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RESUMO 

 

Este estudo tem como objetivo estimar o preço ótimo, com o intuito de 
conceder informações para o uso sustentável do Canal do Trabalhador, no 
Ceará. Para a estimação do preço ótimo, foi necessário obter os parâmetros de 
elasticidade e custo marginal de provisionamento. As elasticidades-preço da 
demanda dos irrigantes e da empresa de abastecimento público foram 
estimadas utilizando o método da demanda tudo ou nada, dos mínimos 
quadrados ordinários, das variáveis instrumentais e dos mínimos quadrados 
em dois estágios. O custo marginal foi estimado pelo método do custo marginal 
de longo prazo convencional. Com base nos resultados obtidos, pode-se 
concluir que a demanda dos irrigantes é mais sensível às variações de preço 
do que a demanda para abastecimento público, sendo que os irrigantes 
patronais e capitalistas são mais sensíveis em relação aos familiares. No 
cálculo do custo marginal, observou-se que este possui um valor menor do que 
o custo médio. No cálculo do preço ótimo, constatou-se que a tarifa maior 
deveria ser repassada para o abastecimento público e, entre os irrigantes, as 
unidades patronais capitalistas deveriam pagar um valor maior que as unidades 
familiares. 
 
Palavras-chave: demanda, preço ótimo, água bruta, Canal do Trabalhador, 
Ceará. 



ABSTRACT 
 

This study has as objective to estimate the optimal price, in order to provide 
information for sustainable use of the Worker Canal in the Ceará. For estimation 
of the optimal price was necessary to obtain the parameters of elasticity and 
marginal cost of provisioning. The price elasticities of demand for irrigation and 
public supply company were estimated using the method of demand all or 
nothing, ordinary least squares, instrumental variables and least squares in two 
stages. The marginal cost was estimatedby the incremental cost. Based on the 
results we can conclude that the demand for irrigation is more sensitive to price 
changes than demand for public supply, while irrigators employers and 
capitalists, are more sensitive towards the families. In calculating the marginal 
cost was noted that it has a value less than the average cost. In calculating the 
optimal price, it was found that the higher tariff is brought to the public water 
supply, and between irrigators, the units capitalist employers should pay an 
amount greater than the family units. 
 
Keywords: demand, optimal price, raw water, Worker Canal, Ceará. 



LISTA DE TABELAS 
 

TABELA 1 – Tarifas médias cobradas pela água bruta para irrigação no Ceará por 

faixas de consumo em 2003 (valores correntes) ......................................................... 47 

TABELA 2 – Custos do Canal do Trabalhador em 2006 ............................................. 47 

TABELA 3 – Dados de irrigação no Canal do Trabalhador ......................................... 68 

TABELA 4 – Preços de reserva e quantidades para irrigação ..................................... 70 

TABELA 5 – Dados de consumo municipal de abastecimento pelo Canal do 

Trabalhador ................................................................................................................ 70 

TABELA 6 – Demandas tudo ou nada, ordinária e elasticidades-preço para múltiplos 

usos no Canal do Trabalhador .................................................................................... 72 

TABELA 7 – Estimação da demanda de água bruta do Canal do Trabalhador para a 

irrigação ...................................................................................................................... 74 

TABELA 8 – Estimação da demanda de água bruta do Canal do Trabalhador para 

abastecimento público. ............................................................................................... 75 

TABELA 9 – Resumo das elasticidades e vazões de cada categoria .......................... 78 

TABELA 10 – Determinação do preço ótimo pelo método da demanda tudo ou nada 79 

TABELA 11 – Elasticidade e demanda de acordo com o modelo de preços em bloco 80 

TABELA 12 – Determinação dos preços ótimos utilizado a demanda econométrica ... 80 

 



LISTA DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1: Determinação do preço da água através de uma única tarifa praticada para 

todos os usuários. ....................................................................................................... 24 

Gráfico 2: Determinação do preço da água sendo aplicadas diferentes tarifas entre os 

múltiplos usuários. ...................................................................................................... 25 

Gráfico 3: Funções de demanda ordinária ou marshalliana e tudo ou nada ................ 31 

Gráfico 4: Limites dos consumo de água e outros insumos em blocos de preço 

distintos ...................................................................................................................... 34 

Gráfico 5: Curva de oferta em competição perfeita ..................................................... 40 

Gráfico 6: Curva de custo marginal, custo médio, receita marginal e média em 

monopólio natural ....................................................................................................... 41 

Gráfico 7: Ineficiência na cobrança do preço igual ao custo marginal (First Best). ...... 43 

 



LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Resumo das principais metodologias de cobrança de água. ........................ 28 

Figura 2: Resumo esquemático da utilização do Canal do Trabalhador ...................... 46 

Figura 3: Mapa do Canal do Trabalhador .................................................................... 48 

Figura 4: Malha de áreas rurais no município de Beberibe banhada pelo Canal do 

Trabalhador ................................................................................................................ 50 

 



SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................. 13 

1.1 O problema e sua importância ................................................................ 15 

1.2 Objetivos ................................................................................................. 18 

1.2.1 Objetivo geral ................................................................................... 18 

1.2.2 Objetivos específicos ....................................................................... 18 

1.3 Hipóteses ................................................................................................ 18 

1.4 Estrutura do trabalho .............................................................................. 18 

2 REFERENCIAL TEÓRICO ............................................................................ 20 

2.1 O problema da alocação eficiente da água............................................. 20 

2.2. O preço da água considerando usos múltiplos ...................................... 22 

2.3 Os modelos e teorias sobre a cobrança da água ................................... 26 

2.4 A demanda por água bruta: uma resenha .............................................. 29 

2.5 O modelo teórico para a demanda em preços em bloco ........................ 32 

2.6 Caracterização dos setores usuários de água bruta ............................... 36 

2.6.1 Unidades de produção familiar ......................................................... 36 

2.6.2 O comportamento das firmas agrícolas de irrigação ........................ 39 

2.6.3 O comportamento da companhia de abastecimento de água .......... 40 

2.7 As teorias do first best e do second best ................................................ 42 

2.7.1 Modelo teórico do second best ........................................................ 44 

3 METODOLOGIA ............................................................................................ 45 

3.1 Caracterização da área de estudo .......................................................... 45 

3.1.1 Canal do trabalhador ........................................................................ 45 

3.1.2 Município de Beberibe ...................................................................... 48 

3.1.3 Análise socioeconômica no município de Beberibe ......................... 50 

3.1.3.a Unidades familiares ....................................................................... 51 

3.1.3.b Unidades patronais e capitalistas .................................................. 53 

3.2 Método de análise .................................................................................. 54 

3.3 Método da demanda tudo ou nada ......................................................... 55 

3.3.1 Estimação dos preços de reserva .................................................... 55 

3.3.2 Função de demanda tudo ou nada .................................................. 57 

3.3.3 Função de demanda ordinária e elasticidades-preço da demanda .. 58



3.4 Método dos preços em bloco .................................................................. 58 

3.4.1 Especificação das variáveis preço marginal e diferença .................. 59 

3.4.2 Especificação econométrica do modelo ........................................... 60 

3.4.3 Métodos de estimação ..................................................................... 62 

3.5 Cálculo do custo marginal de longo prazo .............................................. 64 

3.6 Cálculo do preço ótimo ........................................................................... 65 

3.7 Natureza e fonte de dados ...................................................................... 66 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO ..................................................................... 68 

4.1 Demanda tudo ou nada .......................................................................... 68 

4.1.1 Cálculo do preço reserva ................................................................. 68 

4.1.2 Determinação das demandas ordinárias e das elasticidades-preço 71 

4.2 Estimação das elasticidades pelos métodos econométricos .................. 72 

4.3 Cálculo do custo marginal de longo prazo .............................................. 76 

4.4 Cálculo do preço ótimo ........................................................................... 77 

4.4.1 Preços ótimos utilizando a demanda tudo ou nada .......................... 78 

4.4.2 Preços ótimos utilizando a demanda econométrica ......................... 79 

5 CONCLUSÃO ................................................................................................ 82 

REFERÊNCIAS ................................................................................................ 83 

ANEXO I ........................................................................................................... 88 

 



 13 

1 INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, é comum presenciar um grande contingente de obras públicas 

inacabadas, em desuso ou subutilizadas. Isto se deve ao fato de que o 

interesse dos governantes é primordialmente investir em novos projetos que 

gerem impactos de curto prazo na sociedade, sem preocupar-se tanto na 

manutenção e gestão dos bens públicos já em uso. A Fundação Joaquim 

Nabuco (2005) descreveu estas obras na seguinte citação: 

Já é sabido pelo povo brasileiro que o Brasil é um país por 
demais pródigo na realização de algumas de suas obras 
públicas. Os “elefantes brancos”, assim chamados devido à 
falta de planejamento na sua condução, vêm-se acumulando 
em todo território nacional, clamando por iniciativas de 
conclusão, por representarem, além de enormes prejuízos ao 
erário público, desrespeito ao cidadão brasileiro, 
especialmente o nordestino, que necessita de obras 
estruturadoras na região para promoção do seu 
desenvolvimento. 

A citação acima aponta a negligência da classe política, que se deve ao 

fato da deficiência das ações de longo prazo e a evidente falta de compromisso 

com a população em setores vitais, como o fornecimento de água. 

O Canal do Trabalhador, no Ceará, é um exemplo bastante típico desses 

empreendimentos. Essa obra foi feita no ano de 1993, ao custo de 60 milhões 

de dólares, em um prazo recorde de noventa dias, ela trazia as águas do 

distante açude Orós – cerca de 400 km ao sul de Fortaleza – até o açude 

Pacajus. A realização dessa obra foi emergencial, mas amplamente 

necessária, pois caso não ocorresse, a sociedade arcaria com os efeitos 

danosos provocados pela escassez de água para o consumo humano. 

Em 1998 e 1999, a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) esteve 

outra vez na iminência da falta de água. Por esse motivo e pelo fato de o Canal 

do Trabalhador ter altos custos de operação e manutenção, adotaram-se 

providências com o objetivo de construir um sistema adutor para a RMF 

proveniente do açude Castanhão, com vistas a substituir o Canal do 

Trabalhador. Igualmente ao antigo canal, as águas do Castanhão chegarão a 

Fortaleza também por meio do açude Pacajus até o sistema Pacoti–Riachão–
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Gavião através do Eixo ou Canal da Integração (Eixão). Com a realização 

dessa obra, a RMF terá sustentabilidade hídrica para o abastecimento humano 

por, pelo menos, 30 anos. 

Dessa forma, o Canal do Trabalhador perderá sua função original, que é 

a garantia do suprimento de água à RMF em épocas de escassez hídrica, em 

face do custo de operação e manutenção do Eixão ser menor que o do Canal 

do Trabalhador. 

Tendo em vista isso, a COGERH (2009) demonstrou uma preocupação 

inicial com outras funções que o Canal poderia ter, como atender às 

populações ao longo de seu traçado, assim como as comunidades difusas, 

principalmente em municípios como Beberibe, Cascavel e Aracati, contribuindo, 

dessa forma, no seu desenvolvimento socioeconômico. 

O ponto fundamental para a continuidade do funcionamento dessa obra, 

já que ela está inteiramente concretizada, é a implementação de políticas de 

gestão da água bruta, que estejam inseridas no contexto socioeconômico da 

região. Entre essas políticas, estão o controle quantitativo, por meio do 

instrumento de outorga,1 e a cobrança, objetivando a racionalidade do uso. 

A cobrança possibilita que o usuário faça adequadamente o manejo do 

recurso, pois a inserção do preço permite que haja maior equilíbrio entre oferta 

e demanda e, dessa forma, possibilita o uso sustentável do bem. Esse preço 

deve contemplar três fatores que são fundamentais para o bom fucionamento 

do sistema hídrico: i) alocação eficiente da água, mesmo em épocas de 

escassez hídrica; ii) atendimento da demanda dos usuários por água e iii) 

autossustentabilidade financeira para acobertar os custos do canal. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como fundamento fornecer o 

valor do preço para cada modalidade de uso, seguindo critérios rígidos 

embasados pela teoria econômica, de modo que se obtenha parâmetros que 

sirvam de subsídio para os gestores públicos, possibilitando melhor 

aproveitamento e política de gerenciamento dos recursos hídricos ao longo de 

seu traçado. 

                                                 
1
 A outorga de direito de uso da água é um mecanismo que permite o conhecimento e o 

controle por parte do administrador público das quantidades de água utilizada pelos usuários. 
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1.1 O problema e sua importância 

A Agenda 21 (1992) descreve a água como um elemento essencial em 

todos os aspectos da vida, sendo que o objetivo maior é manter sua oferta 

adequada e de boa qualidade para toda a população do planeta. Além do mais, 

a escassez generalizada de água, sua destruição gradual e o agravamento da 

poluição dos recursos hídricos em muitas regiões do mundo, ao lado da 

implantação progressiva de atividades incompatíveis, exigem o planejamento e 

o manejo integrados desses recursos. 

Para o manejo adequado, três fatores são fundamentais na análise, o 

primeiro diz respeito à possibilidade de o sistema ser escasso sob o ponto de 

vista quantitativo e qualitativo. O segundo aspecto refere-se à demanda por 

esse bem, o que leva a identificar os múltiplos tipos de usuários e perceber se 

essa demanda é realizada ou reprimida, além de verificar seu comportamento 

diante da variação do preço de cobrança. Por último, é preciso verificar os 

custos provenientes da gestão e operacionalização, e provisionamento do 

sistema, ou seja, altos custos induzem a uma cobrança de uma tarifa maior aos 

usuários por parte dos gestores públicos. 

Tomando esses referenciais, no estado do Ceará predomina o clima 

semiárido, que, segundo Teixeira (2003), caracteriza-se por regimes de chuvas 

variáveis e déficits hídricos anuais. Outra característica é o regime de 

intermitência dos rios e o baixo acúmulo de águas subterrâneas, e o último 

fator relevante é o elevado percentual de população rural (cerca de 30% da 

população do estado), distribuída de forma difusa no território, apresentando 

alto nível de pobreza, dificultando o seu abastecimento por meio de sistemas 

hídricos economicamente viáveis e sustentáveis sob a óptica hidrológica. 

Para resolver o grave problema de escassez e demanda reprimida, o 

Ceará teve, inicialmente, ações voltadas para a viabilização de obras 

estruturantes, como açudes e barragens, que ampliaram a oferta de água. 

Através do Departamento Nacional de Obras contra a Seca (DNOCS), foi 

possível construir centenas de açudes grandes e pequenos, o que possibilitou 

uma maior capacidade de armazenamento de água na região, embora esses 

açudes serem incomunicáveis e desprovidos de uma gestão racional (AMARAL 

FILHO et. al, 2006). 
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No entanto, a formulação de um planejamento que se objetivou na 

ampliação da oferta programada de água bruta não foi suficiente para a 

provisão sustentável do recurso. Assim, ficou evidenciado que a ampliação da 

oferta implicava necessariamente o aumento da demanda, principalmente pela 

formação de grandes perímetros irrigados, ao mesmo tempo em que o 

crescimento populacional ocasionaria maiores congestionamentos no sistema 

de abastecimento em épocas de escassez hídrica. 

O Canal do Trabalhador é considerado como a obra representativa da 

carência de planejamento no que reflete a gestão voltada para a demanda 

racional do recurso. Essa empreitada serviu originalmente para suprir e garantir 

a necessidade de água para abastecimento da RMF, a qual passava por um 

período de crise, não se preocupando com outros usos que essa obra poderia 

proporcionar, gerando, futuramente, desuso ou subutilização por parte da 

sociedade. 

Esse fato foi de extrema importância para que houvesse novas 

concepções de política de recursos hídricos, entre elas destaca-se a 

interligação de bacias hidrográficas e açudes e políticas gerenciamento da 

demanda, destacando-se a outorga e a cobrança. 

O Ceará foi, efetivamente, o primeiro estado a implementar o sistema de 

cobrança por volta do ano de 1998, por meio da Companhia de Gestão de 

Recursos Hídricos (CARRERA-FERNANDEZ; GARRIDO, 2002). Segundo os 

estudos de Araújo (1996, 1997, 2002), o Ceará adotou um sistema tarifário em 

que o preço é calculado por meio de rateio dos custos de investimento para a 

garantia da vazão regularizável de cada usuário, isto é, o seu custo médio. Por 

esse método, é possível a recuperação dos custos operacionais, de 

administração e manutenção. Um fator relevante é que esses estudos 

determinam uma política de subsídio cruzado para os irrigantes. O subsídio 

cruzado é um instrumento que estabelece categorias de isenção, subsídio e 

sobretarifa, tendo como diversos parâmetros as áreas improdutivas e a 

capacidade de pagamento do usuário.2 Esses modelos partem de uma 

                                                 
2
 O modelo que fixa a tarifa de acordo com a área improdutiva é conhecido como CMA-3 

(ARAÚJO, 1997) e o modelo que utiliza faixas de consumo de acordo com a capacidade de 
pagamento do usuário é conhecido como CPS (ARAÚJO, 2002). 
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premissa social importante, de que é possível fazer uma política de distribuição 

de renda mediante alocação da água. 

O problema da aplicação de preços baseados no custo médio é que eles 

não estimulam o uso racional do bem. Outro ponto a ser esclarecido é que a 

concessão de subsídios através de tarifa progressiva, promovendo uma política 

de redistribuição da renda, ainda é um ponto bastante controverso na teoria 

econômica, sendo que alguns apoiam essa concessão de subsídios e outros 

acreditam que a melhor política de redistribuição é pelos mecanismos 

tributários e de programas de renda mínima (ANDRADE; LOBÃO, 1996). 

Tomando como exemplo o Canal do Trabalhador, a adoção do preço 

médio igual ao custo médio é considerado inviável do ponto de vista 

econômico. Uma característica fundamental se deve pelo fato de ser uma obra 

que não foi concebida naturalmente e também por problemas estruturais 

advindos de sua construção, o que torna necessário a presença de um aparato 

de bombas, de modo que possibilite que a água seja transportada por todo o 

seu perímetro, o que acarreta elevados custos com consumo de energia 

elétrica, manutenção e gerenciamento. A cobrança desse tipo de tarifa gera um 

alto dispêndio para usuários menos favorecidos de renda, enquanto beneficia 

usuários de renda ou capacidade de pagamento maior, além de não permitir 

que haja racionalidade no uso da água. 

Diante disso, encontram-se os princípios norteadores deste trabalho. 

Falta criar uma política de gerenciamento adequada, que consiste em diminuir 

os efeitos danosos da escassez hídrica na região banhada pelo canal, para 

satisfazer a demanda dos usuários atuais e potenciais e que estimule, ao 

mesmo tempo, o uso racional da água bruta, de modo que seja possível cobrir 

os custos de operação, administração e manutenção dessa obra de 

infraestrutura, além de possibilitar a ampliação da oferta hídrica inserida em um 

horizonte de planejamento. A indagação a ser feita, que enfatiza o problema é: 

qual o preço da água bruta, para cada modalidade de uso, que reflete a 

utilização eficiente do ponto de vista econômico? 

O cálculo desse preço possibilita não somente o uso sustentável do 

canal, mas vai além, porque, através dele, é possível manter a continuidade do 

uso dessa obra de grande importância para o estado do Ceará e, ainda, 

contribuir para a mudança de paradigma existente, por parte dos gestores 
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públicos, de priorizar obras de expansão da oferta hídrica em detrimento da 

implementação de políticas de gestão mediante cobrança e outros 

instrumentos. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo geral 

O objetivo geral deste estudo é estimar os preços ótimos para que seja 

possível a determinação de parâmetros para uma política de gestão eficiente 

do Canal do Trabalhador. 

1.2.2 Objetivos específicos 

a) Estimar o valor das elasticidades-preço da demanda de cada usuário por 

meio do método da demanda tudo ou nada e pelo método econométrico 

de preços em bloco, tanto para abastecimento, como para irrigação; 

b) Estimar os custos marginais de longo prazo (incremental cost); 

c) Estimar os preços ótimos de cada categoria de usuário. 

1.3 Hipóteses 

a) Em relação à elasticidade-preço da demanda, os usuários irrigantes 

familiares possuem maior elasticidade que os patronais e capitalistas e 

estes possuem maior elasticidade-preço que a companhia de 

abastecimento; 

b) Em relação ao custo marginal de longo prazo, espera-se que ele seja 

menor que o custo médio (decrescente de escala); 

c) Em relação aos preços ótimo, é suposto que o preço do abastecimento 

seja maior do que o de irrigação, sendo que os irrigantes patronais e 

capitalistas possuem um preço maior do que os familiares. 

1.4 Estrutura do trabalho 

A estrutura do trabalho, além desse capítulo introdutório, compreende, 

também, os seguintes capítulos: 

a) O segundo capítulo: compreende a revisão da literatura, que reflete o 

bem-estar social, a alocação de bens públicos, o comportamento da 
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entidade gestora e dos usuários, uma resenha que levanta os diferentes 

métodos de estimação da função de demanda e da especificação da 

variável preço e as teorias que fundamentam a cobrança ótima; 

b) O terceiro capítulo: descreve a metodologia em que serão explorados a 

área de exploração de estudo, os diferentes métodos de estimação da 

função de demanda e da elasticidade-preço e o método do cálculo dos 

preços ótimos que serão aplicados para a avaliação dos resultados; 

c) O quarto capítulo: trará os resultados provenientes da aplicação dos 

métodos e fará uma análise desses resultados. 

Tendo finalizado esses capítulos, o presente trabalho termina com a 

conclusão, a qual trará considerações finais acerca do mesmo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O problema da alocação eficiente da água 

De acordo com Carrera-Fernandez e Garrido (2002), a aplicação de uma 

política de gestão dos recursos hídricos está centrada no critério de bem-estar 

econômico de Pareto. Segundo esse critério, o sistema deve satisfazer a 

condição de que só é possível melhorar a situação de algum indivíduo sem que 

haja a piora da situação do outro, sendo que, quando satisfeita essa condição, 

ela é qualificada como uma melhoria de Pareto. O ótimo de Pareto é obtido 

depois que todas as possíveis melhorias de bem-estar econômico e social 

tiverem sido exauridas. 

Essas condições são aceitas quando se inserem em um mercado 

perfeitamente competitivo. Segundo Carrera-Fernandez e Garrido (2002), 

quando é assumida essa forma, ele atende aos seguintes critérios: (i) perfeito 

conhecimento de todos os agentes com relação às alternativas disponíveis no 

mercado; (ii) perfeita mobilidade de recursos; (iii) custos marginais crescentes; 

(iv) bens exclusivos; (v) ausência de bens públicos; e, (vi) direitos de 

propriedade dos recursos bem definidos. 

Ocorre que essas condições não são atendidas, porque existem 

imperfeições de mercado. Diante disso, passou-se a adotar o critério proposto 

por Kaldor-Hicks, que estabelece que uma ação que altera a alocação de 

recursos melhora o bem-estar social se o critério de Pareto é satisfeito ou se as 

pessoas que se beneficiam podem compensar aquelas prejudicadas. 

Em relação à água, várias deficiências alocativas tornam-se relevantes a 

ponto de invalidar o critério de eficiência de Pareto. Segundo Randall (1987), o 

problema da alocação reside no fato de ela ser considerada um mercado 

incompleto, em que há a ausência de preços de mercado e um complexo 

problema de equilíbrio dinâmico. Essa deficiência torna necessária a 

implementação de um modelo de cobrança que corrija as ineficiências 

provenientes de falhas na alocação do bem. 

Nesse contexto, segundo Da Motta (1998, p. 2), “do ponto de vista 

econômico, a cobrança da água deve atentar para dois objetivos: o 

financiamento da gestão de Recursos Hídricos e o de redução de 
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externalidades ambientais negativas”. Logo, percebe-se que existe tanto um 

lado financeiro, que pressupõe cobertura de custos de operacionalização e a 

garantia de uma oferta, assim como o uso racional do bem do ponto de vista 

ambiental, que controle os níveis de poluição e a quantidade demandada. 

No sentido da cobrança da água para financiamento, da Motta (1998) 

relata que a introdução de um segundo usuário pode ou não reduzir o consumo 

de um primeiro usuário, isso depende bastante da condição de rivalidade do 

consumo. No caso, se os consumos não forem rivais, a introdução de um novo 

usuário não gera um custo social para a sociedade, mas gera um benefício 

marginal positivo para o novo usuário. Mas a partir do incremento de mais 

usuários, pode-se diretamente afetar a disponibilidade hídrica, o que pode 

tornar necessário a aplicação de investimentos estruturantes que visam ao 

aumento da oferta. 

Logo, a cobrança é necessária, pois a existência de custos fixos, de 

gestão e manutenção pode reduzir a provisão do bem de usuários com 

benefícios marginais positivos. Nesse sentido, a cobrança deve se orientar de 

modo que o custo marginal da provisão se iguale com os benefícios marginais 

de todos os usuários, como é visto na equação (1) (DA MOTTA, 1998): 

 

n

i

i

p BMgMgC
1

 (1) 

 

Onde, MgC
p  é o custo marginal de provisão e iBMg  é o benefício 

marginal do i-ésimo usuário. 

Assim, o benefício marginal social se iguala com o custo marginal social, 

determinando uma certa quantidade de água. O benefício marginal seria dado 

pela taxa marginal de substituição do consumo de água por outros bens que 

são utilizados pelo usuário. Essa taxa determina a disposição a pagar do 

usuário. 

Apesar de a água ser um bem sujeito à cobrança, alguns problemas 

adicionais dificultam a precificação (Da Motta, 1998): 

a) Conflito setorial: Os produtores irrigantes tendem a ter uma 

elasticidade-preço da demanda maior do que os usuários para 
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consumo urbano, devido às opções de produção e 

tecnológicas, o que torna a cobrança mais onerosa para os 

usuários urbanos, gerando uma fonte de conflito setorial; 

b) Interligação entre bacias (sub-bacias ou trechos): Quando 

uma determinada obra hídrica, ou sub-bacia, é interligada a 

outra bacia, o custo referente ao uso de uma obra ou sub-

bacia são transferidos para a bacia, sendo que, para haver a 

cobrança ótima, é necessário quantificar o custo do usuário 

em todas as bacias;3 

c) Medição do consumo: o custo marginal de medição do 

consumo pode ser extremamente alto, a ponto de não 

compensar a receita adicional gerada; 

d) Racionamento: Mesmo com a receita adequada e uma boa 

gestão, a disponibilidade hídrica pode diminuir por motivos 

puramente hidrológicos. Nesse caso, o uso de um usuário 

pode excluir o uso de outro, gerando uma externalidade 

negativa. Nesse caso, segundo Da Motta (1998), a 

precificação não seria possível, pois a oferta gerada de água 

independe do volume de receitas devido à incapacidade de 

gerar maior disponibilidade de água no curto prazo, gerando 

uma alocação não ótima, excluindo o acesso de usuários com 

benefícios marginais positivos. 

Subentende-se que a alocação ótima da água via cobrança é de difícil 

implementação, o que torna viável, em muitas situações, a utilização de 

certificados negociáveis.4 

2.2. O preço da água considerando usos múltiplos 

Um aspecto importante é considerar se o preço da água deve ser 

igualado para todos os usuários ou preços diferenciados para cada categoria 

de usuário. 

                                                 
3
 Tal cálculo requer o uso de matrizes, a que pressupõe amplo conhecimento do balanço 

hidrológico das bacias, que nem sempre é preciso (DA MOTTA, 1998). 
4
 A utilização de certificados negociáveis também pode apresentar falhas, existentes tanto na 

questão da informação incompleta como de direitos da propriedade mal definidos. 
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Randall (1987), em um estudo realizado no sudoeste americano, 

estabelece-se um comparativo entre duas modalidades de cobrança, através 

da análise da oferta e demanda de água em uma aproximação do que seria o 

mercado desse bem. 

Primeiramente, considera-se que a oferta de água pode ser 

representada como uma linha vertical, ou seja, completamente inelástica ou 

insensível a mudanças nos preços em qualquer momento. A posição da curva 

vertical de oferta depende de um complexo conjunto de dados hidrológicos 

(precipitação, capacidade da bacia hidrográfica, evaporação e infiltração, entre 

outros) e sobre o desenvolvimento e os usos que podem ser feitos para o 

sistema hídrico, uma vez que a água bruta pode ser armazenada. Esse sistema 

de abastecimento é claramente insensível, no curto prazo, às mudanças de 

preço, o que justifica a oferta inelástica no curto prazo. 

Em relação à demanda por água bruta, Randall (1987) a divide em duas 

categorias: agrícola e urbana. Devido ao crescimento da população nas 

cidades, a demanda urbana tende a ser mais competitiva em relação à 

demanda agrícola de água. Considerando o Gráfico 1, temos que Du é a 

demanda para uso urbano e Da é a demanda para uso agrícola, e o somatório 

horizontal delas é o total da demanda por água, Dt. Caso o preço da água seja 

definido pelo governo, esse preço vai ser P. Em um primeiro momento, todas 

as demandas definidas por esse preço serão satisfeitas e haverá um pequeno 

excedente de água. A quantidade de água demandada, W t
d, é menor do que a 

quantidade ofertada, Ws. 

Com o passar do tempo, a demanda urbana de água deslocará para a 

direita. A nova demanda urbana é a curva Du’, permanecendo a demanda para 

a agricultura na mesma posição Da, e a nova demanda total de água, que é a 

curva Dt’. Nesse ponto, se mantiver o preço P, será considerada como uma 

escassez de água. A quantidade demandada, Wd
t’ excede a quantidade 

ofertada. Logo o preço P não é suficiente para racionar, logo sugere-se que 

esse preço seja autorizado a subir, ou algum outro método de racionamento 

deva ser encontrado. 
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Gráfico 1: Determinação do preço da água através de uma única tarifa praticada para todos os 
usuários. 

Fonte: Randall, 1987, p. 82. 

 

Quando os preços são apontados pelas agências governamentais, eles 

não respondem somente a pressões da oferta e demanda, mas também por 

pressões políticas dos usuários. 

Tendo em vista isso, suponha-se que o governo argumente que os 

usuários urbanos tenha maior capacidade de pagamento, por isso podem 

pagar mais por uma determinada quantidade de água. Nesse caso, o governo 

pode estabelecer um sistema dual de preços. De acordo com o Gráfico 2, o 

governo aponta o preço urbano como Pu e o preço da agricultura mantêm-se 

no mesmo nível como Pa. Quando os usuários urbanos desviam a quantidade 

de água que procuram, correspondendo a quantidade Wu’ ao preço Pu, os 

usuários agrícolas podem satisfazer suas demandas ao preço Pa. Algum 

excedente de água permanece; a quantidade demandada total W t
d’ é agora 

menor do que quantidade ofertada Ws. Logo, o sistema dual de preços para 

alocação de água torna-se mais eficaz do que uma tarifa única para todas as 

categorias de usuários. 

S 

D
a
 

D
u
 D

u’
 

D
t
=D

u
+D

a 

D
t
’=D

u
’+D

a
 

 P 

W
t
d Ws 

Preço da Água 

W
t’
d 

Quantidade de Água 



 25 

Com o passar do tempo, a demanda urbana cresce para Du”. Suponha, 

novamente, que as agências governamentais são relutantes para aumentar o 

preço da água para cada classe de usuário, nem todas as demandas poderiam 

ser satisfeitas, e acaba surgindo uma escassez de água, sendo que W t
d” é 

melhor do que Ws, de acordo com o Gráfico 2: 

 

 

 

Gráfico 2: Determinação do preço da água sendo aplicadas diferentes tarifas entre os múltiplos 
usuários. 

Fonte: Randall, 1987, p. 84. 

 

Essa análise possui grande relevância, porque revela a problemática de 

se alocar a água quando considera que a demanda desloca-se durante um 

certo período de tempo. No entanto, estabelecer um sistema dual de preços 

torna-se mais eficiente do que estabelecer um preço único para todos os 

usuários. É importante ressaltar que não é desejável que esses preços sejam 

definidos arbitrariamente pelos formuladores de políticas, para isso é 

necessário que haja a simulação de mercados hipotéticos de forma que seja 

possível estabelecer um valor econômico para esse bem (CARRERA-
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FERNANDEZ; GARRIDO, 2002), possibilitando uma política eficiente no ponto 

de vista alocativo. 

2.3 Os modelos e teorias sobre a cobrança da água 

Como mencionado anteriormente, a cobrança da água bruta deve ser 

feita de forma que o somatório de benefícios marginais dos usuários sejam 

iguais ao seu custo marginal de provisão. 

Um longo debate sobre qual seria a melhor cobrança plausível para 

bens públicos tem sido pautado, principalmente no que se refere à água bruta. 

Carrera-Fernandez e Garrido (2002) trazem uma síntese desses modelos, aos 

quais é possível estabelecer diferentes métodos de precificação que devam 

levar em conta vários critérios legais, institucionais, técnicos, econômicos e 

sociais. 

Os modelos utilizados para embasar as metodologias podem ser 

classificados em dois grandes grupos: (i) modelos de otimização 

fundamentados na teoria econômica neoclássica; e (ii) modelos ad hoc. Todas 

essas metodologias buscam ou priorizam algum dos três princípios econômicos 

básicos, ou seja: (i) eficiência econômica; (ii) eficiência distributiva ou equidade; 

e (iii) recuperação dos custos (autossustentabilidade financeira). Os modelos 

de otimização, entretanto, são mais defendidos devido a sua consistência com 

os fundamentos da teoria econômica. 

Os modelos de otimização são ainda classificados em modelos de 

equilíbrio parcial e modelos de equilíbrio geral. O primeiro contempla apenas 

um setor usuário ou uma modalidade de uso da água, já o de equilíbrio geral 

leva em consideração todos os usuários e modalidades de uso do sistema 

hídrico. A teoria do equilíbrio parcial ainda é dividida em (i) teoria da demanda; 

(ii) teoria da oferta e (iii) teoria do equilíbrio de mercado. 

A teoria da demanda revela os perfis dos usuários tanto oriundos da 

teoria do consumidor como da teoria da firma,5 tendo como preceito 

fundamental o desejo de utilizar a água bruta para satisfazer determinada 

                                                 
5
 No modelo de demanda baseado na teoria do consumidor, considera-se uma função de 

utilidade com uma restrição orçamentária de renda, no caso da demanda baseada na teoria da 
firma, considera-se uma função de produção com restrição de uma função de isocusto. 
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necessidade ou objetivo na produção, em que a quantidade de água bruta é 

uma função inversa do seu preço. 

A teoria da oferta revela que a cobrança deva se pautar na 

disponibilidade de água, partindo do pressuposto que uma maior oferta de 

água envolve maiores custos fixos e, por isso, maior valor para a cobrança. 

O modelo de equilíbrio de mercado estabelece que a introdução de 

certificados negociáveis, em que é possível haver uma aproximação entre 

demandantes e ofertantes, possibilitando uma negociação de títulos ou 

certificados que garantam o direito de uso por um mecanismo de leilões, 

estabelecendo sinalização de preços e trazendo, dessa forma, o equilíbrio em 

concorrência perfeita (CARRERA-FERNANDEZ; GARRIDO, 2002). Esse 

equilíbrio, no entanto, só é possível quando os direitos de propriedade são bem 

garantidos por uma legislação eficiente. 

Os modelos baseados no equilíbrio geral, diferentemente dos demais, 

são baseados na premissa de que a economia é marcada por uma série de 

distorções, o que impossibilita uma aproximação de mercado. Com o intuito de 

resolver essas distorções, duas teorias são aceitas pela teoria econômica como 

possibilitadoras da alocação eficiente, do ponto de vista econômico, de 

determinado bem. São as teorias do first best e do second best. 

Por fim, há os modelos ad hoc, em que são utilizados apenas critérios 

subjetivos ou de sustentabilidade financeira do setor. Esse critério baseia-se 

apenas na cobertura dos custos de provisão e gerenciamento do bem, dando a 

cada usuário uma quantia “justa” a pagar. O método mais conhecido é o preço 

pelo custo médio. Mesmo permitindo a recuperação financeira dos 

investimentos realizados, essa forma de cobrança não é considerada eficiente 

do ponto de vista econômico. 

Para a escolha de qual modelo irá ditar a política de gerenciamento da 

água, o pesquisador deve seguir vários critérios, que podem ser bastante 

complexos. Por isso, a escolha da metodologia mais apropriada requer um 

amplo conhecimento, tanto do problema em estudo como das teorias e 

modelos econômicos a sua disposição, além de ter um censo crítico para 

avaliar suas vantagens e desvantagens. 

A Figura 1 traz resumidamente os modelos de cobrança de água: 
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Figura 1: Resumo das principais metodologias de cobrança de água. 

Fonte: Carrera-Fernandez, 2002, p. 154 (com adaptações). 
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2.4 A demanda por água bruta: uma resenha 

A demanda de cada usuário de água é algo fundamental para o cálculo 

da tarifa ótima, tendo como parâmetros os valores das suas elasticidades. 

Segundo Andrade et al. (1995), a literatura econômica admite que 

existem duas questões importantes para se ter o conhecimento do 

comportamento na demanda por determinado bem: a especificação da variável 

preço e o modelo para estimação da demanda, sendo que, qualquer que seja 

um desses fatores, ainda não foi consolidado pela teoria econômica algo 

definitivo sobre isso. 

O debate sobre a implementação da variável preço surgiu a partir dos 

anos 1960, sobre qual deveria ser a especificação dessa variável para explicar 

o comportamento da demanda a partir de um modelo econométrico. Entre 

essas especificações, estão o preço médio e o preço marginal. O preço médio 

é definido simplesmente como o valor total cobrado, ou receita total (YOUNG, 

1996), dividido pela quantidade consumida, enquanto o preço marginal é o 

preço cobrado pela última quantidade consumida do bloco pertencente do 

consumidor, dividido pela quantidade consumida.6 

O primeiro trabalho a querer dirimir esse conflito foi realizado por Taylor 

(1975), tomando como referência a energia elétrica nos Estados Unidos, a qual 

critica a utilização do preço médio por comprometer o pressuposto de que os 

consumidores tendem a igualar seus benefícios e custos marginais. Mas ao 

mesmo tempo admite que o modelo de preço marginal não é completo, pois 

existe um “efeito renda”7, quando o consumidor muda de um bloco para outro. 

Nordin (1976) complementa o estudo de Taylor por meio da inclusão da 

variável diferença, que representa a diferença entre o preço marginal e o valor 

cobrado, representando, dessa forma, o efeito renda gerado. A interpretação 

da variável é feita da seguinte forma: quando a tabela de preços for crescente, 

o valor da diferença será positivo, pois exigindo o pagamento de uma diferença 

maior, o consumidor consumirá mais pelo bem, sendo interpretada como uma 

                                                 
6
 A forma de mensuração dessa variável vai estar melhor explicitada, no capítulo posterior, 

assim como nos anexos. 
7
 Devido o referido estudo tratar de usuários residenciais, foi considerado um efeito renda, já 

que os mesmos apresentam funções de utilidade. 
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espécie de subsídio. Caso o valor da diferença seja negativo, o consumidor 

consumirá menos no primeiro bloco, sendo interpretado como um imposto. 

Em relação aos métodos utilizados para a estimação da demanda, os 

mais utilizados são: Mínimos Quadrados Ordinários (MQO); Mínimos 

Quadrados em dois Estágios (MQ2E) e Variáveis Instrumentais (VI). Embora 

bastante utilizado, o MQO gera estimativas tendenciosas dos parâmetros 

devido aos problemas de simultaneidade das variáveis.8 Esse problema pode 

ser eliminado utilizando-se o método MQ2E, que estabelece a variável 

endógena preço e diferença como função das outras variáveis explicativas no 

primeiro estágio e no segundo estágio a variável quantidade em função da 

variável preço estimada diferença estimada e das outras variáveis explicativas. 

Para a estimação de demandas com preços em bloco, o método mais 

utilizado é o das variáveis instrumentais (MVI). Esse método é aconselhável 

quando as variáveis explicativas estão correlacionadas com o termo de erro da 

equação, o que leva a ocorrer problemas na estimação MQO (PINDYCK; 

RUBINFELD, 2004). 

Para Deller et al. (1986), o MVI é superior ao MQO. Porém, para 

Mcfadden et al. (1977) e para Pizaia e Alves (2008), a geração de uma variável 

proxy do preço marginal que não esteja correlacionada com o erro aleatório 

possibilita uma boa estimação por MQO. 

Na literatura econômica, encontram-se poucos estudos sobre a 

demanda de água bruta, tanto para irrigação quanto para abastecimento e uso 

industrial, o que pode ser atribuído aos seguintes fatos: dificuldades de 

obtenção de dados; a cobrança não é feita; ou, ainda, porque a cobrança é 

feita de modo subjetivo e não interfere significativamente no comportamento do 

usuário. 

Apesar das dificuldades para estimar a demanda de água bruta, 

Wichelns (1991) utilizou o MQO para analisar os efeitos das taxas crescentes 

de preços em blocos no Vale Central da Califórnia. As variáveis explicativas 

foram: o preço marginal da água; o tipo de solo; a área; e, dummies de cultura. 

Para analisar a demanda por água para a irrigação em 185 comunidades 

agrícolas em Israel, Bar-Shira et al. (2005) adaptaram o modelo proposto por 

                                                 
8
 Entende-se a simultaneidade como o problema ao qual determinadas variáveis, consideradas 

endógenas, são determinadas por uma série de equações interrelacionadas. 
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Burtless e Hausman (1978). Esse modelo é aplicado nos casos em que as 

quantidades se localizam exatamente nos pontos de descontinuidade entre os 

blocos. 

Shoengold et al. (2005) utilizaram o MVI para estimar a elasticidade-

preço da demanda direta e indireta (inclui a mudança tecnológica e de cultura) 

em San Joaquin Valley na Califórnia. 

Devido aos problemas decorrentes na estimação econométrica da 

demanda de água bruta, é possível haver uma aproximação por simulação 

hipotética do mercado mediante um modelo simples. Carrera-Fernandez e 

Garrido (1997, 2000, 2002) propõem o uso da demanda tudo ou nada como um 

método alternativo para a estimação da demanda ordinária. A demanda tudo 

ou nada é quantificada pelo ajustamento de dois pares ordenados de pontos, 

no qual se encontra o preço de reserva e a quantidade do bem. Por preço de 

reserva entende-se a disposição de pagar pela água existente em um 

determinado manancial e, dessa forma, os consumidores ficam indiferentes em 

consumirem uma alternativa menos custosa, desde que mantenham o mesmo 

nível de bem-estar. 

Graficamente, a curva demanda tudo ou nada e demanda ordinária são 

representadas da seguinte forma: 

 

Gráfico 3: Funções de demanda ordinária ou marshalliana e tudo ou nada 

Fonte: Carrera-Fernandez; Garrido (2002). 
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Conclui-se, então, que a demanda tudo ou nada apresenta-se como uma 

solução simples e barata, apesar de não ser estimada por procedimento 

econométrico, ela oferece o valor da disposição a pagar pela água. A principal 

vantagem da disponibilidade a pagar derivada da demanda tudo ou nada é que 

o preço de reserva (ou custo da alternativa menos cara) representa uma 

alternativa legítima do valor social da água (CARRERA-FERNANDEZ; 

GARRIDO, 2002). 

Outros estudos estimaram a função da demanda utilizando outros 

métodos. É possível destacar entre eles: Pinheiro e Shirota (2000) e Pinheiro e 

Lima (2002), calculadas para a demanda de água para a irrigação nas regiões 

do semiárido cearense. 

Pinheiro e Shirota (2000), utilizando a função de produção e com o 

conceito teórico de valor do produto marginal,9 calcularam a elasticidade-preço 

da demanda de água no projeto Curu–Paraipaba, no Ceará, para as culturas 

de coco, mamão e cana-de-açúcar. 

Pinheiro e Lima (2002), utilizando o mesmo conceito teórico de valor do 

produto marginal, mas utilizando o método residual,10 calculou, para diversas 

culturas no vale do rio Apodi, a elasticidade constante preço da demanda de 

1,55. 

2.5 O modelo teórico para a demanda em preços em bloco 

Partindo da premissa de que os usuários pagadores de água bruta são 

os irrigantes e a companhia de abastecimento e que, em ambos os casos, 

podem operar uma estrutura tarifária que pode ser tanto um único preço pago 

para cada modalidade de uso como preços em bloco. 

Os usuários funcionam com suas respectivas funções de produção, 

sendo utilizados insumos, entre eles a água bruta. A combinação dos insumos 

de forma que seja possível produzir a mesma quantidade do bem é 

denominada linha de isoquanta, a qual apresenta, como restrição, uma função 

                                                 
9
 Entende-se o valor do produto marginal como valor do preço do bem final, multiplicado pelo 

produto marginal do fator de produção, no caso a água. Segundo Pinheiro e Shirota (1998), 
esse parâmetro deve ser igual ao preço do fator. 
10

 Segundo Pinheiro e Lima (2002, p. 297), “consiste em subtrair da renda total obtida pelo 
produtor, a remuneração de todos os fatores de produção empregados, exclusive a água”. 
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de isocusto, que é a combinação de dois insumos que podem ser obtidos com 

uma mesma função de custo total. 

No contexto de uma estrutura tarifária em blocos (ETB), caracteriza-se 

por definir preços diferenciados, geralmente crescentes para os diversos blocos 

de consumo previamente determinados pela companhia ou agência de 

recursos hídricos. 

Uma característica da ETB é que os usuários de uma determinada faixa 

de consumo pagam pela quantidade máxima de determinada faixa, mesmo que 

não utilize aquela quantidade. Considerando que os usuários são racionais e 

bem informados a respeito da estrutura tarifária, ele somente passará de uma 

faixa de consumo para outra mediante decisões marginais, ou seja, ele 

somente passará para outra faixa se o custo de oportunidade da primeira faixa 

for maior que a da outra faixa, representando, dessa forma, uma alternativa 

mais rentável. 

O modelo teórico proposto é uma adaptação de Andrade et al. (1995), 

sendo que, em vez de considerar uma função de utilidade, será considerada 

uma função de isoquanta restrita a uma função de isocusto. 

Para o desenvolvimento do modelo, suponha, inicialmente, que para a 

produção de um determinado bem sejam necessários apenas dois insumos, 

água, cuja quantidade consumida será denotada pela letra “a”, e o agregado 

dos demais insumos, cuja quantidade consumida será denotada pela letra “x”. 

O preço de x é q e o custo do usuário é c. A ETB e o valor da despesa com 

consumo de água são respectivamente expostos em (2): 

 

aasek

aasek
ETB

0
     e  

aaseaakak

aaseak
aC

)(

0
)(   (2) 

 

Onde  é uma constante normalmente superior à unidade; C(a) é o 

custo com água. k é o ponto de “quina”; a  representa o limite máximo de 

quantidade do primeiro bloco. 

A função de restrição de isocusto (3) apresenta-se de forma não 

linear, onde apresenta o ponto de quina k. 
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cqxaC )(        (3) 

 

Dessa forma, passa-se a resolver o seguinte problema de maximização: 

cqxaCas

axYMax

)(.

),(.
   (4) 

 

Graficamente temos que os usuários que maximizam a produção e que 

conhecem o sistema de preços em vigor não devem consumir menos do que o 

limite superior do primeiro bloco ( a ). Os desvios ocorrem possivelmente pelo 

deconhecimento da ETB: 

 

 

Gráfico 4: Limites dos consumo de água e outros insumos em blocos de preço distintos 

Fonte: Andrade et. al (1995). 

 

A expressão )1(akc  representa a diferença entre o valor da conta 

ao preço k  e o valor efetivamente pago em preços em bloco. Segundo 

Andrade et al (1995), essa variável é extremamente importante na 

especificação da função de demanda, juntamente com o preço marginal. 

Para que seja possível determinar as quantidades tanto de água como 

dos outros insumos, é preciso tomar como hipótese que a função de produção 

é do tipo Cobb-Douglas, assumindo a seguinte expressão: 
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Onde  > 0,  > 0 e  +  = 1. 

Assumindo a mesma restrição, o usuário do segundo bloco, após o 

processo de maximização, terá como demanda de água a seguinte equação:11 

 

k

akkc

k

akkc
a

])([)(
     (6) 

 

Onde a expressão ])([ akkc  revela que, por estar no segundo bloco de 

consumo, esse usuário está recebendo uma transferência referente a seu 

consumo do primeiro bloco. Essa transferência é usualmente chamada de 

diferença, que representa o valor da conta efetivamente pago e aquele que 

deveria ser pago. Assim, afirmam-se as seguintes conclusões: 

a) o preço marginal é a variável relevante para uma decisão de consumo; 

b) a diferença também é uma variável importante na função de demanda, 

por representar o efeito da variação do preço da água. 

A demanda do bem x, para o usuário que se encontra no segundo bloco 

de consumo, é dada por: 

 

 

 

 

Note que a diferença embutida na ETB tem também impacto sobre a 

demanda do bem x. Tal como no caso da demanda de água, a variável 

diferença tem que aparecer, na mesma forma, na demanda dos demais 

insumos. 

Assim, é possível calcular a elasticidade-preço da demanda pela água 

bruta: 

 

 

0
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11

 Para mais sobre a forma que se chegou a esses resultados, consultar apêndice. 

)7(
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Daí, conclui-se que a elaticidade-preço é negativa e função crescente  

de . 

Diante do modelo teórico apresentado, é possível estabelecer as 

seguintes conclusões (ANDRADE et al., 1995, p. 439): 

a) da especificação obtida para a função de demanda, torna-se 

incontestável o paradigma de Taylor e Nordin, pois as 

variáveis preço marginal e diferença intramarginal aparecem 

como variáveis explicativas da quantidade consumida de 

água; e 

b) das definições de ETB e diferença intramarginal, verificam-se 

claramente as relações de simultaneidade entre consumo, 

preço marginal e diferença intramarginal, o que realmente 

explica a existência de vieses nos estimadores MQO e 

justifica os métodos de correção de MQ2E e variáveis 

instrumentais. 

2.6 Caracterização dos setores usuários de água bruta 

Essa seção descreve o comportamento dos setores usuários de água 

bruta. É importante ressaltar que a água bruta pode ser tanto utilizada como 

insumo de produção para a agricultura, como insumo da companhia de 

abastecimento para a produção de água tratada. A água bruta pode ser 

utilizada, também, para consumo direto das famílias, no entanto, a legislação 

brasileira não considera esse setor para efeitos tarifários, sendo reconhecido 

apenas os setores destinados à produção. No setor agrícola, há uma 

subdivisão entre unidades produtoras familiares, unidades patronais e 

capitalistas, por apresentarem funções de demanda distintas. 

2.6.1 Unidades de produção familiar 

Em sistemas de agricultura familiar ou outras unidades consumidoras 

familiares, é necessário saber como as famílias maximizam o seu bem-estar. O 

primeiro a desenvolver uma teoria bastante moderna nesse assunto foi Becker 

(1986), em seu “A Treatise on the Family”. O autor estabelece uma crítica à 
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função de utilidade neoclássica, a qual não estabelece uma relação de 

complementaridade e substitutibilidade dos fatores que produzem prazer ao 

indivíduo, ou atividades essenciais a cada um que não são estabelecidas por 

meio de uma relação de capital e trabalho. Dessa forma, atribui-se a seguinte 

função de utilidade (9): 

 

),...,( mi ZZUU     (9) 

 

Onde Z são as várias commodities ou bens produzidos pelas atividades 

households. A função desse bem pode ser decomposta da seguinte forma: 

 

),;;( ihiiii EtxfZ mi ,...,1   (10) 

 

Onde xi e thi representam a possibilidade de bens e de tempo usado para 

produzir a i-ésima commoditie. O termo Ei representa capacidade empresarial, 

capital humano, social e físico-climática e outras variáveis ambientais que 

colaboram para a produção desses bens. 

Esses bens não têm preços de mercado porque não são transacionados. 

Todavia, eles tem o preço sombra ou preço de reserva igual ao custo de 

produção: 
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Onde C é o custo de aquisição do i-ésimo bem, p é o preço-sombra do 

insumo x para a produção do bem Z e w é o salário obtido quando alguém 

vende sua força de trabalho. 

O total de renda para aquisição desses bens pode ser expressa 

simplesmente usando os preços-sombra de acordo com (12): 
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Onde S é o total da renda. 

A função de utilidade de commodities é maximizada, sujeita às 

condições de renda. A condição de equilíbrio é aquela que iguala a taxa de 

utilidade marginal de diferentes commodities para a taxa de preços-sombra: 

 

k
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k

i

C

C

Z

U

Z

U

, para todos i e k. (13) 

 

Um crescimento no preço relativo de Zk reduz a demanda mesmo bem e 

por bens e tempo para produzi-los. 

Colocando mais tecnicamente, a função utilidade dada pela equação (9) 

separa os bens e tempo usado para produzir a mesma commodity. 
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Essa separabilidade das propriedades implica que um crescimento na 

taxa salarial decresce necessariamente a taxa de tempo gasto em cada 

commodity, e que ele tende também a decrescer a demanda por esse bem e 

tempo para produzi-lo. 

Esse modelo esclarece bastante a respeito da produção familiar, 

considerando que as famílias utilizam a água para o consumo direto ou como 

insumo para a produção de alimentos, considerando que esses alimentos são 

para a cesta de consumo da própria unidade familiar. Logo considera-se que a 

função de utilidade das famílias, enfatizando o uso da água, apresenta-se 

como uma função de utilidade, em que a água é tanto um bem para o consumo 

como um insumo interno a uma função de produção endógena à função de 

utilidade. Resumidamente, temos a equação (15) que estabelece a função de 

utilidade para as famílias: 

 

)](,[ jji ayaUU   (15) 
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Onde ai é a quantidade de água para o i-ésimo uso, yj é a produção do j-

ésimo bem para o consumo da família, utilizando aj (quantidade de água como 

insumo para a produção do bem j e xn é o n-ésimo bem produzido 

independentemente do uso da água. 

2.6.2 O comportamento das firmas agrícolas de irrigação 

De acordo com Carrera-Fernandez e Garrido (2002), as firmas que 

operam no setor agrícola de irrigação são competitivas, com a seguinte função 

de produção: 
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Onde ai
j é a quantidade de água utilizada na firma j de irrigação, e 

enfrentam a seguinte função de custo total de produção: 
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Onde )(
j

i

j

i xC é a função de custo privado, a qual inclui os custos com 

todos os insumos, exceto a água bruta, e )(
j

i

j

ii ayp  representa o pagamento 

pelo uso dos recursos hídricos na irrigação. 

Uma característica importante das firmas agrícolas de irrigação, por 

serem elas competitivas, é o fato de elas possuírem custos crescentes de 

escala, isto é, a oferta dessa firma é determinada pelo ramo ascendente da 

curva de custo marginal, partindo do ponto de interceptação da curva de custo 

variável médio. 
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Gráfico 5: Curva de oferta em competição perfeita 

Fonte: Pindyck; Rubinfeld, 1999. 

 

Onde CMg representa a curva de custo marginal e CVMe representa a 

curva de custo variável médio. 

Por meio da visualização do Gráfico 5, percebe-se, pela linha tracejada 

em vermelho, a curva de oferta de curto prazo do produto comercializado pela 

firma competitiva. 

2.6.3 O comportamento da companhia de abastecimento de água 

Segundo Carrera-Fernandez e Garrido (2002), as firmas de 

abastecimento de água atuam em mercados monopolistas, que possuem 

capacidade de determinação de seus preços e possuem uma função de 

produção de água potável ya de acordo com a seguinte tecnologia quase 

côncava: 

 

),( xayy aa , com 0
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Onde a  representa a quantidade de água bruta utilizada na produção de 

água potável, e enfrentam a seguinte função de custo total de produção: 
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)(
*

aCxpC xa   (19) 

 

Onde xpx  é a função de custo privado, a qual inclui os custos com todos 

os insumos, exceto a água bruta, e )(aC  representa o pagamento pelo uso dos 

recursos hídricos. 

Como a companhia de abastecimento atua monopolisticamente, é 

considerado “a priori”, devido às próprias características de uma rede de 

saneamento, que os custos são decrescentes de escala, a qual se denomina 

monopólio natural. Nesse regime de monopólio, o custo médio é sempre 

declinante, portanto o custo marginal encontra-se sempre abaixo do custo 

médio. O Gráfico 6 traduz visualmente o monopólio natural: 

 

 

Gráfico 6: Curva de custo marginal, custo médio, receita marginal e média em monopólio 
natural 

Fonte: Pindyck; Rubinfeld, 1999. 

 

Pelo gráfico, percebe-se que uma empresa é monopólio natural porque 

apresenta custo médio e marginal declinantes para toda a sua produção. O par 

ordenado (Qm;Pm) representa a produção e o preço com a ausência de 

regulação dos preços do bem transacionado, onde a empresa monopolista tem 

poder para a definição desses preços, e o par (Qr;Pr) representa a produção e o 

preço com presença de regulação. 
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2.7 As teorias do first best e do second best 

Segundo Carrera-Fernandez e Garrido (2002), existem duas teorias que 

contemplam o princípio do equilíbrio geral, que são a teoria do first best e a 

teoria do second best. Conforme mencionado, essas teorias priorizam o 

conceito de eficiência econômica por utilizar de maneira mais eficiente os 

recursos da economia, já que elas se fundamentam em premissas já 

consagradas pela teoria econômica. 

A teoria do first best assume que o preço que deve maximizar o bem-

estar social iguala-se ao seu custo marginal. Esse modelo adequa-se bastante 

em empresas que atuam competitivamente ou em monopólios controlados pelo 

Estado. 

A principal vantagem desse modelo é o estímulo ao comportamento 

eficiente da demanda, mas o problema da adoção dessa primeira teoria reside 

no fato de que possam existir imperfeições (distorções) no mercado. No caso 

de uma empresa de gerenciamento de recursos hídricos existem duas 

hipóteses (CARRERA-FERNANDEZ; GARRIDO, 2002): se essa empresa 

apresentar custos médios declinantes, como é o caso de bacias hidrográficas 

com excedente hídrico, a política de preço igual ao custo marginal de produção 

não gera receita suficiente para cobrir os custos dessa atividade, acarretando, 

em conseqüência, prejuízos sistemáticos, como visto no Gráfico 6a. No caso 

de uma empresa que atue com custos médios crescentes, como parece ser o 

caso do gerenciamento de recursos hídricos em bacias com balanço crítico, é a 

presença sistemática de lucro econômico, visto que a receita é potencialmente 

maior que o custo, conforme Gráfico 6b (CARRERA-FERNANDEZ; GARRIDO, 

2002). Em qualquer um dos casos, a economia cria efeitos negativos na 

economia (ineficiência distributiva). No primeiro, o governo deveria subsidiar os 

usuários e, no segundo, os usuários seriam penalizados, tendo que arcar os 

lucros da companhia. Graficamente, temos as duas hipóteses apresentadas: 
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(a)                                                                                                (b) 

Gráfico 7: Ineficiência na cobrança do preço igual ao custo marginal (First Best). 

Fonte: Pindick; Rubinfeld (1999, com adaptações). 

 

Devido à ineficiência gerada pela aplicação do first best, foi proposta a 

teoria do second best, porque traz consigo o princípio de eficiência econômica 

compartilhada com o critério de recuperação dos custos de gerenciamento, 

sendo que a maximização do bem-estar gerado pelo consumo da água deve 

ser sujeita a uma restrição ao custo de financiamento de provisão e expansão. 

O fundamento da aplicação da teoria do second best reside no fato de que os 

preços mais altos devam ser aplicados aos usuários com demandas mais 

inelásticas em relação ao preço, devido ao preço, considerado ótimo, possuir 

uma relação inversa com o valor absoluto da elasticidade, possibilitando uma 

geração de ganho de excedente para os usuários que utilizam racionalmente e 

uma perda para os usuários ineficientes no uso do bem. 

Apesar da teoria do second best possuir premissas fortes no que 

concerne aos princípios econômicos, Laffont e Tirole (1993) levantaram três 

pontos que representam uma crítica a essa teoria, que estão elencadas a 

seguir (MELO, 2005): 

a) A teoria do second best ignora as transferências do governo à 

companhia gerenciamento, o que pode resultar em uma tarifa 

superior ao custo marginal; 
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b) Dificuldade na estimação dos parâmetros custo marginal e 

elasticidades, já que para a estimação do custo marginal é 

preciso ter conhecimento sobre estrutura da companhia de 

gerenciamento e elasticidades, e é preciso estimar uma função 

demanda; 

c) Pressuposto de uma função custo não influenciada pelos 

aspectos qualitativos dos gerentes e empregados. Qualquer 

esforço em uma dessas áreas em questão da qualidade não influi 

na composição do preço ótimo. 

2.7.1 Modelo teórico do second best 

Em um modelo desenvolvido por Baumol e Bradford (1970), procede-se 

a maximização de uma função de utilidade indireta de bem-estar da sociedade, 

sujeita a uma função de restrição orçamentária de acordo com equação (20). 

 

)]}([)({),( pxcpxpRpUUMax iiii
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 com 0/ pU  e 

0/ RU  (20) 

 

Onde R é a renda líquida da comunidade e se fragmenta em 

)]([)( pxcpxpR iiii , pi é o vetor de preços da economia. μ é o 

multiplicador de Lagrange que pode ser interpretado como a utilidade marginal 

da renda. 

Fazendo as alterações pertinentes, surge a seguinte identidade exposta 

em (21):12 

 

ni
p

CMgp

ii

ii ,...,1,
||

)(
*

*

    (21) 

 

Onde /)/(1 RU  é uma constante de proporcionalidade que 

reflete a diferença entre benefícios e custos marginais e 
*

ip  é o preço ótimo as 

ser cobrado por determinado uso. 

                                                 
12

 O demonstrativo para a identidade está exposto no Anexo I (apêndice matemático). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Caracterização da área de estudo 

3.1.1 Canal do trabalhador 

Conforme mencionado, o Canal do Trabalhador transporta a água bruta 

da barragem de Itaiçaba, no rio Jaguaribe, até o açude Pacajus. A água que 

antes servia primordialmente ao abastecimento da RMF, hoje é principalmente 

utilizada para o consumo de comunidades circunvizinhas, assim como para 

municípios limítrofes. Outra função é a utilização da água como insumo para a 

irrigação. Essa obra passa pelos seguintes municípios: Itaiçaba, Palhano, 

Aracati, Beberibe, Cascavel e Pacajus. 

É importante mencionar que, no abastecimento municipal, a água bruta 

é transformada em água tratada. A produção de água tratada é feita pela 

Companhia de Água e Esgotos do Ceará (CAGECE), que paga uma tarifa a 

COGERH pela retirada de água bruta.13 

A água para abastecimento municipal é levada por meio de um sistema 

de adutoras, que passa por uma estação de tratamento e, após as adutoras, 

continuam levando a água já tratada para as residências e outras unidades. 

Em algumas comunidades rurais, a água bruta pode ser transportada 

por pequenas adutoras ou por bombas ligadas a mangueiras. Essa água 

geralmente não passa por tratamento. Por se tratar de água bruta destinada 

principalmente ao consumo humano, essa categoria é isenta de tarifa conforme 

a legislação vigente. 

No que se refere à irrigação, a água é levada geralmente por bombas 

ligadas a mangueiras, sendo transportadas até as propriedades rurais. Em 

alguns casos essa água é utilizada para a dessedentação de animais. 

Esquematicamente, apresenta-se as funções do Canal do Trabalhador 

na Figura 2: 

 

                                                 
13

 Apesar de serem a Cogerh e a Cagece duas companhias públicas, a relação entre elas é 
privada. 
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Figura 2: Resumo esquemático da utilização do Canal do Trabalhador 

 

O sistema tarifário utilizado para a cobrança pelo uso da água do Canal 

do Trabalhador obedece à legislação do estado do Ceará, a qual estabelece 

que a tarifa cobrada para a irrigação seja feita em blocos, ou seja, por faixas de 

consumo (TABELA 1) e que, para o fornecimento à Companhia de 

Abastecimento, seja cobrada uma tarifa única14 de R$ 26,00/1.000m3. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14

 Tarifa de abastecimento em regiões do interior do estado, conforme Ceará (2003). 
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TABELA 1 – Tarifas médias cobradas pela água bruta para irrigação no Ceará por 
faixas de consumo em 2003 (valores correntes) 

Faixas de Consumo 

(m3/mês) 

Valor 

(R$/1000 m3) 

0 a 1.440 – 

1.441 a 5.999 2,50 

6.000 a 11.999 5,60 

12.000 a 18.999 6,50 

19.000 a 46.999 7,00 

> 47000 8,00 

Fonte: Ceará (2003). 

 

Os principais custos referentes ao funcionamento desse eixo de 

integração são: energia elétrica; manutenção das bombas e da manta asfáltica; 

e mão de obra. Os custos do sistema de abastecimento da RMF feito através 

do Canal do Trabalhador referentes ao ano de 2006 são apresentados na 

TABELA 2. 

TABELA 2 – Custos do Canal do Trabalhador em 2006 

Fonte: Cogerh (2008). 

 

O trecho de Itaiçaba a Pacajus compreende o espaço físico de estudo, 

porque se destina ao abastecimento de outras localidades fora da RMF e é 

utilizado para irrigação. Logo o custo total a ser considerado será de  

R$ 3.090.093,26, que é o somatório resultante das despesas desse eixo. A 

vazão média do Canal do Trabalhador, de acordo com dados da Cogerh é de 

0,37 m3/s, o que dá um custo médio de 0,27 R$/m3. 

Esse mesmo trecho é subdividido em três subtrechos, separados por 

sifões que passam sobre rios, córregos e açudes da região, compondo o trecho 

Sistema/Subsistema Pessoal Energia 
Serviços de 
Terceiros e 
Materiais 

Outras 
Despesas 

Itaiçaba – Gavião 4.870.041,00 4.470.037,03 876.744,00 932.300,00 

Itaiçaba – Pacajus 1.881.146,00 634.533,99 316.113,00 258.405,27 

Pacajus – Pacoti 1.758.446,00 3.752.319,00 456.105,00 544.485,64 

Pacoti – Gavião 1.230.449,00 83.184,04 104.526,00 129.409,09 
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Macacos–Umburanas, que corresponde a 24 km. O trecho Umburanas–Pirangi 

corresponde a 41,6 km e o trecho Pirangi–Pacajus a 34,2 km. A Figura 3 traz 

uma visualização mais precisa do canal: 

 

Figura 3: Mapa do Canal do Trabalhador 

Fonte: Cogerh. 

3.1.2 Município de Beberibe 

A importância do município de Beberibe advem do fato de que o Canal 

do Trabalhador cruza praticamente toda a área, exatamente no maior trecho do 

canal, que é Umburanas–Pirangi, com cerca de 41,6 km, passando pelas 

localidades de Forquilha, Pau Branco, Angicos, Medeiros, Itapein, São Pedro, 

São José, Serra do Félix, Arataca, Jatobá e Andrezza, sendo, portanto o 

principal município banhado pelo canal. O canal, segundo SIRH-CE, abastece 

para consumo humano as localidades de Forquilha, São José e Serra do Félix, 

por meio de sistema de adutoras. 

Sifão Pirangi 

34,2 km 

41,6 km 

Sifão 
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Sifão 
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Segundo dados coletados pelo Sistema de Informações em Recursos 

Hídricos (SIRH-CE), o município de Beberibe tem uma área de 1.616 km2, com 

uma população de cerca de 45.999 habitantes, sendo que 26.274 habitantes 

vivem na zona rural do município, subdividindo-se em 13.299 homens e 12.529 

mulheres. 

Um dado alarmante é que 53,9% do município têm abastecimento de 

água e apenas 35,8% têm instalações sanitárias adequadas. Esse fator é 

altamente importante para justificar a importância deste trabalho. Devido à falta 

de poucas fontes de captação, o Canal do Trabalhador é uma das melhores 

fontes de abastecimento potencial das comunidades rurais do município. 

Sobre a população rural do município, sabe-se que, do pessoal ocupado 

nos estabelecimentos agrícolas, 7.286 pessoas têm laço de parentesco com o 

produtor e 1.375 não têm parentesco, o que é um forte indicativo de agricultura 

familiar. 

No traçado do município beneficiado pelo canal, existem dois 

assentamentos que são beneficiados, um se chama Murici e o outro Nova 

Esperança. É importante salientar que, nesses locais, não pode haver 

transação dos imóveis, porque não há titulação das propriedades por parte dos 

moradores, sendo que cada família detém apenas a posse. 

Outras formas de abastecimento são utilizadas por comunidades 

circunvizinhas ao canal. Entre elas estão a cisterna e cinco carros-pipa que 

abastecem cerca de 22 comunidades desprovidas de acesso de abastecimento 

público nesse município. 

Em relação às propriedades que são abastecidas pela irrigação, há uma 

predominância de pequenas e grandes propriedades, tendo uma pequena 

participação das médias, como é visto na Figura 4, que apresenta a malha 

banhada pelo canal no município: 

 



 50 

Figura 4: Malha de áreas rurais no município de Beberibe banhada pelo Canal do Trabalhador 

Fonte: Idace-CE. 

3.1.3 Análise socioeconômica no município de Beberibe 

No município de Beberibe, foram coletadas informações mediante 

entrevista com os usuários. Por meio desse instrumento, foi possível traçar um 

diagnóstico do canal no município de Beberibe. 

Em relação à irrigação, foram classificados, inicialmente, na metodologia 

de trabalho dois tipos de produtores: 1) usuários em unidades familiares e  

2) usuários em unidades patronais e capitalistas. 

Tendo feito uma análise da conjuntura local, entrevistado moradores e 

proprietários, além da aplicação de questionário, foi possível ter informações 

mais detalhadas a respeito da conjuntura local, sendo possível ainda fazer uma 

subdivisão mais detalhada dos produtores. 

Canal do 
Trabalhador 
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Na primeira categoria de unidades familiares, há o predomínio de duas 

subcategorias, as famílias que vivem em assentamentos e as pequenas 

famílias proprietárias. 

Na segunda categoria, encontram-se as unidades patronais em médias 

propriedades, unidades patronais em grandes propriedades e as unidades 

capitalistas. 

Tendo em vista isso, a descrição detalhada dessas categorias serão 

expostas nas seções que se seguem. 

3.1.3.a Unidades familiares 

Conforme mencionado, as unidades familiares são subdivididas em 

unidades familiares de assentamento e pequenas propriedades familiares. 

Segundo Garcia Filho (1999), essas unidades têm como característica o 

trabalho quase que exclusivamente familiar. Geralmente, não há trabalhadores 

assalariados, o que pode existir em algumas propriedades é a contratação de 

diaristas para tarefas de mão de obra (capina, plantio ou colheita). 

No que se refere às unidades familiares de assentamento, encontram-se 

à margem do canal dois assentamentos, que são Murici, com 33 famílias, e 

Nova Esperança, com 25 famílias. Nessas comunidades, percebe-se que o 

maior benefício do canal é o abastecimento, as residências possuem sistema 

de canalização interno, onde a água é normalmente utilizada para a higiene 

pessoal, principalmente banho e atividades domésticas, como lavagem da 

louça, vestuário e limpeza da residência. Em relação ao consumo para beber e 

cozimento dos alimentos, a água do canal não é utilizada, para isso são 

utilizadas cisternas de placa, onde a água é considerada de boa qualidade por 

ser proveniente da chuva e por serem altamente vedadas, impedindo que haja 

perdas, tanto por evaporação como por infiltração. Nessas comunidades, não 

há utilização de água em carros-pipa, já que tanto a água do canal como as 

cisternas são suficientes para o abastecimento nessas comunidades. 

Em relação à produção, não há benefícios em irrigação, sendo que, 

quando esses assentamentos foram constituídos, os projetos iniciais eram 

destinados exclusivamente para as culturas de sequeiro, onde são cultivados o 

cajueiro como cultura principal consorciada com a mandioca, feijão e milho, o 
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que prevalece até hoje. Alguns assentados possuem pequenas criações de 

caprinos e ovinos, que geralmente serve para o consumo local.  

Os produtos mais comercializados são a castanha não beneficiada, 

sendo que a amêndoa geralmente serve para o consumo local ou é 

desperdiçada devido à falta de canais de comercialização. Em relação ao 

beneficiamento da mandioca, não há produção ou ela é produzida em pequena 

escala, pela ausência de casas de farinha ou, em alguns casos, estarem 

distantes do assentamento. Raramente vê-se algum produtor dedicando-se a 

outra produção, sendo que um ou outro produz hortaliças e frutíferas, utilizando 

uma quantidade ínfima de água proveniente do canal, sendo bombeada por 

pequenas bombas e conduzida por mangueiras até o ponto final para a 

implantação das culturas, sendo geralmente inseridas manualmente nas 

plantas.  

O cultivo desses produtos gera um acréscimo substantivo na renda 

dessas famílias. O Canal do Trabalhador, para os assentados, não representa 

o grande motivo de eles estarem naquela região, o que muitos destacam 

mesmo é a condição de assentado dada pelo governo, o que representa alguns 

benefícios diferenciados. Alguns destacam os programas de crédito, benefícios 

e assistência técnica proporcionados pela agricultura familiar, embora alguns 

tenham uma boa expectativa de utilizar a água do canal para irrigação, mas, 

para isso, é preciso ter uma política adequada para a região. 

As condições de locomoção e acesso nessas comunidades não são 

muito boas, devido a estarem um pouco distante da principal estrada de acesso 

e as outras vias não se encontram em boas condições. 

No que se refere aos aspectos sociais dos assentamentos, observa-se 

um grau de escolaridade médio entre os mais idosos e adultos, chegando ao 

ensino fundamental ou fundamental incompleto, e entre os assentados mais 

jovens observa-se um grau de escolaridade mais elevado, chegando ao nível 

médio. 

As pequenas propriedades familiares apresentam-se em tamanho de 

cerca de 5 ha. Os habitantes dessas propriedades possuem alto vínculo com o 

local, sendo que muitos estão desde o nascimento. 

Os benefícios do canal nessas propriedades são poucos, embora 

utilizem para a produção pequenas quantidades de água pela captação de 
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pequenas bombas para o manejo manual de água para a produção de culturas 

de subsistência. 

3.1.3.b Unidades patronais e capitalistas 

Conforme Garcia Filho (1999), as unidades patronais são propriedades 

intermediárias entre unidades familiares e unidades capitalistas, onde convivem 

o trabalho familiar e o trabalho assalariado, com trabalhadores permanentes e 

temporários. Já as unidades capitalistas dispõem de áreas extensas, onde os 

proprietários não trabalham diretamente na produção, realizada exclusivamente 

por trabalhadores rurais assalariados. 

De acordo com o que foi mencionado, no município de Beberibe, há 

ainda uma subdivisão de médias propriedades patronais, grandes propriedades 

patronais e unidades capitalistas. 

As médias propriedades patronais caracterizam-se por serem bem 

produtivas, mas não representam uma área significativa ao redor do canal, 

considerando a malha de Beberibe, sendo que foram identificados apenas dois 

produtores. Eles se caracterizam por serem os mais recentes moradores 

daquela região. 

Esses proprietários dedicam-se à fruticultura (cajueiro, coqueiro, 

mamoeiro e goiabeira). Caracterizam-se por ter um bom nível de escolaridade, 

possuindo alguns a formação de técnico em agricultura, tendo um 

conhecimento abrangente sobre o manejo agrícola. A presença do Canal do 

Trabalhador, segundo informação deles, é um fator extremamente significante 

para a presença desses proprietários na região. 

Já as grandes unidades patronais, caracterizam-se por serem extensas 

áreas de terra que não aproveitam as potencialidades do canal, sendo o 

manejo realizado em pequena escala. 

Observou-se que uma das propriedades dedica-se à produção do 

cajueiro em sequeiro e outra à pecuária bovina. Essas fazendas possuem 

grande reservatórios particulares, o que diminui a dependência do canal. 

As unidades capitalistas são compostas por três propriedades que 

utilizam as águas do canal em larga escala. Dedicadas somente à fruticultura 

irrigada (cajueiro, meloeiro e goiabeira), são propriedades grandes que 

empregam grande parte do contingente populacional que vive ao redor do 
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canal, além de localizar-se próximas às BR-116 e BR-304, o que representa 

uma vantagem para a comercialização de seus produtos. Algumas dessas 

propriedades já se localizavam na região antes da construção do canal, tendo a 

presença dessas duas rodovias importantes como um fator de atratividade. 

3.2 Método de análise 

Para a obtenção dos resultados, o trabalho subdivide-se em duas formas 

para chegar aos valores finais dos preços ótimos, sendo que essas formas têm 

como fator diferenciador o valor das elasticidades. Para o cálculo das 

elasticidades, são propostos dois métodos distintos: o método da demanda 

tudo ou nada e o método econométrico aplicado à estrutura tarifária de preços 

em bloco. 

Para o cálculo das elasticidades pelo método da demanda tudo ou nada, 

segue o modelo proposto por Carrera-Fernandez e Garrido (2002): 

i) Estimação do preço de reserva de cada categoria de usuário; 

ii) Cálculo da função de demanda tudo ou nada de cada categoria de 

usuário; 

iii) Cálculo da função de demanda ordinária de cada categoria de 

usuário; 

iv) Estimação das elasticidades-preço da demanda provenientes de cada 

uso; 

Para o cálculo das elasticidades pelo método econométrico para preços 

em bloco, adota-se os seguintes passos: 

i) Especificar a variável de preço marginal; 

ii) Especificar a variável diferença; 

iii) Criar o modelo econométrico, que possua a variável dependente 

quantidade, as variáveis explicativas preço marginal, diferença; 

iv) Utilizar os diferentes métodos de estimação econométrica e realizar 

testes para ver qual fornece estimadores menos tendenciosos e mais 

eficientes; 

v) Obter os valores das elasticidades; 

Finalmente, para o cálculo dos preços, deve-se seguir os seguintes 

critérios: 
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i) Estimação dos custos marginais pelo método convencional de custos 

marginais de longo prazo; 

ii) Utilizando as elasticidades-preço da demanda pelos diferentes 

métodos, os custos marginais e os custos totais do canal em determinado ano, 

calcular o constante de proporcionalidade que reflete a diferença relativa entre 

benefícios e custos marginais. 

iii) Calcular os preços ótimos de cada usuário, sendo que esses preços 

devem ser diferenciados pelas metodologias de cálculo das elasticidades. 

Após apresentados os passos a serem seguidos, tem-se os modelos a 

serem utilizados detalhadamente nas seções a seguir. 

3.3 Método da demanda tudo ou nada 

3.3.1 Estimação dos preços de reserva 

O preço de reserva (ou custo de oportunidade) da água em um dado uso 

é estimado a partir dos custos adicionais de substituição por uma solução 

alternativa ao se interromper o fornecimento ou a captação de água do 

manancial em questão. A substituição hipotética por uma solução alternativa 

revela a máxima disposição a pagar pelo uso da água de cada usuário. Assim, 

o preço de reserva da água é o máximo valor que os usuários estariam 

dispostos a pagar para continuar a usar a água, capturado pelo custo adicional 

da solução alternativa mais barata (ou menos cara) disponível, e permanecer 

indiferentes entre essas duas soluções alternativas. Refletindo sobre a situação 

do Canal do Trabalhador, serão considerados duas categorias de usuários: 

abastecimento e irrigação. 

 

i. Irrigação 

O preço de reserva da água para a agricultura irrigada é o máximo valor 

que os irrigantes estariam dispostos a pagar por metro cúbico de água sem 

irrigação (por exemplo, na agricultura em sequeiro) e ficarem indiferentes em 

retirar a água do manancial para a irrigação. A equação para o cálculo do preço 

de reserva da água para a irrigação apresenta-se na forma da equação (22): 

 

iisii
r xSttp /)(   (22) 
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Onde xi é o volume anual de água captada para a agricultura irrigada, Si 

é a área total irrigada com a água desse manancial, por unidade de tempo; ti é 

o preço da terra irrigada por unidade de área, e ts é o preço da terra em 

sequeiro por unidade de área. 

Conforme mostrado na tipologia dos usuários, serão divididos para 

irrigação em usuários de unidades familiares e usuários de unidades patronais 

e capitalistas, sendo constituídos os seguintes cenários distintos: 

 

CENÁRIO A: Toda a área que está sendo utilizada, por cada tipo de usuário. 

 

CENÁRIO B: Será definida a porcentagem de água e área que será utilizada 

caso se restrinja somente a usuários que são outorgantes do direito de uso da 

água. Será definido um novo valor para a terra outorgada, que provavelmente 

será valorizada e um novo valor para a terra não outorgada, que provavelmente 

será desvalorizada. Mediante esses novos valores, calcula-se a média 

ponderada pela área e, dessa forma, obtem-se um novo valor para a terra 

irrigada. 

 

Admitindo-se esses dois cenários, serão fornecidos dois pares 

ordenados para cada tipo de usuário, que servirão para a elaboração da função 

de demanda tudo ou nada. 

 

ii. Abastecimento 

O preço de reserva de água para abastecimento humano, pr
ah, é o valor 

que a sociedade teria de gastar a mais para utilizar uma alternativa que não 

seja a de abastecimento público, caso fosse interrompido o fornecimento de 

água pelo canal e ficassem indiferentes em seu nível de bem-estar. 

 

CENÁRIO A: A forma alternativa é o uso de cisternas no lugar de 

abastecimento público. 

 

mmccah

r ccp )1()1(   (23) 



 57 

 

Onde pr
ah é o preço reserva para abastecimento, γc é a perda média de 

água decorrente da captação em cisternas, cc é o custo médio de captação de 

água por meio de cisternas, γm é a perda média de água via captação de água 

do manancial e cm é o custo médio de captação da água do manancial. 

 

CENÁRIO B: A forma alternativa é o uso de carros-pipa: 

 

 

 

 

Onde γcp é a perda decorrente da captação via carro-pipa e ccp é o custo 

médio de captação via carro-pipa. 

Admitindo-se os dois cenários, serão dados dois pares ordenados que 

servirão para o cálculo da demanda tudo ou nada. 

3.3.2 Função de demanda tudo ou nada 

A função de demanda tudo ou nada é ajustada mediante dois pares de 

pontos, obtidos através da quantificação do preço de reserva ou custo de 

oportunidade da água em cada uso. 

Como na estimação dos preços de reserva de cada uso existem dois 

cenários, cada cenário representa um respectivo par ordenado: preço de 

reserva ou quantidade consumida, ou seja, A(xi, p
r
i); B(xi, p

r
i). A partir destes, 

pode-se ajustar a função linear que define a curva de demanda tudo ou nada 

para cada tipo de uso com o respectivo coeficiente linear α (25) e o coeficiente 

angular β (26): 

 

)()(

)()()()(
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Dessa forma, a demanda tudo ou nada assume a seguinte forma 

funcional: 

 

i
r

i px   (27) 

 

3.3.3 Função de demanda ordinária e elasticidades-preço da demanda 

A função de demanda ordinária é obtida por meio da função de demanda 

tudo ou nada em um processo de derivação, ou seja: 

 

)(/)( jjjjjj
r xpdxxxpd    (28) 

 

Dessa forma, obtém-se a função da demanda ordinária, transpondo para 

a função da quantidade em relação ao seu preço, tem-se: 

 

)( ii pxx    (29) 

 

As elasticidades-preço da demanda serão calculadas pelo conceito de 

elasticidade do ponto. O ponto a ser escolhido será a quantidade destinada à 

determinada categoria de usuário: 

 

i

i

i

i

i
x

p

p

px )(
  (30) 

 

Cabe lembrar que o valor da elasticidade-preço da demanda é negativo, 

devido a isso, será considerado o valor absoluto dessa elasticidade. 

3.4 Método dos preços em bloco 

Nesta seção, serão discutidos os modelos propostos de estimação 

econométrica da demanda de água bruta para os usos de irrigação e 

abastecimento. Basicamente, os métodos seguem os seguintes passos: 

especificação da variável preço marginal e variável diferença; definição das 
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variáveis dependentes e explicativas para a montagem do modelo 

econométrico; e, por fim, utilização dos modelos de estimação econométrica. 

3.4.1 Especificação das variáveis preço marginal e diferença 

A especificação da variável preço marginal é o primeiro passo para a 

montagem do modelo econométrico de demanda de água bruta. Serão 

utilizados dois métodos distintos, um para irrigação e outro para abastecimento, 

em decorrência da diferença entre a característica de que, para irrigação, é 

utilizado a tarifação em blocos e, para abastecimento, é utilizada apenas uma 

tarifa. 

 

i. Irrigação 

Define-se o preço marginal como o valor da tarifa na última faixa de 

consumo do usuário em R$/m3. 

Para exemplificar, toma-se por base os valores da Tabela 1. Supondo 

que o usuário consuma 2.330 m3 de água para irrigação. Isto é, essa 

quantidade está inserida na faixa de consumo de 1.440 m3 a 5.999 m3 de água. 

O preço marginal será aquele cobrado por 5.999 m3 dividido pela quantidade 

de 2.330 m3. Assim temos: 

 

Preço Marginal = 
2330

50,21000/)14415999(01000/)01440(
 

Preço Marginal= 0049,0
2330

40,11
 

 

A variável diferença intramarginal é definida como a diferença entre o 

valor cobrado da última faixa de consumo do bloco do usuário e o valor da 

conta do usuário. Tomando o exemplo anterior, temos o cálculo da diferença: 

 

Valor da conta do usuário = 23,250,21000/)14412330(01000/)01440(  

 

Diferença = 17,923,240,11  
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ii. Abastecimento 

Diferentemente da forma calculada para irrigação, essa forma se 

aproxima da que foi proposta por Young (1996), que considera a receita líquida 

dividida pela quantidade, e não o preço do bloco. Dessa forma, propõe-se 

calcular o preço marginal de acordo com a equação (31): 

 
 

PMa = (Receita Total – Custo Total + Preço Cobrado)        (31) 
Quantidade Faturada 

 

Observa-se que, para abastecimento, não é calculada a variável de 

diferença intramarginal em decorrência de ser cobrada uma única tarifa por 

unidade. 

3.4.2 Especificação econométrica do modelo 

i. Irrigação 

Para irrigação, tomando como referência os dados dos usuários 

cadastrados pela COGERH no ano de 2005 do Canal do Trabalhador, tem-se 

que serão utilizadas as seguintes variáveis independentes da variável consumo 

mensal de água bruta (q) para estimação da função de demanda de água: 

 Preço Marginal (PMa): É o último preço cobrado no bloco de consumo 

em R$/m3; 

 Diferença (Dif): É o valor, em reais, da diferença entre o valor pago a 

preço marginal e preço efetivamente pago ao usuário durante o mês, de 

acordo com a especificação de Nordin (1976); 

 Área (A): Área de produção em hectares; 

 Método de irrigação (D1): Variável dummy que representa o método de 

irrigação utilizado, sendo que 0 = métodos antieconômicos (aspersão e 

inundação) e 1 = métodos econômicos (gotejamento e microaspersão); 

 Tipologia de usuário (D2): Variável dummy que representa o tipo de 

usuário segundo sua condição socioeconômica, sendo que 0 = unidades 

patronais e 1 = unidades capitalistas.15 

                                                 
15

 As unidades familiares não são consideradas, porque, nos dados encontrados, as famílias 
produtoras consumiam menos que 1.440 m

3
. Em relação a essa tipologia, foi considerado que 

os usuários capitalistas consumiam mais do que 100.000 m
3
. 
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Logo, o modelo a ser estimado inicialmente em MQO será dado em função 

log-linear (32), que permite o cálculo de elasticidades constantes para todos o 

segmento de usuários: 

 

21)log()log()log()log( 543210 DDADifPMaq    (32) 

 

Os sinais esperados para as estimativas dos parâmetros são os 

seguintes: 

a) 
1
<0: espera-se que o preço marginal tenha uma relação inversa em 

relação à quantidade demanda de água bruta; 

b) 
2
<>0: quando na variável diferença predominar o efeito de imposto 

dessa variável, a estimativa terá um sinal negativo, o que significa que uma 

diferença maior (ou seja, um imposto cobrado aos usuários) afeta inversamente 

a quantidade demandada; se a diferença significar um subsídio, a estimativa 

será positiva, já que uma diferença maior terá como efeito uma quantidade 

demandada maior (ANDRADE et. al, 1995, p. 441); 

c) 3 >0: com o aumento da área de plantio, espera-se que haja um 

aumento da quantidade de água bruta; 

d) 
4
<0: espera-se que, com a introdução de métodos mais avançados 

de irrigação como microaspersão e gotejamento, haja uma diminuição de água 

bruta, já que são tecnologias poupadoras de água; 

e) 5 >0: quando tratar-se do tipo de usuário, espera-se que os usuários 

considerados capitalistas consumam um maior volume de água bruta. 

 

ii. Abastecimento 

Tomando como base o cadastro dos usuários do Canal do Trabalhador 

fornecido pela COGERH e dados do Programa de Modernização do Setor de 

Saneamento (PMSS), é possível desenvolver um modelo econométrico para a 

demanda por água bruta da companhia de abastecimento, a qual possui a 

variável dependente de quantidade de água consumida (q) e as seguintes 

variáveis independentes. 
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 Preço Marginal (PMa): O preço marginal para abastecimento é calculado 

como a receita líquida dividido pela quantidade faturada, conforme (31); 

 Custo Médio (CMe): Custo Médio de cada unidade de captação com 

dados fornecidos do respectivo município fornecidos pelo Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento; 

 População (Pop): População atendida, que será considerada a 

população proporcional do município de acordo com a quantidade de 

água consumida pelo canal. 

 

Logo, a função logarítmica do modelo a ser estimado assumirá a 

seguinte forma: 

 

 

Sendo que os sinais dos parâmetros serão seguintes: 

a) 01
: Sinal esperado devido à relação preço e quantidade ser 

inversa; 

b) 02
: Caso a companhia de abastecimento tenha custos médios 

crescentes, o sinal é positivo; caso a empresa tenha custos médios 

decrescentes, o sinal é negativo. Devido às características de monopólio 

natural da companhia, espera se que os custos médios e marginais sejam 

decrescentes de escala, logo tendo o sinal negativo; 

c) 3  > 0: É esperado que com uma população maior, haja uma 

quantidade consumida de água maior. 

3.4.3 Métodos de estimação 

Os métodos de estimação utilizados neste estudo foram: mínimos 

quadrados ordinários (MQO); método das variáveis instrumentais (MVI) ou de 

Mcfadden; e mínimos quadrados em dois estágios (MQ2E).16 

Inicialmente, as equações estruturais de demanda definidas pelas 

equações (29) e (31) foram estimadas pelo método dos mínimos quadrados 

                                                 
16

 Para estimação, foi utilizado o software Eviews. 

)33()log()log()log()log( 3210 uPopCMePMaq
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ordinários (MQO). Esse método assume os pressupostos básicos de que os 

estimadores são não enviesados, consistentes e eficientes. 

A seguir, foi utilizado o método das variáveis instrumentais, desenvolvido 

por Mcfadden et al. (1977), o qual consiste estimar no primeiro estágio a 

variável )log(q , adotando o MQO. No segundo estágio, estima-se PMa, de 

acordo com a equação (34): 

 

ypcqPMa )log()log()log( 2

^

10                                (34) 

 

Onde )log( pc é o valor do logaritmo do preço cobrado por cada usuário. 

Os valores estimados de )log( PMa são utilizados para calcular as novas 

funções de demanda por água para irrigação (35) e para abastecimento (36): 

          
sDDADifPMaq 21)log()log()log()log( 5432

^

10        (35) 

          
)log()log()log()log( 32

^

10 PopCMePMaq
                       (36) 

 

Por fim, foi utilizado o método dos mínimos quadrados em dois estágios 

para estimar um sistema de equações simultâneas formado por uma equação 

de demanda e uma de oferta de água bruta. 

Seguindo a metodologia proposta por Pizaia (2004), a função de oferta é 

definida de acordo com a equação (37): 

 

vpeq )log()log( 10                                   (37) 

 

Onde log(pe) é o logaritmo do preço efetivo da água, isto é, o custo 

médio de cada usuário, calculado de acordo com o custo total do canal. 

Desse modo, são formados dois sistemas de equações simultâneas. Os 

sistemas (38) e (39) foram utilizados para determinar, respectivamente, a 

demanda de água para irrigação e a demanda de água para abastecimento. 

 

vpeq

DDADifPMaq

)log()log(

21)log()log()log(log

10

543210
    (38) 
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)39(
)log()log(

)log()log()log(log

10

3210

vpeq

uPopCMePMaq
 

 

No primeiro estágio, o PMa foi estimado em função de todas as variáveis 

exógenas do sistema (36) para obter a demanda de água para irrigação e do 

sistema (37) para obter a demanda de água para abastecimento. As formas 

funcionais para PMa são representadas por (40) e (39): 

 

)log(21)log()log()( 543210 peDDADifPMalog            (40) 

   upePopCMePMalog )log()log()log()( 3210                             (41)
 

 

No segundo estágio, os valores estimados de )log( PMa foram 

substituídos nas equações estruturais de demanda dos sistemas de equações 

(36) e (37), de modo que a demanda de água para irrigação e para 

abastecimento podem ser representadas por (42) e (43): 

 

21)log()log()log()log( 5432

^

10 DDADifPMaq              (42) 

  
)log()log()log()log( 32

^

10 PopCMePMaq 
                                  (43)

 

3.5 Cálculo do custo marginal de longo prazo 

A forma sugerida para o cálculo do custo marginal de longo prazo é por 

meio da forma convencional (incremental cost), que corresponde ao custo 

adicional ao se expandir a oferta de água na bacia hidrográfica em um metro 

cúbico a mais desse recurso (independentemente do uso que se dê à água). 

Nesse caso, o custo marginal de longo prazo, CMgLP, pode ser definido na 

forma da equação (44): 

 

t
T

t

t

t

t

T

t

t

LP xRICMg )1/(/])1/()([
00

   (44) 
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Onde It é o investimento (ou amortização do investimento) no ano; t, Rt 

são os custos de operação e manutenção no ano; t, xt é a captação incremental 

de água bruta ou redução da carga orgânica no ano; t, ρ é o custo de 

oportunidade do capital (ou taxa social de desconto); e T é o horizonte de 

planejamento. 

3.6 Cálculo do preço ótimo 

Como mencionado no referencial teórico, a teoria do second best 

permite uma alocação eficiente do bem sem que haja perdas e ganhos na 

sociedade, possibilitando, dessa forma, a maximização do benefício social 

líquido. 

Segundo Carrera-Fernandez e Garrido (2002), os preços ótimos pelo 

uso da água são calculados a partir da solução do seguinte sistema de 

equações: 

 

0

,...,1,||//)(
**

Cxp

nipCMgp

ii

iiii
      (45) 

 

Onde pi* é o preço ótimo da água na modalidade de uso i, a ser 

determinado; xj é a respectiva quantidade de água demandada do sistema 

hídrico após os investimentos programados terem sido feitos; CMgi é o custo 

marginal de gerenciamento no uso i; i  é a elasticidade-preço da demanda no 

uso i, em valor absoluto; C é o custo total da entidade ou órgão gestor no 

gerenciamento da bacia, o qual inclui a amortização dos investimentos 

planejados para expandir a quantidade e melhorar a qualidade da água na 

bacia; e é uma constante de proporcionalidade que reflete a diferença 

relativa entre benefícios e custos marginais a ser determinada. 

Primeiramente, para calcular o valor do preço ótimo, é preciso calcular o 

valor da constante de proporcionalidade , que é um único valor. Feito o 

cálculo, teremos a equação (46) para calcular : 

 

0
||

||
Cx

CMg
i

i

ii     (46) 
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Após calcular o valor de , calcula-se o valor do preço ótimo de cada 

uso: 

 

i

ii

i

CMg
p

)(*

    (47) 

3.7 Natureza e fonte de dados 

Os dados empregados são fornecidos por várias instituições, sendo as 

principais a COGERH e o Ministério das Cidades, por meio do Sistema 

Nacional de Informações de Saneamento (SNIS). Outros dados são fornecidos 

por outras instituições, ou levantados em campo. Detalhadamente, tem-se o 

seguinte: 

 Para o cálculo da demanda tudo ou nada para a irrigação, tem-se que: a 

quantidade demandada e a área serão fornecidos pela COGERH; 

referindo-se aos valores dos imóveis, eles serão coletados mediante 

levantamento no município de Beberibe; 

 Para o cálculo da demanda tudo ou nada para abastecimento, os dados 

de custo e quantidade de água foram fornecidos pela Ong Esplar; os 

custos dos carros-pipa foram fornecidos por Araújo et al. (2005) e 

Campos et al. (1997), os dados de quantidade de água serão fornecidos 

pela COGERH e de perdas de água por município, serão fornecidos pelo 

SNIS; 

 Para o cálculo da demanda de água para irrigação pelo método 

econométrico, os dados dos usuários, referentes à quantidade de água 

bruta utilizada, área de produção, método de irrigação utilizado e 

tipologia do usuário, serão fornecidos pela COGERH, de acordo com o 

cadastro de 2005, sendo que os preços marginais e diferença serão 

calculados de acordo com Ceará (2003), e o preço efetivo será dado 

pelo dados de custo do canal em 2006, conforme mencionado em um 

estudo realizado pela COGERH em 2008; 

 Os dados de abastecimento para aplicação do método econométrico são 

encontrados no SNIS, sendo que a quantidade de água bruta utilizada é 
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fornecida pela COGERH em cada ponto de captação e os preços são 

calculados de acordo com Ceará (2003); 

 Para o cálculo dos custos marginais de longo prazo, os dados serão 

fornecidos pela COGERH, conforme estudo realizado em 2008. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Neste capítulo, são analisados os resultados de acordo com os métodos 

propostos no terceiro capítulo. Como indicado inicialmente, é preciso calcular 

as elasticidades tanto pela demanda tudo ou nada como pelo método 

econométrico. Logo após, calcula-se o custo marginal de longo prazo. Com os 

valores das elasticidades e do custo marginal, têm-se fatores suficientes para o 

cálculo do preço ótimo. Junto com a apresentação de cada resultado são 

mostrados minuciosamente os problemas de aplicação, assim como os 

programas que foram utilizados e algumas especificidades na estimação de 

uma solução alternativa menos custosa. 

4.1 Demanda tudo ou nada 

4.1.1 Cálculo do preço reserva 

i. Irrigação 

Tomando-se como base a metodologia proposta, os preços de reserva 

(ou custo oportunidade) da água, é preciso ter, inicialmente, o consumo 

realizado por cada categoria de uso. A TABELA 3 traz os valores realizados da 

demanda para irrigação, assim como a área irrigada e o número de usuários. 

TABELA 3 – Dados de irrigação no Canal do Trabalhador 

 No de usuários Área (ha) Consumo m3/ano 
Consumo 
m3/seg 

 

Unidades 
Familiares 

 

36 

 

36 

 

104.400 

 

0,0033 

 

Unidades 
Patronais e 
Capitalistas 

 

42 

 

1150 

 

10.320.000 

 

0,3272 

TOTAL 78 1.186 10.424.400 0,3305 

Fonte: COGERH. 

 
Em levantamento efetuado na área de influência do canal, observou-se 

que os preços de um hectare de terra (plana, nua e passível de ser irrigada) 
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chega a uma média de R$ 2.000,00, por informações obtida pelos patronais, e 

R$ 1.000,00, por informações de pequenos proprietários de unidades 

familiares. Por outro lado, os preços da terra não irrigável, ou seja, que é 

passível de ser beneficiada pelo canal, mas de condições semelhantes, 

observou-se que as grandes propriedades estão avaliadas em torno de  

R$ 1.000,00 para os grandes e médios proprietários e R$ 300,00 para os 

pequenos, em unidades familiares. Calcula-se então que o preço de reserva 

para o primeiro cenário é R$ 0,24 para as unidades familiares e R$ 0,11 para 

as unidades patronais e capitalistas. 

Em relação à segunda alternativa, considerou-se que uma redução da 

quantidade de água e da área de produção somente para usuários outorgados 

giraria em torno de 95% para as unidades familiares e 75% para os usuários de 

unidades patronais e capitalistas. O diferencial, para as unidades familiares, do 

valor das terras irrigáveis com outorga de direito de uso, em relação àquelas 

sem outorga gira em torno de 1%. Na composição desse diferencial, não 

haveria uma redução no valor da terra não outorgável, enquanto a terra 

outorgável haveria um aumento de apenas 1% em seu valor, chegando ao 

valor de R$ 1.010,00. Considerando uma redução de 95% da área utilizada e 

do volume da água do canal, observou-se que, com o cálculo da média 

ponderada, foi obtido um valor de R$ 1.009,50, com um preço de reserva de 

R$ 0,2447. 

Para as unidades patronais e capitalistas, o diferencial de valor entre as 

terras outorgadas e não outorgadas era estimado em 5%, sendo que, na 

composição do diferencial, 5% advinha do aumento do valor da terra nua 

outorgada e não haveria uma desvalorização no valor da terra não outorgada. 

O valor calculado para o preço de reserva para essa alternativa foi de R$ 0,12. 

A TABELA 4 tem os resultados dos preços de reserva para as unidades 

familiares e unidades patronais e capitalistas, nas duas alternativas, além das 

quantidades utilizadas para o cálculo do preço reserva, obtendo, dessa forma, 

os pares ordenados para a estimação da função de demanda tudo ou nada. 

Esses valores constituirão os pares ordenados para a construção da função de 

demanda tudo ou nada e, por fim, a demanda ordinária. 
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TABELA 4 – Preços de reserva e quantidades para irrigação 

 

ii. Abastecimento público 

A água para abastecimento encobre principalmente quatro municípios, 

que são: Aracati, Beberibe, Cascavel e Palhano. A água bruta é retirada do 

canal e tratada pela CAGECE. 

Conforme informações da Cogerh referentes à quantidade de água 

consumida no Canal do Trabalhador e SNIS sobre volume de água utilizado e a 

respeito do volume de perdas e custo médio de abastecimento desses 

municípios, tem-se na TABELA 5 informações de cada sistema de captação 

municipal. 

TABELA 5 – Dados de consumo municipal de abastecimento pelo Canal do 
Trabalhador 

 
Consumo 
mensal 
(m3/mês)* 

Perda de 
Distribuição 
(%)** 

Custo Médio 
(R$/m3)** 

Aracati 23.400 44,34 0,86 

Palhano 45.000 21,39 1,43 

Beberibe 23.400 18,64 0,97 

Cascavel 900 17,20 0,61 

Média Ponderada  26,45 1,16 

Fonte: COGERH* e SNIS** 
 

Dessa forma, a perda média ponderada foi estimada em 26,45% e o 

custo médio ponderado é estimado em 1,16 R$/m3. Do exposto, tem-se que o 

componente mm c)1(  é igual a 1,47 R$/m3. 

Considerando os cenários alternativos apresentados, tem-se que para 

as cisternas, o custo médio estimado foi da ordem de 10,36 R$/m3. Assumindo 

 
Preço de 
Reserva/ 1a 
Alternativa 

Quantidade/ 
1a Alternativa 

Preço de 
Reserva/ 2a 
Alternativa 

Quantidade/ 
2a Alternativa 

Unidades 
Familiares 0,2414 0,0033 0,2447 0,0031 

Patronais e 
Capitalistas 0,11 0,33 0,12 0,25 
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que não há perdas devido à própria característica do sistema de cisternas de 

placa, que é a ausência do processo de salinização, assim como de 

evaporação e infiltração, conforme Carrera-Fernandez e Garrido (1997), tem se 

que o componente cc c)1(  é igual também a 10,36 R$/m3. Logo têm-se os 

componentes para o cálculo do preço reserva para abastecimento, tendo a 

aplicação da equação (13): 

 

ah

rp =  10,36 – 1,47 =  8,89 

 

Em relação à segunda alternativa proposta, que é a captação por meio 

de carros-pipa, tem-se que, segundo dados de Araújo et al. apud Campos et al. 

(1997), o custo médio de carros-pipa na Bacia Metropolitanas é de 13,66 

R$/m3, sendo que esse valor é corrigido através do Índice Nacional de Custo 

da Construção (INCC). Considerando que não há perdas também no sistema 

de carros-pipa, conforme Carrera-Fernandez e Garrido (2002), assumindo 

então o componente cpcp c)1(  da equação (14), o valor de 13,66 R$/m3. 

Assim, obtém-se o preço reserva para a segunda alternativa de abastecimento 

humano: 

 

'
ah

r
p  = 13,66 – 1,47  =  12,19 

 

Para o primeiro ponto, segundo a COGERH, é considerado que o 

consumo atual para abastecimento para fins tarifários é cerca de 0,0353 m3/s, 

logo o primeiro par ordenado será (8,89; 0,0353). Para o segundo ponto, essa 

alternativa permitiu obter o segundo par ordenado, cujas coordenadas são 

(12,19; 0,026). 

4.1.2 Determinação das demandas ordinárias e das elasticidades-preço 

A TABELA 6 mostra, de forma resumida, a obtenção das funções de 

demanda tudo ou nada, demanda ordinária e dos valores absolutos das 

elasticidades-preço. 
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TABELA 6 – Demandas tudo ou nada, ordinária e elasticidades-preço para múltiplos 
usos no Canal do Trabalhador 

 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Observa-se, pelos valores calculados na TABELA 6, que as demandas 

de abastecimento humano e irrigação de unidades patronais e capitalistas são 

inelásticas em relação ao preço, ou seja, os valores absolutos de suas 

elasticidades são menores do que a unidade, sendo que uma redução de 10% 

do valor do preço representa um aumento de 3,7% e 8,3% de abastecimento 

humano e irrigação de unidades patronais e capitalistas respectivamente. A 

elasticidade-preço para as unidades familiares é a única elástica, tendo o valor 

superior a unidade, sendo que uma redução de 10% do preço da água 

representa um aumento de 17,4% da água utilizada. 

O fato de a demanda por água das unidades familiares ser elástica 

decorre da própria característica do manejo desse bem por essas unidades. A 

opção de utilizar agricultura irrigada ou em sequeiro contribui para que haja 

menor grau de dependência desse bem e, dessa forma, maior elasticidade em 

relação ao preço. 

4.2 Estimação das elasticidades pelos métodos econométricos 

Para aplicar os métodos econométricos de estimação, foi preciso 

estabelecer algumas especificidades para ambos os tipos de uso. Para 

irrigação, a maior especificidade é saber quais usuários entrariam na amostra 

 
Demandas Tudo ou 

Nada 
Demandas Ordinária i  

 
Abastecimento 
público 

 

ahah px 0067,00946,0  

 

ahah px 00335,00473,0  
 

0,36 

 
Irrigação – 
Unidades 
Familiares (if) 

 
 

ifif px 0606,0018,0  

 
 

ifif px 0303,0009,0  

 

 

1,74 

 
 
Irrigação – 
Unidades 
Patronais e 
Capitalistas (ipc) 

 
 
 

ipcipc px 82,1  

 
 
 

ipcipc px 46,0  

 

 

 

0,83 
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para a estimação. Para abastecimento, foi preciso estabelecer quais os pontos 

de captação por município. Esses desdobramentos serão mostrados nas 

seções que se seguem. 

 

i. Irrigação 

Nesta seção, tem-se exposição dos resultados dos modelos 

econométricos aplicados à irrigação, sendo feitas antes algumas colocações 

iniciais a respeito da aplicação dos métodos. Foi preciso primeiramente 

determinar, com os dados à disposição, a quantidade de usuários para a 

aplicação dos métodos propostos. Dispondo da informação de 47 usuários 

cadastrados, observou-se que 28 estavam abaixo do limite de tarifação de 

1.441 m3, isto é, não estavam sujeitos a tarifação. Por isso, foram 

determinados apenas que 19 usuários fossem a amostra para a estimação do 

modelo. 

Esses usuários foram divididos em classes de consumo, distribuídas em 

ordem crescente. Com base nessa ordenação, foram estimadas as variáveis 

preço marginal e diferença intra-marginal. Para os usuários da última classe 

(maior consumo), o preço marginal corresponde ao preço do maior usuário 

adicionado de 1 m3 de água. 

Em relação ao preço efetivo de cada usuário, para o cálculo da 

expressão log(pe) usada para o modelo MQ2E, de modo que não houvesse 

problemas na estimação, foi considerado que 30% dos custos seriam rateados 

entre os usuários do trecho Macacos–Umburanas e 70% seriam rateados entre 

os usuários do trecho Umburanas–Pirangi e Pirangi–Pacajus. 

Para a estimação dos modelos, foi utilizado o software Eviews, que 

permitiu estimar a regressão. Foi necessário calcular os coeficientes por meio 

da função sem intercepto, isso ocorre devido à própria característica do 

sistema tarifário em blocos, no qual, para uma determinada quantidade, não há 

tarifação, isto é, o preço pago é zero. 

Os resultados dos modelos utilizados para estimar a demanda de água 

para irrigação pelos métodos MQO, MQ2E e MVI estão apresentados na 

TABELA 7. Os sinais dos coeficientes estimados estão de acordo com as 

suposições iniciais e são significativos aos níveis de 1% a 5%. Apenas no 

modelo de MQO o sinal do coeficiente da variável D2, que representa os tipos 
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de usuários de água segundo a condição socioeconômica, apresentou nível de 

significância superior a 10%. 

Os valores dos coeficientes da variável log(PMa) mostram que existe 

uma relação inversa entre a demanda de água para irrigação e o preço 

marginal da água. Esses coeficientes, que correspondem às elasticidades-

preço da água, mostram que, em valores absolutos, a demanda é elástica em 

relação ao preço marginal. Desse modo, um aumento de 10% no preço da 

tarifa provoca reduções de, aproximadamente, 12% a 13% na demanda de 

água para irrigação. 

Os valores de R
2 indicam que as variáveis explicativas incluídas no 

modelo explicam de 98,29% a 99,96% das variações nas quantidades 

demandadas de água para a irrigação. Comparando os valores de R2 ajustado, 

verifica-se que o MQ2E apresenta ajustamento superior ao MQO e ao MVI. 

Com base na estatística de Durbin-Watson, não foi possível concluir se 

existe correlação serial. 

 

TABELA 7 – Estimação da demanda de água bruta do Canal do Trabalhador para a 
irrigação 

Variáveis MQO MVI MQ2E 

Log (PMa) -1,2044 -1,3934 -1,2134 

 (0,0000)* (0,0000)* (0,0000)* 

Log (Dif) 0,6779 0,2398 0,6586 

 (0,0000)* (0,0115)** (0,0000)* 

Log (A) 0,5122 0,7588 0,5199 

 (0,0000)* (0,0000)* (0,0000)* 

D1 -0,7007 -1,1724 -0,7114 

 (0,0000)* (0,0000)* (0,0000)* 

D2 0,4760 1,7077 0,5356 

 (-0,1499) (0,0000)* (0,0000)* 

R2 0,9878 0,9829 0,9996 

R2 Ajustado 0,9840 0,9776 0,9995 

Durbin-Watson 2,6580 1,1209 2,1273 

* significantes a 1%; ** significantes a 5%. 
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ii. Abastecimento público 

Em relação ao abastecimento público, foram verificados 10 pontos de 

captação, distribuídos em três municípios, sendo 5 em Aracati, 2 em Beberibe, 

2 em Palhano e 1 em Cascavel. Para o cálculo do preço efetivo (pe), utilizado 

no modelo MQ2E, foi feito um rateio dos custos totais entre os pontos de 

captação. 

Os resultados dos modelos utilizados para estimar a demanda de água 

bruta para abastecimento público estão apresentados na TABELA 8. 

 

TABELA 8 – Estimação da demanda de água bruta do Canal do Trabalhador para 
abastecimento público. 

 MQO MVI MQ2E 

Intercepto 9,5835 10,0792 9,6888 

 (0,0000)* (0,0000)* (0,0000)* 

Log (Pma) -0,8670 -0,9049 -0,8791 

 (0,0000)* (0,0000)* (0,0000)* 

Log (Cme) -0,1362 1,57x10-11 -0,1466 

 (0,0347)** -1,0000 (0,0000)* 

Log (Pop) 0,0585 3,29x10-12 0,0417 

 -0,2064 -1,0000 (0,0000)* 

R2 0,9992 0,9992 1,0000 

R2 Ajustado 0,9988 0,9988 1,0000 

Durbin-Watson 1,4836 1,4836 2,5554 

* significantes a 1%; ** significantes a 5%. 

 

Os resultados dos coeficientes estimados pelos três métodos mostram 

que o sinal das variáveis “preço marginal” (Pma) e “população” (Pop) estão de 

acordo com as suposições iniciais. 

O coeficiente da variável Pma foi negativo e significativo nos três 

modelos. Em termos absolutos, os valores estimados são menores que a 

unidade, indicando que a demanda de água para abastecimento público é 

inelástica, ao contrário da demanda de água para irrigação. Desse modo, um 
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aumento de 10% no Pma provoca uma redução de 8,67% a 9,04% na 

demanda. 

A variável Pop foi estatisticamente significativa apenas no modelo 

estimado pelo MQ2E, indicando que um aumento de 10% na população 

provoca uma elevação de 0,41% na demanda de água. 

O coeficiente associado à variável Cme foi negativo nos modelos 

estimados pelos métodos MQO e MQ2E. O sinal negativo indica que existe 

uma relação inversa entre o custo médio e a quantidade demandada. Desse 

modo, o aumento da demanda por água para abastecimento público (e da 

escala de produção) provoca redução no Cme das unidades de captação, ou 

seja, essas unidades apresentam custos decrescentes de escala. 

Adicionalmente, verifica-se que um aumento de 10% no Cme provoca reduções 

na demanda de água de 1,4% a 1,5%, aproximadamente. 

Adicionalmente, pode-se afirmar que um aumento da população 

residente na região atendida pela companhia de abastecimento provocará uma 

elevação na demanda por água. No entanto, como essa empresa apresenta 

custos decrescentes de escala, se tudo mais permanecer constante, um 

aumento do tamanho do mercado deverá reduzir o custo médio da água para 

abastecimento público. 

Os valores de R2 indicam que as variáveis exógenas incluídas no modelo 

explicam, aproximadamente, 100% das variações nas quantidades 

demandadas de água para o abastecimento público. 

Comparando os valores de R2 ajustado dos três modelos, verifica-se que 

o MQ2E apresenta ajustamento superior ao MQO e ao MVI. Adicionalmente, de 

modo semelhante aos modelos estimados para a demanda de água para 

irrigação, a estatística de Durbin-Watson não foi conclusiva sobre a existência 

de correlação serial. 

4.3 Cálculo do custo marginal de longo prazo 

Seguindo o método proposto por Carrera-Fernandez e Garrido (2002, p. 

201), foi calculado o Custo Marginal de Gerenciamento no Longo Prazo, 

considerado apenas este, uma vez que o canal não é utilizado para diluição de 

resíduos orgânicos. 
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Dispondo de um horizonte de planejamento de 20 anos para o canal, 

estima-se que esses custos são da ordem de R$ 3.090.198,26, conforme 

dados obtidos para o ano de 2008. 

Conforme dados obtidos também pela COGERH, a demanda atual do 

Canal do Trabalhador está por volta de 0,37 m3/seg, ou seja, aproximadamente 

11.707.708,80 m3/ano e considerando que a demanda potencial para um 

horizonte de planejamento de 20 anos está por volta de 1 m3/seg, o que 

representa aproximadamente 31.536.000 m3/ano, o que representa, ao ano, 

um acréscimo de 991.414,56 m3/ano. Admitindo esse referencial de demanda, 

calcula-se que o custo total para o último ano do horizonte de planejamento 

sofrerá um acréscimo em um cenário otimista de aproximadamente 37,15%, ou 

seja, R$ 4.238.169,29. 

Dessa forma, foi calculado o Custo Marginal de Longo Prazo, obtendo-

se o resultado de 0,21 R$/m3, o qual se observa é menor que o custo médio do 

canal de 0,27 R$/m3, o que representa um indicativo de que o custos são 

decrescentes de escala. Esse fato pode ser explicado pelo fato de o canal não 

possuir altos custos fixos por ser uma obra concluída, ou seja, não necessita 

de investimentos em infraestrutura, o que proporciona custo médio 

decrescente. 

4.4 Cálculo do preço ótimo 

Os preços ótimos foram estimados, tomando como base os parâmetros 

antes estimados de elasticidades, custo marginal de longo prazo, possibilitando 

o cálculo desses preços para cada modalidade de uso do Canal do 

Trabalhador. 

Uma consideração a ser feita é que para a demanda tudo ou nada são 

utilizadas quantidades diferentes da demanda estimada econometricamente, 

devido ao fato de que a demanda tudo ou nada foi calculada a partir de dados 

agregados do canal e a demanda econométrica foi estimada através de dados 

cadastrais dos usuários. 
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4.4.1 Preços ótimos utilizando a demanda tudo ou nada 

Pelo método da demanda tudo ou nada, no processo de cálculo da 

variável preço ótimo, foram utilizadas quatro incógnitas (preço da irrigação das 

unidades familiares, preço da irrigação das unidades patronais e capitalistas, 

preço do abastecimento público e constante de proporcionalidade ). São 

dadas as variáveis, custo marginal, calculada em 0,21 R$/m3, custo total de 

gerenciamento de R$ 3.090.093,26. As vazões e elasticidades para cada 

categoria são recapituladas na TABELA 9: 

 

TABELA 9 – Resumo das elasticidades e vazões de cada categoria 

Tipo de Usuário Elasticidade 
Demanda Utilizada 

(m3/ano) 

 

Irrigação – Unidades 

Familiares 

 

 

1,74 

 

 

 

104.400 

 

Irrigação – Unidades 

Patronais e Capitalistas 

 

 

0,83 

 

 

 

10.320.000 

 

Abastecimento Público 

 

 

0,36 

 

1.112.400 

Fonte: COGERH e elaboração própria 
 

Dispondo desses parâmetros, aplicou-se a equação (46), encontrando o 

valor da constante de proporcionalidade , onde foi obtida por equação 

polinomial de terceiro grau e encontrou as três raízes utilizando o software 

kyplot, sendo que os valores obtidos foram 1,7325; 01535 e 0,4222. Diante dos 

valores, concluiu-se que a constante  não pode ser maior que o valor absoluto 

de nenhuma das elasticidades, pois, caso isso ocorra, o preço ótimo será 

negativo. 

Com o valor da constante, foram obtidos os valores dos preços ótimos 

que constam na TABELA 10: 
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TABELA 10 – Determinação do preço ótimo pelo método da demanda tudo ou nada 

 

Observa-se que os preços ótimos deram resultado conforme o esperado, 

de acordo com os valores da elasticidade, comprovando a relação inversa de 

elasticidade e valor de cobrança ótimo. 

Observou-se que, apesar do preço ótimo dos irrigantes de unidades 

familiares ser menor do que os irrigantes de unidades patronais e capitalistas, 

obteve-se uma diferença de aproximadamente 0,03 R$/m3. Tal fato ocorre em 

observância ao próprio caráter de uso das famílias, que é o consumo misto da 

água, utilizando tanto para abastecimento como para irrigação, o que leva a 

utilizar um considerável volume do recurso, gerando um preço relativamente 

alto na visão da teoria do second best. 

4.4.2 Preços ótimos utilizando a demanda econométrica 

Nos métodos econométricos de estimação aplicados aos preços em 

bloco, no processo de cálculo da variável preço ótimo, foram utilizadas três 

incógnitas (preço da irrigação, preço do abastecimento público e constante de 

proporcionalidade ). Devido ao caráter de unidades que estão abaixo de  

1.441 m3 não pagarem uma tarifa de água bruta, elas continuarão isentas 

devido aos próprios modelos econométricos de preços em bloco não 

considerarem para efeito da estimação do parâmetro de elasticidade. Diante 

disso, serão consideradas apenas unidades irrigantes com uso de vazão igual 

ou acima de 1.441 m3. Em relação ao abastecimento público, serão 

considerados apenas os pontos de captação que são destinados para 

tratamento pela CAGECE. 

Devido ao fato do método de MQ2E ser o modelo que forneceu as 

melhores estimativas, por ter sido tanto o que teve o melhor grau de ajuste 

Tipo de Usuários PREÇOS ÓTIMOS (R$/m3) 

Irrigação – Unidades Familiares 0,23 
 
Irrigação – Unidades Patronais e Capitalistas 

 
0,26 

 
Abastecimento Público 

 
0,37 
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como o que deu todos significativos ao nível de significância de 1%, foi adotado 

para fornecer os valores das elasticidades. 

Dessa forma, são dadas as variáveis custo marginal, calculada em 0,21 

R$/m3, e custo total de gerenciamento, de R$ 3.090.093,26. As vazões e 

elasticidades para cada categoria são recapituladas na TABELA 11. 

 

 

TABELA 11 – Elasticidade e demanda de acordo com o modelo de preços em bloco 

Tipo de Uso Elasticidade Demanda Utilizada (m3/ano) 

Irrigação 1,2134 6.603.951,32 

Abastecimento Público 0,8791 453.993,98 

Fonte: elaboração própria e COGERH. 

 

Diante dos parâmetros expostos, foi calculada a constante de 

proporcionalidade , através de uma equação do segundo grau, gerando as 

raízes 0,61 e 0,91. De acordo com o mencionado anteriormente, rejeita-se 

aquele valor que é menor do que pelo menos o valor absoluto de qualquer uma 

das elasticidades. Dessa forma, o valor admitido para a constante é de 0,61. 

Dessa forma, os preços ótimos foram calculados, tendo à disposição 

todas as variáveis necessárias e aplicando a equação (47). São fornecidos os 

valores dos preços ótimos na TABELA 12. 

 

TABELA 12 – Determinação dos preços ótimos utilizado a demanda econométrica 

 

 

 

 

 

 

Observa-se que, de acordo com o resultado, o maior ônus é repassado 

ao abastecimento público devido à maior inelasticidade, conforme previsto. 

Tipo de Uso Preço Ótimo (R$/m3) 

 

Irrigação (  1.441 m3)  

 

0,42 

 

Abastecimento 

 

0,69 
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O maior valor para abastecimento decorre de sua inelasticidade e o 

menor valor para o irrigante decorre de uma maior elasticidade. 

O que pode ser ressaltado é que há uma amplitude maior entre o preço 

do abastecimento público e o de irrigação em comparação com a demanda 

tudo ou nada. 

O fato de serem tarifados somente os irrigantes com uma quantidade 

maior ou igual a 1.441 m3 leva a uma convergência com os irrigantes patronais 

e capitalistas, que devem consumir um maior volume de água bruta e, por isso, 

deveriam receber o maior ônus de cobrança, sendo que os irrigantes que 

consomem uma quantidade menor que 1.441 m3, convergem para os irrigantes 

de unidades familiares que continuariam a ser isentos de tarifa. 
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5 CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo expor os vários caminhos para 

estimar o preço ótimo para as várias modalidades de uso do Canal do 

Trabalhador, como uma forma de subsidiar uma política de gestão que 

incremente o uso racional dessa obra de grande importância para o estado do 

Ceará. 

Observou-se que, na estimação da demanda tudo ou nada, os irrigantes 

de unidades familiares têm uma elasticidade maior do que os irrigantes de 

unidades patronais e capitalistas e estes têm uma elasticidade maior quando 

comparada com a de abastecimento público. 

Com base na equação de demanda econométrica de água para 

irrigação, pode-se concluir que existe uma relação inversa entre quantidade 

demandada e o preço marginal, sendo que a demanda é elástica em relação 

ao preço marginal. 

De acordo com a equação estimada da demanda por água para 

abastecimento público, verificou-se que existe uma relação inversa entre o 

preço marginal e a quantidade demandada. Em termos absolutos o valor do 

coeficiente associado a essa variável é menor que a unidade, podendo-se 

concluir que, ao contrário da demanda de água para irrigação, a demanda para 

abastecimento público é inelástica. 

Através do método do Custo Marginal de Longo Prazo foi possível 

estimar o parâmetro de custo marginal, dando um acréscimo, em um horizonte 

de planejamento de 20 anos, de 1 m3/seg, obtendo-se o valor de R$ 0,21/m3. 

Considerando o resultado dos preços ótimos, o resultado deu-se 

conforme o previsto em relação aos valores das elasticidades, considerando 

que o preço do abastecimento é mais elevado que o dos irrigantes e, ainda, 

pelo método da demanda tudo ou nada, os irrigantes patronais e capitalistas 

pagariam um valor maior que os irrigantes em regime de produção familiar. 
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ANEXO I 

APÊNDICE MATEMÁTICO 

 

1. Demonstração do Preço pelo Custo Marginal (First Best) 

Conforme mencionado no projeto, as metodologias que utilizam o princípio 

do equilíbrio geral, desenvolve uma maximização da função de utilidade 

indireta: 
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Sujeita a uma função de restrição orçamentária: 
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Maximizando a função de utilidade diferenciando os preços, tem-se: 
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Utilizando a identidade de Roy: 
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Dividindo por 
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 e fazendo as devidas alterações, tem-se: 
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2. Demonstração do modelo de Preço Ótimo (Regra de Ramsey – 

Second Best) 

 

Maximizando a função de utilidade indireta, tem-se: 
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Sujeita a uma função de restrição orçamentária: 
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Maximizando a função de utilidade diferenciando os preços, tem-se: 
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Utilizando a identidade de Roy: 
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Multiplicando ambos os lados por 
i

i

x

p
, tem-se: 
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Multiplicando ambos por 
ii p||

1
, tem-se: 
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