.825,64  enquanto que CPTRM R$ 126,92. 

Finalmente para o grupo de irrigantes que na avaliação determinista apresentaram CPT 

negativa, sob a óptica econômica de projetos apresentou uma CPTRS de R$ 4.865,64 

negativo e uma CPTEM igual a R$ 28,13 negativo. 

Como se pode observar sob o ponto de vista da rentabilidade social os irrigantes do 

Baixo Acaraú, ao contrário do que aconteceu na avaliação determinista, apresentaram 

capacidade de pagamento por água positiva, nos diferentes cenários. Em outras palavras esse 

resultado significa que se não houvesse distorções de mercado, impostos, subsídios, câmbio, 

etc, os irrigantes do Baixo Acaraú apresentariam capacidade de pagamento por água positiva.  

Vale ressaltar que esse resultado não pode ser confundido com o resultado de uma 

avaliação econômico-social de projeto, pois como foi dito na metodologia, existem diferenças 

significativas entre tais metodologias.  
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5.0 CONCLUSÕES 

As conclusões seguirão a mesma seqüência de análise, ou seja, perfil dos irrigantes, 

capacidade de pagamento sob condições deterministas, capacidade de pagamento sob 

condições de riscos e, finalmente, a capacidade de pagamento sob o prisma da rentabilidade 

social. 

Os irrigantes do perímetro Baixo Acaraú são compostos por pequenos e médios 

produtores, na sua grande maioria, homens entre trinta e cinqüenta anos e de baixa instrução e 

com pouca experiência em culturas irrigadas (média de quatro anos). Residem e trabalham, 

prioritariamente, no próprio perímetro com suas famílias. Estas, por sua vez, são compostas, 

basicamente, pelo casal e dois filhos. 

A maioria das propriedades tem entre oito e dez hectares, que são destinados, 

principalmente, a culturas frutíferas, comercializadas no mercado interno.  

A maioria dos produtores (70%) não tem recursos próprios para financiar suas 

culturas, recorrendo a instituições financeiras, enfrentando dificuldades de aprovação de 

credito e repasse de verbas. A assistência técnica se dá de forma precária, visto que 68% dos 

entrevistados ou nunca receberam assistência ou não ficaram satisfeitos com a assistência 

recebida.  Em relação ao grau de organização, este deixa muito a desejar, pois apesar de 

existirem algumas associações poucas são as que realmente contam com a união maciça dos 

seus membros. 

Os irrigantes do Baixo Acaraú apresentaram, no período analisado, uma Capacidade 

de Pagamento Total Média (CPT) de R$ 128,10 e uma Capacidade de Pagamento por 1000m
3
 

Anual Média(CPMA) de R$ 0,88/1000m
3
, ou seja, para a amostra como um todo os 

produtores apresentaram  capacidade de pagamento por água inferior ao que é cobrada pela 

COGERH( em torno de R$ 8,00). 

No decorrer da pesquisa foi observada a existência de dois grupos distintos formados 

pelos produtores com CPMA positiva e pelos produtores que apresentaram CPMA negativa. 

Para o primeiro grupo a CPT fechou em R$ 99,17/ 1000m
3
, enquanto que o segundo grupos 

apresentou CPMA de R$ 53,79/1000m
3
, negativa. 
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Com mencionado anteriormente, na análise de risco o que mais interessa são as 

distribuições cumulativas de probabilidades. Desse modo para amostra como um todo e tendo 

como limite mínimo para a CPT(L) igual a zero, L=0,00, a probabilidade de CPT ser maior 

que L foi de 14% ou P(CPT>)=0,14. Já estabelecendo o valor de R$ 858,00 como limite 

mínimo para CPT, ou seja, um L=858,00, que representa a média de gasto com água, a 

probabilidade da CPT ser maior que R$ 858,00 foi de 0,6% ou P(CPT>L)=0,006. 

Para o grupo que na análise determinista apresentou CPT positiva, o resultado foi que 

para L=0,00 a probabilidade da CPT ser positiva foi de P(CPT>0)=1 ou 100%, que foi o 

mesmo resultado obtido quando se estabelece R$ 820,00 como limite mínimo para CPT,ou 

seja, para L=820,00 .Já para o grupo que na análise determinista apresentou CPT negativa, 

quando se estabeleceu L=0,00 , a probabilidade da CPT ser maior que zero foi de 4,7% ou 

P(PCT>0,00)=0,047, enquanto que para L=898,00 a probabilidade da CPT ser maior que a 

média paga por água por este grupo(R$ 898,00) foi de 1% ou P(CPT>898,00)=0,01. 

Seguindo a orientação da rentabilidade social e usando o preço econômico ao invés do 

preço de mercado, o resultado foi que para a amostra como um todo os irrigantes do Baixo 

Acaraú apresentaram Capacidade de Pagamento Total Média sob o ponto de vista da 

Rentabilidade Social (CPTRS) de R$ 4.588,04 e uma Capacidade de Pagamento Total Média 

por 1000m
3
 (CPTRSM) de R$ 31,42/1000m

3
. Para o grupo que na análise determinista 

apresentou CPT positiva, a CPTRS fechou em R$ 14.825.94 e CPTRM igual a R$126,92. Já 

para os que, na análise determinista apresentaram CPT negativa, na análise social 

apresentaram uma CPTRS igual a R$ 4865,64  e  CPTRM de R$31,42/1000m
3 

negativa. 
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DEPARTAMENTO DE ECONOMIA AGRÍCOLA  

MESTRADO EM ECONOMIA RURAL 

 

 

PESQUISA SOCIOECONÔMICA 

 

 

 

Este questionário faz parte de um estudo socioeconômico que visa calcular a capacidade 

de pagamento por água bruta dos irrigantes do Baixo Acaraú. 

Todas a informações tomadas neste questionário são CONFIDENCIAIS, servindo apenas 

para fins de estudo estatístico global e seu sigilo é garantido na forma da lei. 

  

    

 

 

QUESTIONÁRIO PARA IRRIGANTES 

 

(IRRIGAÇÃO PÚBLICA) 

 

 

 

 

 
 

 

 

FORTALEZA, SETEMBRO 2010 
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A – INFORMAÇÕES BÁSICAS 
 

Questionário N
o
 ____Data da Entrevista: ___/____/____  Perímetro/Propriedade: __________ 

Município:_____________________________________Distrito:____________________ 

Pesquisador: _____________________ Nome do Entrevistado: ________________________ 

 

B – ASPECTOS AGROECONÔMICOS DA PARCELA/PROPRIEDADE 

 

1) Qual a condição legal de sua parcela/propriedade? 

i) tutelado: ____         ii) proprietário: ______          iii) outro: ______ 

 

2) Atividades desenvolvidas na parcela/propriedade? 

 Na Área Irrigada                                          Na Área de Sequeiro 

1. Agrícola: _____________                       1. Agrícola: ______________________                                                                                                                     

2. Pecuária: _____________                       2. Pecuária: _____________________   

3. Mista: ________________                      3. Mista: _______________________ 

 

3) Área física total da Parcela/Propriedade? _____________________ hectares 

 

4) Área Física com Culturas Irrigadas (perenes e temporárias): 

1
o
. Semestre: _________________hectares 

2
o
. Semestre: _________________hectares 

5) Área Física com Culturas de Sequeiro: ___________ hectares. 

 

6) Quais os principais Sistemas de Irrigação que o Sr. Utiliza? 

1. Aspersão Convencional: ___                5. Aspersão por Pivot Central: ___ 
2. Sulco: _____                                         6. Micro Aspersão: ____ 
3. Inundação: _____                                  7. Outro: ____________________ 
4.   Gotejamento: ____. 

 

7) Atividades Agrícolas e Valor da Produção em Culturas de Sequeiro em 2004. 

Tipo  
Área Cultivada ProduçãoTotal* Valor (R$) 

Cultura (ha) (kg) Unitário Total 
Temporárias     
-     
-     
-     
-     
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-     
-     
Permanentes     
-     
-     
-     
-     
-     
TOTAL xxxxxxx xxxxxxx xxxxx  
*Inclusive consumo na parcela/propriedade, pagamentos a empregados e serviços. Se não for em kg, indicar unidade. 

 

8) Atividades Agrícolas e Valor da Produção em Culturas Irrigadas em 2004. 

Tipo de No. De 

Área Cultivada Produção Total* Valor (R$) 

Cultura Safras Total (ha) (kg) Unitário Total 

Olerícolas      

-Melão      

-melancia      

-tomate      

-      

-      

Fruteiras      

-Banana      

-mamão      

-goiaba      

-coco      

-manga      

-      

-      

-      

Grãos/Sementes      

-milho      

-feijão      

-arroz      

-sorgo      

-      

-      

-      

Industriais      

-Algodão arbóreo      

-algodão herbáceo      

-      

-      

-      

Pastagens**      

-capim elefante      

-braquiária      

-      

-      
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Outras      

-      

-      

-      

TOTAL Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx  

*Inclusive consumo na parcela/propriedade, pagamentos a empregados e serviços. Se não for em kg, indicar unidade. 

** Total das Pastagens (venda e aluguel ); Anotar as colunas produção e valor APENAS para a produção vendida.
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9)  Composição e valor dos rebanhos no último ano (INVENTÁRIO). (Valores em R$ 1,00) 

 

Especificacã

o 

Início de 2004 Final de 2004 Nascidos em 2004 Compras Vendas Consumo Perda/Morte 

 Quant. Valor  Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor Quant. Valor 

BOVINOS               

Reprodutor     xxxxxx xxxxxxxxx         

Bois de 

Engorda 

    xxxxxx xxxxxxxxx         

Novilho(+ 2 

anos) 

    xxxxxx xxxxxxxxx         

Garrote(1 a 

2  anos) 

    xxxxxx xxxxxxxxx         

Bezerro até 

1 ano 

              

Vacas em 

Lactação 

    xxxxxxx xxxxxxxx         

Vacas 

Apartadas 

    xxxxxxx xxxxxxxx         

Vacas para 

Descarte 

    xxxxxxx xxxxxxxx         

Novilha(+ 2 

anos) 

    xxxxxxx xxxxxxxx         

Garrota( 1 a 

2 anos) 

    xxxxxxx xxxxxxxx         
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Bezerra até 

1 ano 

              

SUBTOTA

L* 

              

NÃO 

BOVINOS 

              

Suínos*               

Caprinos*               

Ovinos*               

Aves** 

              

SUBTOTA

L* 

              

ANIM. DE 

TRAB 

              

- Bois* 

    xxxxxxx xxxxxxxx         

- Cavalos* 

    xxxxxxx xxxxxxxx      xxxx xxxxx  

- Burros* 

    xxxxxxx xxxxxxxx      xxxx xxxxx  

SUBTOTA

L* 

    xxxxxxx xxxxxxxx         

TOTAL* 

              

*Quantitativo do Rebanho(em cabeças) no Final de 2004 = (Rebanho início 2004 + Nascimentos + Compras) – (Vendas – Consumo – Perda/morte/doação). ** Para aves, considerar apenas exploração comercial. 

*** Diferença de Inventário = (Valor rebanho final + Valor dos Nascidos + Valor dos Consumidos/Doados) – (Valor Rebanho Início + Valor Comprado + Valor perda/morte) 
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10) Valor (em reais) dos Produtos de Origem Animal em 2004 

ESPECIFICAÇÃO Unidade Produção Anual Total* Preço Unitário Valor total (R$) 

Leite**     

Ovos (produção 

comercial) 

    

Queijo     

Manteiga     

Pescado     

Couro Bovino     

Pele de Caprinos/Ovinos     

Outros     

     

TOTAL xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx  

* Inclusive autoconsumo, pagamento de mão-de-obra e outros. 

** Exceto o que se destina à produção de queijo. 

 

11) Outras Receitas Obtidas durante o Ano 2001. 

1. Aluguel de Máquinas e/ou Equipamentos .....................................R$/ano:___________ 
2. Aluguel ou Serviços de Animais.....................................................R$/ano: __________ 
3. Venda de Esterco.............................................................................R$/ano: __________ 
4. Aluguel de Pastagens.......................................................................R$/ano: __________ 
5. Venda de Pastagens (Exceto as da pergunta 8)...............................R$/ano: __________ 
6. Venda e/ou Aluguel de Restos de Culturas......................................R$/ano: __________ 
7. Venda de Produtos do Extrativismo (carvão, lenha, estacas)...........R$/ano: __________ 

 
12)Total de mão de obra premanente? 
12.1) Destas quantas são familiar? 
 
12.2) 
 Custo Anual com Mão-de-Obra Permanente(inclusive familiar)*, isto é, não diaristas nas Atividades Irrigadas (Não incluir o 

Proprietário/Empresário). 
 

ESPECIFICAÇÃO No. Pessoas Salário* Valor Total Anual (R$) 

1) Setor Administração    

-Gerente    

-    

2) Setor Operacional    

- Vaqueiro    

- Filho do proprietário 1    

- Filho do proprietário 2    

- Filho do proprietário 3    

- Morador    

-    

-3) Setor de Vigilância    

- vigilante do dia    

- vigilante da noite    

4) Outros    

- Agrônomo    

- Veterinário    

TOTAL 

xxxxxx xxxxx  

* Anotar somente a mão-de-obra paga em salários fixos anuais. 

** Inclusive encargos sociais, produtividade, vale transporte, lanche, etc.
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13) Custos com Mão de Obra Temporária (diaristas) nas Atividades Agrícolas (Culturas e Pastagens) IRRIGADAS 

Linha de OPERAÇÕES – Número de Diárias Total  (Inclusive Mão de Obra Familiar) Diária Custo 

Produção Broca/Des

toca 

Arar/Grad

ear 

Adubar Plantio Capina Roça Comb. 

Pragas 

Colheita Outras* TOTAL Média(R$) Total (RS) 

-             

-             

-             

-             

             

             

             

             

             

             

             

TOTAL Xxxx xxx Xxx Xxx xxx xxx xxxx xxx xxx xxxx xxxx  

* Classificação, embalagem, capatazia, etc. 

14) Despesas com Serviços Mecanizados e Tração Animal (Aluguel) nas Atividades Agrícolas IRRIGADAS 
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Linhas Serviços Mecanizados Tração Animal Valor 

de Produção Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Total (R$) 

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

TOTAL xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx  xxxxxxx xxxxx xxxxxxx   

 

 

 

 

 

15) Despesas com Aquisição de Sementes e Mudas nas Atividades Agrícolas IRRIGADAS 
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Linhas Sementes Mudas Valor 

de Produção Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Total (R$) 

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

TOTAL xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx  xxxxxxx xxxxx xxxxxxx   

  

 



81 

 

16) Despesas com Fertilizantes e Defensivos nas Atividades Agrícolas IRRIGADAS 

 

Linhas Fertilizantes (Adubo Químico) Defensivos* Valor 

de Produção Tipo Quant. Preço (R$) Total (R$) Tipo Quant. Preço (R$) Total (R$) Total (R$) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

-TOTAL          
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17) Despesas com Adubo Orgânico e Calcário nas Atividades Agrícolas IRRIGADAS 

 

Linhas Adubo Orgânico (Esterco) Calcário Valor 

de Produção Tipo Quant. Preço (R$) Total (R$) Tipo Quant. Preço (R$) Total (R$) Total (R$) 

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

TOTAL xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx  xxxxxxx xxxxx xxxxxxx   
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18) Despesas com outros insumos  nas Atividades Agrícolas IRRIGADAS 

 

Linhas Outros (especificar) _______________ Outros (especificar) _______________ Valor 

de Produção Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Total (R$) 

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

TOTAL xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx  xxxxxxx xxxxx xxxxxxx   
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19) Despesas com outros insumos  nas Atividades Agrícolas IRRIGADAS 

 

Linhas Outros (especificar) _______________ Outros (especificar) _______________ Valor 

de Produção Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Total (R$) 

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

TOTAL xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx  xxxxxxx xxxxx xxxxxxx   
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20) Despesas com outros insumos  nas Atividades Agrícolas IRRIGADAS 

 

Linhas Outros (especificar) _______________ Outros (especificar) _______________ Valor 

de Produção Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Unid Quant. Preço (R$) Total (R$) Total (R$) 

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

-          

TOTAL xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx  xxxxxxx xxxxx xxxxxxx   



86 

 

21) Despesas na Atividade Pecuária (Bovinos, Caprinos, Ovinos, etc.) em 2004 

Especificação Unidade Quantidade Preço (R$/unid) Valor (R$) 

- Mão-de-Obra Familiar     

- Mão-de-Obra Contratada     

- Sal Comum     

- Sal Mineral/Mistura Mineral     

- Farinha de Osso     

- Melaço     

- Milho     

- Derivados de Milho     

- Resíduo (Concentrado)     

- Vacinas     

- Medicamentos     

- Vermífugos     

- Carrapaticida     

- Consulta Veterinária     

- Ração tipo 1     

- Ração tipo 2      

- Ração tipo 3     

- Material de Limpeza e Higiene     

- Energia Elétrica *     

- Capim (Comprado)     

- Compra de Restos de Cultura     

- Compra/aluguel de Pastagem     

- Despesas na Comercialização     

- Embalagens     

- Transporte     

TOTAL xxxxx xxxxxx xxxxxxxx  

* Específica para a atividade Pecuária. 

  



87 

 

22) Outras Despesas nas Atividades Agropecuárias em 2001 

Especificação Unidade Quantidade Preço (R$/unid.) Valor (R$) 

- Combustíveis     

- Lubrificantes     

- Energia Elétrica*     

- ICMS     

- FUNRURAL     

- IRPJ     

- Outras Taxas/Impostos     

- Sindicato/Cooperativa, etc.     

- Manutenção de Benfeitorias     

- Manutenção de Máq. Equip.     

- Óleo Diesel     

     

TOTAL xxxxx xxxxxx xxxxxxxx  

*Apenas para as atividades PRODUTIVAS. Não considerar energia Residencial nem a computada na pergunta anterior (Questão 21). 
 

23) Além das despesas informadas anteriormente e da Tarifa da COGERH, nos perímetros públicos irrigados, ainda existem outros tipos de custos. Anote conforme indicado abaixo.    

 

 

Discriminação 

Valor Cobrado(R$/ano) Valor Pago 

(R$/ano) 

Valor a Pagar 

(R$/ano) K1 (investimentos públicos)    

K2 (Operação e Manutenção)    

K3 (Despesas Bombeamento - DIJA)    

K4 (Despesas Privadas do PIVOT - DIJA    

TOTAL    
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24) Inventário da Terra e Culturas Irrigadas 

Especificação Área 

(Ha) 

Vida Útil 

Futura  

Valor Terra 

NUA (R$) 

Valor da Cultura 

(R$) 

Valor Total (R$) 

Culturas Temporárias Irrigadas      

-  Xxxxx    xxxxxxxxx  

-  Xxxxx    xxxxxxxxx  

-  Xxxxx    xxxxxxxxx  

-  Xxxxx    xxxxxxxxx  

-  Xxxxx    xxxxxxxxx  

-  Xxxxx    xxxxxxxxx  

SUBTOTAL 1        

Culturas Permanentes Irrigadas        

-      

-      

-      

-      

SUBTOTAL 2      

Pastagens Artificiais Irrigadas      

-      

-      

SUBTOTAL 3      

Outras Áreas (Especificar)      

-      xxxxxxxxx  

-      xxxxxxxxx  

-      xxxxxxxxx  

      xxxxxxxxx  

      xxxxxxxxx  

SUBTOTAL 4      xxxxxxxxx  

      xxxxxxxxx  

TOTAL xxx Xxxxxxx    
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25) Inventário de Benfeitorias PRIVADAS (Próprias) Associadas às Atividades Irrigadas 

 

Especificação 

Idade 

Estado* Quant. Vida Útil Futura 

(Anos) 

Valor Atual 

(R$) 

Percentagem 

para Ativ. 

irrigadas 
- Casa do Produtor       

- Casa de Empregados       

       

       

Escritório       

       

       

- Curral       

       

       

- Depósito       

       

       

- Paiol       

- Pocilga       

- Poço       

- Canal de Cimento (Próprio)       

- Canal de Terra (Próprio)       

- Caixa d’água       

- Armazém       

- Galpões       

- Cercas tipo 1       

- Cercas tipo 2       

-       

TOTAL xxx xxxx xxxx xxxxxxx   

* Excelente; Bom; Regular; Ruim. 
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26) Inventário de Máquinas e Equipamentos Associados às Atividades Irrigadas 

Especificação Idade Estado* Quant. Vida Útil Futura 

(Anos) 

Valor Atual 

(R$) 

Percentagem p/ 

Ativ. irrigadas - Veículo tipo 1       

- Veículo tipo 2       

- Veículo tipo 2       

- Motobomba 1       

- Motobomba 2       

- Motobomba 2       

- Pulverizador tipo 1       

- Pulverizador tipo 2       

- Pulverizador tipo 3       

- Polvilhadeira tipo 1        

- Polvilhadeira tipo 2       

- Polvilhadeira tipo 3       

- Arado        

- Trator       

-       

-       

- Grade       

       

       

- Sulcador       

-       

- Forrageira       

-       

-       

- Adubadeira       

-       

-       

- Carroça       
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-       

- Carreta       

-       

- Ferramentas Diversas:       

-Enxada       

-foice       

-chibanca/enxadeco       

-machado       

-       

-       

TOTAL xxx xxxx xxx xxxxxx   

* Excelente; Bom; Regular; Ruim. 

27) Inventário de Estoques de INSUMOS 

 

Especificação Unid. Quant Preço (R$) Valor (R$) 
- Sal Comum     
- Sal Mineral     
- Farinha de Osso     
- Milho     
- Derivados de Milho     
- Resíduo (Concentrado)     
- Vacinas     
- Medicamentos     
- Ração tipo 1     
- Ração tipo 2      
- Ração tipo 3     
- Mat. de Limpeza e Higiene     
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- Fertilizantes     
-     
-     
-     
- Calcário     
-     
-     
- Defensivos     
     
     
- Fungicidas     
     
     
- Peças sobressalentes     
-     
-     
-     
-     
-     
-     
-     

-     

-     

-     

-     

-     

TOTAL xxxx xxxxx xxxxxx  
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28) Qual o consumo REAL anual (2001) de água com ou sem outorga nas Atividades IRRIGADAS em sua Parcela/Propriedade? ___________________ 1.000 

m3. 

29) Qual a quantidade anual (2001) de água outorgada para a sua Parcela/Propriedade?  

       ____________________ 1.000 m3. 

30) O volume de água outorgada é suficiente para o Sr. explorar os atuais níveis de usos da terra com as atividades irrigadas atuais?    i) sim: ______;  ii) não: 

______.  

31) Qual a fonte da água fornecida via outorga?  i) superfície: _____; ii) subterrânea: _____ 

(Obs: A água de poços a menos de 100 metros do Rio é considerada de superfície) 

 

 

32) Caso desistisse de explorar as Atuais atividades irrigadas, em que o Sr. iria trabalhar? 

 

- Assalariado em outros lotes/parcelas/propriedades? _______ 
- Conseguiria (compraria) outro lote/propriedade para trabalhar? ______ 
- Iria trabalhar em atividades não agrícolas (construção, motorista, comércio, etc.): ___ 
- Iria trabalhar em atividades nas quais já trabalha atualmente? _____ 
- Outras (especificar) _________________________________________: _______ 

 

33) Se isto viesse a acontecer, em termos líquidos, o Sr. ganharia mais ou menos em relação ao que ganha trabalhando em suas atividades irrigadas atuais? 

- Aproximadamente o mesmo valor: _____ 
- Cerca de 10 por cento menos: _____ 
- Cerca de 15 por cento menos: _____ 
- Cerca de 10 por cento mais: _____ 
- Cerca de 15 por cento mais: _____ 
- Outra (especificar) _________________________________: _______ 
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34) Se isto viesse a acontecer, quanto o Sr. acha que ganharia em termos líquidos nas atividades alternativas (selecionadas)?  R$/mês ___________;  R$/ano 

___________ 
 

35) Assim, caso desistisse de trabalhar nesta parcela/propriedades nas atividades irrigadas atuais, considerando a sua capacidade empresarial, a sua 
experiência e as oportunidades e a existência de trabalho, qual seria a remuneração (ganho) média possível de obter pelos seus serviços de empresário 
ou de produtor ou de trabalhador? R$/mês ___________;  R$/ano ___________ . 
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APÊNDICE B 
Memória de calculo 
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Tabela B1-Dados coletados juntos aos irrigantes do Baixo Acaraú,2010. 

nº AT AP RB MOF MOT Aluguel S & M F & D Ad.Org Energia k2 total Outras  Capital M.M.B Tx e Imp. RE 

1 8 8 94824,00 0,00 19500,00 240,00 200,00 4000,00 12000,00 6000,00 2640,00 2640,00 16060,00 528,00 2110,00 18000,00 

2 8 8 45760,00 17280,00 3600,00 180,00 120,00 6000,00 10500,00 7200,00 2952,00 2584,00 11050,00 522,50 3015,00 7200,00 

3 8 8 74520,00 6000,00 14400,00 300,00 600,00 4000,00 6800,00 6000,00 2652,00 2160,00 15200,00 722,50 2110,00 14400,00 

4 8 8 63600,00 6000,00 10800,00 300,00 600,00 4000,00 6800,00 6000,00 2640,00 2160,00 1700,00 47,50 2110,00 12000,00 

5 8 3 13500,00 4800,00 0,00 180,00 0,00 3000,00 2000,00 3000,00 2400,00 350,00 2200,00 60,00 10,00 4800,00 

6 10 10 111000,00 9600,00 750,00 1200,00 800,00 3500,00 15000,00 6000,00 6000,00 200,00 6000,00 250,00 610,00 36000,00 

7 24 16 21000,00 4800,00 2652,00 480,00 500,00 4000,00 6400,00 4800,00 7084,00 700,00 65100,00 2680,00 2160,00 3000,00 

8 41 41 137910,00 4800,00 28800,00 3000,00 140,00 18000,00 21600,00 30000,00 13330,00 9600,00 66900,00 2620,00 4200,00 24000,00 

9 8 4 63600,00 3000,00 3600,00 250,00 140,00 2000,00 800,00 2500,00 2580,00 500,00 1420,00 46,00 2100,00 12000,00 

10 8 6 22000,00 0,00 612,00 400,00 0,00 2000,00 6000,00 2220,00 2832,00 700,00 3000,00 125,00 10,00 7200,00 

11 8 4 54000,00 6000,00 10800,00 400,00 500,00 5000,00 8000,00 6000,00 3000,00 800,00 3400,00 140,00 2110,00 8400,00 

12 8 4 42800,00 6000,00 8160,00 400,00 200,00 4000,00 7000,00 6000,00 6000,00 500,00 18000,00 525,00 2110,00 6600,00 

13 8 8 76000,00 4800,00 12240,00 700,00 650,00 6000,00 4000,00 7200,00 2441,60 1800,00 47000,00 2187,50 2110,00 24000,00 

14 8 8 31250,00 0,00 11000,00 180,00 450,00 6000,00 3500,00 4200,00 4200,00 400,00 2240,00 62,00 2110,00 6000,00 

15 8 8 44500,00 3000,00 12000,00 600,00 300,00 4000,00 12000,00 6000,00 3000,00 600,00 6166,67 258,33 2110,00 8400,00 

16 8 8 45500,00 0,00 12400,00 500,00 500,00 3500,00 8000,00 4200,00 2445,00 300,00 5000,00 187,50 2110,00 9600,00 

17 8 6 31500,00 2800,00 10800,00 300,00 600,00 5000,00 5000,00 3000,00 2231,60 400,00 4200,00 110,00 2110,00 12000,00 

18 4 4 27000,00 4500,00 3536,00 240,00 400,00 2400,00 6000,00 3000,00 1220,80 300,00 2200,00 60,00 10,00 8400,00 

19 8 5 61000,00 5400,00 14400,00 500,00 500,00 2500,00 10000,00 6000,00 2230,00 700,00 7333,33 241,67 350,00 12000,00 

20 16 12 57200,00 6000,00 10800,00 800,00 600,00 7700,00 9000,00 7500,00 6000,00 300,00 2700,00 72,50 2110,00 8400,00 

21 8 5 60750,00 0,00 15000,00 350,00 600,00 2500,00 9000,00 4200,00 2640,00 300,00 3200,00 85,00 10,00 18000,00 

22 8 6 62000,00 4800,00 8160,00 400,00 300,00 3000,00 10000,00 3000,00 3600,00 600,00 6900,00 295,00 1270,00 14400,00 

23 8 6 40410,00 3600,00 10800,00 400,00 500,00 4000,00 6000,00 4200,00 3000,00 1200,00 15900,00 720,00 2110,00 9600,00 

24 8 8 65100,00 5760,00 12960,00 300,00 700,00 6000,00 8000,00 6000,00 2446,60 500,00 10700,00 355,00 610,00 12000,00 

25 8 4 47412,00 0,00 12240,00 300,00 500,00 2000,00 6000,00 3000,00 2500,00 700,00 11860,00 393,00 2110,00 9600,00 
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26 4 4 87450,00 0,00 19500,00 400,00 400,00 3000,00 8000,00 6000,00 2200,00 400,00 15000,00 500,00 2110,00 18000,00 

27 12 12 74680,00 0,00 20400,00 500,00 700,00 6000,00 7000,00 8000,00 3246,40 400,00 11200,00 360,00 2110,00 9600,00 

28 8 6 84000,00 12600,00 3600,00 450,00 500,00 3000,00 8000,00 6000,00 2298,50 300,00 1700,00 47,50 2110,00 18000,00 

29 8 4 31500,00 0,00 6200,00 350,00 0,00 2000,00 6000,00 3000,00 2161,60 400,00 10200,00 260,00 10,00 6000,00 

30 8 5 63000,00 7200,00 7200,00 400,00 600,00 3000,00 9000,00 6000,00 2237,80 1100,00 25800,00 990,00 2160,00 14400,00 

31 31 24 72000,00 6000,00 12240,00 900,00 250,00 10000,00 15000,00 15000,00 2321,80 3000,00 14500,00 662,50 2400,00 8400,00 

32 8 5 78000,00 0,00 19200,00 400,00 0,00 3000,00 8500,00 6000,00 2231,87 800,00 5466,67 198,33 2160,00 12000,00 

33 8 6 49500,00 0,00 16320,00 240,00 250,00 3000,00 8000,00 4800,00 2021,60 300,00 1700,00 47,50 0,00 9600,00 

34 4 4 33975,00 6000,00 4080,00 180,00 200,00 2000,00 7000,00 3000,00 1080,80 350,00 1700,00 47,50 0,00 8400,00 

35 8 6 35100,00 6000,00 3750,00 360,00 300,00 3000,00 8000,00 4800,00 2031,50 400,00 13900,00 615,00 2160,00 9600,00 

36 8 3 39402,00 0,00 11520,00 200,00 300,00 1500,00 6500,00 3000,00 4200,00 800,00 11278,33 513,92 4200,00 12000,00 

37 10 8 24300,00 3600,00 8160,00 500,00 200,00 4000,00 8000,00 3000,00 6000,00 700,00 1400,00 40,00 10,00 6000,00 

38 8 6 32580,00 4800,00 7200,00 500,00 500,00 4000,00 7500,00 3000,00 2201,40 300,00 3700,00 97,50 2110,00 9600,00 

39 8 7 56500,00 0,00 11900,00 300,00 650,00 3500,00 9000,00 4800,00 2161,60 700,00 20500,00 612,50 10,00 12000,00 

40 8 6 67500,00 6000,00 15360,00 240,00 250,00 3000,00 5000,00 3000,00 2370,00 550,00 1700,00 47,50 2110,00 18000,00 

41 8 6 54030,00 0,00 16320,00 250,00 0,00 4500,00 8000,00 3000,00 3600,00 800,00 18200,00 522,50 2110,00 12000,00 

42 16 12 88800,00 6000,00 15360,00 500,00 300,00 6000,00 10000,00 8400,00 6000,00 500,00 4500,00 175,00 10,00 18000,00 

43 24 16 108120,00 6000,00 17280,00 700,00 600,00 8000,00 15000,00 9600,00 8000,00 300,00 2700,00 72,50 2110,00 24000,00 

44 8 8 45564,00 0,00 11520,00 500,00 0,00 6000,00 8000,00 3000,00 3000,00 1200,00 5700,00 235,00 0,00 12000,00 

45 8 8 60750,00 0,00 16320,00 400,00 0,00 4000,00 7500,00 4800,00 2406,40 400,00 2700,00 72,50 2110,00 14400,00 

46 8 6 35700,00 4800,00 10000,00 500,00 400,00 3000,00 8000,00 3000,00 2146,80 700,00 17800,00 665,00 2160,00 6000,00 

47 8 6 55164,00 6000,00 10200,00 350,00 140,00 3000,00 9000,00 4200,00 2321,60 1200,00 23000,00 1025,00 0,00 12000,00 

48 4 4 40400,00 0,00 18000,00 180,00 300,00 2000,00 6000,00 3000,00 1150,80 350,00 2200,00 60,00 2110,00 8400,00 

49 8 8 58600,00 0,00 21600,00 360,00 800,00 4000,00 9000,00 6000,00 2229,00 500,00 14300,00 427,50 2110,00 12000,00 

50 24 16 89400,00 4800,00 16320,00 800,00 700,00 8000,00 16000,00 8400,00 7200,00 1000,00 8000,00 300,00 2110,00 18000,00 

AT-Área total, AP-Àrea produtiva, RB-Receita bruta, MOT-Mão de obra temporária,MOF-Mão de obra fixa,S&M-sementes e mudas, F&D-fertilizantes e defencivos, M.M.B-

Manutenção de maquinas e equipamentos,Tx eimp.-Taxas e impostos,RE-remuneração do empresário.  
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APÊNDICE C 

Análises de Riscos 

Cenários 1º ao 6º 
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3º CENÁRIO 
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4º CENÁRIO 
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5º CENÁRIO 
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6º CENÁRIO 

 


