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RESUMO 

 

O presente estudo se propõe a avaliar o comportamento da demanda por água para irrigação 

na bacia do lago Descoberto, no Distrito Federal. Trata-se de uma região que vem passando 

por um processo de crescimento e expansão urbana, o que tem desencadeado problemas e 

conflitos pelo acesso à água, entre os diversos usuários da bacia. 

 

A Lei nº 9.433/97 determina a necessidade de se proceder ao uso eficiente da água, propondo, 

inclusive, a cobrança pelo uso da água bruta. Não indica, porém, procedimentos de 

determinação de preços a serem cobrados pelo uso da água. Assim, o estudo, ao buscar 

compreender os processos de formação da demanda por água, pode vir a contribuir, de forma 

geral, para estabelecer bases analíticas para uma cobrança e, de forma específica, para uma 

utilização mais racional dos recursos hídricos na bacia do lago Descoberto. 

 

A pesquisa incorpora o estudo de duas abordagens de caráter microeconômico, que 

possibilitam a valoração de bens e serviços ambientais. O primeiro, o Método da Valoração 

Contingente, considera a água como um bem de consumo, e busca captar a disposição a pagar 

do usuário para usufruir desse recurso. Já, no Método Função de Produção, a água representa 

um fator de produção, sendo que as diferentes doses de água são relacionadas com as 

variações no volume total de produção, o que permite estabelecer um valor associado ao 

insumo “água”. Para a obtenção dos dados necessários à avaliação do processo de formação 

da demanda por água, foram entrevistados produtores rurais da bacia, dentre os quais, a 

maioria utiliza a irrigação para garantir a produtividade de suas culturas. 

 

Buscou-se avaliar a disposição a pagar dos produtores pelo uso da água, na irrigação, por 

intermédio de uma análise multivariada de tipo cluster, cujos resultados mostraram-se 

coerentes com o esperado, apesar da adoção de algumas considerações e limitações terem sido 

necessárias. A abordagem dose-resposta realizada mostrou, também, resultados condizentes 

com o esperado, embora possam ser identificados alguns fatores, além dos vieses inerentes ao 

método, que levaram a resultados, de certa forma, superestimados. 

 

O estudo conclui que os resultados obtidos são coerentes, mas sugere que pesquisas futuras 

desenvolvam análises mais específicas, que proporcionarão resultados mais robustos para a 

avaliação da demanda por água. 
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ABSTRACT 

 

The present study proposes an evaluation of the contest’s behavior for irrigation water in 

Descoberto lake basin, in Distrito Federal. This region has been a process of urban expansion, 

It has unleash problems and conflicts for access to water, between usuries of basin. 

 

The Law 9.433/97 establishes the efficient use of water, and propose taxes for the use of 

water. However, it doesn’t denote proceedings to determination of prices of taxes for water 

use. This study examine the processes of arrangement of contest for water, and so hope 

concur for establishment of a analytical basis for a charge of water use, and a rational use of 

water resources in Descoberto lake basin. 

 

The research includes two approaches of microeconomic character, what allow the valuation 

of environmental assets and services. In the first, Method of Contingent Valuation, water is a 

consumption asset. It search determinate the willingness to pay from usuries for employ these 

resource. In the second method, Method of Production Function, water is a production’s 

factor, and different quantities of water are related with different sizes of totality production. 

So that, is possible establish a value associate on water. Rural productors were interviewed, 

the majority use irrigation for warrant his productivity of cultivations. 

 

Was search value the willingness to pay for use of water, in irrigation, witch a multivariate 

analysis, cluster. The results these analysis showed coherent, although of adoption of some 

considerations and limitations. The approach “dose-resposta” too showed coherent results, 

although some factors and “vieses” of method were concur to results superestimate. 

 

The study concludes what results are coherent, but suggests more specifics analysis on futures 

studies, what will provide more consistent results for an evaluation of water contest. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Neste estudo, buscou-se avaliar o comportamento da demanda por água para irrigação em 

uma região do Distrito Federal, com especial atenção à variável custo de acesso à água. A 

disposição a pagar do produtor agrícola pela água para irrigação, assim como o ganho 

decorrente do emprego dessa prática agrícola, foram os principais itens pesquisados com 

vistas a uma possível avaliação da demanda pela água.  

 

A água é um elemento essencial à vida e necessário a diversas atividades humanas, 

constituindo um componente fundamental da paisagem e do meio ambiente. Esse recurso 

possibilita múltiplos usos, tais como abastecimento doméstico e industrial, geração de energia 

elétrica, irrigação, navegação, turismo, aqüicultura, piscicultura, pesca e recreação, além de 

diluição e transporte de esgotos. Sendo a água um recurso cuja quantidade existente na 

natureza é finita, com sua disponibilidade diminuindo gradativamente, vêm-se registrando 

pressões crescentes com relação à sua demanda, em diversas regiões do mundo. A demanda 

por água vem crescendo, sendo que, concorrem para isso, diversos fatores, tais como 

crescimento populacional e das atividades industriais e expansão das fronteiras agrícolas, ao 

passo que a degradação do meio ambiente contribui para a redução de sua disponibilidade.  

 

De acordo com Wolff e Stein (1999), a agricultura irrigada, em particular, enfrentará sérios 

desafios nas próximas décadas. Se, por um lado, essa prática assegura o incremento na 

produção de alimentos e fibras, auxiliando a suprir as necessidades humanas em termos de 

alimentação e vestuário, por outro lado, a agricultura irrigada está tendo, mais e mais, de 

competir com outros usos da água. 

 

A problemática da escassez, do desequilíbrio e da conseqüente disputa pelo uso dos recursos 

hídricos alterou a visão que a sociedade tinha da água. Historicamente, a água sempre foi 

considerada um recurso inesgotável e ilimitado, e, portanto, de acesso livre. Atualmente, esse 

recurso é visto como um bem escasso, dotado, pois, de valor econômico. Assim, critérios 

econômicos vêm sendo cada vez mais utilizados no gerenciamento dos recursos hídricos, de 

modo a promover um uso mais racional da água. No Brasil, a Lei nº 9.433/97 consagra a água 
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como um bem público, porém com características de bem econômico, instituindo a cobrança 

pelo uso da água como um dos instrumentos para a gestão dos recursos hídricos. 

 

Mota (1995) observa que uma utilização ordenada dos recursos hídricos, de modo a permitir 

seu mais amplo aproveitamento, pode ser alcançada mediante um planejamento integrado no 

âmbito de uma bacia hidrográfica. Esse planejamento deve definir não só os usos da água, 

mas, também, as demais atividades que possam resultar em problemas de degradação dos 

mananciais. Justamente, pela ausência de um planejamento e gerenciamento integrado dos 

recursos hídricos, graves conflitos vêm ocorrendo no Brasil, como conseqüência da 

multiplicidade dos usos da água, associada à sua escassez. Sérios conflitos foram e são 

criados em diversos setores, principalmente entre usuários agropecuários de fontes comuns ou 

temporárias. No Brasil, à exceção da rizicultura no Sul e da irrigação pública no Nordeste, 

não havia uma tradição em cultura irrigada. Ou seja, a irrigação constituía uma atividade 

marginal, não sujeita a uma regulamentação própria. Além disso, até bem recentemente, a 

legislação sobre água concentrava-se na questão do aproveitamento hidrelétrico, dando-se 

pouca ou nenhuma atenção à normalização das águas para usos múltiplos (Carramaschi, 

2000). 

 

A agricultura irrigada é a atividade humana que demanda, mundialmente, maior quantidade 

de água (Lima et al., 1999), competindo, diretamente, com o uso para abastecimento público. 

Tendo em vista sua importância fundamental na provisão de alimentos e na melhoria das 

condições econômicas de comunidades rurais, dentre outros benefícios da irrigação para a 

agricultura brasileira, é vital o empenho em esforços no sentido de compatibilizar esse uso aos 

demais usos da água, minimizando a ocorrência de conflitos. 

 

No Distrito Federal e, em particular, na bacia do lago Descoberto, vem-se experimentando um 

crescimento preocupante na demanda por água, principalmente para irrigação e abastecimento 

público. Segundo o Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT (1996), essa bacia já 

está com sua capacidade de vazão comprometida, dado o grande número de usuários. Por 

outro lado, segundo Valadão (1996), a irrigação representa um fator importante na 

sustentabilidade da agricultura do Distrito Federal, uma vez que, dadas as condições 

climáticas, não é possível a implementação de culturas agrícolas durante metade do ano, sem 
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o recurso à irrigação. Algumas culturas, como hortaliças, são irrigadas durante todo ano, 

garantindo o ganho de produtividade e a estabilidade na produção. 

 

Nesse contexto de escassez e decrescente disponibilidade da água de boa qualidade, associada 

a crescentes demandas e conflitos pelo uso da água, é que se insere a presente pesquisa. O 

estudo envolve as áreas de Engenharia Agronômica e de Irrigação, Economia dos Recursos 

Naturais e Gestão dos Recursos Hídricos. 

 

 

1.2. OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa teve por objetivo avaliar o comportamento da demanda por água para irrigação, 

na porção do Distrito Federal da bacia do lago Descoberto.  

 

Os sistemas de produção agrícola (de sequeiro e irrigada) foram identificados e analisados, 

procurando-se relacionar o custo de acesso à água ao volume consumido na irrigação, 

considerando-se, nesse caso, duas hipóteses iniciais: a primeira, a de que há uma relação entre 

o custo de acesso à água e seu consumo na irrigação; e a segunda, a de que se observa o 

princípio da racionalidade econômica por parte do produtor, ou seja, que o produtor agrícola 

toma suas decisões visando à maximização do seu bem-estar. 

 

O estudo propõe-se, ainda, a avaliar os interesses econômicos associados ao uso da água na 

irrigação, na expectativa de poder subsidiar decisões a respeito da implementação de 

instrumentos econômicos para a gestão de recursos hídricos. 

 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente documento encontra-se estruturado em seis capítulos, constando este primeiro 

capítulo introdutório de uma breve discussão que procura delimitar o problema estudado, 

além de apresentar os objetivos deste trabalho. No segundo capítulo, faz-se um apanhado do 

levantamento bibliográfico e uma breve descrição da bacia do lago Descoberto, nos aspectos 

ambiental e socioeconômico, especialmente no que se refere ao uso dessa bacia para 
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atividades de agricultura irrigada. O terceiro capítulo apresenta os métodos e procedimentos 

adotados e as atividades realizadas no decorrer da pesquisa, quanto ao levantamento de campo 

e quanto ao tratamento e análise dos dados. O quarto capítulo contém a análise das 

características socioeconômicas básicas dos produtores, selecionados por amostragem na 

bacia do lago Descoberto, no Distrito Federal. Já o quinto capítulo sintetiza as análises 

empíricas realizadas por meio da aplicação de técnicas estatísticas, em particular, da análise 

cluster. Finalmente, o sexto capítulo apresenta as conclusões do estudo e recomendações para 

trabalhos futuros. 
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2. MARCO CONCEITUAL E TEÓRICO 

 

2.1. NATUREZA DO PROBLEMA 

2.1.1. A gestão dos recursos hídricos e os usos da água 

 

A questão da escassez, do desequilíbrio e das conseqüentes disputas e conflitos pelo uso dos 

recursos hídricos tem sido discutida com bastante freqüência. Como principais causas dessa 

escassez, Marques (1999) cita a distribuição heterogênea de água doce no planeta, associada à 

omissão de um gerenciamento desse recurso. Por exemplo, quanto à distribuição, estima-se 

que ¾ do globo terrestre sejam cobertos por água, sendo que apenas 2,5% de toda essa água é 

doce, com aproximadamente 1,7% distribuído nas geleiras, com parte do 0,8% restante 

correspondendo à umidade dos solos ou aqüíferos subterrâneos muito profundos, o que torna 

seu aproveitamento inviável. Assim, menos de 0,8% de toda água existente encontra-se 

diretamente acessível para consumo humano (rios, lagos e aqüíferos de profundidade 

acessível) (Coimbra et al., 1999). 

 

Esses fatores, aliados à ocupação desordenada das bacias hidrográficas com atividades como 

desmatamentos, queimadas, práticas agrícolas intensivas, extrativismo, ocupações urbanas 

gerando impermeabilização dos solos, lançamento de esgotos domésticos e industriais; vêm 

ocasionando degradação dos recursos hídricos. Como alertam Ottoni e Ottoni (1999), esse já 

limitado recurso está sendo exaurido em quantidade pelas diversas e permanentes atuações 

humanas impactantes, sendo degradado em sua qualidade pelas cada vez mais concentradas 

cargas poluidoras lançadas. 

 

Além disso, a demanda mundial por água vem crescendo muito rapidamente, enquanto a 

disponibilidade de água propiciada pela renovação do ciclo hidrológico vem se reduzindo. 

Segundo Freitas e Santos (1999), esse crescimento tende a se tornar uma das maiores pressões 

antrópicas sobre os recursos naturais no século XXI. De acordo com Mota (1995), os conflitos 

devidos à multiplicidade dos usos da água acentuam-se à medida que são intensificados os 

processos de industrialização, urbanização e de agricultura intensiva. 

 

Dentre inúmeras tipologias, os diversos usos da água podem ser classificados, segundo as 

modificações que ocasionam nos mananciais, em usos consuntivos, não consuntivos e locais 
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(Lanna, 1997). Os usos consuntivos da água são aqueles que retiram a água de sua fonte 

natural, reduzindo sua disponibilidade espacial e temporal, ou seja, há consumo. Quanto aos 

não-consuntivos, esses referem-se aos usos que retornam ao corpo d’água praticamente a 

totalidade da água utilizada (não há consumo), podendo haver modificações no seu padrão 

temporal de disponibilidade, bem como na sua qualidade. Os usos locais são aqueles que 

aproveitam a água em sua fonte sem qualquer modificação relevante de sua disponibilidade, 

seja espacial ou temporalmente (Lanna, 1997). Assim, o uso da água para irrigação constitui-

se em uso consuntivo, tendo um consumo muito elevado, tanto pela utilização de métodos que 

consomem excessivas quantidades de água, como pelo emprego de sistemas mal planejados 

ou mal dimensionados, que tanto podem ocasionar desperdício de água como poluição dos 

corpos hídricos (ou ambos os problemas). 

 

Para garantir a preservação e o acesso das gerações atual e futuras às reservas e aos corpos 

hídricos, forçosa se faz a implementação de uma gestão eficiente e integrada dos recursos 

hídricos. Mota (1995) acrescenta que o disciplinamento do uso e ocupação do solo de bacias 

hidrográficas é uma eficiente medida de controle de seus recursos hídricos, uma vez que 

quase todas as atividades humanas e usos da água resultam na produção de resíduos que serão 

reincorporados aos recursos hídricos, poluindo-os. Ottoni e Ottoni (1999) advertem que a 

implantação de programas de planejamento e proteção mais severos dos recursos hídricos 

requer forte cooperação com órgãos em nível governamental e intergovernamental, bem como 

a consideração, nos projetos de manejo hídrico, da questão da eficiência do consumo de água 

em lugar de um aumento na oferta de água. 

 

A situação crítica dos recursos hídricos vem tornando a sua gestão um dos maiores desafios 

da administração pública, motivando mudanças nas políticas ambientais. Os órgãos 

ambientais de vários países estão substituindo sua ação basicamente controladora, setorial e 

centralizadora por uma ação gerenciadora de caráter integrado, participativo, descentralizado 

e financeiramente sustentável (Luchini, 1999). Essa modificação também é percebida no 

Brasil, onde a preocupação com a formulação de um arcabouço legal para o gerenciamento 

dos recursos hídricos remonta ao início do século XX. A Tabela 2.1 apresenta a evolução da 

administração e principais regulamentos acerca do uso e disposição das águas no Brasil. 

Como pode ser visto, a partir da década de 70, o País entra em um processo de debates, 

estudos e intervenções sobre a gestão dos recursos hídricos, que deu origem ao Projeto de Lei 
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nº 2.249/91. Dada a longa tramitação desse Projeto de Lei no Congresso, uma série de leis 

elaboradas pelos estados buscava solucionar os problemas regionais, na falta de um 

instrumento de âmbito nacional. Esse fato permitiu que a Lei nº 9.433/97 incorporasse muitas 

das medidas adotadas pelos estados, refletindo melhor as necessidades do País no setor 

(Carramaschi, 2000). 

Tabela 2.1 – Marcos evolutivos da legislação brasileira sobre recursos hídricos 

Ano Evento 

1933 Criação, no Ministério da Agricultura, da Diretoria de Águas, logo depois transformada em Serviço de Águas 

1934  Serviço de Águas passa a integrar a estrutura do Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM 

 Promulgação da Lei que criou o Código de Águas e o Código de Minas 

1940 O Serviço de Águas torna-se a Divisão de Águas 

1961 Transferência do DNPM para o Ministério das Minas e Energia 

1965 A Divisão de Águas é transformada no Departamento Nacional de Águas e Energia – DNAE 

1968 O DNAE passa a chamar-se Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica – DNAEE 

1969 Extinção do Conselho Nacional de Águas e Energia Elétrica – CNAEE, cujas atribuições passam a ser 

responsabilidade do DNAEE 

1973 Criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente – SEMA 

1976 Expedida portaria estabelecendo a classificação de águas interiores 

1978 Criação do Comitê Especial, incumbido da classificação dos cursos d´água da União 

1979  Aprovação do Regimento Interno do Comitê Especial de Estudos Integrados de Bacias Hidrográficas – 

CEEIBH 

 Sanção da Lei nº6.662/79, enfatizando a função social e a utilidade pública do uso da água e solos irrigáveis 

1984  Regulamentação da Lei nº6.662/79 

 Início das atividades do CONAMA 

1986  Instituição do Programa de Irrigação do Nordeste 

 Resolução CONAMA nº20/86, estabelecendo classificação das águas doces, salobras e salinas em 9 classes, 

segundo seus usos preponderantes 

1988 Promulgação da nova Constituição Brasileira 

1989  Vinculação da Secretaria Executiva do PRONI ao Ministério da Agricultura, via Decreto nº97.465 

 Lei nº7.990 institui compensação financeira a Estados, Distrito Federal e Municípios, pela exploração de 

petróleo, gás natural e recursos hídricos para fins de geração de energia 

1990  Lei nº8.001 define percentuais de distribuição da compensação financeira de que trata a Lei nº7.990 

 Decreto nº99.180 cria a Secretaria Nacional de Irrigação – SENIR 

1991 Projeto de Lei nº2.249-A dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos 

1993 Lei nº8.490 transfere a SENIR para o âmbito do Ministério da Integração Regional com a nomenclatura de 

Secretaria de Irrigação 

1995  Medida Provisória nº813 cria a Secretaria de Recursos Hídricos, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, 

dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – MMA 

 Projeto de Lei nº229 dispõe sobre a Política Nacional de Irrigação e Drenagem 

1997 Lei nº9.433 institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos, organizando o setor de planejamento e gestão de recursos hídricos 

2000 Lei nº 9.984/00 cria a Agência Nacional de Águas – ANA 

2001 Início das atividades da ANA 

Fonte: Adaptado de Carramaschi (2000) e SRH (1998) 

 

Essa Lei reconhece a água como um bem finito e vulnerável, dotado de valor econômico, 

encontrando-se prevista, nessa legislação, a instituição da cobrança pelo uso da água, o que 

pode vir a ser um forte indutor do uso racional dos recursos hídricos. A Lei 9.433/97 

incorpora a adoção de instrumentos econômicos na gestão dos recursos hídricos, em 
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complementação aos instrumentos de comando-e-controle, tradicionalmente empregados.  

 

Os instrumento de gestão ambiental podem ser divididos em instrumentos de persuasão, 

instrumentos de comando-e-controle e instrumentos econômicos (Nogueira e Pereira, 1999)
1
. 

Os instrumentos de persuasão procuram alcançar metas ambientais através da provisão de 

informações, partindo da premissa segundo a qual os indivíduos poluem ou utilizam-se dos 

recursos naturais indevidamente por desconhecimento das conseqüências desse uso 

indiscriminado. Os instrumentos de comando-e-controle (ou de regulamentação) estabelecem 

padrões ou limites de qualidade ambiental/níveis de degradação considerados aceitáveis. Os 

instrumentos econômicos (dentre os quais, os mecanismos de mercado) incorporam o valor 

econômico do bem ou recurso ambiental, induzindo à internalização de externalidades 

ambientais, e, por conseqüência, propiciando uma menor degradação ambiental. Segundo 

Martinez Júnior e Braga Júnior (1999), a adoção de instrumentos econômicos aumenta a 

flexibilidade, a eficiência e a relação eficácia/custo das políticas ambientais
2
.  

 

Alguns estudiosos acreditam que os mecanismos de mercado são mais eficazes para alcançar 

a meta ambiental, uma vez que, dada a quantidade de usuários dos produtos de consumo, 

torna-se difícil elaborar um regulamento que reduza o consumo sem eliminá-lo totalmente (a 

meta ambiental, dada pelo ótimo social, é diferente de zero). Deve-se salientar, contudo, que 

não há um instrumento de política ideal, ou ainda, segundo Nogueira e Pereira (1999), há a 

necessidade de se ter uma gestão do meio ambiente composta por uma variedade de 

instrumentos de política. Cada instrumento, combinado com outros, será usado quando a sua 

contribuição for julgada mais apropriada para minimizar um problema ambiental específico. 

De acordo com Lanna (2000), o uso de instrumentos econômicos, conjugados com 

instrumentos de comando-e-controle, deve ser uma das vias para o aprimoramento do 

gerenciamento ambiental e das águas. 

 

A Lei 9.433/97 adota a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e intervenção, bem 

como o princípio dos usos múltiplos da água, estabelecendo iguais condições de acesso à água 

                                                 
1
 Essa classificação não é uniforme na literatura técnica, sofrendo algumas variações de um autor para outro. 

2
 No caso dos recursos hídricos, pode-se citar, como exemplos de instrumentos de comando-e-controle, os 

padrões de enquadramento, estabelecidos nas Resoluções CONAMA. Como exemplo de instrumentos 

econômicos, tem-se a cobrança pelo uso da água ou o estabelecimento de mercados de cotas de água. 
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a todas as categorias usuárias (prevê-se, em caso de escassez, o uso prioritário para 

abasteciemnto humano e dessedentação de animais). O reconhecimento da água como um 

bem finito e vulnerável, bem como de seu valor econômico, induz à utilização 

conservacionista e racional desse bem. A Lei prega, ainda, a gestão descentralizada e 

participativa dos recursos hídricos. A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela 

Lei das Águas, define cinco instrumentos de política para o setor, nos quais Kettelhut et al. 

(1999a) percebem uma forte relação de dependência mútua. São eles os planos de recursos 

hídricos, a outorga de direito de  uso dos recursos hídricos, o enquadramento dos corpos 

d´água em classes de usos, os sistemas de iInformação em recursos hídricos e a cobrança pelo 

uso da água. 

 

A cobrança pelo uso da água (um instrumento econômico) visa a favorecer o reconhecimento 

do valor econômico desse recurso ambiental e dar ao usuário uma indicação de seu real valor, 

bem como a implementar o sistema de gestão, garantindo a sustentabilidade na utilização dos 

recursos hídricos. A cobrança pelo uso da água é prevista para os usos sujeitos à outorga, ou 

seja, derivação ou captação de parcela de água existente em um corpo d’água (ou extração de 

água de aqüífero) para consumo final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo 

produtivo; lançamento em corpo d’água de esgotos tratados ou não, tendo em vista a diluição, 

transporte ou disposição final; aproveitamentos de potenciais hidrelétricos; e demais usos que 

alterem o regime, quantidade ou qualidade da água em um corpo d’água. O critério a ser 

usado para a cobrança será, no caso de derivações, captações e extrações de água, o volume 

retirado e seu regime de variação (a vazão). No caso de lançamentos de esgotos e demais 

resíduos líquidos ou gasosos, serão observados o volume de lançamento e seu regime de 

variação, bem como as características físico-químicas, biológicas e de toxicidade do efluente. 

 

A cobrança traz em seu bojo critérios de eficiência econômica, embora esses não sejam os 

únicos a determinar regras racionais de distribuição da água (Kettelhut et al., 1999b). Na 

filosofia da cobrança, estão inseridos os princípios poluidor-pagador e usuário-pagador. O 

princípio poluidor-pagador foi instituído em 1972 pelo Conselho da OCDE – Organização 

para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e estabelece que ao agente poluidor 

devem ser imputados os custos necessários à prevenção e ao combate à poluição para manter 

o meio ambiente em estado aceitável. Trata-se de um princípio fundamentado mais em 

considerações éticas de justiça e eqüidade do que em motivações de eficiência econômica, 
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conforme Kettelhut et al. (1999b). O princípio usuário-pagador tem uma formulação mais 

recente, estabelecendo que os usuários dos recursos naturais estejam sujeitos à aplicação de 

instrumentos econômicos para que o uso e aproveitamento desses recursos se processem em 

benefício da coletividade; sendo fundamentado na idéia de que os recursos naturais garantem 

bens e serviços para a coletividade como um todo. 

 

2.1.2. Experiências internacionais com o uso de instrumentos econômicos na gestão de 

recursos hídricos 

 

Diversos países vêm reconhecendo o valor econômico da água e a necessidade de se 

utilizarem instrumentos econômicos para alocação eficiente dos recursos hídricos, 

incentivando seu uso racional. Dinar e Subramaniam (1997) realizaram um estudo com 22 

países que implementaram os instrumentos econômicos em seus modelos de gestão de 

recursos hídricos. Eles mostram que, no que concerne ao uso agrícola da água, na maioria dos 

países os usuários pagam apenas os custos de operação e manutenção dos sistemas de 

irrigação. De acordo com SRH (1998), os sistemas de cobrança de água não têm aplicado 

plenamente os critérios econômicos de otimização, tendo sido essas iniciativas orientadas para 

a geração de receitas financeiras, sem critérios explícitos de maximização de benefícios ou 

minimização de custos. Neste item, serão discutidas as experiências de alguns países que 

adotaram sistema de preços para a água, fazendo uso dos instrumentos econômicos na gestão 

de seus recursos hídricos. 

 

França 

 

O sistema de cobrança na França assume diferentes formas, a depender de características 

locais como decisões políticas, legislação, gestão dos recursos, taxas e impostos angariados 

pelo Estado ou outras organizações envolvidas na gestão e saneamento. Isso ocorre devido ao 

caráter descentralizado e participativo do modelo de gestão francês. 

 

Quanto à cobrança pelo uso da água na irrigação, segundo Montginoul (1997), as taxas são 

estimadas com base nas taxas para outros usos e na tecnologia utilizada para irrigação. Os 

valores cobrados costumam ser altos para grandes usuários, como companhias de 

desenvolvimento regional e associações de irrigantes. Os produtores agrícolas podem ainda 
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escolher entre uma tarifa fixa para captação ou uma tarifa baseada no volume retirado, que 

geralmente é menor que aquela, para incentivar o uso de medidores. Segundo Lanna (1999), a 

cobrança de água para uso agrícola é estimada em função do volume de água derivado durante 

a estação de estiagem. SRH (1998) cita a seguinte estrutura de cobrança pelo uso da água na 

França: 

 

VAQ = QU. CB. KU. KZ    (2.1) 

 

Onde VAQ é o valor anual a ser pago pelo usuário, QU é a quantidade de água consumida ou 

poluição gerada, CB é o valor de cobrança por unidade de volume, KU é um coeficiente 

setorial e KZ é um coeficiente ambiental. É ressaltado em SRH (1998) que essas variáveis 

assumem diversas formas em cada caso, sendo VAQ calculado separadamente para 

quantidade e qualidade, mas cobrado conjuntamente. QU pode ser derivada de uma tabela 

geral, que estima parâmetros por tipo de usuário, embora o consumo quantitativo possa ser 

medido diretamente, quando houver medição por meio de hidrômetro. O valor de CB, quanto 

à quantidade, é diferenciado por água superficial e subterrânea, e, também, por zona, dentro 

de cada bacia. KU é um coeficiente de consumo que diferencia usuários, enquanto KZ 

diferencia o corpo d’água para assimilação de poluentes. Segundo dados apresentados por 

Montginoul (1997), os valores das taxas de água para irrigação podem variar entre US$ 

0,002/m
3
 e US$ 0,18/m

3
, a depender dos vários fatores citados, inerentes ao modelo francês 

de gestão dos recursos hídricos. 

 

Embora o sistema francês venha obtendo bons resultados segundo a literatura, a tarifação da 

água para irrigação não incorporou totalmente o princípio usuário-pagador. O sistema é 

elogiado em termos de planejamento, resultado de um processo político e participativo, e da 

integração de instrumentos de gestão (comando-e-controle e econômicos), embora o setor 

agrícola não tenha sido inteiramente inserido nesse processo e no alcance da cobrança (SRH, 

1998). Montginoul (1997) questiona a que ponto os valores cobrados incentivam os usuários a 

um uso mais racional da água. No entanto, essas tarifas tendem a aumentar e a instalação de 

medidores, por parte dos agricultores, vem crescendo gradualmente, o que propiciará a 

cobrança em função dos volumes consumidos. 
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Espanha 

 

As adversidades climáticas da Espanha têm obrigado o país a conviver com consideráveis 

déficits hídricos e conflitos de uso da água. Tem sido adotado, em várias regiões do país, um 

sistema de tarifas para incentivar o uso mais eficiente da água. Segundo Maestu (1997), a 

cobrança da água para irrigação é baseada, na maioria dos casos, mais na área irrigada que no 

volume de água utilizado. O sistema de cobrança compõe-se de três tipos de tarifa: uma taxa 

padrão por hectare, uma taxa padrão por volume de água consumido e uma terceira, mista, 

que abrange uma cota fixa por hectare irrigado e uma por volume de água consumido. A 

autora apresenta estimativas das tarifas para associações de água, entre US$ 0,008/m
3
 e US$ 

0,16/m
3
. Maestu (1997) identifica alguns problemas com o sistema de tarifas, dentre os quais 

o nível e a estrutura das tarifas que não incentivam os usuários, em geral, e, especialmente, os 

produtores agrícolas, a utilizarem eficientemente a água. 

 

Israel 

 

Em Israel, dada a grande escassez da água, são utilizadas três grandes categorias desse 

recurso: água doce, água salobra e água reutilizada
3
. A partir da década de 1970, pressões 

crescentes levaram à modificação do sistema de alocação de água, tendo-se adotado 

instrumentos de cobrança que, devido a pressões políticas dos produtores agrícolas, foram 

abandonados. No entanto, em 1989, esse sistema foi reimplantado, vigorando até os dias 

atuais. 

 

Yaron (1997) exemplifica como se dá a cobrança pelo uso da água pela Companhia de Água 

(os preços datam de 1995): US$ 0,16/m
3
 para os primeiros 50% da cota de água, US$ 0,19/m

3
 

para os 30% seguintes, e US$ 0,26/m
3
 para os últimos 20% da cota de água, pagando-se a 

quantidade de água consumida. Além disso, os agricultores que utilizam água além de sua 

cota pagam o excesso na forma de taxas punitivas. Para evitar a incidência dessas taxas, os 

produtores têm empregado a transferência de água entre si. Segundo Yaron (1997), o sistema 

de alocação israelense deve ser revisto, de modo a incorporar o crescimento populacional e as 

mudanças tecnológicas da produção agrícola. Outra sugestão do autor é a inclusão de águas de 

baixa qualidade (salobras) no sistema de cotas. 

                                                 
3
 O reúso de águas residuárias domésticas vem crescendo com o desenvolvimento tecnológico nos últimos anos. 
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Reino Unido 

 

Em média, o Reino Unido pode ser considerado rico em recursos hídricos, porém a 

distribuição pluviométrica não é uniforme, sendo a disponibilidade de água mais baixa 

justamente nas regiões mais populosas (Rees, 1997). Dessa forma, o Reino Unido tem 

procurado também melhor gerir seus recursos hídricos, empregando para isso instrumentos 

econômicos de gestão ambiental. 

 

A cobrança pelo uso da água é baseada na seguinte fórmula-padrão (Rees, 1997) e (Lanna, 

1999): 

Ta = V. A. B. C. SUC     (2.2) 

 

Onde Ta é a taxa anual a ser paga, V é o volume anual outorgado, A é um fator relacionado à 

fonte abastecedora (se é ou não administrada diretamente pela Agência Ambiental); B é um 

fator sazonal (1,6 no verão e 0,6 no inverno); C é um fator de perdas, variando de 0,003 a 1 

para níveis de perda muito baixos a altos, e SUC é a cobrança por unidade de volume padrão 

da região, que reflete os custos administrativos da Agência Ambiental em cada região. Rees 

(1997) apresenta um valor médio de £ 99,0/ano para água, e £ 112,0/ano para águas 

residuárias, equivalentes a US$ 159,9/ano e US$ 180,32/ano, respectivamente. 

 

Lanna (1999) ressalta que é cobrado dos usuários de uma região o mesmo preço unitário 

(SUC), independentemente da água estar sendo captada de um manancial superexplorado ou 

não. Tanto Rees (1997) quanto Lanna (1999) crêem que, não obstante haja alguma penalidade 

implícita no sistema de cobrança, não há estímulo da eficiência econômica, pois o valor da 

água está subestimado, o que permite que os preços se situem abaixo do custo marginal da 

água a longo prazo. 

 

Alemanha 

 

O sistema alemão de gestão de recursos hídricos é, também, descentralizado, mas a gestão se 

organiza por limites político-administrativos (os Länder alemães) e não por bacias 

hidrográficas. Os municípios são responsáveis pelo abastecimento de água e tratamento de 
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esgoto, cobrando tarifas de tal modo que não ocorra aporte orçamentário do Estado ou do 

Governo Federal para cobrir os custos dos serviços (SRH, 1998). 

 

Segundo Lanna (1999), diversas regiões cobram pelo uso da água bruta, sendo essa cobrança 

baseada no volume retirado, no tipo de fonte e no uso final da água. Acrescenta, ainda, que 

retiradas inferiores a 2.000 m
3
/ano são isentas de cobrança. Ele observa, ainda, uma certa 

relação entre o montante arrecadado pelo sistema (aproximadamente US$100 milhões/ano, 

desde 1988) e um programa de investimentos alemão, o “Ecology Programme”, 

acrescentando que se tem observado algum decréscimo no volume de água retirado. Porém, 

permanecem dúvidas quanto ao nível do ganho ambiental derivado da cobrança. 

 

2.1.3. Experiência brasileira com o uso de instrumentos econômicos na gestão de 

recursos hídricos 

 

No Brasil, vários estados vêm estudando e aprimorando suas legislações sobre recursos 

hídricos, alguns já implantaram sistemas de preços na gestão da água, dentre eles os estados 

do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará. Neste item, dá-se destaque à 

experiência cearense no uso de instrumentos econômicos na gestão das águas. 

 

Ceará 

 

O Ceará tem um clima basicamente semi-árido, encontrando-se quase que totalmente inserido 

no chamado Polígono das Secas, no Nordeste brasileiro (Araújo e Souza, 1999). De acordo 

com Campos (1999), desde o início do século, havia situações no Ceará onde a água bruta era 

cobrada pelo governo, ou, mesmo, comercializada entre particulares. Porém, no setor público, 

os preços eram fixados em portaria ministerial, tornando-se irrisórios com a alta inflação e 

com a incapacidade da máquina burocrática em reajustá-los na rapidez necessária. 

 

Um exemplo de um sistema de alocação de água estabelecido em meados do século XIX é 

discutido em Mathis (1999). Trata-se de um sistema elaborado pelo grupo de irrigantes que 

utilizavam as águas da Fonte Batateira, na Serra do Araripe, no Ceará, uma região que 

compreendia os municípios de Barbalha, Brejo Santo, Crato, Jardim, Missão Velha e 

Porteiras. Antes da implantação do sistema de alocação dos direitos de uso da água, os 
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irrigantes da região disputavam o acesso à água da Fonte Batateira e do rio Batateira, para 

irrigar suas plantações de cana-de-açúcar. Essas disputas foram acirrando-se com o 

fortalecimento do mercado da cana-de-açúcar, até que, em meados do século XIX, foi 

negociado um acordo com o objetivo de acabar com as violentas disputas entre os produtores 

vizinhos pelo uso da água. Segundo o autor, a instituição de direitos de uso da água 

permanece, ainda hoje, a base do Sistema de Irrigação da Batateira. A alocação original dos 

direitos de uso da água da Fonte Batateira foi formalmente estabelecida em 21/06/1855, de 

acordo com o disposto no artigo 58 da Lei Municipal 645. O primeiro passo para a 

implantação do sistema de alocação consistiu na inclusão de uma cláusula no referido artigo 

58 da Lei 645, em 17/01/1854. De acordo com essa cláusula, todos os proprietários de terra às 

margens do rio Batateira (a jusante da fonte) poderiam dispor da água das 6 horas da manhã 

de segunda-feira até as 18 horas da sexta-feira subseqüente, e os proprietários a montante da 

fonte teriam direito à água das 18 horas de sexta-feira até as 6 horas da segunda-feira 

seguinte. A partir daí, o Acordo Batateira foi estabelecido em 1855. Foram definidas normas e 

multas para os infratores, e cada proprietário tinha direito a um volume de água proporcional 

à sua área irrigada
4
. Esse sistema perdurou por aproximadamente 150 anos, sem intervenção 

do Estado, e, devido a alguns fatores combinados, como o fato de o grupo de irrigantes ser 

pequeno, relativamente estável e homogêneo, além de compartilhar de certas normas sociais e 

ter desenvolvido um alto nível de capital social (Mathis, 1999). 

 

Atualmente, a Lei Estadual de Recursos Hídricos prevê a cobrança pelo uso da água, como 

forma de reduzir o desperdício e aumentar a eficiência de seu uso, além de arrecadar fundos 

para cobrir as despesas com a gestão, operação e manutenção. Conforme Teixeira et al. 

(1999), desde fins de 1996, a COGERH - Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do 

Estado do Ceará vem cobrando pela utilização dos recursos hídricos superficiais e 

subterrâneos de domínio do Estado, para fins industriais e de abastecimento de água potável. 

A cobrança pelo uso da água para irrigação não está, ainda, sendo efetuada, pois as tarifas 

estão sendo discutidas nos Comitês e Comissões de Usuários do Estado. 

 

A metodologia de alocação e realocação da água atualmente em prática no Ceará, segundo 

Araújo e Souza (1999), pressupõe a organização dos usuários e o apoio técnico do órgão 

                                                 
4
 Para cada 100 tarefas de terra irrigada, correspondentes a aproximadamente 303ha, foi alocada 1 telha de água, 

que equivale a aproximadamente 65m
3
/h. 
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gestor. São realizados, anualmente, no início da estação de estiagem, seminários para cada 

bacia, para definição de: a) vazão a liberar de cada reservatório; b) regulamentação dos 

volumes outorgados entre usuários, por meio de um processo de negociação e c) medidas de 

controle de quantidade e qualidade da água. Participam desse processo a COGERH (que é o 

órgão gestor), irrigantes, companhias de abastecimento, indústrias, pescadores e outros órgãos 

técnicos dos governos estadual e federal. 

 

Araújo e Souza (1999) lembram que o setor agrícola, na época, era isento de tarifas de água 

bruta, considerando sua fragilidade financeira. Esses autores avaliaram a capacidade de 

pagamento (CP) dos irrigantes do Estado, adotando dois critérios distintos: o primeiro 

estabelece uma porcentagem de 1% do faturamento bruto do empreendedor (CP1), enquanto o 

segundo estabelece uma porcentagem de 5% do faturamento líquido (CP2). O cálculo da CP 

foi feito dividindo-se o montante disponível (1% do bruto ou 5% do líquido) pelo volume 

médio de água considerado necessário para irrigar a cultura
5
. 

 

Os autores evitaram empregar o volume efetivamente utilizado pelos irrigantes, pelo fato de 

que poucos dos produtores consultados dispunham da quantificação do volume de água 

efetivamente consumido, além de crerem que a adoção do volume efetivamente utilizado 

poderia distorcer os resultados, na medida que alguns irrigantes poderiam declarar consumos 

incorretos, de forma a aparentar uma menor capacidade de pagamento. 

 

Araújo e Souza (1999) chegaram aos seguintes valores de capacidade de pagamento: valor 

médio de CP1 de R$ 2,56/1.000m
3
, e um valor médio de CP2 de R$ 7,93/1.000m

3
, sendo esse 

último considerado mais sensível a oscilações de risco. As culturas com menor rendimento, 

como cana-de-açúcar e arroz apresentaram uma CP inferior a R$ 1,00/1.000m
3
, enquanto 

irrigantes de frutas e hortaliças apresentaram CP média de R$ 12,00/1.000m
3
, o valor médio 

da CP para culturas de baixo risco, como feijão, foi de R$ 2,50/1.000m
3
. Esses valores, 

segundo os autores, são incompatíveis com os custos de distribuição, tornando-se necessário 

um programa de desenvolvimento e incremento da renda dos irrigantes do estado, que inclua a 

verticalização da produção agrícola, a elaboração de políticas de redução dos riscos de 

negociação, como fortalecimento de cooperativas, e a melhoria dos métodos de irrigação e 

                                                 
5
 O volume médio de água consumido, utilizado nesse cálculo, foi admitido como necessário à irrigação no 

Nordeste, em estudo apresentado em BNB (1998). 
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técnicas agrícolas. Por fim, os autores recomendam a realização de estudo da capacidade de 

pagamento com análise de risco, envolvendo fatores como risco de fornecimento de água, 

risco de produção agrícola e risco de negociação. 

 

2.2. MICROECONOMIA APLICADA AOS RECURSOS HÍDRICOS 

 

A transição de um regime de abundância para um regime de escassez de recursos naturais 

requer a realização de ajustes estruturais no padrão de uso desses recursos, nos quais os 

aspectos econômicos não podem ser negligenciados (Seroa da Motta, 1998). A Economia 

Ambiental é uma ferramenta básica para as ações que devem ser empreendidas na gestão 

ambiental, aliando o crescimento e o desenvolvimento das atividades humanas à conservação 

ambiental, segundo as regras da Teoria Econômica. 

 

Segundo os economistas neoclássicos, o bem-estar social é maximizado com a alocação ótima 

de recursos escassos (Bellia, 1996). Seroa da Motta (1998) ressalta que o bem-estar das 

pessoas é medido não só pelo consumo de bens e serviços, mas, também, pelo consumo de 

amenidades de origem recreacional, política, cultural e ambiental. Efeitos sobre o bem-estar 

dos indivíduos, segundo Bellia (1996), são denominados externalidades, positivas quando 

beneficiam a terceiros, negativas quando prejudicam. As atividades econômicas podem gerar 

externalidades ambientais negativas, causando perdas de bem-estar aos indivíduos afetados, e 

uma das formas de corrigir as perdas causadas pela degradação ambiental seria a 

internalização desses custos externos nas estruturas de produção e consumo (Mendes e Seroa 

da Motta, 1997). 

 

As decisões governamentais acerca da alocação de bens escassos podem ser auxiliadas por 

uma análise social de custo-benefício. Para a comparação dos custos e benefícios 

(respectivamente, efeitos negativos e positivos) de um dado projeto, política ou investimento, 

surge a necessidade de expressá-los em uma medida comum, no caso, unidades monetárias 

(Seroa da Motta, 1998). No caso de ativos ambientais, há de se fazer uma estimativa para 

expressar essa medida, ao que se denomina valoração econômica desses ativos. Pearce (1993) 

ressalta que o que se valora não é o meio ambiente, mas sim as preferências individuais pelos 

atributos ambientais. 
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2.2.1. Valor econômico da água 

 

Quando a água e o ar eram tidos como abundantes na natureza, não eram considerados bens 

econômicos, concepção alterada, no entanto, devido ao caráter de raridade adquirido pela 

água de boa qualidade. A discussão do valor econômico de um bem ambiental deve, no 

entanto, ser precedida de um maior conhecimento de seus diferentes usos, características e 

funções (Cordeiro Netto, 1995). 

 

Como bem econômico, a água pode ser classificada como um bem privado, bem público puro 

ou bem público misto, dependendo do uso que dela se faz. Um bem econômico é dito privado 

quando são respeitados os princípios da rivalidade e da excludência, quando o uso de uma 

unidade do bem por um indivíduo inviabiliza seu uso por outrem. É o caso da água utilizada 

para consumo humano, irrigação e uso industrial. Um bem é dito público quando não se 

aplicam esses dois princípios. Segundo Stiglitz (1988), os bens públicos possuem duas 

propriedades críticas: a) a propriedade não-excludente diz que não é viável excluir qualquer 

usuário do usufruto do bem, em estando esse bem disponível; b) de acordo com a propriedade 

da não-rivalidade, essa exclusão não é desejável, uma vez que o custo marginal de se ter mais 

um usuário é próximo de zero. Se a água de um manancial é utilizada para a pesca, natação, 

ou mesmo para composição de paisagem de área recreativa, ela é um bem público misto, uma 

vez que o uso por um indivíduo não inviabiliza o uso pelos demais, entretanto, pode-se 

excluir o uso por meio da cobrança, por exemplo. 

 

Para estimar o valor econômico da água, podem ser empregados diversos métodos de 

valoração econômica ambiental, que são as ferramentas utilizadas para a quantificação 

monetária de bens e serviços ambientais. Essa quantificação é dada por preços de mercado ou 

pelos valores que as pessoas atribuem aos recursos ambientais, de acordo com suas 

preferências individuais, dado que, muitas vezes, inexistem mercados de preços para os ativos 

ambientais, ou para os bens e serviços por eles gerados. Ou, conforme Pearce (1993), a 

valoração ambiental consiste, basicamente, em obter a curva de demanda para bens e serviços 

ambientais, o que significa conhecer o valor atribuído pelas pessoas a esses bens e serviços. 

 

Segundo Sampath (1992), o papel fundamental dos preços dos ativos ambientais é auxiliar a 

distribuição de bens e serviços limitados para os consumidores, assim como a alocação de 
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recursos escassos entre usos e usuários concorrentes. Griffin e Perry (1985) reforçam essa 

idéia, em um estudo onde aplicaram modelos econométricos para avaliação do valor 

econômico da água para uso agrícola. Nesse trabalho, os resultados obtidos demonstraram, 

segundo os autores, que a política de preços conduz a uma grande economia de água, por 

meio de seu uso mais eficiente. 

 

O valor econômico de um bem ou serviço ambiental, segundo Seroa da Motta (1998), é 

derivado de todos os seus atributos, os quais podem estar ou não associados a um uso, isto é, 

o consumo de um recurso ambiental realiza-se via uso e não-uso. Ainda, de acordo com esse 

autor, os atributos de um recurso ambiental são definidos pelos fluxos de bens e serviços 

derivados de seu consumo. Porém, existem, ainda, os atributos de consumo associados à 

existência do recurso ambiental, independentemente dos fluxos atual e futuro de bens e 

serviços apropriados na forma de seu uso. Em outras palavras, o valor de uso de um recurso 

ambiental é representado pelo uso efetivo (ou potencial) que esse recurso possa prover, 

enquanto o valor de não-uso refere-se ao valor intrínseco do recurso, independentemente de 

seu uso efetivo atual ou de possíveis usos no futuro. O valor de uso é comumente dividido na 

literatura em valor de uso direto, valor de opção e valor de quase-opção. Conforme Nogueira 

et al. (1998), o valor de opção representa o valor da disponibilidade do recurso para uso 

futuro, ao passo que o valor de quase-opção reflete o valor da retenção de opções de uso 

futuro, com vistas ao possível crescimento do conhecimento científico e tecnológico sobre os 

usos futuros do recurso em questão. Seroa da Motta (1998) faz uma outra abordagem, 

dividindo o valor de uso em valor de uso direto, valor de uso indireto e valor de opção, onde o 

valor de uso direto representa o uso do recurso na forma de uma atividade de produção ou 

consumo direto. Já o valor de uso indireto representa o benefício atual do recurso, derivado de 

suas funções ecossistêmicas. 

 

Segundo Nogueira et al. (1998), o valor econômico total (VET) de um bem ou serviço 

ambiental pode ser dado pela seguinte expressão: 

 

VET = VU+VO+VQO+VE     (2.3) 

 

Onde VET é o valor econômico total do bem ou recurso ambiental, VU é seu valor de uso, 

VO seu valor de opção, VQO representa o valor de quase-opção e VE o seu valor de 
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existência, podendo essa expressão ser ainda mais desagregada em parcelas. Quanto ao valor 

de existência (não-uso), há controvérsias sobre se este engloba um “valor de herança”, 

representado pelo desejo de proporcionar às gerações futuras o usufruto de certos recursos 

ambientais. Como se pode perceber, esse “valor de herança” confunde-se com o valor de 

opção, como questionado por Seroa da Motta (1998). Note-se ainda que, para certos bens e 

serviços ambientais (como os recursos hídricos), um dado uso pode excluir outro (caso dos 

usos consuntivos, como a irrigação), devendo-se, portanto, identificar os conflitos de usos do 

bem ou serviço antes da determinação de seu valor econômico, posto que alguns benefícios 

poderão ser agregados (os oriundos de usos não consuntivos) e outros não. 

 

2.2.2. Determinação do valor da água 

 

Como discutido anteriormente, a valoração econômica ambiental baseia-se na teoria do bem-

estar do consumidor, que supõe que o comportamento do indivíduo segue a racionalidade 

econômica (suas decisões objetivam a maximização da utilidade proporcionada pelo consumo 

de bens e serviços). Deve-se entender por utilidade a satisfação individual oriunda do 

consumo de certa quantidade de produtos, sendo essa satisfação reduzida à medida que 

maiores quantidades do produto são consumidas (princípio da marginalidade). Pode-se dizer 

que o valor econômico total depende dos seguintes fatores: da renda e do nível cultural de 

cada indivíduo; das possibilidades de substituição do bem; do nível tecnológico existente 

(Cordeiro Netto, 1995); se o bem tem usos concorrentes ou não; da informação perfeita sobre 

a evolução do comportamento do sistema, e da interação entre diferentes unidades geográficas 

(Cordeiro Netto, 2000). 

 

Há várias taxonomias para os métodos de valoração econômica na literatura, como a 

classificação de Bateman e Turner (1992), utilizada por Nogueira et al. (1998), representada 

na Tabela 2.2. Entre eles, podem-se destacar o Método da Valoração Contingente, Método 

dos Custos de Viagem, Método dos Preços Hedônicos, Método da Função de Produção (ou 

função dose-resposta), Método dos Custos de Reposição e Método dos Custos Evitados. 
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Tabela 2.2 - Métodos para valoração econômica do meio ambiente 

Tipo de abordagem Tipos de métodos 

 

 

Abordagens com curva de demanda 

1. Método de Valoração Contingente 

(preferências expressas) 

2. Método de Custos de Viagem 

3. Método de Preços Hedônicos  

(Métodos 2 e 3 usam preferências 

reveladas) 

 

Abordagens sem curva de demanda 

4. Método da Função de Produção 

5. Método dos Custos de Reposição 

6. Método dos Custos Evitados 

Fonte: Nogueira et al. (1998) 

 

Cordeiro Netto (1995) distingüe 5 famílias de métodos, que avaliam a demanda por: a) preços 

de um mercado real, b) valores de um mercado de substituição, c) valores de um mercado 

fictício, d) função de produção (dose-resposta) e e) custo de solução alternativa. 

 

De um modo geral, as avaliações a partir de preços de mercado (casos a e b) se prestam a 

estimativas de bens de consumo. Quando a água representa um bem privado ou público misto, 

utiliza-se a avaliação a partir de um mercado real, podendo-se utilizar preços reais de mercado 

ou preços corrigidos, considerando-se subsídios, impostos e externalidades. 

 

As avaliações a partir de um mercado de substituição são empregadas quando a água 

representa um bem público puro ou misto (casos de recreação, evacuação de cheias, etc.). 

Essas avaliações geralmente envolvem estudos de mercado imobiliário e custos de trajeto 

(Método dos Preços Hedônicos e Método dos Custos de Viagem, respectivamente). 

 

Quando não há um mercado de bens substitutos ou complementares facilmente identificável, 

pode-se criar um mercado fictício a partir da análise das preferências dos usuários, avaliando-

se sua disposição a pagar. Esse é o Método da Valoração Contingente, único método capaz de 

captar o valor de existência de um bem ambiental. 

 

Quando a água representa um bem de produção, ou seja, é utilizada como insumo de uma 

atividade produtiva (caso da irrigação), emprega-se uma função de produção para estimar seu 

valor econômico, que será equivalente ao ganho líquido de produção alcançado com seu uso 

(Método da Função de Produção). Uma abordagem semelhante a essa é a utilizada no Método 

dos Custos Evitados, caracterizando-se pelo fato de que a motivação para os gastos é dada 
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pela necessidade de substituir insumos por outros (ou melhorar os existentes), devido à 

mudança na qualidade do recurso anteriormente utilizado no processo produtivo (Hanley e 

Spash, 1993 apud Nogueira et al., 1998). 

 

Os métodos que utilizam custos de soluções alternativas não recorrem a nenhum tipo de 

mercado, sendo empregados em situações de grande incerteza ou por considerações de ordem 

moral (Método dos Custos de Reposição). 

  

A aplicação desses métodos deve ser feita com o máximo rigor e cuidado, pois envolvem 

muitas considerações de caráter individual, bem como são baseados em certas hipóteses que 

podem não refletir, exatamente, a realidade. Contudo, a necessidade de precaução não deve 

impedir o emprego desses métodos, mesmo porque, como lembram Nogueira et al. (1998), o 

ainda limitado uso de métodos de valoração ambiental no Brasil tem impedido avanços na 

exploração de oportunidades de avaliar a relevância das vantagens e deficiências dessa 

valoração, o que permitiria maximizar as primeiras e minimizar as últimas. 

 

2.2.3. Água e irrigação 

 

No que se refere ao uso da água para irrigação, alguns métodos de valoração são considerados 

mais apropriados pela literatura. Nesta pesquisa, utilizaram-se os Métodos de Função de 

Produção, a partir de uma abordagem Dose-Resposta, e de Valoração Contingente. O primeiro 

método, por ser a água um insumo do processo produtivo agrícola (valor de uso), e o segundo, 

para considerar, além do valor de uso, também os valores de não-uso da água. 

 

Segundo Young (1996), a abordagem da valoração contingente simula um mercado 

hipotético, em que indivíduos são indagados de forma a expressar sua disposição a pagar por 

certas condições ambientais, existentes ou potenciais. A simulação desses mercados 

hipotéticos é realizada em pesquisas de campo, por meio de questionários que indagam ao 

entrevistado sua disposição a pagar, em face das alterações na disponibilidade de recursos 

ambientais (Seroa da Motta, 1998). Assim, deve-se buscar simular cenários, cujas 

características estejam o mais próximo possível das existentes no mundo real. Desse modo, 

segundo Seroa da Motta (1998), as preferências declaradas nas pesquisas refletirão decisões 

que correspondam, de fato, às decisões que os agentes tomariam, caso existisse um mercado 
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para o bem ambiental descrito no cenário hipotético. As ofertas individuais de disposição a 

pagar podem ser, então, agregadas, sendo apresentadas como ofertas médias ou medianas, ou 

comparadas com características socioeconômicas dos ofertantes (Nogueira e Medeiros, 1997). 

 

Uma questão a ser considerada é a dos direitos de propriedade. Segundo Garrod e Willis 

(1999) e Krutilla e Fisher (1975), se um indivíduo não detém direitos sobre um bem, então 

uma medida relevante da utilidade desse bem para o indivíduo é o máximo que ele está 

disposto a pagar para adquiri-lo. Por outro lado, se o indivíduo é dono do bem, a quantia 

mínima que ele está disposto a aceitar como forma de compensação por sua perda é uma 

medida relevante da utilidade desse bem, desde que essa quantia recupere o nível de utilidade 

existente antes do indivíduo ser privado do bem. De acordo com Garrod e Willis (1999), a 

disposição a pagar (DAP) e a disposição a aceitar compensação (DAA) são similares, em 

magnitude, para muitos bens. Entretanto, numerosos estudos revelam valores de DAP muito 

menores que os de DAA para um mesmo bem. Esses autores citam algumas razões para essas 

divergências, dentre as quais, pode-se citar: 

- uso de procedimentos empíricos inadequados para obter os valores de DAP e DAA, como 

elaboração do questionário, técnica de entrevista, etc. 

- comportamento estratégico dos entrevistados, que procuram reduzir suas ofertas de DAP, e 

aumentar as de DAA. Garrod e Willis (1999) lembram que as diferenças entre DAP e DAA 

têm sido observadas para uma minoria de bens, em mercados simulados, onde o 

comportamento estratégico e efeitos de renda são inconseqüentes, bem como em mercados 

hipotéticos, valorando um maior dano ambiental. 

- as diferenças observadas entre os valores de DAP e DAA podem ser reais e explicadas por 

fatores psicológicos. Kahneman e Tversky (1979) apud Garrod e Willis (1999) sustentam que 

indivíduos têm diferentes valores para perdas e ganhos de mesma magnitude, criando uma 

assimetria do valor, representada por uma “aversão” às perdas. 

 

Em vista dessa discussão, a escolha entre o uso de DAP e DAA deve ser cuidadosa, 

observando-se, sobretudo, o aspecto dos direitos de propriedade para o bem sob avaliação. 

 

A realização de um estudo de valoração contingente envolve alguns estágios (Hanley e Spash, 

1993 apud Garrod e Willis, 1999): 

- estabelecimento do mercado hipotético; 
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- obtenção dos valores de DAP ou DAA; 

- estimativa dos valores médios ou medianos de DAP ou DAA; 

- agregação dos valores de DAP ou DAA; e 

- validação do estudo. 

 

O estabelecimento de um mercado hipotético consiste na simulação de um cenário para a 

avaliação contingente, observando quais medidas de valor estão envolvidas no processo. 

Garrod e Willis (1999) destacam a importância do veículo apresentado para a oferta, ou seja, a 

“forma de pagamento” para a DAP do entrevistado. Os autores lembram que nem todas as 

formas de pagamento são opções viáveis para a coleta das ofertas de DAP, em uma dada 

situação, mesmo porque as pessoas têm diferentes percepções para a aceitabilidade de 

diferentes tipos de taxas. 

 

As ofertas de DAP ou DAA são obtidas mediante aplicação de questionário. Alguns dos 

principais métodos para eliciação das ofertas de DAP e DAA são: método referendo (escolha 

dicotômica), referendo com acompanhamento (mais de um valor), questões abertas ou de 

lances livres (open-ended), questões fechadas (closed-ended), e cartões de pagamento. Garrod 

e Willis (1999) discutem as formas de eliciação das ofertas de DAP ou DAA. A escolha do 

método deve basear-se no tipo de bem a ser avaliado, bem como no público a ser entrevistado.  

 

É importante obter, com o questionário, os seguintes grupos de informação relativa aos 

entrevistados: 

- sua atitude frente aos bens ambientais de modo geral e, em particular, com o bem sob 

avaliação, conhecimento dos bens substitutos, uso do bem, inclusive em relação ao uso de 

outros bens, grau de percepção dos benefícios do não-uso do bem; 

- ofertas de DAP ou DAA mediante o uso de um dos métodos de eliciação citados 

anteriormente, com questões que explorem as razões das ofertas obtidas; 

- informações socioeconômicas. 

 

O tamanho da amostra em uma avaliação contingente determina a precisão estatística da 

estimativa de parâmetros, como a DAP ou DAA média (Garrod e Willis, 1999). Segundo 

esses autores, deve ser considerado o formato das questões de eliciação, porém não é possível 

estabelecer um tamanho ótimo geral, devendo-se, portanto, observar os valores de erro 
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amostral, desvio-padrão e outros indicadores estatísticos. A avaliação contingente permite o 

cálculo de diferentes valores estatísticos para um bem, como médias, medianas, modas, 

estimadores ajustados e estimadores modificados (com eventual omissão das respostas 

enviesadas), desvio-padrão e outras medidas de dispersão. O uso dessas medidas é discutido 

em Garrod e Willis (1999), que acreditam serem os valores médios de DAP, ou os 

estimadores ajustados, ou os modificados, baseados nos valores médios de DAA, as medidas 

mais apropriadas, uma vez que, na teoria econômica, são uma medida cardinal da utilidade 

proporcionada pelo bem. 

 

As estimativas médias de DAP ou DAA de uma amostra, em uma avaliação contingente, 

podem ser agregadas para a população total, obtendo-se, assim, o valor total do bem para 

aquela população. A agregação das estimativas de DAP ou DAA difere para o caso de bens 

privados ou públicos. No caso de bem privado, a agregação é feita somando-se as quantidades 

consumidas do bem, enquanto que, no caso de bem público, somam-se as ofertas de DAP ou 

DAA
6
. Garrod e Willis (1999) lembram, porém, que a população relevante para o estudo pode 

alcançar níveis estaduais, federais ou até internacionais, a depender do estudo empreendido, e, 

especialmente, em casos de mensuração dos valores de não-uso de um bem. 

 

De acordo com Seroa da Motta (1998), a avaliação da aceitabilidade das estimativas de DAP 

ou DAA concentra-se nos aspectos teóricos e metodológicos do método de avaliação 

contingente, que podem ser divididos nas categorias confiabilidade, validade e vieses, 

discutidos em Young (1996), Seroa da Motta (1998) e Garrod e Willis (1999). A 

confiabilidade analisa a consistência das estimativas, enquanto a validade está relacionada ao 

grau em que os resultados obtidos indicam o “verdadeiro” valor do bem sob investigação.  

 

Aplicações de valoração contingente estão sujeitas a alguns tipos de vieses, que podem afetar 

a confiabilidade, mas que podem ser minimizados com a elaboração criteriosa do questionário 

e da amostra. Garrod e Willis (1999) apresentam uma discussão sobre alguns desses vieses, 

propondo como minimizá-los. O viés estratégico refere-se a um comportamento estratégico 

dos entrevistados, que podem declarar ofertas de DAP inferiores ou superiores às suas reais 

DAP, conforme acreditem ou não que essas ofertas serão realmente coletadas. Garrod e Willis 

                                                 
6
 A agregação é diferente para os dois tipos de bem, considerando-se se o consumo de uma quantidade do bem 

inviabiliza ou não o consumo dessa mesma quantidade por outros indivíduos. 
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(1999) sugerem alguns passos práticos para minimizar o viés estratégico, como remover os 

valores extremos de ofertas, ou seja, as 5% ou 10% mais altas e mais baixas, produzindo 

assim uma estimativa ajustada. A escolha do método de pagamento também pode influenciar 

os resultados de DAP, criando o viés do veículo de pagamento, podendo-se minimizá-lo 

escolhendo uma forma de pagamento mais aceita pelos entrevistados (Garrod e Willis, 1999). 

 

O viés do ponto de partida pode afetar estudos que façam uso de questões nos formatos 

fechado e jogos de leilão, já que a oferta inicial apresentada pode influenciar as respostas dos 

entrevistados (Garrod e Willis, 1999). Já Seroa da Motta (1998), em sua discussão sobre esse 

tipo de viés, conclui não existir uma solução para esse problema (uma vez que outros 

formatos de questões levam a outros vieses), a não ser observar tal viés e tentar reduzi-lo por 

meio de estimações mais precisas sobre os pontos máximos e mínimos de DAP ou DAA. A 

escala e o contexto de um evento também podem afetar os valores de DAP. Segundo Garrod e 

Willis (1999), alguns estudos têm revelado que os interesses pessoais são influenciados pela 

magnitude dos eventos, dentre outros fatores, como disponibilidade da informação, 

voluntariedade do risco, imediatismo do efeito, eventos de natureza crônica ou catastrófica, 

etc. Ainda, segundo esses autores, efeitos de escala ou extensão ocorrem quando os 

entrevistados não distingüem as diferenças na quantidade ou escala de um bem. 

 

A validação de um estudo de avaliação contingente é realizada julgando-se a validade do 

conteúdo, do critério e do construto, cujos testes dependem, segundo Garrod e Willis (1999), 

do julgamento intuitivo e da experiência de quem está avaliando o estudo. Será avaliado, de 

forma geral, se a descrição do bem sob avaliação não é ambígua, se ele foi definido em 

detalhes e de forma que os entrevistados compreendessem, se o veículo de pagamento 

proposto é realista, se os entrevistados aceitaram o formato de DAP, se há um grande número 

de “ofertas de protesto”, e se as possibilidades de substituição foram devidamente 

consideradas no estudo. O teste de validade do critério procura averiguar se as respostas são 

consistentes, ou seja, se as “perguntas hipotéticas” não produziram “respostas hipotéticas”. 

Garrod e Willis (1999) sugerem que os estudos de avaliação contingente adotem critérios 

mais “estritos e convincentes”, conferindo assim maior veracidade e legitimidade às respostas 

de DAP. Segundo Garrod e Willis (1999), o teste de validade do construto avalia o grau de 

relação entre as medidas de DAP e outras medidas teóricas, fazendo uso da “validade 

convergente”. Conforme esses autores, sob certas circunstâncias as estimativas de DAP 
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seriam semelhantes às previstas por outras técnicas (validade convergente), declinando com a 

adição de uma unidade marginal do bem, e crescendo com a renda, se o bem for elástico para 

a renda. 

 

Uma função de produção representa, matemática ou graficamente, a relação entre insumos e 

produção em um processo produtivo, podendo descrever, explicar e prever o rendimento 

esperado, dado um nível específico de insumos. Ou seja, uma função de produção indica o 

volume de produção associado a uma combinação específica de insumos ou fatores de 

produção (Pindyck e Rubinfeld, 1994). 

 

No caso da valoração da água de irrigação, as funções de produção são muito úteis na 

construção de modelos de resposta dos produtores rurais às alternativas de políticas de gestão 

da água (Young, 1996). As funções de produção para agricultura irrigada podem ser obtidas 

diretamente de forma empírica, por análise estatística de dados secundários, ou indiretamente, 

por modelos de simulação matemática, onde os parâmetros são obtidos de observações diretas 

(Young, 1996).  

 

Existem diversos tipos de funções de produção, devendo-se selecionar aquelas que 

representam com maior precisão as relações de produtividade em questão. Ou, ainda, segundo 

Caballer e Guadalajara (1998), para efetuar o cálculo da produtividade marginal da água de 

irrigação e de seu valor, faz-se necessário conhecer as funções de produção nas quais a 

quantidade produzida depende, dentre outros fatores, da água. Existem funções de produção 

com apenas um fator variável e funções com dois ou mais fatores variáveis. 

 

Conforme Pindyck e Rubinfeld (1994), quando todos os insumos são fixos e apenas um é 

variável, a curva do produto total representa os volumes de produção correspondentes a 

diferentes quantidades do insumo em questão. Dessa forma, serão associados os ganhos 

líquidos com a produção irrigada aos diferentes volumes ou doses de água consumidos, em 

uma curva de consumo. Ou, em outras palavras, segundo Caballer e Guadalajara (1998), para 

o caso do fator de produção “água de irrigação”, o valor da água é igual ao produto do preço 

da colheita (ganho com a produção) pela produtividade marginal da água nesse cultivo. 

 

Quando se consideram constantes todos os outros fatores de produção, com exceção da água, 
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tem-se a função de rendimento decrescente, que é uma função de apenas uma variável. O 

rendimento marginal eqüivale à produtividade marginal, para efeito de cálculo do ótimo 

econômico (Caballer e Guadalajara, 1998). Portanto, em uma função de rendimento 

considera-se que a produção agrícola depende apenas da dose de água empregada e os demais 

fatores de produção ou insumos (fertilizantes, variáveis climáticas e do solo, etc.) são 

considerados constantes. A partir de alguns estudos realizados na Espanha, Caballer e 

Guadalajara (1998) concluem que o valor da água é maior para pequenas doses, diminuindo à 

medida que aumenta a dose de água aplicada. Entretanto, observam também que a receita 

marginal e, logo, o valor da água, aumentam com o preço da colheita
7
. 

 

Segundo Caballer e Guadalajara (1998), deve ser levado em consideração que há uma dose 

mínima de água, abaixo da qual o crescimento e vida das plantas é afetado. Assim, para um 

dado cultivo e sob certas condições, não faz sentido utilizar um aporte de água inferior a essa 

dose mínima. Por outro lado, há um máximo técnico que representa a produtividade máxima, 

à qual está associado certo volume de água. Se o produtor age racionalmente do ponto de vista 

econômico, sua produção será tal que a receita marginal seja igual ao valor da água, ou seja, o 

produtor tentará produzir a maior colheita possível, o que é supor que esse se situa sempre no 

máximo econômico, para as condições de seu cultivo
8
. Assim, pode-se calcular o valor da 

água a partir da produtividade média, adotando-se o custo médio da água igual à receita 

média. Ainda, de acordo com esses autores, o cálculo da receita média ou do custo médio 

pode ser feito no intervalo que vai do rendimento zero, para uma certa dose de água
9
, até o 

máximo técnico, para um dado cultivo. Dessa forma, o valor da água de irrigação será o 

produto do preço da colheita pelo máximo técnico, dividido pelo volume de água 

correspondente ao máximo técnico. Assim, para alguns tipos de cultura, pode-se efetuar o 

cálculo pela produtividade média desde o primeiro aporte de água até o máximo técnico, ao 

passo que, para outros tipos de cultura, esse cálculo será feito considerando-se o intervalo 

entre uma dose mínima para a sobrevivência da planta até o máximo técnico. 

 

                                                 
7
 O valor da água pode ser calculado ainda pela produtividade média. Enquanto a produtividade marginal 

relaciona a variação do produto total com a variação do insumo água, a produtividade média relaciona o produto 

total à quantidade de insumo empregada (Pindyck e Rubinfeld, 1994). 

8
 Note que o máximo econômico é diferente do máximo técnico. 

9
 Aqui, os autores referem-se a uma dose de água para a manutenção do cultivo irrigado, porém não suficiente 

para a produção da cultura. 
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Para as funções de produção com dois ou mais fatores variáveis, Young (1996) apresenta o 

método residual, que consiste  em uma das abordagens mais utilizadas para bens de produção, 

e, em especial, para a água de irrigação. Nesse método, determina-se a contribuição 

incremental de cada insumo do processo produtivo e, se são assumidos preços apropriados 

para todos os insumos, o que sobra do valor total do produto é atribuído ao insumo residual, 

no caso a água (Heady, 1952 apud Young, 1996). Logo, esse método é assim denominado 

porque o valor do insumo em análise é o residual do valor total do produto final. Para a 

obtenção desse valor residual, consideram-se duas hipóteses: na primeira, assume-se a 

maximização dos lucros dos produtores, para somar os insumos produtivos até o ponto em 

que o valor do produto marginal iguala-se ao custo de oportunidade dos insumos; e a segunda, 

que o valor total do produto pode ser dividido em porções ou cotas, de modo que cada recurso 

seja pago de acordo com a sua produtividade marginal (Young, 1996). 

 

Alguns elementos devem ser levados em consideração na estimativa de uma função de 

produção. Young (1996) aborda alguns aspectos importantes, como a omissão de variáveis, 

que ocorre quando um modelo a curto prazo é usado para representar uma situação a longo 

prazo. Esse autor ressalta que, em um contexto de curto prazo, é apropriado tratar certos 

insumos de produção como fixos, bem como omitir seus custos no cálculo do valor residual. 

Já para uma abordagem a longo prazo, todos os fatores de produção devem ser tratados como 

variáveis, assim como seus custos. Ainda, segundo Young (1996), a função de produção deve 

prever com precisão os níveis de produção associados aos insumos em questão, uma vez que 

superestimativas do nível de produção possível para um dado pacote de insumos levaria a 

superestimativas do valor residual. O terceiro aspecto ressaltado por Young (1996) diz 

respeito às dificuldades na estimativa empírica, crescentes com o papel da água na função de 

produção, lembrando que esse tipo de problema ocorre em casos em que a água contribui com 

a menor porção relativa do valor total da produção. 

 

Idealmente, a função de produção deve computar todos os insumos envolvidos no processo 

produtivo; cobrir uma variação relevante das quantidades de insumo e de produção; 

especificar os parâmetros de produção sem erro. Além disso, a função deve ser suplementada 

por informações sobre outras alternativas de produção; todos os preços relevantes devem ser 

conhecidos; e os níveis dos insumos “fora do controle” do produtor devem ser conhecidos ex 

ante (Heady e Dillon, 1969). 
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Carramaschi (2000) empregou o Método da Função de Produção para avaliação do valor 

econômico da água, em uma sub-bacia do lago Descoberto (Córrego da Rocinha), utilizando 

uma metodologia de cálculo de uma função de rendimento que incluiu levantamento da 

produção agrícola; avaliação dos custos de produção; cálculo da renda bruta do produtor; 

estimativa da renda teórica do produtor, caso este não utilizasse irrigação; e estimativa do 

ganho líquido do produtor. Com esse método, o autor chegou a resultados mais condizentes 

com o esperado para o valor da água
10

, em comparação com aqueles obtidos com o MVC. O 

autor lembra, porém, que, devido às diferenças de contexto entre um e outro método, torna-se 

questionável a comparação entre os resultados obtidos. A Tabela 2.3 apresenta os valores 

obtidos com a aplicação da função de produção, que representam as rendas líquidas 

declaradas e calculadas dos produtores, em R$/m
3
 de água utilizada na irrigação. 

 

Tabela 2.3 - Valores médios da água pela função de produção 

Média ponderada pela renda líquida Produtor patronal Produtor familiar 

Calculada (teórica) (R$/m
3
) 0,403 0,422 

Declarada (R$/m
3
) 0,099 0,669 

Fonte: Adaptado de Carramaschi (2000) 

 

Diferentemente da função de produção, a valoração contingente não se baseia em preços de 

mercado de insumos. A função de produção e os demais métodos se utilizam de mercados de 

recorrência que transacionam bens e serviços privados, para derivar preferências associadas 

ao uso de recursos ambientais (Seroa da Motta, 1998). Conforme Garrod e Willis (1999), a 

valoração contingente não necessita o emprego de um bem complementar ou substituto na sua 

análise, pois, sendo uma técnica que utiliza preferências declaradas, questiona os indivíduos 

explicitamente sobre o valor de um bem ambiental. 

 

Os resultados obtidos em Carramaschi (2000), em seu estudo da disposição a pagar pela água, 

mostraram uma tendência do usuário em minimizar sua oferta, numa tentativa de manter os 

preços o mais baixo possível. O autor avaliou esse fenômeno comparando os valores das 

rendas declarada e calculada. Foram colhidas três manifestações de disposição a pagar, a 

primeira, espontânea, a segunda, sob a hipótese de maior oferta de água devido a condições 

                                                 
10

 O autor considerou esses resultados mais coerentes na medida em que foi observado o valor do recurso pela 

sua contribuição como insumo ou fator de produção, utilizando-se preços de mercado. 
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climáticas naturais da região (verão), e, a terceira, sob a hipótese de uma redução na oferta de 

água, decorrente de condições climáticas naturais locais (estiagem no inverno).  

 

Tabela 2.4 – Valores em R$/1.000 m
3
 de água 

Produtor MVC Função de Produção 

Declarada Calculada 

Familiar irrigante 35,49 62,11 235,34 

Patronal irrigante 22,05 89,58 262,71 

Familiar não irrigante 37,04 - - 

Patronal não irrigante 25,35 - - 
Fonte: Carramaschi et al.(2000) 

 

Ao comparar os valores obtidos por Araújo e Souza (1999) e por Carramaschi (2000), 

verifica-se uma diferença de até 10 vezes na ordem de grandeza dos mesmos. Essa diferença 

nos valores obtidos nas duas pesquisas pode ser decorrente de certos procedimentos adotados, 

além, logicamente, de outros fatores locais. Carramaschi (2000) obteve valores para a água a 

partir das rendas brutas declarada e calculada, subtraídas de valores estimados de depreciação 

dos equipamentos e do custo de oportunidade do capital empregado na irrigação. Araújo e 

Souza (1999) definiram a capacidade de pagamento em 1% e 5% do faturamento líquido, 

obtido da subtração, do faturamento bruto, de porcentagens relativas a despesas e poupança. 

Uma vez que os autores empregaram diferentes cálculos para obter as capacidades de 

pagamento, torna-se um tanto subjetiva qualquer comparação que venha a ser feita.. 

 

Tabela 2.5 – Valores da capacidade de pagamento dos irrigantes no Estado do Ceará, em 

R$/1.000 m
3
 de água 

 CP1 CP2 

valor médio 35,49 62,11 

culturas de baixo rendimento 22,05 89,58 

culturas de alto rendimento 37,04 - 

culturas de baixo risco 25,35 - 
   Fonte: Araújo e Souza (1999) 

 

 

 

 

 

2.3. IRRIGAÇÃO E AGRICULTURA NO BRASIL 
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2.3.1. Técnicas de irrigação 

 

A irrigação é uma prática de fornecimento de água às culturas, onde e quando as cargas 

pluviométricas não são suficientes para suprir as necessidades hídricas das plantas (Gomes, 

1997). Ou ainda, segundo Lima et al. (1999), irrigação é o conjunto de técnicas destinadas a 

deslocar a água, no tempo ou no espaço, para modificar as possibilidades agrícolas de cada 

região, visando a corrigir a distribuição natural das chuvas. 

 

Sua utilização pode proporcionar significativo incremento na produção agrícola, porém, o 

emprego de técnicas de irrigação também implica em um acréscimo nos custos de produção 

das culturas, se comparado com a produção de sequeiro. Esse acréscimo é oriundo da adoção 

de técnicas mais avançadas, que propiciem um melhor aproveitamento do solo; uso de 

sementes de melhor qualidade; emprego de máquinas agrícolas, equipamentos de captação, 

bombeamento e distribuição de água; utilização mais intensiva de adubos e defensivos 

agrícolas; dentre outros cuidados adicionais com a qualidade do solo. Assim, o incremento na 

produtividade agrícola não é decorrente apenas da aplicação da água nos cultivos, mas, 

também, de todos os outros cuidados que o produtor passa a ter com as culturas a partir do 

momento em que ele faz um investimento em irrigação (Christofidis, 2001). Essa é a 

abordagem “sistema de produção irrigado” versus “sistema de produção de sequeiro”. Para o 

presente estudo, adotou-se uma abordagem diferente, “sistema de produção com irrigação” 

versus “sistema de produção sem irrigação”. Nessa segunda abordagem, analisam-se os 

sistemas de produção que utilizam água, como os que produzem olericultura, contrapondo-os 

aos que produzem, por exemplo, mandioca, feijão e milho de sequeiro, ou, ainda, pecuária, 

uma vez que esses não dependem de irrigação no processo produtivo. 

  

O incremento na produtividade depende, ainda, do tipo de irrigação que é empregada, pois 

cada técnica tem características específicas, com suas vantagens e desvantagens. Dentre várias 

formas de se classificarem as técnicas de irrigação, pode-se citar aquela que distingüe a 

irrigação em intensiva e localizada.  

 

A irrigação intensiva caracteriza-se pela água ser disposta em todo terreno e não apenas onde 

as plantas precisam, compreendendo a irrigação por superfície e por aspersores. A irrigação 

por superfície pode ser realizada por inundação, por sulcos e por faixas. A irrigação por sulcos 
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consiste na condução de água em pequenos canais ou sulcos; na irrigação por faixas, a água é 

aplicada em faixas de terreno compreendidas entre diques paralelos, enquanto na irrigação por 

inundação, a água é aplicada por meio de bacias ou tabuleiros. Os métodos de irrigação por 

superfície são geralmente utilizados quando há disponibilidade de água e em culturas de baixo 

valor agregado. A irrigação por aspersão consiste, basicamente, na aplicação de água sob a 

forma de chuva artificial, apresentando, também, um alto consumo de água. 

 

A irrigação localizada tem um consumo mínimo de água, já que a água é aplicada próximo ao 

talho das plantas. Segundo Gomes (1997), o uso da irrigação por gotejamento é mais 

adequado quando as condições de solo, clima e água são desfavoráveis. Trata-se de um 

sistema com altos custos de implantação, sendo mais viável quando aplicado em culturas 

economicamente rentáveis. Maiores discussões sobre as técnicas e fatores condicionantes para 

a irrigação podem ser encontradas em Gomes (1997), Withers e Vipond (1977) e Bernardo 

(1982). 

 

O Brasil, em virtude de vários fatores climáticos, pedológicos, topográficos, históricos, 

culturais e sociais, tem no setor agropecuário uma significante expressão econômica, sendo 

um dos maiores exportadores mundiais de produtos agropecuários. Apesar disso, trata-se de 

um setor muito dependente da ação do poder público, especialmente na área de crédito 

(Cordeiro Netto e Rocha, 1999). Assim, esses autores recomendam que os programas de 

modernização do setor, inclusive os de incentivo a práticas eficientes de irrigação, devem 

levar em consideração essa dependência do setor às políticas de crédito.  

 

De acordo com diversos autores, dentre eles Cordeiro Netto e Rocha (1999) e Lima et al. 

(1999), o desenvolvimento da irrigação no Brasil é recente. Estima-se em, aproximadamente, 

3 milhões de hectares o total de áreas irrigadas no Brasil, perfazendo cerca de 4% de suas 

terras agricultáveis, abaixo da média mundial, de 5% (Lima et al., 1999). No entanto, em 

1970, esse número era inferior a 800 mil hectares, usados, em sua maioria, para irrigação de 

arroz por inundação na Região Sul, e, em menor intensidade, em alguns perímetros de 

irrigação pública no Nordeste. Desde então, o crescimento da irrigação no país tem ocorrido, 

basicamente, a partir da implementação de políticas públicas de incentivo à irrigação, 

propiciando um rápido crescimento do sub-setor, mas provocando o desenvolvimento, em 

alguns casos, de processos pouco eficientes de irrigação (Cordeiro Netto e Rocha, 1999). 
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Na década de 80, políticas governamentais, como o Programa Nacional para Aproveitamento 

Racional de Várzeas Irrigáveis – PROVÁRZEAS, o Programa Nacional de Irrigação - 

PRONI, o Programa de Financiamento de Equipamentos de Irrigação - PROFIR e o Programa 

de Irrigação do Nordeste – PROINE, promoveram razoável crescimento do conhecimento e 

da técnica da irrigação, refletindo a adoção do fomento à irrigação como um objetivo político 

a ser alcançado. Porém, desvios na execução e descontinuidades políticas, aliados à ausência 

de um planejamento agrícola nacional confiável, desestimularam investimentos no setor, 

cerceando seu desenvolvimento, de modo que a projeção de crescimento de áreas irrigadas 

dos planos ministeriais não foi alcançada ao fim do horizonte de projeto. A partir de 1995, a 

criação do Ministério do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos e da Amazônia Legal – 

MMA propiciou discussões sobre a implementação de uma nova política de fomento à 

irrigação, tendo-se observado, a partir de então, uma retomada do crescimento das áreas 

irrigadas no país. A Figura 2.1 ilustra a evolução das áreas irrigadas no Brasil. 

 

Figura 2.1- Evolução das áreas irrigadas no Brasil  

 Fonte: Lima et al., (1999) 

 

No Nordeste brasileiro, a irrigação é uma técnica necessária à realização de uma agricultura 

racional. O clima seco, os poucos rios perenes e o regime pluviométrico insuficiente geram 

dificuldades ao atendimento das demandas hídricas das culturas. No restante do país, a 

irrigação pode ser encarada como técnica suplementar de compensação da irregularidade das 

chuvas, à exceção do arroz irrigado no Sul. 
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Bernardo (1997) aponta os principais benefícios da irrigação para a agricultura brasileira: 

aumento da produtividade das culturas; valorização da propriedade e aumento do lucro da 

agricultura; maior eficiência no uso de fertilizantes; realização de um programa escalonado de 

cultivo, bem como dois ou mais cultivos por ano em uma mesma área; minimização dos 

riscos do investimento; melhoria das condições econômicas das comunidades rurais
11

, além 

da maior demanda por mão-de-obra e fixação do homem no campo. Tendo em vista todos os 

benefícios advindos do uso da irrigação, Bernardo (1997) adverte para a importância das fases 

de planejamento e dimensionamento dos projetos na minimização dos efeitos adversos 

oriundos da sua implementação (salinização dos solos, contaminação dos recursos hídricos, 

disponibilidade de água para outras atividades, etc.); conciliando, desse modo, a prática da 

agricultura irrigada e a preservação ambiental. 

 

2.3.2. Agricultura no Distrito Federal 

 

A situação da agricultura no DF relaciona-se diretamente com a sua estrutura fundiária. 

Segundo o PDOT (1996), a forte concentração fundiária implica em um baixo aproveitamento 

do potencial das terras agricultáveis, tanto no que se refere à geração de emprego, como ao 

abastecimento do mercado interno. A política agrícola não garante uma comercialização justa 

que valorize o trabalho agrícola e permita boas condições de vida ao produtor. Atualmente, a 

Secretaria de Agricultura, com o apoio da EMATER/DF, vem incentivando a verticalização 

da produção como alternativa para agregação de renda ao setor. No entanto, esse tipo de 

pequena agroindústria requer altos investimentos, fora do alcance de muitos produtores. 

 

Diversos conflitos são observados, decorrentes da transformação da categoria de zona rural, 

de áreas rurais consolidadas, para as categorias de zona de expansão urbana ou zona urbana, 

estabelecida pela Lei Distrital nº 353/92. Algumas áreas, produtivas antes da transformação, 

deixaram de ser, inibindo novos investimentos agrícolas, além da dificuldade de obtenção de 

crédito rural nos bancos, por se tratarem de áreas de expansão urbana. A inexistência de 

                                                 
11

 De um modo geral, essa melhoria é privilégio de grandes agricultores apenas. Além disso, a irrigação, 

isoladamente, não gera muitos benefícios. 
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projetos de ocupação urbana e de diretrizes de ocupação, na maioria das zonas de expansão 

urbana, tem, por outro lado, acentuado os conflitos, uma vez que os produtores rurais não 

dispõem de parâmetros para previsão de investimentos (PDOT, 1996). 

 

De acordo com o PDOT (1996), 2/3 das terras do DF possuem algum tipo de aptidão agrícola. 

Na ocupação do solo rural, predominam as áreas de grãos e pastagens, com 21,3% e 19,5%, 

respectivamente, enquanto as áreas de fruticultura e olericultura ocupam 1,2% e 1,5%, 

respectivamente. Em relação à distribuição da produção agrícola pelo território do DF, as 

áreas com produção mais significativa concentram-se nas Regiões Administrativas de 

Planaltina, Paranoá, Sobradinho, Brazlândia e Gama, predominando na área de Brazlândia a 

produção intensiva de olericultura, fruticultura e criação de animais em micros, pequenas ou 

médias propriedades. Na área de Planaltina, predomina a produção de grandes culturas. A 

Figura 2.2 apresenta um mapa do DF com suas Regiões Administrativas. 

 

Quanto ao uso da irrigação no Distrito Federal, áreas localizadas na bacia do rio Preto detêm 

cerca de 60% da área irrigada do DF. Já a região do Alto Descoberto, que constitui 

basicamente a bacia do lago Descoberto, detém 20% da extensão irrigada do DF (Valadão, 

1996). Constata-se o crescimento das áreas irrigadas, o que enfatiza a necessidade de difusão 

de técnicas que utilizem mais racionalmente os recursos hídricos, trabalho que a 

EMATER/DF busca realizar por meio de seus escritórios locais, além da realização de 

estudos e projetos de alocação otimizada da água, levando em conta não só os aspectos 

hídricos, mas, também, a questão social envolvida. 
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Figura 2.2 – Distrito Federal e Regiões Administrativas  

                       Fonte: CODEPLAN (2002) 

 

2.3.3. A bacia do lago Descoberto 

 

O rio Descoberto pertence à bacia do rio Paraná, sendo um afluente do rio Corumbá. O 

Descoberto recebe esse nome a partir da confluência dos córregos Barrocão e Capão da Onça, 

no Distrito Federal. A bacia do rio Descoberto abrange áreas pertencentes ao Distrito Federal 

e ao Estado de Goiás, uma vez que o rio constitui a divisa oeste entre essas duas unidades 

federadas. A bacia do rio Descoberto é dividida em duas sub-bacias, Alto e Baixo Descoberto. 

No noroeste da bacia, situa-se o lago Descoberto, formado pelo represamento das águas do 

próprio rio Descoberto, para fins de abastecimento urbano de água do Distrito Federal. A 

Figura 2.3 ilustra essa região. 
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Figura 2.3 – Bacia do lago Descoberto 

            Fonte: SEMARH (2002) 
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O lago Descoberto possui uma área de 17 km
2
 e um volume de aproximadamente 120 milhões 

de m
3
, à cota 1.030m (cota do vertedouro) (Campana et al., 1998a). O lago Descoberto 

propicia uma vazão regularizável de 6 m
3
/s e é de fundamental importância para o suprimento 

de água no Distrito Federal, sendo responsável pelo abastecimento de cerca de 60% de sua 

população, atendendo Ceilândia, Samambaia, Recanto das Emas, Riacho Fundo, Guará II, 

Santa Maria e parte das localidades de Taguatinga, Gama, Núcleo Bandeirante e Plano-Piloto. 

Seus principais tributários são: o próprio rio Descoberto, o ribeirão das Pedras, o ribeirão 

Rodeador e os córregos Chapadinha, Capão Comprido e Pulador (Campana et al., 1998b). 

 

O relevo varia nas suas micro-bacias de suave a ondulado, com predominância dos tipos de 

solo Latossolo Amarelo, Vermelho e Vermelho-Escuro, com algumas ocorrências de 

Cambissolo e, em menor escala, Solos Hidromórficos. A vegetação, excetuando-se a das áreas 

com uso agropecuário, constitui-se, basicamente, de campos, cerrados e matas ciliares. O 

clima na bacia é tropical, com concentração de chuvas no verão, em especial de novembro a 

janeiro, e seco no inverno, de junho a agosto (Campana et al., 1998c). 

 

Uma parte da bacia do lago Descoberto encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental 

do Descoberto, criada pelo Decreto Federal nº 88.940, de 07/11/83, com o principal objetivo 

de propiciar o bem-estar futuro das populações do Distrito Federal e de parte do Estado de 

Goiás, além de assegurar as condições ecológicas necessárias às represas situadas na região. A 

bacia do lago Descoberto engloba áreas localizadas nas Regiões Administrativas RA-IV 

(Brazlândia) e RA-V (Taguatinga), além do município de Águas Lindas, no Estado de Goiás. 

 

A agricultura destaca-se como uma das principais atividades econômicas da bacia, 

notadamente na parte do Distrito Federal. Em Águas Lindas, em Goiás, encontram-se alguns 

pequenos produtores de hortifrutigranjeiros, porém sua relevância econômica é pequena, se 

comparada à produção agrícola do restante da bacia. Na porção do DF, a bacia do lago 

Descoberto abrange áreas cobertas por duas das Agências de Desenvolvimento Local da 

EMATER: Alexandre Gusmão e Brazlândia. Não há indústrias de grande porte, e, nas áreas 

urbanizadas, o setor comercial é significativo, observando-se, ainda, potencial para expansão 

do setor de turismo. 

 

 Campana et al. (1998b), a partir de um levantamento de dados junto à EMATER-DF, 
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realizaram estudos da demanda hídrica para a irrigação para todo Distrito Federal, tendo 

obtido estimativas das áreas irrigadas e demandas hídricas para a bacia do lago Descoberto. 

Essas estimativas estão apresentadas na Tabela 2.6. 

 

Tabela 2.6 - Áreas irrigadas e demanda hídrica para a bacia do lago Descoberto 

 

Núcleo Rural 

Técnica de Irrigação 

Aspersão Gotejamento Sulcos Inundação Total 

Alexandre 

Gusmão 

Área (ha) 1.368,00 1,00 - 1,00 1.370,00 

Demanda (l/s) 1.368,00 0,16 - 60,00 1.428,16 

Brazlândia Área (ha) 427,70 0,68 4,54 - 432,92 

Demanda (l/s) 427,70 0,11 5,72 - 433,53 

Fonte: Campana et al. (1998b) 

 

Pode-se verificar, também nessa região, um processo de expansão urbana que tem causado 

preocupação, devido à conseqüente maior geração de cargas poluidoras, drenadas tanto para o 

lago Descoberto quanto para os aqüíferos, via infiltração. Outra fonte de inquietação é o uso 

intensivo da irrigação, tanto no período de seca, quando é uma prática imprescindível, como 

na época das chuvas, quando é utilizada como um complemento, aumentando a produtividade 

das culturas. Assim, o monitoramento e o controle do uso de agrotóxicos, assim como a 

racionalização dos processos de irrigação, são medidas necessárias para a compatibilização da 

vocação agrícola da bacia com o abastecimento público de água. 
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3. MÉTODOS E PROCEDIMENTOS EMPREGADOS 

 

3.1. OS MÉTODOS E PROCEDIMENTOS DE PESQUISA 

 

A presente pesquisa, de natureza microeconômica, consistiu na observação do comportamento 

de agentes econômicos, no caso produtores rurais, quando submetidos à decisão de irrigar ou 

não suas culturas, sob diferentes condições de custo de acesso a diferentes cotas de volume de 

água. Partiu-se da hipótese de existência de racionalidade econômica no uso da irrigação na 

área estudada, expressa por relações de demanda por água na irrigação. 

  

A avaliação econômica foi realizada por meio de dois métodos distintos: por uma avaliação 

da disposição a pagar para se ter a água disponibilizada na propriedade, e pela construção de 

uma função de produção. O primeiro método pressupõe a existência de um mercado fictício 

de água, procurou-se estabelecer a disposição a pagar, por parte dos produtores, por diferentes 

cotas de volume de água. Para esse método, pode-se definir uma curva de demanda para cada 

grupo representativo de um sistema de produção
12

. Com o segundo método pode-se, em tese, 

estabelecer um valor econômico para a água enquanto bem de produção, quando esta é um 

insumo que incrementa a produtividade e, portanto, seu valor eqüivaleria ao ganho líquido de 

produção (Cordeiro Netto, 1995). Buscou-se estabelecer uma curva de consumo relacionando 

ganho líquido e consumo de água para cada grupo representativo de um sistema de 

produção
13

.  

 

As informações necessárias aos dois métodos foram obtidas com a aplicação de um único 

questionário, de modo a facilitar e tornar mais rápida a execução da pesquisa de campo. O 

questionário foi inspirado em um outro, utilizado por Carramaschi (2000). Os valores 

sugeridos no questionário para obtenção da DAP por cotas de volume de água foram obtidos a 

partir dos resultados apresentados por Carramaschi (2000), sendo valores intermediários entre 

os de freqüência de 5% e de 95%. A aplicação dos questionários deu-se com o auxílio de um 

                                                 
12

 O mercado fictício é estabelecido por meio de perguntas de um entrevistador, de modo que os produtores 

revelem suas preferências e se possa avaliar a disposição a pagar por diferentes cotas de volume de água. 

13
 Determinou-se o custo já relacionado à irrigação, associado a um consumo de água, para diferentes produtores 

irrigantes de um mesmo grupo representativo de um sistema de produção, que constitui uma avaliação a 

posteriori. 
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pesquisador de campo e com o apoio da EMATER-DF, para uma amostra estratificada e 

selecionada aleatoriamente da população de produtores rurais, situados na parte do DF da 

bacia do lago Descoberto, segundo cadastro da EMATER-DF. 

 

A estratificação da amostra foi realizada de modo que os estratos representassem os diferentes 

sistemas de produção encontrados na área pesquisada, de acordo com o cadastro da 

EMATER-DF, considerando-se os aspectos de área das parcelas, tipo de cultura, 

características socioeconômicas dos produtores e uso da irrigação. 

 

A Figura 3.1 ilustra os procedimentos e etapas adotados na execução deste trabalho. 
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Figura 3.1 – Etapas da pesquisa 
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3.2. DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

 

Este item tem por objetivo descrever o desenvolvimento do trabalho, desde o planejamento da 

pesquisa de campo até o tratamento dos resultados obtidos. Assim, as várias etapas e 

procedimentos adotados na execução da pesquisa, para avaliar a demanda por água para 

irrigação na bacia do lago Descoberto, são descritos, como a elaboração do questionário, a 

seleção da amostra, a obtenção dos dados e o tratamento desses. 

 

3.2.1. Critérios para a amostragem 

 

 Considerações gerais 

 

A ciência estatística trata da coleta, apresentação, descrição e análise de dados mensuráveis 

numericamente (Karmel e Polasek, 1981). A estatística tem um campo de aplicação muito 

amplo, sendo que sua utilização nesta pesquisa visa, principalmente, a fundamentar os 

procedimentos de coleta e análise dos dados de uma amostra dos produtores rurais da bacia do 

lago Descoberto, bem como a análise estatística e agregação dos resultados. 

 

Os levantamentos por amostragem são utilizados para substituir as contagens completas de 

populações, podendo-se fazer inferências acerca das características de uma população a partir 

de uma amostra dela retirada. Os métodos de amostragem adotados por pesquisadores são, de 

modo geral, elaborados e sistemáticos, preocupando-se estes, basicamente, em saber se sua 

amostra de sujeitos é representativa da população, sem o que não lhes é possível fazer 

inferências desta a partir daquela (Levin, 1987). 

 

Algumas discrepâncias sempre irão existir entre as estimativas amostrais e os parâmetros da 

população, resultantes dos erros amostrais. O erro amostral provém do acaso, pois, por mais 

bem elaborado e executado que seja o plano amostral, sempre pode-se esperar alguma 

diferença entre uma amostra e a população da qual ela foi extraída. Por exemplo, em 

raríssimas ocasiões as médias ou desvios padrão de uma amostra e de universo de população 

serão exatamente iguais (Levin, 1987). 
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Já os erros advindos de imprecisões na coleta de informações podem ocorrer tanto nos 

levantamentos por amostragem quanto nas contagens completas, havendo algumas formas de 

minimizá-los, como, por exemplo, com uma cuidadosa elaboração dos questionários (Karmel 

e Polasek, 1981). 

 

Quando a seleção de uma amostra é feita de tal forma que cada membro da população tenha 

chances iguais de ser selecionado, essa amostra é dita aleatória ou amostra aleatória simples, 

já que existem vários tipos de amostra aleatória. Dentre as variações das amostras aleatórias, a 

mais simples é a amostra aleatória estratificada, que consiste na divisão da população em 

subgrupos mais homogêneos, dos quais extraem-se amostras aleatórias simples. A 

estratificação é baseada na idéia de que um grupo homogêneo requer uma amostra menor do 

que um grupo heterogêneo (Levin, 1987), o que permite trabalhar, em geral, com uma 

margem menor de erro amostral, pois, como lembram Karmel e Polasek (1981), a amostra 

aleatória estratificada fornece, em certas circunstâncias, erros de amostragem menores que 

uma amostra aleatória simples do mesmo tamanho. Essa maior precisão obtida com o 

emprego de estratos deve-se a não permitir que variem as proporções de quaisquer das 

amostras referentes a cada um dos estratos, ou seja, as amostras são selecionadas 

proporcionalmente aos tamanhos dos estratos na população. 

 

No entanto, nem sempre a estratificação será vantajosa, pois, apesar das reduções nos custos 

de coleta e na tabulação, o processo pode ser, em si, muito oneroso, uma vez que os cadastros 

devem ser classificados em estratos, e amostrados separadamente. A estratificação só 

apresenta vantagens quando a amostra é distribuída entre os estratos de alguma forma 

apropriada, sendo que nem todos os tipos de alocação são vantajosos, segundo Karmel e 

Polasek (1981). 

  

 Seleção da amostra 

 

Deve-se procurar garantir que uma amostra selecionada represente adequadamente a 

população como um todo. Idealmente, o sistema de escolha da amostra deve ser 

completamente aleatório. O sistema deve ser delineado para que todos tenham a mesma 

chance de serem incluídos na amostra. Mas não apenas isso: o sistema deve ser planejado 

permitindo que cada amostra que se possa conceber tenha a mesma chance de ser a amostra 
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que foi efetivamente escolhida. Entretanto, há razões práticas que, não raro, impossibilitam a 

escolha puramente aleatória. Por isso, utilizam-se, freqüentemente, métodos alternativos de 

amostragem. 

 

Um desses métodos é a amostragem estratificada. Se a população sob estudo pode ser dividida 

em subgrupos que consistem, todos eles, em indivíduos bastante semelhantes entre si, pode-se 

obter uma amostra representativa entrevistando-se uma amostra aleatória de pessoas em cada 

grupo. Esse processo pode gerar amostras bastante precisas, mas só é viável quando a 

população puder ser dividida em grupos homogêneos. Esse método foi o escolhido para a 

seleção da amostra de produtores rurais que serão entrevistados para a aplicação do Método 

da Valoração Contingente (MVC) e do Método da Função de Produção (MFP). 

 

A primeira etapa dos procedimentos para seleção da amostra foi dividir a população alvo em 

sub-grupos. Para as duas áreas agrícolas (Alexandre Gusmão e Brazlândia)
14

, sabe-se que os 

agricultores são divididos em dois grandes grupos, segundo a Portaria SADF nº01, de 

27/03/96: produtores familiares e produtores patronais
15

. O número absoluto e a freqüência 

relativa desses produtores estão resumidos na Tabela 3.1. Os produtores familiares são 

classificados, de acordo com a citada portaria, segundo suas características socioeconômicas, 

nos sub-grupos A, B e C, que se caracterizam principalmente por: a) utilizar, 

predominantemente, mão-de-obra familiar; b) depender da renda da exploração rural para a 

manutenção da família; c) residir na exploração ou em comunidade próxima. Os produtores 

patronais são, analogamente, classificados, compondo os sub-grupos D, E e F, e se 

caracterizam por: d) administrar diretamente a exploração rural; e) eventualmente, ter, na 

exploração, fonte complementar de renda; f) utilizar mão-de-obra assalariada. Em realidade, o 

cadastro da EMATER não se achava atualizado. Havia referência a mais de 600 proprietários, 

mas somente uma parcela dos dados estava completa. Assim, utilizou-se, para a seleção da 

amostra, apenas essa parcela dos dados que estava completa. 

 

                                                 
14

 A bacia do lago Descoberto, em sua parte do DF, está dividida operacionalmente, pela EMATER, em termos 

de seus escritórios locais. Essa divisão foi mantida neste trabalho apenas para facilitar o processo de 

amostragem. 

15
 O texto dessa portaria, com a caracterização dos grupos e sub-grupos de produtores rurais, encontra-se no 

Apêndice B. 
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Fica evidente o predomínio dos produtores localizados em Alexandre Gusmão, com 85,07% 

do total, restando 14,93% das propriedades para Brazlândia. Há, também, uma maior 

incidência de produtores do tipo familiar, tanto em Alexandre Gusmão como em Brazlândia. 

Assim, na escolha da amostra, a maior parte dos entrevistados foi de produtores familiares de 

Alexandre Gusmão. 

 

Tabela 3.1 - Distribuição geográfica e por categoria dos produtores 

rurais das áreas estudadas 

Área 
Familiares Patronais 

Total 
Número % Número % 

Alexandre 

Gusmão 
211 58,77 148 41,22 359 

Brazlândia 45 71,42 18 28,57 63 

Total 256 60,66 166 39,34 422 

Fonte: EMATER (2000) 

 

Um outro grupamento importante é aquele que distingüia entre produtores irrigantes e não-

irrigantes, evidenciando a proporção dos produtores rurais que já utilizam água em seu 

processo de produção. Procurou-se resumir essas informações na Tabela 3.2. Para proceder à 

escolha da amostra, tomou-se a decisão de manter as proporções de patronais (irrigantes e 

não-irrigantes) e de familiares (irrigantes e não-irrigantes) encontradas para a população em 

nossa amostra, para cada uma das localidades sob estudo. 

 

Tabela 3.2 - Distribuição dos produtores rurais das áreas estudadas pelo uso da água  

 

Área 

Familiares Patronais Total 

Irrigantes 
Não- 

Irrigantes Total 
Irrigantes 

Não- 

Irrigantes Total 
Irrigantes 

Não-

irrigantes 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº Nº 

Alexandre 

Gusmão 
56 26,54 155 73,46 211 25 16,89 123 83,11 148 81 278 

Brazlândia 17 37,78 28 62,22 45 5 27,78 13 72,22 18 22 41 

Total 73  183  256 30  136  166 103 319 

Fonte: EMATER (2000) 
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Nesse contexto, pôde-se definir as variáveis importantes para a seleção de nossa amostra, 

seguindo os procedimentos de amostragem empregados por Nogueira (1982), em  que se tem: 

 

 
 p1pZNd

p1pNZ
n

22

2




     (3.1) 

 

N – número total de elementos da população 

d – erro máximo considerado aceitável: 10% 

Z – variável normal, assumindo-se 90% de confiança, a área sob a curva normal corresponde 

a 1,65. 

p – proporção de um dos estratos 

n – tamanho do estrato 

 

Um outro aspecto considerado relevante neste estudo é a área da propriedade, e por isso, 

tendo-se definido o tamanho da amostra, dividimos esta de modo a manter as mesmas 

proporções observadas no universo dos produtores de Brazlândia e Alexandre Gusmão, 

resultando o tamanho final da amostra nos números apresentados na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3 – Tamanho dos estratos da amostra por área da propriedade 
Núcl

eo 

rural 

Produtores familiares Produtores patronais 

Irrigantes Não-irrigantes Irrigantes Não-irrigantes 

Área (ha) Área (ha) Área (ha) Área (ha) 
1 a 5 5 a 

15 

mais 

de 15 

1 a 5 5 a 

15 

mais 

de 15 

1 a 5 5 a 

10 

10 a 

15 

mais 

de 15 

1 a 5 5 a 10 10 a 

15 

mais 

de 15 

Alex

andre 

Gus

mão 

3 5 3 13 11 7 1 2 1 2 9 7 7 3 

Brazl

ândia 
4 5 1 7 4 4 0 1 1 2 2 4 2 2 

 

Os números totais de produtores a serem entrevistados nas duas localidades rurais estão 

resumidos na Tabela 3.4. Tendo-se definido o tamanho da amostra, procedeu-se à sua seleção, 

aleatoriamente. O processo consistiu em numerar todas as propriedades que iriam participar 

do sorteio, que foi realizado com a geração de números randômicos em calculadora. 
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Tabela 3.4 – Tamanho dos estratos da amostra 

Área Familiares Patronais 
Total 

Irrigantes Não-irrigantes Irrigantes Não-irrigantes 
Alexandre Gusmão 11 31 6 26 74 

Brazlândia 10 15 4 10 39 

Total 21 46 10 36 113 

 

3.2.2. Obtenção e tratamento dos dados 

 

Neste item, é descrito como se procedeu a obtenção e ao tratamento dos dados necessários à 

avaliação da DAP e à aplicação da abordagem dose-resposta.  

 

 Desenho do questionário 

 

O questionário utilizado nesta pesquisa foi elaborado tomando por base o questionário 

empregado por Carramaschi (2000). Procedeu-se a alguns aprimoramentos e mudanças, 

visando a uma melhor compreensão por parte dos entrevistados, para se evitarem alguns 

vieses estimativos “inerentes” ao MVC. 

 

Embora recomendado pela literatura, não foi realizado teste do questionário com pesquisa-

piloto, em razão do curto prazo disponível para  realização das pesquisas piloto e de campo. 

No entanto, este fato não parece ter afetado os resultados obtidos, uma vez que o questionário 

aplicado foi baseado em questionário já testado e também aplicado. 

 

O questionário foi elaborado de forma a obter as informações necessárias à aplicação do 

MVC e do MFP, constando basicamente de três seções. Na primeira seção, busca-se 

caracterizar o perfil socioeconômico do entrevistado; na segunda seção procura-se 

caracterizar o processo produtivo, identificar as culturas, avaliar o consumo de água e 

determinar a renda do produtor (informações que subsidiam a aplicação do MFP); e, na 

terceira seção, pretende-se avaliar a disposição a pagar, dos produtores rurais, pela água 

utilizada na irrigação (questões relativas ao MVC). 

 

Alguns procedimentos e cuidados foram observados na formulação do questionário, de forma 

a minimizar os vieses relativos, sobretudo, ao MVC. As questões foram formuladas 
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cuidadosamente, concebidas para tanto despertar e manter o interesse do entrevistado, quanto 

adaptar o vocabulário utilizado à linguagem dos entrevistados, de acordo com o sugerido em 

Faria (1995). Outro aspecto muito importante foi a escolha da forma de eliciação, ou seja, o 

formato das questões (McLeod et al., 1994). Duas opções foram escolhidas para esta 

pesquisa: a) questões de forma aberta (open-ended), que produzem uma variável contínua de 

lances, sendo que o valor da DAP pode ser estimado pela sua média, e b) questões que 

utilizam cartões de pagamento, que são cartões com diferentes valores que são apresentados 

ao entrevistado, que escolhe aquele que reflete a sua DAP (Seroa da Motta, 1998). 

 

O formato dos cartões de pagamento vem sendo muito utilizado em estudos de avaliação 

contingente, apesar de alguns autores considerarem que esse tipo de eliciação induz a um viés 

de ancoramento, ou seja, vincula os lances à escala sugerida nos cartões de pagamento 

(McLeod et al., 1994 e Seroa da Motta, 1998). 

 

A forma de entrevista também tem influência na validade dos resultados e a literatura 

recomenda o emprego de entrevistas pessoais, que permitam um controle amostral das 

entrevistas, com garantia da compreensão fiel do questionário e de suas respostas por parte do 

entrevistado. Essa foi a forma de entrevista utilizada para aplicação dos questionários. 

 

 Aplicação dos questionários 

 

Este item trata da obtenção das informações necessárias à aplicação dos métodos de valoração 

econômica. Foi realizada uma pesquisa de campo, que consistiu de entrevistas aos produtores 

rurais inclusos na amostra selecionada. As entrevistas foram realizadas, pessoalmente, com a 

aplicação de questionário. A execução da pesquisa de campo deu-se entre os meses de janeiro 

e fevereiro de 2001, com o auxílio de um pesquisador de campo, de modo a perfazer toda 

amostra em tempo hábil. Não obstante este não ser o período ideal para a realização da 

pesquisa de campo, dadas as condições climáticas da região, que levam a uma menor 

necessidade de irrigação
16

, o ano de 2001 foi um ano atípico, de poucas chuvas no verão.  

 

                                                 
16

 Como discutido anteriormente, a aplicação dos questionários no período mais seco do ano levaria os 

produtores a considerarem melhor suas respostas de DAP, posto que estariam num período mais crítico com 

relação à necessidade de água. 
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Contou-se, para a realização das entrevistas, com o apoio do escritório local de Alexandre 

Gusmão, da EMATER-DF, para auxílio na localização das propriedades a serem visitadas e 

para elucidar dúvidas gerais relativas à produção agrícola na região. 

 

A área de pesquisa é constituída de glebas de terra provenientes de assentamentos do INCRA, 

nas regiões administrativas de Brazlândia e Taguatinga, localizada a aproximadamente 40 km 

do centro de Brasília. Conforme observado na pesquisa, trata-se de uma área com 

predominância de cultivo de hortaliças, sendo encontrados, também, alguns cultivos de 

frutíferas. Observou-se, ainda, o parcelamento de muitas propriedades, em que o cultivo se 

destina apenas ao consumo familiar, o que pode indicar a tendência a loteamentos em algumas 

regiões, dentro da área pesquisada. 

 

Foram realizadas 110 entrevistas das 113 previstas. Isso foi decorrência da dificuldade de 

acesso a algumas propriedades, ou mesmo ao fato de alguns dos produtores selecionados, ou 

seus eventuais sucessores, não terem sido encontrados. Em realidade, o cadastro 

disponibilizado pela EMATER não espelhou o observado no levantamento de campo. 

Algumas propriedades haviam sido parceladas, muitos produtores que constavam no cadastro 

como não-irrigantes em verdade irrigavam suas culturas, entre outras diferenças.  

 

Especificamente, de acordo com a amostra selecionada, esperava-se entrevistar trinta e seis 

produtores patronais não-irrigantes, porém, apenas um produtor dessa categoria foi 

encontrado, enquanto que o número de patronais irrigantes, que originalmente era de 10 

produtores, passou a 27. De fato, a amostra efetivamente pesquisada difere da amostra 

selecionada. Em decorrência do parcelamento de algumas das propriedades visitadas, muitos 

produtores familiares foram entrevistados no lugar de produtores patronais. O mesmo ocorreu 

quanto ao uso da irrigação. Pode ser observada, nas Tabelas 3.3 e 3.4, apresentadas 

anteriormente, a predominância de produtores não-irrigantes, o que não foi verificado na 

prática, uma vez que os produtores entrevistados que fazem uso da irrigação são 

significativamente mais numerosos que aqueles que não irrigam suas culturas. Desse modo, a 

estratificação da amostra efetivamente pesquisada tem uma configuração diferente daquela da 

amostra inicialmente selecionada.  
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No caso de produtores que não foram encontrados em suas residências, optou-se por utilizar 

uma “amostra reserva” previamente definida, de tal forma que os produtores não encontrados 

eram substituídos por outros pertencentes ao mesmo grupo, no que se refere ao cadastro da 

EMATER. No próximo capítulo, serão discutidas as implicações desses fatos nos resultados 

da pesquisa. 

  

Muitas dificuldades foram encontradas no decorrer do pesquisa. Por exemplo, as relacionadas 

ao pouco controle do produtor sobre seus gastos e faturamentos anuais com as culturas 

(informações necessárias à aplicação da função de produção), e a desconfiança e receio dos 

entrevistados quanto às respostas de DAP. Apesar desta ser uma dificuldade inerente ao 

MVC, um percentual bastante considerável dos entrevistados recusou-se a fornecer sua DAP, 

ou declarou-a nula, o que pode refletir um receio à implantação de um sistema de cobrança 

pela água, sobretudo pela discussão atual em torno desse assunto. Na realidade, pôde-se 

perceber uma tendência geral em declarar baixos valores, tanto de produção quanto de DAP. 

Observou-se, ainda, que muitos dos entrevistados não declararam a DAP inicial, mas 

responderam às questões que utilizavam cartões de pagamento, esquivando-se de responder 

espontaneamente um valor de DAP, porém aceitando os valores sugeridos. Alguns, inclusive, 

julgavam baixos os valores sugeridos nos cartões, embora escolhessem justamente aqueles de 

menor valor de DAP. Esses elementos serão discutidos posteriormente, em conjunto com os 

resultados obtidos.  

 

 Tratamento dos dados 

 

Concluída a pesquisa de campo, iniciou-se um processo de tratamento das informações 

coletadas, com a tabulação dos dados em planilhas e tabelas. Os questionários passaram por 

uma pré-análise, de modo a se obter uma caracterização inicial dos entrevistados, por idade, 

classificação de produtor, uso da irrigação, renda declarada, tamanho da propriedade, 

captação de água, dentre outras variáveis. 

 

Os dados foram então agrupados, de modo que se pudesse ter uma idéia do comportamento da 

amostra com relação às diversas variáveis, para que se pudessem estabelecer possíveis 

tendências e grupos representativos na amostra. Esse agrupamento foi feito separando-se as 

duas áreas de pesquisa (áreas de influência dos escritórios locais da EMATER-DF, Brazlândia 
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e Alexandre Gusmão), pois era de nosso interesse verificar se as respostas diferiam de uma 

área para outra. Essa caracterização será tratada no próximo capítulo. 



 53 

4. OS PRODUTORES RURAIS DA BACIA DO LAGO DESCOBERTO
17

 

 

4.1. CARACTERIZAÇÃO INICIAL DOS PRODUTORES 

 

A caracterização dos produtores rurais entrevistados nas duas regiões pesquisadas demonstra 

o comportamento geral da amostra com relação a algumas das variáveis analisadas. As 

respostas obtidas na aplicação dos questionários foram cruzadas, encontrando-se aqui 

apresentadas tabelas e gráficos, que procuram agregar e resumir os dados obtidos, ilustrando 

as tendências de distribuição dos agricultores entrevistados em relação a diversos parâmetros.   

 

As Tabelas 4.1 e 4.2, por exemplo, mostram como os produtores rurais da amostra estão 

distribuídos com relação a gênero e idade. A maioria dos entrevistados, nas duas localidades 

pesquisadas, pertence ao sexo masculino. No que se refere à faixa etária dos produtores, a 

faixa de idade mais numerosa é a que vai de 45 a 55 anos, sendo que, em Alexandre Gusmão, 

há uma distribuição um pouco mais uniforme nas faixas etárias. 

 

Tabela 4.1 – Distribuição da amostra por gênero 

  AGusmão % Brazlândia % 
Masculino 63 82,89 32 94,12 

Feminino 13 17,11 2 5,88 

Total 76 100,00 34 100,00 

 

Tabela 4.2 – Distribuição da amostra por idade 

 AGusmão % Brazlândia % 
0 – 15 0 0,00 0 0,00 

15 – 20 1 1,32 0 0,00 

20 – 25 2 2,63 3 8,82 

25 – 30 5 6,58 4 11,76 

30 – 35 12 15,79 3 8,82 

35 – 45 15 19,74 10 29,41 

45 – 55 17 22,37 11 32,35 

55 – 65 15 19,74 3 8,82 

65 – 75 6 7,89 0 0,00 

>= 75 3 3,95 0 0,00 

Total 76 100,00 34 100,00 

 

A Figura 4.1 mostra a importância da atividade rural como fonte de renda do produtor. 

Observa-se que uma parcela significativa dos produtores afirma que a renda proveniente da 

                                                 
17

 Todas as tabelas e figuras apresentadas nesse capítulo foram estruturadas com base nas informações obtidas na 

pesquisa de campo. 



 54 

atividade rural não é suficiente para o sustento da família, apesar de essa atividade ser a única 

fonte de renda da maioria dos entrevistados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1 – Importância da atividade rural como fonte de renda 
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que os grupos mais numerosos são os de produtores familiares cujas propriedades têm área 

inferior ou igual a 5 ha (ver Tabela 4.3), o que não coincide, necessariamente, com os dados 

fornecidos pela EMATER, utilizados na elaboração da amostra. Note-se que apenas um 

representante do grupo de produtores patronais não-irrigantes foi entrevistado. 
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Tabela 4.3 – Classificação do produtor, uso da irrigação e área da propriedade 

Classificação Área (ha) AGusmão % Brazlândia % 
Familiar irrigante 

 

< 5 

 

20 26,32 12 35,29 

Familiar não-irrigante 9 11,84 2 5,88 

Patronal irrigante 3 3,95 1 2,94 

Patronal não-irrigante 1 1,32 0 0,00 

Familiar irrigante 

5 a 10 

9 11,84 4 11,76 

Familiar não-irrigante 2 2,63 0 0,00 

Patronal irrigante 7 9,21 3 8,82 

Patronal não-irrigante 0 0,00 0 0,00 

Familiar irrigante 
 

10 a 15 

 

8 10,53 1 2,94 

Familiar não-irrigante 1 1,32 0 0,00 

Patronal irrigante 2 2,63 3 8,82 

Patronal não-irrigante 0 0,00 0 0,00 

Familiar irrigante 

> 15 

7 9,21 5 14,71 

Familiar não-irrigante 2 2,63 0 0,00 

Patronal irrigante 5 6,58 3 8,82 

Patronal não-irrigante 0 0,00 0 0,00 

Total 76 100,00 34 100,00 

 

A Tabela 4.4 apresenta a distribuição da renda mensal declarada, em salários mínimos. Uma 

considerável parcela dos produtores não quis declarar suas rendas. Os que declararam, 

encontram-se numa faixa de renda de 0 a 5 salários mínimos. Em Brazlândia, 

aproximadamente 10% dos entrevistados declararam obter rendimentos entre 20 e 40 salários 

mínimos mensais. Esse percentual é bem superior ao encontrado em Alexandre Gusmão, para 

a mesma faixa de renda. Isso indica que há um número significativo de produtores rurais com 

elevada renda em Brazlândia. 

Tabela 4.4 – Distribuição da renda mensal 

 AGusmão % Brazlândia % 
0 a 2 SM 14 18,42 5 14,71 

2 a 5 SM 22 28,95 9 26,47 

5 a 10 SM 14 18,42 5 14,71 

10 a 20 SM 7 9,21 2 5,88 

20 a 40 SM 1 1,32 4 11,76 

> 40 SM 2 2,63 0 0,00 

NR/NS 16 21,05 9 26,47 

Total 76 100,00 34 100,00 

     Obs: NR – não respondeu; NS – não sabe 

 

A Tabela 4.5 mostra a distribuição das áreas irrigadas totais, permitindo constatar que a 

grande maioria dos produtores tem pequenas áreas irrigadas. A Tabela 4.6, por sua vez, 

apresenta as áreas médias das propriedades por tipo de produtor, com os respectivos desvios-

padrão. Pode-se observar, pela magnitude dos desvios-padrão, uma grande variação no 

tamanho das áreas das propriedades rurais. Na verdade, há um predomínio de pequenas 
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propriedades, com alguns poucos estabelecimentos de área superior a 20 ha, como confirmado 

pelas informações contidas na Tabela 4.6. 

 

Tabela 4.5 – Distribuição da área irrigada total em ha 

Área (ha) AGusmão % Brazlândia % 
1 a 5 50 81,97 28 87,50 

5 a 10 9 14,75 3 9,38 

10 a 15 0 0,00 1 3,13 

> 15 2 3,28 0 0,00 

Total 61 100,00 32 100,00 

 

Tabela 4.6 – Área das propriedades rurais em ha 

 Alexandre Gusmão Brazlândia 

Área média Desvio Padrão Área média Desvio Padrão 
Familiar irrigante 10,16 9,17 10,36 10,39 

Familiar não-irrigante 7,58 8,11 1,25 1,06 

Patronal irrigante 13,16 10,17 13,76 7,26 

 

A Figura 4.2 ilustra o número de culturas por produtor, em que se constata a predominância 

do plantio de até 4 culturas por produtor. Porém, observa-se que, em Brazlândia, é mais 

significativo o número de produtores que cultivam de duas a quatro culturas, enquanto que, 

em Alexandre Gusmão, o número de produtores que cultivam até duas culturas é bem 

próximo do dos que cultivam de duas a quatro culturas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 – Número de culturas por produtor 
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Na Tabela 4.7, pode-se observar o predomínio de aspersão nas culturas irrigadas, seguida da 

irrigação localizada, por gotejamento ou microaspersão, tanto para o produtor familiar quanto 

para o patronal. Esse predomínio ocorre em ambas as áreas estudadas. 

 

Tabela 4.7 – Tecnologia de irrigação por tipo de produtor 

Tecnologia de irrigação Alexandre Gusmão Brazlândia 

Familiar Patronal Familiar Patronal 
aspersão 38 14 16 10 

gotejamento/ microaspersão 3 3 5 0 

manual 3 0 0 0 

 

A Tabela 4.8 apresenta, resumidamente, a distribuição dos tipos de cultura encontrados nas 

duas regiões pesquisadas. Pode-se observar o predomínio do cultivo de leguminosas, tendo-se 

verificado, na pesquisa de campo, a hegemonia dos cultivos de cenoura, beterraba, abobrinha, 

chuchu e tomate. Dentre os grãos cultivados destaca-se o milho, ao passo que as frutas 

cultivadas seguem uma distribuição mais uniforme, com destaque para o morango, maracujá e 

limão. 

Tabela 4.8 – Distribuição das culturas 

Cultura 
Alexandre Gusmão Brazlândia 

Nº de plantações % Nº de plantações % 
Tubérculos 17 8,10 4 3,42 

Leguminosas 107 50,95 70 59,83 

Grãos 28 13,33 15 12,82 

Hortaliças 31 14,76 15 12,82 

Frutas 26 12,38 13 11,11 

Plantas ornamentais 1 0,48 0 0,00 

Totais 210 100,00 117 100,00 

 

A partir das tabelas e gráficos apresentados, pôde-se inferir algumas tendências e 

comportamentos na amostra analisada. Constatou-se que os sub-grupos mais representativos, 

em termos de classificação do produtor e área da propriedade, são os de produtores familiares 

irrigantes cujas propriedades têm área inferior ou igual a 5 ha, os de produtores familiares 

não-irrigantes com área cultivada inferior ou igual a 5 ha, e os produtores patronais irrigantes 

cujas propriedades têm área irrigada inferior ou igual a 10 ha. O grupo de patronais não-

irrigantes não foi considerado representativo, uma vez que foi entrevistado apenas 1 

representante desse grupo, quando, na definição da amostra, esperava-se encontrar 36 

representantes. Isso pode ser explicado, como salientado anteriormente, pela dificuldade em 

se encontrarem alguns desses produtores em suas propriedades, utilizadas, em alguns casos, 

para lazer, sobretudo nos fins de semana. No entanto, a maioria dos produtores patronais não-
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irrigantes, constantes do cadastro da EMATER-DF, em verdade, arrendam frações da 

propriedade, sendo que os arrendatários, por sua vez, irrigam suas culturas. Constata-se, 

portanto, que o universo utilizado para definição da amostra não estava totalmente coerente 

com a realidade observada, o que acarretou falhas nos subgrupos da amostra. 

 

4.2. A DISPOSIÇÃO A PAGAR DOS PRODUTORES RURAIS 

 

Nesta seção os produtores rurais das duas áreas estudadas são caracterizados quanto a sua 

disposição a pagar pela água. São apresentadas as formas de DAP pesquisadas, além de 

tabelas com a distribuição das DAP´s por classe de produtor rural. 

 

Os produtores rurais foram questionados de três formas distintas sobre a sua disposição a 

pagar para adquirir água para irrigar suas culturas. A primeira, que representa a DAP inicial 

ou espontânea do produtor, consistiu na coleta de dois tipos de DAP: a) se e quanto eles 

estariam dispostos a pagar pela água, em termos de porcentagem da sua produção, por hectare 

irrigado, por ano, e b) qual seria essa DAP em termos monetários por hectare irrigado, 

anualmente.  Na segunda forma de questionamento, os produtores responderam sobre a sua 

DAP para duas situações distintas: a) com maior de água, e b) com menor oferta de água. 

Buscou-se, assim, simular as duas estações climáticas do DF, com e sem chuvas; essa DAP 

foi também obtida em R$ por hectare irrigado por ano. A terceira forma de questionamento da 

DAP consistiu em obter, dos produtores rurais, sua DAP em 3 situações: a) para aumentar em 

20% sua área irrigada, b) para aumentar em 50% sua área irrigada, e c) para aumentar em 

100% sua área irrigada. Essa forma de questionamento da DAP teve por objetivo observar se 

a demanda por água seguia um comportamento marginal, sendo a DAP também obtida em R$ 

por hectare irrigado, anualmente. 

 

As Tabelas 4.9 a 4.12 mostram as disposições a pagar (DAP inicial) por tipo de produtor e por 

área irrigada. Nessas tabelas é possível comparar, além das DAPs, a distribuição das áreas 

irrigadas ou cultivadas para cada tipo de produtor. Na Tabela 4.9, pode-se observar que 95% 

dos produtores familiares irrigam menos de 5 ha, com uma área irrigada média de 2,7 ha. 

Aproximadamente 30% desses produtores declararam DAP nula. 
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Tabela 4.9 – Distribuição da DAP por área irrigada – Produtor Familiar Irrigante 

 

DAP (R$/ha) 

Familiar irrigante  

Total Área irrigada (ha) 

<= 5 5 - 10 > 10 

0 
Propriedades 15 2 0 17 

Área (ha) 33,15 11,90 0,00 45,05 

0 – 50 
Propriedades 5 0 0 5 

Área (ha) 10,95 0,00 0,00 10,95 

50 – 200 
Propriedades 13 0 0 13 

Área (ha) 31,90 0,00 0,00 31,90 

200 – 500 
Propriedades 6 0 0 6 

Área (ha) 15,60 0,00 0,00 15,60 

500 - 1750 
Propriedades 18 1 0 19 

Área (ha) 47,95 9,00 0,00 56,95 

Total propriedades 60  

Área total (ha) 160,45 

 

A Tabela 4.10 mostra que aproximadamente 85% dos produtores familiares não-irrigantes 

têm menos de 5 ha cultivados, com uma média de 2,6 ha cultivados por propriedade. Assim 

como ocorre com os familiares irrigantes, não foi encontrada nenhuma propriedade com mais 

de 10 ha cultivados. Aqui, o percentual de produtores que declarou DAP igual a zero é de 

65%, aproximadamente. 

 

Tabela 4.10 – Distribuição da DAP por área cultivada – Produtor Familiar Não-Irrigante 

 

DAP (R$/ha) 

Familiar não-irrigante  

Total Área cultivada (ha) 

<= 5 5 - 10 > 10 

0 
Propriedades 9 0 0 9 

Área (ha) 15,90 0,00 0,00 15,90 

0 – 50 
Propriedades 0 0 0 0 

Área (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 – 200 
Propriedades 1 2 0 3 

Área (ha) 2,00 13,00 0,00 15,00 

200 – 500 
Propriedades 1 0 0 1 

Área (ha) 1,50 0,00 0,00 1,50 

500 - 1750 
Propriedades 1 0 0 1 

Área (ha) 4,00 0,00 0,00 4,00 

Total propriedades 14  

Área total (ha) 36,40 

 

Na tabela 4.11 pode-se observar uma distribuição um pouco mais uniforme das áreas 

cultivadas. Aproximadamente 60% dos produtores patronais irrigam menos de 5 ha, e 36% 

irrigam de 5 a 10 há, com uma área irrigada média de 5 ha. No que se refere à distribuição da 

DAP, aproximadamente 30% dos produtores não está disposto a pagar pelo uso da água. 



 60 

Quanto à Tabela 4.12, pouco pode ser concluído, pois apenas um produtor patronal não-

irrigante foi entrevistado, como salientado e discutido anteriormente. 

 

Tabela 4.11 – Distribuição da DAP por área irrigada – Produtor Patronal Irrigante 

 

DAP (R$/ha) 

Patronal irrigante  

Total Área irrigada (ha) 

<= 5 5 - 10 > 10 

0 
Propriedades 7 1 0 8 

Área (ha) 25,00 6,00 0,00 31,00 

0 – 50 
Propriedades 0 1 0 1 

Área (ha) 0,00 7,00 0,00 7,00 

50 – 200 
Propriedades 1 5 0 6 

Área (ha) 4,00 37,20 0,00 41,20 

200 – 500 
Propriedades 2 0 0 2 

Área (ha) 8,00 0,00 0,00 8,00 

500 - 1750 
Propriedades 5 2 1 8 

Área (ha) 15,10 12,25 11,80 39,15 

Total propriedades 25  

Área total (ha) 126,35 

 

Tabela 4.12 – Distribuição da DAP por área cultivada – Produtor Patronal Não-Irrigante 

 

DAP (R$/ha) 

Patronal não-irrigante  

Total Área cultivada (ha) 

<= 5 5 - 10 > 10 

0 
Propriedades 0 0 0 0 

Área (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 

0 – 50 
Propriedades 0 0 0 0 

Área (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 

50 – 200 
Propriedades 1 0 0 1 

Área (ha) 2,00 0,00 0,00 2,00 

200 – 500 
Propriedades 0 0 0 0 

Área (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 

500 - 1750 
Propriedades 0 0 0 0 

Área (ha) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total propriedades 1  

Área total (ha) 2,00 

 

Para os grupos de produtores familiares irrigantes e não-irrigantes, observa-se que as áreas 

médias irrigadas e cultivadas são praticamente iguais, o que pode indicar uma tendência desse 

tipo de produtor (familiar). A distribuição da DAP é bem distinta nesses dois grupos, 

indicando a pouca disposição a pagar pelo uso da água, por parte dos familiares não-

irrigantes. Já a distribuição da DAP dos produtores patronais irrigantes se assemelha muito à 

dos familiares irrigantes, o que pode representar maiores DAP´s para os produtores familiares 

irrigantes, de modo geral. As diferenças de DAP com relação aos tamanhos das áreas 

irrigadas será melhor investigada no próximo capítulo.  
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O tratamento dos dados aqui descrito visa a um maior conhecimento sobre suas 

características, bem como a possibilitar inferências que possam ser confrontadas com as 

hipóteses formuladas. Esta etapa baseia-se em procedimentos relacionados à estatística 

descritiva, e antecede uma outra etapa, mais aprofundada, de comparação dos dados com as 

hipóteses, a ser abordada no próximo item. 

 

Os dados referentes a DAP dos entrevistados foram analisados com relação ao tipo de 

produtor, área da propriedade, área irrigada e tipo de cultura cultivado na propriedade. Dessa 

forma, buscou-se definir sistemas de produção representativos para avaliação da demanda por 

água.  

 

Uma vez definidos os grupos representativos, quanto ao tipo de produtor e tamanho da 

propriedade, os dados de DAP foram agregados, por faixas, de acordo com esses grupos 

representativos.  As Tabelas 4.13 a 4.19 sintetizam essa agregação. As faixas de DAP 

utilizadas na análise são diferentes para cada tipo de produtor, em face da representatividade 

de cada faixa, ou seja, das declarações de DAP pertencentes a cada faixa.  

 

A distribuição dos produtores nas faixas de DAP é semelhante nas Tabelas 4.13 e 4.14.  A 

Tabela 4.13 mostra a distribuição da DAP coletada em porcentagem da produção agrícola, e a 

Tabela 4.14 apresenta a distribuição da DAP espontânea (ou inicial). Observa-se que a 

maioria dos produtores familiares não-irrigantes e patronais irrigantes declara DAP nula, 

enquanto os familiares irrigantes têm uma distribuição um pouco mais uniforme nas faixas de 

DAP. Para a DAP em porcentagem da produção, dos 84 respondentes, 46% não estão 

dispostos a pagar pela água. O mesmo percentual declarou DAP espontânea igual a zero, 

como pode ser observado nas tabelas citadas. 
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Tabela 4.13 – Número de produtores em função da DAP em % da produção e do tipo de 

produtor 

Produtor Área 

(ha) 

DAP (% da 

produção) 

Alexandre 

Gusmão 

Brazlândia Total 

 

 

 

Familiar 

irrigante 

 

 

<= 5 

0 6 4 10 

0 – 20 7 3 10 

20 – 40 2 2 4 

> 40 0 0 0 

Sub-total 15 9 24 

 

> 5 

0 7 1 8 

0 – 20 11 4 15 

> 20 2 1 3 

Sub-total 20 6 26 

 

Familiar não 

irrigante 

 

<= 5 

0 5 0 5 

0 – 20 2 0 2 

> 20 1 1 2 

Sub-total 8 1 9 

 

> 5 

0 4 0 4 

> 0 0 0 0 

Sub-total 4 0 4 

 

 

Patronal 

irrigante 

 

<= 10 

0 7 1 8 

0 – 20 1 1 2 

> 20 2 0 2 

Sub-total 10 2 12 

 

> 10 

0 2 2 4 

0 – 20 2 2 4 

> 20 1 0 1 

Sub-total 5 4 9 

Total 62 22 84 
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Tabela 4.14 – Número de produtores em função da DAP espontânea (R$/ha.ano) e do tipo de 

produtor 

Produtor Área 

(ha) 

DAP 

espontânea 

Alexandre 

Gusmão 

Brazlândia Total 

 

 

 

Familiar 

irrigante 

 

 

<= 5 

0 10 3 13 

0 – 100 0 2 2 

100 – 200 2 3 5 

> 200 4 3 7 

Sub-total 16 11 27 

 

> 5 

0 9 0 9 

0 – 200 12 4 16 

> 200 3 2 5 

Sub-total 24 6 30 

 

Familiar não 

irrigante 

 

<= 5 

0 6 0 6 

> 0 2 1 3 

Sub-total 8 1 9 

 

> 5 

0 4 0 4 

> 0 1 0 1 

Sub-total 5 0 5 

 

 

Patronal 

irrigante 

 

 

<= 10 

0 5 0 5 

0 – 100 1 1 2 

100 – 200 3 1 4 

> 200 1 1 2 

Sub-total 10 3 13 

 

> 10 

0 2 1 3 

> 0 2 3 5 

Sub-total 4 4 8 

Total 67 25 92 

 

 

As Tabelas 4.15 e 4.16 apresentam a distribuição das DAP´s coletadas na segunda forma de 

questionamento. A Tabela 4.15 mostra a DAP dos produtores para uma situação de escassez 

de água (redução de 50% na oferta), enquanto a Tabela 4.16 apresenta a DAP para uma 

situação de excesso de água (aumento de 50% na oferta). Para a primeira situação, de escassez 

de água, 55% dos respondentes não estariam dispostos a pagar para adquirir água. Na segunda 

situação, de excesso de água, esse percentual seria de 78%. Como seria de se esperar, houve 

uma maior rejeição à DAP na segunda situação, uma vez que, com água em abundância, não 

seria preciso adquirir doses extras de água para irrigação. 
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Tabela 4.15 – Número de produtores em função da DAP para redução de 50% na oferta de 

água (R$/ha.ano) e do tipo de produtor 

Produtor Área 

(ha) 

DAP Alexandre 

Gusmão 

Brazlândia Total 

 

 

 

Familiar 

irrigante 

 

 

<= 5 

0 12 5 17 

0 – 100 5 3 8 

> 100 1 2 3 

Sub-total 18 10 28 

 

> 5 

0 11 2 13 

0 – 100 10 3 13 

> 100 7 2 9 

Sub-total 28 7 35 

 

Familiar não 

irrigante 

 

<= 5 

0 6 0 6 

0 – 100 1 0 1 

> 100 1 1 2 

Sub-total 8 1 9 

 

> 5 

0 4 0 4 

> 0 1 0 1 

Sub-total 5 0 5 

 

 

Patronal 

irrigante 

 

 

<= 10 

0 7 0 7 

0 – 100 1 0 1 

> 100 2 1 3 

Sub-total 10 1 11 

 

> 10 

 

0 3 0 3 

> 0 0 0 0 

Sub-total 3 0 3 

Total 72 19 91 

 

 

As Tabelas 4.17 a 4.19 apresentam as respostas obtidas com a terceira forma de 

questionamento da DAP, utilizada na pesquisa de campo e discutida no início desta seção. 

Esperava-se um comportamento de redução da DAP da primeira situação para a segunda, e da 

segunda para a terceira
18

. No entanto, isto não foi observado, com exceção das respostas dos 

produtores familiares não-irrigantes com área superior a 5 ha. De qualquer forma, o número 

de respostas desse grupo não chega a ser significativo, quando se considera o total de 

respostas coletadas. 

                                                 
18

 Um comportamento desse tipo é o previsto no princípio da marginalidade econômica, discutido na seção 2.2.2 

deste estudo. 
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Tabela 4.16 – Número de produtores em função da DAP para aumento de 50% na oferta de 

água (R$/ha.ano) e do tipo de produtor 

Produtor Área 

(ha) 

DAP Alexandre 

Gusmão 

Brazlândia Total 

 

 

 

Familiar 

irrigante 

 

 

<= 5 

0 18 5 23 

0 – 100 1 3 4 

> 100 0 2 2 

Sub-total 19 10 29 

 

> 5 

0 27 2 29 

0 – 100 2 3 5 

> 100 0 2 2 

Sub-total 29 7 36 

 

Familiar não 

irrigante 

 

<= 5 

0 8 0 8 

> 0 0 1 1 

Sub-total 8 1 9 

 

> 5 

0 4 0 4 

> 0 0 0 0 

Sub-total 4 0 4 

 

 

Patronal 

irrigante 

 

 

<= 10 

0 9 0 9 

0 – 100 0 2 2 

> 100 0 1 1 

Sub-total 9 3 12 

 

> 10 

0 5 1 6 

0 – 100 0 1 1 

> 100 0 4 4 

Sub-total 5 6 11 

Total 74 27 101 

 

Tabela 4.17 – Número de produtores em função da DAP para aumento de 20% na área 

irrigada (R$/ha.ano) e do tipo de produtor 

Produtor Área 

(ha) 

DAP Alexandre 

Gusmão 

Brazlândia Total 

 

 

 

Familiar 

irrigante 

 

 

<= 5 

0 9 4 13 

0 – 100 9 3 12 

> 100 2 3 5 

Sub-total 20 10 30 

 

> 5 

0 9 0 9 

0 – 100 15 5 20 

> 100 6 2 8 

Sub-total 30 7 37 

 

Familiar não 

irrigante 

 

<= 5 

0 7 0 7 

> 0 1 1 2 

Sub-total 8 1 9 

 

> 5 

0 4 0 4 

> 0 1 0 1 

Sub-total 5 0 5 

 

 

 

Patronal 

irrigante 

 

 

<= 10 

0 8 0 8 

0 – 100 1 0 1 

> 100 1 1 2 

Sub-total 10 1 11 

 

> 10 

0 3 0 3 

> 0 0 0 0 

Sub-total 3 0 3 

Total 76 19 95 
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Tabela 4.18 – Número de produtores em função da DAP para aumento de 50% na área 

irrigada (R$/ha.ano) e do tipo de produtor 

Produtor Área 

(ha) 

DAP Alexandre 

Gusmão 

Brazlândia Total 

 

 

 

Familiar 

irrigante 

 

 

<= 5 

0 13 4 17 

0 – 100 6 4 10 

> 100 1 2 3 

Sub-total 20 10 30 

 

> 5 

0 11 0 11 

0 – 100 10 4 14 

> 100 5 2 7 

Sub-total 26 6 32 

 

Familiar não 

irrigante 

 

<= 5 

0 7 0 7 

> 0 1 1 2 

Sub-total 8 1 9 

 

> 5 

0 4 0 4 

> 0 0 0 0 

Sub-total 4 0 4 

 

 

 

Patronal 

irrigante 

 

 

<= 10 

0 6 0 6 

0 – 100 2 4 6 

> 100 3 1 4 

Sub-total 11 5 16 

 

> 10 

0 3 2 5 

0 – 100 3 3 6 

> 100 1 1 2 

Sub-total 7 6 13 

Total 76 28 104 

 

Tabela 4.19 – Número de produtores em função da DAP para aumento de 100% na área 

irrigada (R$/ha.ano) e do tipo de produtor 

Produtor Área 

(ha) 

DAP Alexandre 

Gusmão 

Brazlândia Total 

 

 

 

Familiar 

irrigante 

 

 

<= 5 

0 13 4 17 

0 – 100 5 4 9 

> 100 2 1 3 

Sub-total 20 9 29 

 

> 5 

0 11 0 11 

0 – 100 12 4 16 

> 100 5 2 7 

Sub-total 28 6 34 

 

Familiar não 

irrigante 

 

<= 5 

0 7 0 7 

> 0 1 1 2 

Sub-total 8 1 9 

 

> 5 

0 4 0 4 

> 0 0 0 0 

Sub-total 4 0 4 

 

 

 

Patronal 

irrigante 

 

 

<= 10 

0 7 0 7 

0 – 100 1 1 2 

> 100 2 1 3 

Sub-total 10 2 12 

 

> 10 

0 5 3 8 

0 – 100 1 2 3 

> 100 0 1 1 

Sub-total 6 6 12 

Total 76 24 100 
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5. ESTUDO ANALÍTICO DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta uma análise das informações obtidas no levantamento de campo. 

Trata-se de uma análise fundamentada na estatística analítica, para o caso de avaliação da 

DAP, e de um estudo estimativo de dose-resposta, para a avaliação da produção agrícola dos 

produtores rurais. 

 

5.1. A ANÁLISE CLUSTER 

 

Partindo-se da hipótese segundo a qual a DAP pela água, na região estudada, está relacionada 

a determinadas variáveis, realizou-se uma agregação dos dados, buscando-se levar em conta 

essas diferentes variáveis.  

 

Uma avaliação prévia foi realizada, com a análise preliminar dos dados, tendo por objetivo 

identificar as prováveis relações entre a DAP e as diversas variáveis. Esse agrupamento 

prévio, respaldado por uma análise baseada na estatística descritiva, foi definido 

considerando-se variáveis tais como tipo de produtor, área irrigada, tipo de cultura e área de 

origem, conforme visto no capítulo anterior.  

 

Com o intuito de examinar a relação de dependência entre a DAP e essas diferentes variáveis, 

optou-se por promover uma análise multivariada, cujo objetivo seria o de estabelecer e 

verificar as correlações entre as diversas variáveis consideradas. Segundo Pereira (2001), a 

aplicação de análises multivariadas vem crescendo expressivamente nos últimos 30 anos, 

devido, sobretudo, às facilidades computacionais providas pela tecnologia. A análise 

multivariada é qualquer abordagem analítica que considere o comportamento de muitas 

variáveis, simultaneamente.  

 

A análise multivariada permite ao pesquisador considerar todas as informações obtidas, 

proporcionando a observação de relações que, às vezes, passam despercebidas em uma análise 

univariada. Pereira (2001) recomenda o uso sistemático da análise multivariada, tanto por 

cautela contra erros de interpretação, quanto por oportunidade de revelar informações não 

imediatamente aparentes em uma análise mais simples. 

 



 68 

Os dois princípios gerais das técnicas de análise multivariada são, de acordo com Pereira 

(2001), a proximidade geométrica e a redução de dimensionalidade. A proximidade 

geométrica é dada pelo cálculo da distância euclidiana entre dois pontos. É válida tanto para 

um espaço bidimensional (plano) como para um espaço multidimensional, porque a distância 

entre dois pontos será sempre linear e passível de visualização em um plano, 

independentemente da complexidade do espaço em que se esteja trabalhando. O autor lembra, 

ainda, que sempre será possível identificar um plano por onde passa a reta que mede a 

distância entre dois pontos. Mardia et al. (1989) definem a distância como uma função com as 

seguintes propriedades: 

a) d(P,Q) = d (Q,P); 

b) d(P,Q)  0; 

c) d(P,P) = 0; 

d) d(P,Q) = 0 se e somente se P=Q; 

e) d(P,Q)   d(P,.R) + d(R,Q). 

 

Onde P e Q são dois pontos que representam as medidas x e y em dois objetos, e R é um 

ponto qualquer. 

 

Dentre as diversas técnicas de análise multivariada, optou-se, neste estudo, por se adotar uma 

análise do tipo Cluster, que consiste na análise da proximidade geométrica entre os objetos 

estudados, por meio das medidas de distância euclidiana. A análise Cluster é utilizada quando 

se quer identificar grupos de características semelhantes, ou seja, categorizar as observações 

levando em conta todas as medidas originais. 

 

A análise Cluster possibilita o agrupamento da amostra em classes homogêneas. De um modo 

geral, esse tipo de análise estabelece agrupamentos ou classes homogêneas em um grupo ou 

amostra heterogênea. Assim, pode-se definir, por intermédio das classes agrupadas, quais 

variáveis determinaram tal agrupamento, e de que forma tais variáveis estão relacionadas. 

Neste trabalho, a análise cluster foi efetuada por meio de um aplicativo de pacote estatístico, o 

SPSS 10 for Windows. 

 

O método da análise cluster promove o agrupamento em classes homogêneas, ou clusters, de 

dados de uma amostra heterogênea. Segundo Mardia et al. (1989), um grupo é dito 
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homogêneo quando seus membros são mutuamente próximos, e cada membro de um grupo 

difere consideravelmente dos membros de outros grupos. 

 

Esse tipo de análise é especialmente útil quando surge a necessidade de se estabelecer não 

apenas a identidade, mas as relações ou afinidades entre diversos indivíduos
19

 (Mardia et al., 

1989). De acordo com Pereira (2001), nesse tipo de análise, as distâncias entre os objetos 

estudados dentro do espaço multiplano constituído por eixos de todas as medidas realizadas 

(variáveis) são calculadas, e então, os objetos são agrupados conforme a proximidade entre 

eles. Esse agrupamento é apresentado sob a forma de um diagrama de aglomeração chamado 

dendrograma. 

 

Pereira (2001) sintetiza o método da análise cluster nos procedimentos
20

 a seguir. Porém, 

antes de se aplicar o programa, devem ser definidas as medidas a serem utilizadas na 

categorização dos dados (se contínuas ou intervalares), bem como o exame do ajuste das 

premissas da escala aos dados. 

a) Cálculo das distâncias euclidianas entre os objetos estudados no espaço multiplano de todas 

as variáveis consideradas; 

b) Seqüência de agrupamento por proximidade geométrica; 

c) Reconhecimento dos passos de agrupamento para identificação coerente de grupos dentro 

do universo de objetos estudados. 

 

Após esses procedimentos, realiza-se a interpretação dos resultados, baseada no 

comportamento das variáveis originais dentro dos grupos identificados, que consiste em 

examinar o dendrograma de aglomeração para arbitrar o número de grupos distintos que se 

podem obter, além de qualificar os grupos segundo o comportamento das variáveis originais 

em cada grupo. 

 

Para a realização da análise cluster com os dados obtidos no levantamento de campo, foram 

seguidos os procedimentos e recomendações encontrados na literatura. Não foram utilizadas 

todas as variáveis e informações obtidas, mas aquelas consideradas diretamente relacionadas à 

DAP, sendo essa escolha baseada nas discussões apresentadas no capítulo anterior.  

                                                 
19

 Considera-se, aqui, um indivíduo como sendo cada evento ou dado estatístico dentro de uma amostra. 

20
 Esses procedimentos são realizados pelo aplicativo de pacote estatístico. 
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Foram feitas duas aplicações com os dados da pesquisa. Na primeira, as variáveis 

selecionadas foram: DAP (intervalar), tipo de produtor (qüalitativa), área irrigada (intervalar) 

e tipo de cultura (qüalitativa). Pode-se formular como hipótese que a DAP pó unidade de área 

seria: a) maior para culturas com maior valor agregado, como fruticultura, em relação a grãos; 

e b) maior para o produtor patronal em relação ao produtor familiar. Com relação à variável 

“área irrigada” e ao fato de o produtor ser ou não ser irrigante, não se pode inferir, a priori, 

um comportamento da DAP, dada a influência de fatores suscetíveis de mascarar um 

comportamento econômico racional, por exemplo o desconhecimento do custo da irrigação 

(para os não irrigantes) e a limitação física e expansão de área explorada (para o conjunto de 

produtores). 

 

Nessa primeira utilização da análise cluster, não se adotou a variável “renda”, embora seja 

essa, dentre as variáveis, aquela suscetível de melhor explicar o comportamento da DAP, de 

acordo com o esperado em microeconomia. 

 

Essa opção se justifica pela incerteza associada ao valor da renda expressa pelos diferentes 

produtores, incerteza essa devida tanto à falta e conhecimento sobre a composição de custos 

da irrigação, quanto a uma deliberada atitude de não revelação dos ganhos auferidos. Na 

segunda utilização da análise cluster, considerou-se a inclusão da variável renda (intervalar). 

 

A adoção de variáveis intervalares leva, na análise cluster, à ocorrência de um número 

importante de “pontos iguais” (ou seja, de distâncias “zero”), e de distâncias-padrão entre 

categorias ou grupos de categorias. Se, por um lado, essa opção favorece a agregação em 

categorias, por outro, há uma certa “perda de informação” para o cálculo das distâncias 

euclidianas, caso a opção houvesse recaído pela utilização de variáveis contínuas para área, 

renda e DAP. Sugere-se, desde já, que avaliações futuras da amostra incluam a adoção de 

variáveis contínuas.  

 

O dendrograma relativo à primeira utilização da análise cluster é apresentado na Figura 5.1. A 

interpretação do dendrograma levou à identificação de cinco grupos distintos, apresentados na 

Tabela 5.1. Observou-se, em primeiro lugar, que a variável “área” não aparece como 

determinante na definição dos grupos. Em contrapartida, a variável “tipo de produtor” é 

determinante na definição dos grupos. 



 71 

 

  

 

Figura 5.1- Dendrograma da primeira utilização da análise cluster 
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A variável DAP, cuja explicação se busca nas outras variáveis, apresenta comportamento não 

previsível para os grupos 2 e 4. A exemplo da renda, a variável DAP, expressa pelos 

produtores, pode estar sujeita a incertezas relativas a: a)desconhecimento dos custos de 

irrigação, e b) deliberada omissão na revelação da DAP verdadeira. Pode-se inferir que o fator 

“a” esteja à origem do comportamento do grupo 2, e que o fator “b” esteja à origem do 

comportamento do grupo 4. 

 

Resta uma incoerência entre os grupos 1 e 3, que se diferem somente pela DAP, apresentando 

as outras variáveis equivalentes. Um fator suscetível de explicar a incoerência ocorrida é a 

não consideração de uma variável explicativa importante na análise. Em muitos casos de 

DAP, têm-se observado que variáveis como “anos de estudo”, “sexo” e “idade” podem 

explicar parcela importante da DAP. No caso em questão, dispunha-se de dados sobre “sexo” 

e “idade” do produtor. O Grupo 1 apresenta idade média de 44 anos, enquanto que o Grupo 3 

apresenta idade média de 33 anos. Presumindo-se a hipótese segundo a qual a categoria de 33 

anos é aquele de que dispões de mais “anos de estudo” e de maior conhecimento sobre os 

custos de irrigação, ter-se-ia, na idade média, a variável suscetível de explicar as diferenças 

entre os Grupos 1 e 3. 

  

Tabela 5.1 – Grupos identificados na primeira análise cluster 

 Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 

Tipo de produtor Familiar 

irrigante 

Familiar não-

irrigante 

Familiar 

irrigante 

Patronal 

irrigante 

Familiar não-

irrigante 

Tipo de cultura 
Fruticultura e 

olericultura 

Fruticultura e 

olericultura 

Fruticultura e 

olericultura 

Fruticultura e 

olericultura 

Grãos e 

subsistência 

Área cultivada independe independe independe independe independe 

DAP ≤ 20 independe > 20 independe ≤ 20 

Idade média (anos) 43,8 46,9 33 44,8 53,3 

Nº de produtores 57 9 7 27 7 

Observação: Do universo dos 110 produtores, 3 resultados foram desprezados por incoerência. 

 

O dendrograma relativo à segunda utilização da análise cluster é apresentado na Figura 5.2. 

Com a introdução de mais uma variável, a renda (variável intervalar), e de ampliação da 

escala da variável intervalar DAP, o número de grupos passou de cinco para oito, o que era de 

todo esperado. 
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Figura 5.2- Dendrograma da segunda utilização da análise cluster 



 74 

Tabela 5.2 – Grupos identificados na 2ª análise cluster 
 Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D Grupo E Grupo F Grupo G Grupo H 

Tipo de 

produtor 

Familiar 

irigante 

Familiar 

irigante 

Familiar 

irigante 

Familiar 

irigante 

Familiar 

não 

irigante 

Patronal 

irriante 

Patronal 

irriante 

Familiar 

não 

irigante 

Tipo de 

cultura 

olericultura 

fruticultura 
olericultura olericultura 

qualquer 

cultura 

olericul-

tura grãos 

olericul-

tura 

olericultura 

fruticultura 

grãos sub-

sistência 

Área 

cultivada 
 5 independe  5 independe 

Não 

irriga 
independe independe Não irriga 

DAP 0 - 40 20 - 40 0 0 - 20 0 0 - 20 0 - 40 0 – 20 

Renda 0 - 5 5 - 20 0 - 5 
sem 

resposta 

renda 

qualquer 

sem 

resposta 
> 5 

5-20 e sem 

resposta 

Idade 

média 
40,1 43,8 41,5 49,4 47,4 49 42,4 54,5 

Nº de 

produtores 
23 9 15 13 8 12 13 4 

Observação: Do universo dos 110 produtores, 13 resultados foram desprezados por incoerência. 

  

Deve-se ressaltar que muitos produtores se recusaram a informar a renda. Optou-se por 

considerar o valor “zero”, nesse caso, mantendo-se o ponto na amostra. 

 

Há algumas diferenças com relação à utilização anterior. Em primeiro lugar, para dois dos 

oito grupos, a área irrigada passou a ser uma variável definidora de grupo. A relação esperada 

de DAP com a renda aparece na constituição dos grupos A e B (familiares) e dos grupos F e G 

(patronais). Nos dois casos, ao se aumentar a renda, aumenta-se a DAP. O grupo D tem renda 

não declarada e DAP baixa, o que se mostra, também, coerente. 

 

Os grupos E e H, e familiares não-irrigantes, apresentam, a exemplo da utilização anterior, 

comportamento anômalo em relação à DAP. Pode-se, novamente, inferir que o 

desconhecimento dos custos de irrigação possa estar à origem do comportamento 

evidenciado. Resta o grupo C, de familiar irrigante, que se distingüe o grupo A pelo simples 

fato de se manifestar por uma DAP = 0. Buscou-se, a exemplo da utilização anterior, 

encontrar na “idade média” do produtor uma razão para essa distinção.  

 

De um modo geral, os resultados obtidos com a análise cluster se mostram coerentes com as 

hipóteses formuladas. Como já salientado, a adoção de variáveis contínuas poderia 
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proporcionar mais elementos de clarificação do processo, mas reserva-se essa análise para 

etapas posteriores a esta pesquisa. 

 

Uma vez bem identificados os grupos, poder-se-ia desenvolver outra pesquisa de campo, mais 

dirigida, desta vez, aos grupos, com um questionário mais específico e com uma aplicação 

mais planejada, o que certamente propiciaria resultados mais robustos para avaliação da DAP. 

 

5.2. A FUNÇÃO DE PRODUÇÃO 

 

Como já discutido, em uma abordagem dose-resposta pode-se avaliar o ganho líquido do 

produtor irrigante, a partir do uso de uma dose de água. Neste trabalho, utilizou-se, em uma 

primeira avaliação, a mesma tipologia de sistemas de produção utilizadas na avaliação da 

DAP
21

.  

 

Tal como discutido na seção 2.2.3 deste trabalho, há diversos tipos de função de produção que 

podem ser empregadas na valoração da água enquanto insumo de um processo produtivo, 

ficando a critério do pesquisador a escolha daquela que melhor se adapte ao caso em estudo e 

aos dados disponíveis. No presente estudo, optou-se por utilizar, para cada sistema de 

produção identificado, uma função de apenas uma variável (água adicionada à planta) e o 

princípio do ceteris paribus. Ou seja, a variação na produção agrícola decorrente dos demais 

insumos agrícolas não foi considerada, para efeito de cálculo do ganho líquido. Desse modo, o 

ganho líquido aqui calculado representa o ganho do produtor devido à utilização da água em 

seu processo produtivo. Evidentemente, os resultados devem ser analisados cautelosamente, 

levando-se em conta as considerações feitas e as limitações decorrentes dessa escolha. 

 

Para comparar o valor calculado com uma outra referência, pensou-se, em princípio, em 

calcular o ganho líquido do produtor por meio de duas abordagens: a primeira, pela renda 

declarada pelo produtor. Na segunda abordagem, o ganho líquido seria calculado pela renda 

estimada a partir da produção. Suspeitava-se haver um viés estimativo, ou seja, que o produtor 

minimize sua renda ao declará-la. No entanto, foi abandonada a alternativa de se buscar 

                                                 
21

 Produtores familiares irrigantes,  não-irrigantes e produtores patronais irrigantes, com áreas inferiores a 5 ha e 

superiores a 5 ha, com plantio de culturas de subsistência, predominância de grãos, predominância de 

olericultura, predominância de fruticultura e outros. 
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definir uma ou mais funções a partir do ganho por m
3
 de água calculado pela renda declarada, 

uma vez que muitos produtores se recusaram a manifestar sua renda. Tal qual observado em 

Carramaschi (2000), verificou-se que, sistematicamente, para aqueles produtores que 

declararam sua renda, o ganho líquido calculado a partir da renda declarada foi inferior ao 

ganho calculado pela renda estimada. 

 

Para a estimativa do ganho líquido a partir da renda declarada, o cálculo foi realizado a partir 

da renda líquida declarada pelo produtor e da sua área irrigada, obtendo-se, dessa forma, o 

ganho líquido por hectare irrigado, que pôde ser convertido em ganho por m
3
 de água 

adicionada à planta.  

 

Para o cálculo do ganho líquido a partir da produção agrícola declarada, obtiveram-se, dos 

produtores, as seguintes informações acerca da sua produção
22

: a) área irrigada por cultura, b) 

período médio de irrigação de cada cultura, por safra, c) número de safras de cada cultura, por 

ano, e d) a produção, em kg/safra.ha, de cada cultura. De posse desses dados, procedeu-se ao 

cálculo da renda líquida do produtor irrigante. A dose anual de água foi calculada a partir de 

um consumo médio por cultura, adotada da literatura, e do número de dias de uso de irrigação, 

declarado pelo produtor. Os valores médios de consumo de água utilizados são apresentados 

na Tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Consumo médio de água por cultura 

Tipo de Cultura Consumo médio diário 
Grãos 30 m

3
/ha 

olericultura 35 m
3
/ha 

fruticultura 30 m
3
/ha 

      Fonte: adaptado de Carramaschi (2000) 

 

A próxima etapa foi calcular os valores médios de venda das culturas, a partir dos preços no 

atacado de produtos agrícolas obtidos junto ao DEPAE/CEASA
23

. Na realidade, os preços de 

atacado fornecidos pela CEASA não são os mesmos pagos ao produtor rural pela sua 

produção, uma vez que, normalmente, os produtos são revendidos por “atravessadores”. No 

entanto, esses foram os valores mais próximos da realidade que puderam ser obtidos, e optou-

                                                 
22

 Essas informações, assim como as demais obtidas no levantamento de campo e a planilha de cálculo da função 

de produção, encontram-se disponibilizadas em planilha eletrônica, em disquete anexo a este documento. 

23
 Os preços de produtos agrícolas utilizados encontram-se no Apêndice C. 
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se por utilizá-los, apesar das diferenças existentes. Com os valores da produção anual dos 

produtores e os preços de venda de seus produtos, calculou-se o ganho bruto anual por cultura 

e por hectare irrigado. Dessa renda bruta, subtraiu-se uma parcela referente ao ganho 

alternativo (situação de referência sem a irrigação) e outra parcela referente ao sobre-custo da 

irrigação. 

 

A primeira parcela foi obtida pela soma da renda relativa ao produtor não-irrigante, 

considerando a renda obtida nos sistemas de produção alternativos à irrigação
24

 e do valor 

relativo à depreciação do equipamento de irrigação e custo de oportunidade do capital 

empregado na aquisição do sistema de irrigação, como sugerido em Carramaschi (2000). 

Utilizaram-se, como uma primeira aproximação, os valores médios calculados por 

Carramaschi (2000), de R$2.700,00 para os familiares não-irrigantes e de R$3.000,00 para os 

patronais não-irrigantes.  

 

A segunda parcela, referente ao sobre-custo do plantio da cultura irrigada, envolve gastos com 

mão-de-obra, adubos, defensivos, energia elétrica, entre outros insumos. Esse valor foi 

estimado em R$1.500,00 por ano e por hectare. 

 

Subtraindo-se da renda bruta essas duas parcelas, obtém-se o ganho líquido do produtor rural 

com o uso da irrigação para cada cultura, por hectare irrigado e por ano. Calculou-se, então, o 

ganho líquido ponderado por hectare, agregando-se os ganhos relativos a cada cultura, por 

propriedade. Esse valor representaria o ganho anual líquido do produtor em relação à 

alternativa de não irrigar. Com os valores adotados de consumo médio de água por cultura, 

obtiveram-se os ganhos líquidos anuais por m
3
 de água adicionada à planta. 

 

Buscou-se, então, a partir de pares de ponto (ganho por m
3
 de água adicionada à planta; área 

irrigada da propriedade) traçar curvas representativas para cada um dos sistemas de produção. 

 

Beneficiando-se da primeira análise cluster (Tabela 5.1), pôde-se identificar três sistemas de 

produção que se servem da irrigação: 

                                                 
24

 Para os produtores familiares irrigantes, identificou-se, como alternativa à irrigação, o sistema de produção em 

sequeiro, enquanto que, para os patronais irrigantes, identificou-se como alternativa a exploração agropecuária 

não intensiva. 
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a) familiar irrigante, fruticultura e olericultura, com baixos valores de disposição a pagar 

(Grupo 1), 

b) familiar irrigante, fruticultura e olericultura, com valores médios de disposição a pagar 

(Grupo 3), 

c) patronal irrigante, fruticultura e olericultura, com valores diferenciados de disposição a 

pagar (Grupo 4). 

 

Buscou-se agrupar os pontos a partir dessa primeira aproximação. No âmbito de cada sistema 

de produção, era de se esperar que o comportamento marginalista do produtor se revelasse ao 

se constatar um ganho decrescente por hectare irrigado. As curvas foram então construídas 

relacionando-se nas ordenadas o ganho médio em R$ por m
3
 de água adicionado à planta, e, 

nas abcissas, o total de hectares irrigados na propriedade. 

 

No caso do Grupo 1, foram identificados três sub-grupos diferentes:  

1a - familiar irrigante, com opção pela fruticultura irrigada; 

1b – familiar irrigante, olericultura de maior produtividade; 

1c – familiar irrigante, olericultura de menor produtividade. 

 

No caso do Grupo 3, somente uma curva foi definida. 

 

No caso do Grupo 4, duas curvas foram definidas: 

4a – familiar irrigante, olericultura de maior produtividade; 

4b – familiar irrigante, olericultura de menor produtividade. 

 

As Figuras 5.3 a 5.8 ilustram as curvas obtidas a partir das considerações expostas. Os pontos 

utilizados na confecção dessas curvas estão apresentados na Tabela 5.4. 

 

Observa-se, de modo geral, que são elevados os valores de ganho por m
3
, mas coerentes com 

os valores encontrados por Carramaschi (2000). Pode-se formular a hipótese segundo a qual 

há um viés sistemático que majora os valores de ganho por m
3
. Os fatos de se ter adotado os 

valores de referência do autor citado para os ganhos do sistema de referência, de os valores da 

CEASA estarem superestimados e de as dosagens de água estarem subestimadas podem 

contribuir para esse viés de sobrevalorização do m
3
 de água.  
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Tabela 5.4 – Pontos das curvas dose-resposta 

 

 
Questi
onário 

 
Tipo de 
Produtor 

 
Área 

irrigada 
(ha) 

 
Valor  

Mínimo 
(R$/m

3
) 

 
Valor 

Máximo 
(R$/m

3
) 

 
Renda Declarada 

(R$/m
3
) 

 
Curva 

 
Observação 

9 Familiar 4,50 0,07  0,50  1,00  1a  

24 Familiar 4,50 0,39  1,18  0,12  1a  

51 Familiar 5,50 0,38  0,89  0,03  1a  

54 Familiar 2,70 0,32  0,92  0,27  1a  

89 Familiar 1,30 0,70  1,98  não declarada 1a  

96 Familiar 4,00 0,74  1,11  não declarada 1a  

99 Familiar 3,00 0,53  1,22  não declarada 1a  

3 Familiar 1,50 1,17  1,57  não declarada 1b  

4 Familiar 1,00 1,02  1,50  0,05  1b  

7 Familiar 2,80 1,08  1,60  0,02  1b  

15 Familiar 6,40 0,53  1,19  não declarada 1b  

16 Familiar 3,00 1,17  1,57  0,11  1b  

17 Familiar 0,90 1,42  1,96  1,63  1b  

18 Familiar 1,20 0,95  1,62  0,32  1b  

19 Familiar 3,00 0,83  1,50  0,30  1b  

22 Familiar 3,10 0,94  1,34  0,08  1b  

23 Familiar 3,00 0,80  1,34  não declarada 1b  

25 Familiar 2,00 0,69  1,49  não declarada 1b  

31 Familiar 2,00 0,99  1,40  0,08  1b  

33 Familiar 2,00 0,93  1,40  0,14  1b  

49 Familiar 3,50 0,64  1,19  0,26  1b  

58 Familiar 2,50 1,05  1,61  não declarada 1b  

76 Familiar 0,50 1,35  1,92  não declarada 1b  

85 Patronal 4,50 0,81  1,20  não declarada 1b  

91 Familiar 1,00 0,91  1,64  não declarada 1b  

93 Familiar 2,85 1,01  1,80  não declarada 1b  

108 Familiar 1,00 1,40  1,87  não declarada 1b  

110 Familiar 4,10 0,52  1,05  não declarada 1b  

8 Familiar 1,50 0,97  1,30  0,10  1c  

20 Familiar 1,50 0,74  1,31  0,19  1c  

21 Familiar 1,50 0,61  0,93  0,59  1c  

28 Familiar 1,90 0,71  1,06  não declarada 1c  

32 Familiar 5,00 0,28  0,64  0,02  1c  

34 Familiar 2,10 0,46  0,85  0,15  1c  

38 Familiar 1,30 0,80  1,46  0,32  1c  

43 Familiar 3,00 0,51  0,92  não declarada 1c  

44 Familiar 1,50 0,49  0,86  não declarada 1c  

45 Familiar 3,00 0,38  0,65  0,11  1c  

50 Familiar 2,30 0,71  1,04  não declarada 1c  

52 Familiar 1,50 0,80  1,28  não declarada 1c  

55 Familiar 2,00 0,38  0,57  não declarada 1c  

59 Familiar 2,00 0,76  1,07  não declarada 1c  

61 Familiar 3,00 0,21  0,57  não declarada 1c  

71 Familiar 1,50 0,90  1,19  não declarada 1c  

73 Familiar 0,50 0,79  1,49  não declarada 1c  
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Tabela 5.4 – Pontos das curvas dose-resposta 

 

 
Questi
onário 

 
Tipo de 
Produtor 

 
Área 

irrigada 
(ha) 

 
Valor  

Mínimo 
(R$/m

3
) 

 
Valor 

Máximo 
(R$/m

3
) 

 
Renda Declarada 

(R$/m
3
) 

 
Curva 

 
Observação 

74 Familiar 2,50 0,56  0,80  0,08  1c  

75 Familiar 0,50 0,96  1,34  0,43  1c  

86 Familiar 2,60 0,57  1,00  não declarada 1c  

88 Familiar 0,80 0,71  1,13  não declarada 1c  

92 Familiar 1,25 0,60  1,00  não declarada 1c  

95 Familiar 2,00 0,44  0,81  não declarada 1c  

101 Familiar 3,00 0,29  0,49  não declarada 1c  

103 Familiar 1,75 0,40  0,87  não declarada 1c  

104 Familiar 1,00 0,85  1,16  não declarada 1c  

107 Familiar 1,50 0,61  1,04  não declarada 1c  

5 Familiar 4,80 0,27  0,51  0,08  3  

67 Familiar 2,00 0,64  0,94  não declarada 3  

83 Familiar 3,00 0,18  0,54  não declarada 3  

94 Familiar 5,00 0,14  0,32  não declarada 3  

105 Familiar 2,00 0,97  1,38  não declarada 3  

11 Patronal 5,00 1,88  3,11  0,16  4a  

13 Patronal 4,50 1,13  1,63  0,02  4a  

26 Patronal 6,00 1,49  2,24  não declarada 4a  

27 Patronal 4,00 1,80  2,84  não declarada 4a  

29 Patronal 5,00 0,95  1,64  não declarada 4a  

30 Patronal 6,80 1,18  1,78  não declarada 4a  

39 Patronal 2,00 2,58  3,37  0,12  4a  

42 Patronal 7,40 0,98  1,69  0,14  4a  

46 Patronal 7,00 0,65  1,11  0,01  4a  

65 Patronal 6,75 1,25  1,96  não declarada 4a  

77 Familiar 4,00 1,05  1,67  não declarada 4a  

78 Familiar 2,50 2,37  3,26  não declarada 4a  

79 Familiar 10,00 0,91  1,71  não declarada 4a  

82 Patronal 3,80 1,37  2,32  0,72  4a  

97 Patronal 3,00 1,35  3,20  não declarada 4a  

98 Patronal 1,00 1,91  4,30  não declarada 4a  

100 Patronal 5,50 1,24  2,83  não declarada 4a  

109 Patronal 5,00 0,54  1,30  não declarada 4a  

2 Patronal 2,00 0,49  0,69  0,11  4b  

12 Patronal 4,00 0,03  0,23  0,05  4b  

14 Patronal 1,30 0,66  1,16  não declarada 4b  

69 Patronal 2,50 0,19  0,79  0,19  4b  

81 Patronal 3,00 0,04  0,33  0,63  4b  

102 Patronal 6,00 (0,05) 0,13  não declarada 4b  

1 Familiar 2,90 0,24  0,46  0,11   produtividade inconsist. 

10 Familiar 1,00 (0,02) 0,20  0,83   inconsistência de área 

47 Familiar 1,50 0,04  0,25  0,55   produtividade inconsist. 

48 Familiar 2,80 0,76  1,62  não declarada  produção não especific. 

56 Patronal 4,80 0,32  0,57  não declarada  produtividade inconsist. 

68 Patronal 7,00 3,20  4,48  não declarada  produtividade inconsist. 

80 Patronal 5,00 2,09  4,18  não declarada  uso de gotejamento 
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Figura 5.3 - Curva dose-resposta (Grupo 1a) 
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Figura 5.4 - Curva dose-resposta (Grupo 1b) 
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Figura 5.5 - Curva dose-resposta (Grupo 1c) 
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Figura 5.6 - Curva dose-resposta (Grupo 3) 
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Figura 5.7 - Curva dose-resposta (Grupo 4a) 
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Figura 5.8 - Curva dose-resposta (Grupo 4b) 
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Este trabalho foi motivado pelo contexto atual, em várias regiões do Brasil, de escassez de 

água e de disputas pelo acesso à água, o que torna necessária a implementação de políticas de 

alocação e utilização racional dos recursos hídricos. Particularmente, na bacia do lago 

Descoberto, no Distrito Federal e em Goiás, vem-se observando um processo de expansão 

urbana e crescimento das áreas irrigadas, o que tem gerado conflitos de uso da água nessa 

bacia, que se constitui no maior manancial para abastecimento de água do DF. A Lei nº 

9.433/97 prevê a cobrança pelo uso da água como medida para promover o uso racional dos 

recursos hídricos, porém não há, ainda, indicações de preços para a cobrança da água bruta no 

contexto brasileiro.  

 

Buscou-se, com este estudo, inferir o valor econômico da água para irrigação a partir do 

comportamento da demanda pela água na região pesquisada, partindo-se das hipóteses da 

racionalidade econômica do produtor rural e da relação entre o custo de acesso à água e seu 

uso na irrigação. Mais especificamente, para avaliação das respostas dos entrevistados, 

formularam-se algumas hipóteses, que foram posteriormente examinadas com o emprego de 

uma análise multivariada de tipo cluster. Essas hipóteses envolvem fatores que, julgou-se, 

poderiam influenciar a disposição a pagar dos produtores (DAP), como tipo de cultura 

predominante na exploração agrícola, tipo de produtor, tamanho da área irrigada e renda do 

produtor, e foram também testadas via análise cluster. 

 

No que se refere ao objeto da pesquisa, o tema da valoração econômica ambiental, e, em 

especial, dos recursos hídricos, mostrou-se apropriado ao momento atual, dados os avanços 

nas políticas públicas de meio ambiente e recursos hídricos com vistas a uma utilização mais 

racional dos recursos naturais. Por exemplo, a Lei nº 9.433/97, que instituiu, dentre outros 

instrumentos, a cobrança pelo uso da água, assim como as demais leis estaduais que 

estabelecem a cobrança, não dão indicações de preços a serem cobrados e nem determinam 

procedimentos para o processo de avaliação econômica da água. Assim, reveste-se de 

importância o desenvolvimento de estudos que procurem conhecer melhor os processos de 

formação da demanda pela água, de modo a que se possa avaliar com pertinência os 

problemas e peculiaridades existentes no âmbito das bacias hidrográficas. 
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O procedimento metodológico adotado consistiu da execução de levantamento de campo com 

entrevistas a uma amostra dos produtores rurais da bacia do lago Descoberto, com posterior 

análise dos dados coletados e aplicação de métodos de valoração econômica. Conforme 

discutido no texto, o levantamento de campo foi permeado por diversas dificuldades, 

sobretudo no que diz respeito à fidedignidade da amostra selecionada. Os estratos das 

amostras selecionada e pesquisada diferem significativamente. O estrato dos patronais não-

irrigantes foi o que sofreu maior alteração, sendo reduzido em 97% do seu número original. 

Uma parcela desses 97%, na verdade, estava irrigando suas culturas, enquanto o restante 

havia parcelado suas propriedades, ou arrendado as mesmas, de modo que foram encontrados 

familiares irrigantes em seu lugar. Os familiares não-irrigantes tiveram seu estrato reduzido 

em 65%, aproximadamente, enquanto que o estrato dos familiares irrigantes sofreu um 

aumento de aproximadamente 70%. O que se constatou no trabalho de campo é uma situação 

lógica, uma vez que a região pesquisada possui condições climáticas tais que impossibilitam a 

manutenção de uma produção agrícola regular, sem o emprego da irrigação. De todo modo, 

atesta-se a disparidade entre o cadastro utilizado para definição da amostra e a realidade 

observada nas localidades pesquisadas, o que, certamente, compromete os resultados do 

estudo.  

 

Os resultados obtidos confirmam a tendência dos entrevistados de minimizarem suas ofertas 

de DAP, na tentativa de baixar os preços, em caso de real cobrança pelo uso da água. Tal 

fenômeno pode ser observado comparando-se os valores de renda declarados e calculados, 

uma vez que esses últimos são consideravelmente superiores. Assim, o método deve ser 

aplicado com cautela, procurando minimizar os diversos vieses estimativos e sistemáticos.  

 

As discussões e análises apresentadas permitem fazer algumas avaliações acerca das hipóteses 

adotadas neste trabalho. Os resultados obtidos com a análise cluster mostram coerência com 

as hipóteses formuladas, sobre a existência de relação de dependência entre a DAP e variáveis 

como tipo de produtor, renda e tipo de cultura. Contudo, como discutido anteriormente, os 

resultados devem ser avaliados com cautela, devido às incertezas associadas ao 

desconhecimento dos custos de irrigação e à não revelação da renda e DAP verdadeiras.  

 

Quanto à utilização da análise cluster, reforça-se que o emprego de variáveis contínuas 

poderia conduzir a resultados mais esclarecedores do processo. Sugere-se, então, o uso de 
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variáveis contínuas na análise de amostras em trabalhos futuros, bem como a realização de 

nova pesquisa de campo, mais dirigida aos grupos identificados neste estudo, o que 

proporcionaria elementos mais elucidativos para avaliação da DAP. 

 

Os resultados obtidos com o MFP permitem um trato mais analítico da questão do valor da 

água para a irrigação. Contudo, devem esses resultados ser analisados com precaução, pois, 

além do MFP também possuir vieses estimativos a serem considerados, os preços dos 

produtos agrícolas utilizados nesta pesquisa não foram os preços reais de venda do produtor. 

Dessa forma, os resultados encontram-se, de certa forma, superestimados, embora deve ser 

lembrado que os preços utilizados foram os de venda ao consumidor no atacado, que são mais 

próximos dos preços de compra ao produtor do que os preços praticados no varejo, por 

exemplo. Recomenda-se, de todo modo, que sejam reavaliadas as curvas traçadas, adotando-

se novos parâmetros de ganhos e custos. 
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APÊNDICE A – Questionário aplicado 

 

Parte I - Características socioeconômicas 

 

1. Nome:  

 

 

2. Sexo:   Masc.                                              Fem.  

 

3. Idade:  

 

4. A atividade rural é sua principal ou única fonte de renda? 

 

  Sim    Não 

 

5. A renda dessa atividade é suficiente para o sustento da família? 

 

Sim    Não   

 

6. Tem alguma outra atividade, fora a rural? 

 

Não                                              Sim          Qual?   

  

 

7. Renda familiar mensal em salários mínimos (SM=R$151,00): 

 

0 a 2 SM    10 a 20 SM 

  

2 a 5 SM    20 a 40 SM 

  

5 a 10 SM    Acima de 40 SM 

 

8. Os seus familiares (esposa, filhos) trabalham no cultivo da terra? 

 

Não    Sim    Quantos?  

 

9. Utiliza trabalho assalariado? 

 

Não    Sim           Quantos homens/h? (por mês) 

 

10. Qual a sua classificação de “Produtor Rural do Distrito Federal”, conforme a portaria nº 1 

SADF de 27/03/96? 

 

Familiar   Patronal  

 

Irrigante   Não irrigante  

 

 

11. Possui outro imóvel rural no DF? 
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Sim     Não  

 

 

13. Qual o tipo de posse da terra explorada? 

 

Proprietário 

 

Posseiro  

 

Meeiro  

 

Arrendatário  

 

Outro         _____________
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Parte II - Sistema Produtivo 

 

1. Quais as culturas cultivadas na sua propriedade? 

 

Tipo(s):   

 

Área(s):  

 

É irrigada? 

 

Nº safras/ano    

 

2. Você tem outras atividades na propriedade? Sim   Não 

 

Tipo:  

 

Área:  

 

3. Quantos Kg/ha cada cultura produz por safra? 

 

 

 

4. Utiliza fertilizantes ou outros insumos agrícolas? 

 

Tipo:  

 

Quantidade/mês : 

 

Como é aplicado?  

 

 

5. Se utiliza irrigação: 

 

a) Teve ajuda especializada para definir o processo de irrigação? 

 

Sim    Não  

 

b) Qual a fonte de captação de água? 

 

Poço  prof. (m) ______  rio:  Qual? _______________ 

 

Cisterna    prof.(m)  ______  outros:                      _______________ 

 

c) Qual o processo de irrigação utilizado? 

 

Inundação    Sulco  

 

Aspersão    Gotejamento/ microaspersão 
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d) Qual a área da propriedade?  

e) Qual a área irrigada total?  

 

f) Qual o turno de rega?  

 

g) Quantas safras de cultura irrigada são colhidas por ano? 

 

 

 

h) Qual o período de irrigação por safra?  

 

 

 

i) Especifique a área irrigada por turno de rega: 

 

 

 

j) Volume aproximado de água por turno de rega (forma de irrigação, volume de depósitos, 

vazão das bombas, etc.): 

 

 

 

 

k) Quando e quanto gastou no sistema de irrigação? 

 

Quanto (R$):      Quando:  

 

 

 

l) Quanto gasta por ano com a cultura irrigada? 

 

Fertilizantes (Kg)     Outros 

 

 

Energia: Tipo da bomba     Potência da bomba 

 

Tempo de irrigação (por turno de rega)  

 

m) Quanto ganha por ano com a cultura irrigada? 

 

Bruto    Líquido (de imposto) 

 

n) Se tivesse que abandonar o sistema de cultura irrigada, optaria por que outro sistema de 

produção? 

 

 

p) Nesse caso, quanto economizaria em termos de custo? 
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q)Qual seria a variação de ganhos em termos de receita? 

R$/propriedade:   

 

R$/ha ano : 

 

6. Se você não usa irrigação, investiria algo para implantar um sistema de irrigação? 

 

Não   Sim   Qual? 

 

7. Caso tenha respondido sim, qual seria o ganho de produtividade esperado? 

 

 

 

8. Caso precisasse pagar pelo direito de uso da água: 

 

a) Continuaria usando o atual sistema de irrigação? 

 

Sim     Não 

 

b) Procuraria assistência técnica especializada para implantar outro sistema de irrigação? 

 

Sim     Não 

 

 

9. Quanto perderia em termos de produção ou renda (R$ ou %), caso faltasse água na sua 

propriedade? 

 

 

 

10. Caso fosse possível adquirir a água em troca de uma parte da sua cultura, quanto da sua 

produção você estaria disposto a trocar para conseguir água? 

 

 

 

 

 

11. Quanto estaria disposto a pagar pela água, caso ela faltasse? (em R$/ha irrigado, 

anualmente) 

 

 

 

 

12. Considerando a área ocupada por suas culturas irrigadas, escolha, dentre os cartões 

apresentados, aquele que representa o quanto você estaria disposto a pagar para aumentar sua 

área irrigada, nas proporções sugeridas abaixo: 

  

aumentar a área irrigada em      20%      

 

aumentar a área irrigada em      50% 
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aumentar a área irrigada em      100% 

 

13. Considerando que a oferta de água pode variar ao longo do ano, quanto você estaria 

disposto a pagar, nas seguintes situações: 

 

a) Se a oferta fosse reduzida 50% em relação às suas necessidades?  

 

b) Se a oferta fosse aumentada 50% em relação às suas necessidades? 
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APÊNDICE B – Portaria Nº 1 – SADF, de 27 de Março de 1996 

 

Aprova os novos parâmetros para classificação de Produtor Rural, e dá outras providências. 

 

O Secretário da Agricultura do Distrito Federal, no uso de suas atribuições regimentais e 

acolhendo proposta da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural – EMATER-DF, 

resolve: 

 

Art. 1º - Aprovar os parâmetros para a classificação de Produtor Rural do Distrito Federal, 

conforme definido nesta Portaria. 

 

Art. 2º - É considerado produtor rural familiar aquele que: 

 

I – utiliza predominantemente mão-de-obra familiar; 

II – depende da renda da exploração para manutenção da família; 

III – reside na exploração ou em comunidade rural próxima. 

 

Parágrafo Único – Os produtores rurais familiares serão classificados segundo suas 

características sócio-econômicas, nos grupos “A”, “B” e “C”,  de acordo com o 

enquadramento nos parâmetros descritos nas alíneas I, II, III deste parágrafo único. 

 

         I – Produtores rurais familiares do grupo “A” são aqueles que: 

a) possuam insuficiência de terras para o sustento da família; 

b) cultivem a área aproveitável disponível; 

c) tenham renda familiar oriunda da exploração agropecuária e da venda da força de 

trabalho familiar, e 

d) obtenham renda bruta anual per capita agropecuária de até 12 (doze) salários 

mínimos. 

 

II – Produtores rurais familiares do grupo “B” são aqueles que: 

a) tenham suficiência de terras agricultáveis para o sustento e progresso da família; 

b) usam apenas eventualmente o trabalho assalariado, segundo exigências sazonai da 

atividade agropecuária; 

c) tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) da renda familiar oriunda da exploração 

agropecuária familiar; 

d) tenham no mínimo 80 % (oitenta por cento) da renda aproveitável incorporada ao 

processo produtivo agropecuário, e 

e) tenham renda anual per capita agropecuária de até 36 (trinta e seis) salários 

mínimos. 

 

III - Produtores rurais familiares do grupo “C” são aqueles que: 

a) atendam as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso II deste Parágrafo único; 

b) utilizem regularmente mão-de-obra assalariada, sendo ainda predominante o 

trabalho familiar na exploração; 

c) obtenham renda bruta anual per capita agropecuária de até 100 (cem) salários 

mínimos. 
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Art. 3º - É considerado produtor patronal, todo empreendedor que administra, direta ou 

indiretamente, recursos produtivos ao seu dispor, por meio de mão-de-obra 

predominantemente assalariada, ou de parceiro (meeiro ou arrendatário). 

 

Parágrafo Único – Os produtores rurais patronais serão classificados segundo suas 

características sócio-econômicas, nos grupos “D”, “E” e “F”,  de acordo com o 

enquadramento nos parâmetros descritos nas alíneas I, II, III deste parágrafo único. 

 

I - Produtores rurais patronais do grupo “D” são aqueles que: 

a) administram diretamente a exploração; 

b) possuem fonte de renda suficiente e regular originária de atividade urbana; 

c) eventualmente tenham, na exploração, fonte complementar de renda, e 

d) obtenham renda bruta anual agropecuária de até 180 (cento e oitenta) salários 

mínimos. 

 

II - Produtores rurais patronais do grupo “E” são aqueles que: 

a) administram diretamente a exploração; 

b) tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) da renda oriunda da exploração 

agropecuária; 

c) tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) da área aproveitável incorporada ao 

processo produtivo agropecuário; 

d) obtenham renda bruta anual agropecuária de até 500 (quinhentos) salários mínimos. 

 

III - Produtores rurais patronais do grupo “F” são aqueles que: 

a) exploram grandes extensões de terras, diretamente ou por meio de gerentes 

contratados; 

b) tenham no mínimo 80% (oitenta por cento) da área aproveitável incorporada ao 

processo produtivo, e 

c) obtenham renda bruta agropecuária anual acima de 500 (quinhentos) salários 

mínimos. 

 

Art. 4º - A nomenclatura de classificação dos produtores rurais, segundo sua situação sócio-

econômica aproximada, “A”, “B”, “C”, “D”, “E” e “F”, será acrescida de código numérico 

que identifique a situação fundiária da área de exploração – “A”1, “A”2, ..., “B”1, “B”2, ..., 

do seguinte modo: 

1. proprietário; 

2. arrendatário ou meeiro em propriedade particular; 

3. arrendatário ou concessionário por contrato celebrado com a FZDF; 

4. meeiro ou arrendatário de arrendatário, por contrato celebrado com a FZDF; 

5. comprador de arrendamento ou concessão oriundos de contratos celebrados com a 

FZDF; 

6. posseiro ou ocupante; 

7. assentamento em projeto do INCRA; 

8. ocupação precária sob licença da FZDF. 

 

Art. 5º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Art. 6º - Fica revogada a Portaria Nº 004/95 – SADF, de 12 de Maio de 1995. 

 

   JOÃO LUIZ HOMEM DE CARVALHO 
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APÊNDICE C – PREÇOS NO ATACADO (Janeiro 2002) / CEASA 

 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL – GDF 
Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária,  e  Abastecimento 

CENTRAIS  DE  ABASTECIMENTO  DO  DISTRITO  FEDERAL S/A - CEASA-DF 

Departamento  de  Análise e  Estudo  -  DEPAE 
 

PRODUTOS  EM  OFERTA  -  ATACADO  CEASA/DF 

 

DATA: 07/01/2002 

 

 

Produtos/Variedades Unidade de 

comercialização 

 

Preço mínimo Preço mais 

comum 

Preço máximo 

Hortaliças - Haste 

Acelga und. 1,8 a 2,2 kg R$      1,00 R$           1,00 R$        1,20 

Agrião mç- 0,8 a 1,2 kg R$      0,80 R$           1,00 R$        1,20 

Aipo (salsão) mç- 4 a 6 kg R$      9,00 R$         12,00 R$      14,00 

Alcachofra cx-k 14 a 16 kg R$   18,00 R$         20,00 R$      25,00 

Alface cx.k 6 a 8 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        7,00 

Alho  porró mç- 0,8 a 1,2 kg R$      1,00 R$           1,20 R$        1,50 

Almeirão mç- 0,35 a 0,45 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Bertalha mç- 0,7 a 0,9 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Brócolos mç- 0,5 a 0,7 kg R$      0,60 R$           0,80 R$        1,00 

Cebolinha mç- 0,2 a 0,25 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Chicória (Escarola) cx.k 8 a 10 kg R$      4,00 R$           5,00 R$        5,00 

Coentro mç- 0,35 a 0,45 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Cogumelo Balde - 1,3 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      12,00 

Couve-flor dúzia - 19 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      13,00 

Couve  manteiga mç- 0,4 a 0,6 kg R$      0,40 R$           0,50 R$        0,60 

Espinafre mç- 0,8 a 1,1 kg R$      0,80 R$           1,00 R$        1,00 

Hortelã mç- 0,25 a 0,35 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Louro mç- 1 kg R$      2,00 R$           2,00 R$        2,50 

Mostarda mç- 0,35 a 0,45 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Moyashi Pcte- 0,25 kg R$      0,80 R$           1,00 R$        1,00 

Repolho sc- 24 a 26 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        8,00 

Repolho  Roxo Sc- 27 a 30 kg R$      8,00 R$           9,00 R$      10,00 

Rúcula mç- 0,25 a 0,35 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Salsa mç- 0,25 a 0,35 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 

Taioba mç- 0,8 a 1,2 kg R$      0,40 R$           0,40 R$        0,50 
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Hortaliças - fruto     

Abóbora japonesa sc- 20 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        7,00 

Abóbora seca ou madura 1 kg R$      0,70 R$           0,80 R$        1,00 

Abobrinha italiana extra cx-k 17 a 19 kg R$      8,00 R$         10,00 R$      12,00 

Abobrinha italiana especial cx-k 17 a 19 kg R$      6,00 R$           7,00 R$        7,00 

Abobrinha menina extra cx-k 17 a 19 kg R$      7,00 R$           8,00 R$      10,00 

Abobrinha menina especial cx-k 17 a 19 kg R$      6,00 R$           7,00 R$        7,00 

Berinjela extra cx-k 11 a 13 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        6,00 

Berinjela especial cx-k 11 a 13 kg R$      3,00 R$           4,00 R$        4,00 

Chuchu extra cx-k 19 a 21 kg R$      4,00 R$           4,00 R$        5,00 

Chuchu especial cx-k 19 a 21 kg R$      2,00 R$           3,00 R$        3,00 

Ervilha cx-k 7 a 9 kg R$   25,00 R$         25,00 R$      30,00 

Feijão verde cx- k 9 a 11 kg R$   10,00 R$         10,00 R$      12,00 

Jiló extra cx-k 15 a 17 kg R$      8,00 R$         10,00 R$      12,00 

Jiló especial cx-k 15 a 17 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        7,00 

Maxixe cx-k 14 a 16 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      13,00 

Milho verde cx- k 14 a 16 kg R$      4,00 R$           5,00 R$        6,00 

Pepino extra cx-k 18 a 21 kg R$      6,00 R$           7,00 R$        8,00 

Pepino especial cx-k 18 a 21 kg R$      3,00 R$           4,00 R$        5,00 

Pimenta Pcte- 1 kg R$      3,00 R$           3,50 R$        4,00 

Pimentão extra cx- k 9 a 11 kg R$      9,00 R$         10,00 R$      10,00 

Pimentão especial cx- k 9 a 11 kg R$      6,00 R$           7,00 R$        8,00 

Quiabo Cx-k 12 a 14 kg R$      9,00 R$         10,00 R$      12,00 

Tomate extra cx-k 19 a 22 kg R$   13,00 R$         15,00 R$      18,00 

Tomate especial cx-k 19 a 22 kg R$      8,00 R$         10,00 R$      12,00 

Tomate primeira cx-k 19 a 22 kg R$      5,00 R$           7,00 R$        8,00 

Tomate salada  extra cx-k 20 a 22 kg R$   30,00 R$         35,00 R$      40,00 

Tomate salada   especial cx-k 20 a 22 kg R$   15,00 R$         20,00 R$      20,00 

Vagem  extra cx-k 11 a 13 kg R$      7,00 R$           8,00 R$        9,00 

Vagem especial cx-k 11 a 13 kg R$      4,00 R$           5,00 R$        5,00 

Hortaliças - raiz/tubérculo     

Alho nacional cx- 10 kg R$   40,00 R$         45,00 R$      48,00 

Alho importado cx- 10 kg R$   40,00 R$         45,00 R$      50,00 

Batata doce cx-k 20 a 23 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      12,00 

Batata lisa especial sc- 50 kg R$   33,00 R$         35,00 R$      38,00 

Batata lisa primeira sc- 50 kg R$   20,00 R$         25,00 R$      25,00 

Beterraba cx-k 19 a 22 kg R$   12,00 R$         15,00 R$      15,00 

Cará cx-k 20 a 23 kg R$   12,00 R$         12,00 R$      15,00 
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Cebola sc- 20 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      13,00 

Cebola importada sc- 20 kg    

Cenoura extra Cx-k 20 a 22 kg R$   12,00 R$         15,00 R$      15,00 

Cenoura especial cx-k 20 a 22 kg R$      8,00 R$           9,00 R$      10,00 

Gengibre cx-k 20 a 22 kg R$   18,00 R$         20,00 R$      25,00 

Gobô (bardana) mç- 0,4 a 0.6 kg R$      2,50 R$           3,00 R$        3,00 

Inhame chinês cx- k 20 a 23 kg R$   15,00 R$         18,00 R$      20,00 

Mandioca cx-k 20 a 22 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        7,00 

Mandioquinha cx-k 20 a 22 kg R$   50,00 R$         55,00 R$      60,00 

Nabo mç- 1,2 a 1,8 kg R$      0,60 R$           0,80 R$        1,00 

Rabanete mç- 0,6 a 1 kg R$      0,50 R$           0,50 R$        0,60 

Frutas nacionais     

Abacate  extra cx- k 18 a 20 kg R$   15,00 R$         15,00 R$      18,00 

Abacate especial cx- k 18 a 20 kg R$   10,00 R$         10,00 R$      12,00 

Abacaxi hawai 1 kg    

Abacaxi pérola (graúdo) Unidade - 1,5 kg R$      1,00 R$           1,20 R$        1,60 

Abacaxi pérola (médio) Unidade 1 kg R$      0,60 R$           0,80 R$        1,00 

Acerola Pcte- 1 kg R$      1,50 R$           2,00 R$        2,50 

Ameixa Cxta- 4 kg R$   12,00 R$         15,00 R$      18,00 

Banana maçã cx-t 18 a 20 kg R$   28,00 R$         30,00 R$      35,00 

Banana marmelo cx-t 20 a 22 kg R$   10,00 R$         10,00 R$      12,00 

Banana nanica (d`agua) cx-t 20 a 22 kg R$      9,00 R$         12,00 R$      14,00 

Banana prata cx-t 18 a 20 kg R$   12,00 R$         15,00 R$      18,00 

Banana da Terra cx-t 21 a 23 kg R$   15,00 R$         18,00 R$      20,00 

Caqui Cxta- 7 a 9 kg    

Carambola Cxta- 3 a 4 kg R$   14,00 R$         15,00 R$      18,00 

Coco seco Sc- 16 kg R$   12,00 R$         13,00 R$      15,00 

Coco verde Und- 1,3 a 1,7 kg R$      0,50 R$           0,60 R$        0,70 

Figo Cxta- 1,5 kg R$      9,00 R$         10,00 R$      12,00 

Goiaba Cxta- 2 a 3 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        8,00 

Goiaba cx-k 18 a 22 kg R$   12,00 R$         15,00 R$      22,00 

Laranja china (kinkan) Cxta- 4 a 6 kg R$   12,00 R$         15,00 R$      18,00 

Laranja lima cx-m 25 a 28 kg R$   35,00 R$         38,00 R$      40,00 

Laranja pera cx-m 25 a 28 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      13,00 

Lima  da  Pérsia cx-m 25 a 28 kg R$   40,00 R$         42,00 R$      45,00 

Limão tahiti cx-k 20 a 23 kg R$      5,00 R$           6,00 R$        8,00 

Maçã fuji (embalada) 80 a 

120 

cx- 18 kg R$   40,00 R$         43,00 R$      45,00 
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Maçã fuji (solta) cx- 18 kg R$   18,00 R$         20,00 R$      25,00 

Maçã gala (embalada) 80 a 

120 

cx- 18 kg R$   43,00 R$         45,00 R$      45,00 

Maçã gala (solta) cx- 18 kg R$   25,00 R$         27,00 R$      28,00 

Maçã golden (embalada) cx- 18 kg R$   30,00 R$         35,00 R$      39,00 

Mamão formosa 1 kg R$      0,70 R$           0,80 R$        0,90 

Mamão hawaiano 1 kg R$      0,90 R$           1,00 R$        1,10 

Mamão hawaiano cxta- 08 a 10 kg R$      8,00 R$           9,00 R$      10,00 

Manga comum cx-k 20 a 23 kg R$      6,00 R$           7,00 R$        8,00 

Manga espada cx-k 20 a 23 kg R$      9,00 R$         10,00 R$      12,00 

Manga haden Cxta-4 a 5 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      12,00 

Manga tommy atkins Cxta- 4 a 5 kg R$      3,00 R$           4,00 R$        5,00 

Maracujá 1 kg R$      0,80 R$           1,00 R$        1,30 

Melancia 1 kg R$      0,30 R$           0,35 R$        0,40 

Melão cx- 10 kg R$      9,00 R$         10,00 R$      12,00 

Melão 1 kg R$      0,60 R$           0,70 R$        0,80 

Morango  T.4 Cxta- 1,2 kg R$      7,00 R$         10,00 R$      13,00 

Nectarina Cxta- 4 kg R$   14,00 R$         15,00 R$      17,00 

Nêspera Cxta- 4 kg R$   18,00 R$         20,00 R$      25,00 

Pequi Cx. 20 Kg    

Pêssego Cxta- 4 kg R$   10,00 R$         12,00 R$      12,00 

Pinha Cxta- 2 a 3 kg R$   10,00  R$      12,00 

Pinhão sc- 20 kg    

Tangerina murcote cx-m 20 a 25 kg R$   20,00 R$         25,00 R$      27,00 

Tangerina ponkan cx-m 20 a 25 kg R$   20,00  R$      27,00 

Tangerina ponkan cx-k 18 a 20 kg    

Uva Isabel Cxta- 1 kg    

Uva Itália Cxta- 6 a 8 kg R$   12,00 R$         13,00 R$      15,00 

Uva niagara Cxta- 6 a 8 kg R$      8,00 R$         10,00 R$      12,00 

Uva  rubi Cxta- 6 a 8 kg R$   12,00 R$         14,00 R$      16,00 

Caju Cxta- 3 Kg R$      8,00 R$         10,00 R$      12,00 

Frutas importadas     

Ameixa Cxta- 10 kg R$   35,00 R$         40,00 R$      45,00 

Cereja Cxta- 5 kg R$   60,00 R$         60,00 R$      70,00 

Kiwi Cxta- 10 kg R$   40,00 R$         45,00 R$      50,00 

Maçã granny smith cx- 20 kg R$   35,00 R$         40,00 R$      43,00 

Maçã red delicious 113 a 

135 

cx- 20 kg R$   38,00 R$         40,00 R$      43,00 



 104 

Nectarina Cxta- 10 kg R$   40,00 R$         42,00 R$      45,00 

Pera d’anjou      100 a 120 cx- 20 kg R$   60,00 R$         65,00 R$      70,00 

Pera Willians    100  a 120 cx- 20 kg    

Pêssego Cxta- 10 kg R$   40,00 R$         42,00 R$      45,00 

Uva Cxta- 8 kg    

 


